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Správa o priebehu doktorandského štúdia v  študijnom programe verejná politika 
a verejná správa na FSV UCM za akademický rok 2020/2021  
 
Úvodom možno konštatovať, že doktorandské štúdium na FSV UCM Trnava v študijnom  
programe Verejná politika a verejná správa prebieha štandardne podľa Zákona č. 131/2002 
Z.z., o vysokých školách, v platnom znení, podľa Smernice o doktorandskom štúdiu UCM 
v Trnave,  Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných 
prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave a podľa 
Smernice o postupe písania záverečných prác FSV UCM v Trnave.  
 
Hodnotenie doktorandského štúdia prebiehalo v týchto etapách: 
 

(1) vypísanie tém dizertačných prác pre príslušný AR; 
(2) výberové konanie na doktorandské štúdium; 
(3) zostavenie individuálneho študijného plánu doktoranda; 
(4) organizácia výuky a skúšok z jednotlivých predmetov (celkom 6) 
(5) vedecko-výskumná práca a publikačná činnosť pod vedením školiteľa 
(6) vedecký seminár FSV UCM v Trnave „Deň doktorandov 2020“; 
(7) konferencia mladých vedeckých pracovníkov;  
(8) výročné hodnotenie doktoranda; 
(9) dizertačná skúška; 
(10)katedrová obhajoba dizertačnej práce; 
(11) obhajoba dizertačnej práce; 
(12) profil absolventa doktorandského štúdia; 
(13) súčasný stav doktorandského štúdia; 
(14) hodnotenie DS (silné a slabé stránky). 

 
(1) Vypísanie tém dizertačných prác 

 
Pre akademický rok 2021/2022 bolo navrhnutých a schválených celkom 7 tém 
dizertačných prác. Školitelia sú limitovaný počtom 5 doktorandov na 1 školiteľ. Návrhy 
tém dizertačných prácí spracovali školitelia zodpovedne. Uchádzači o doktorandské 
štúdium majú možnosť navrhnúť si vlastnú tému dizertačnej práce, ale na prijímacom 
konaní sa musia preukázať  súhlasom potenciálneho školiteľa. 
 
Témy dizertačných prác pre AR 2021/2022: 
 
Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 
Vzdelávanie a rozvoj intelektuálneho kapitálu v kontexte európskej regionálnej 
politiky. 
 
Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. 

 
Strategické vodcovské kompetencie a dobrá správa : hybridné riadenie, organizácie 
a spoločnosť. 
 
Prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. 

 



Otázky postavenia slovenského vysokého školstva v  medzinárodnom priestore. 
 
Prof. MA Ing. Roman Horváth, PhD. 

 
Politická ekonómia centrálnych bánk. 
Doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. 

 
Tvorba verejnej politiky v oblasti smart stratégie na lokálnej a regionálnej úrovni. 
 
Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.  

 
Ústavnosť a zákonnosť správnych aktov územnej (obecnej) samosprávy. 
 
 

(2) Výberové konanie na doktorandské štúdium 
 

Výberové konanie sa konalo pred komisiou menovanou dekanom fakulty.  Komisia 
posudzovala predovšetkým, či uchádzač má schopnosti pre doktorandské štúdium a či s 
ohľadom na  svoje odborné zameranie a doterajšie výsledky má predpoklady riešiť vybranú 
tému dizertačnej práce. O prijatie s prihliadnutím na doporučenie komisie rozhoduje 
dekan fakulty. Výberové konanie prebieha štandardne, komisia navrhuje dekanovi fakulty 
prijatie  študentov s prihliadnutím na ich schopnosti (ide o bodové hodnotenie 
a stanovenie poradia študentov), významnú úlohu zohrávajú ekonomické a personálne 
možnosti fakulty.  
 
V AR 2021/2022 prebehlo prijímacie konanie dňa 30.8.2021. Na základe doporučenia 
komisie a rozhodnutia dekana fakulty boli prijatí študenti : 
 

1. Mgr. Ján Ganobčík (DF) 
Riadenie výkonnosti cloudových služieb na lokálnej úrovni  
(školiteľ : doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., mim. prof.) 

        
2. JUDr. Stanislav Michal (DF) 

Aktéri verejnej politiky na komunálnej úrovni riadenia štátu 
(školiteľ: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.) 

 
3. Mgr. Peter Šamalík (DF)  

Aktéri verejnej politiky v oblasti športu v podmienkach SR 
(školiteľ : doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., mim. prof.) 
 

4. Ing. Silvia Drahošová (EF) 
Limity a možnosti transformácie projektového riadenia vo verejnej správe 
(školiteľka: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.) 

 
5. Mgr. Rastislav Igliar (EF) 

Strategické vodcovské kompetencie a dobrá zpráva : hybridné riadenie, 
organizácie a spoločnosť 
(školiteľka: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.) 
 



6. PhDr. Filip Sekan (EF) 
Regionálna politika EU a transformácia verejnej správy na Slovensku  
(školiteľ : doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., mim. prof.) 
 

7.  JUDr. Mgr. Roman Široký (EF) 
Dozor prokuratúry nad dodržováním zákonnosti orgánov územnej samosprávy 
SR s porovnáním právní úpravy dozoru v ČR 
(školiteľ: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.) 
 

(3) Zostavenie individuálneho študijného plánu doktoranda 
 

Prebieha štandardne, školitelía aj doktorandi pristupujú k plneniu tejto úlohy zodpovedne. 
Plnenie IŠP je pravidelné, min. jedenkrát ročne je vyhodnocovaný na predpísanom 
formulári. Výuka prebiehala kombinovanou formou -  prezenčne aj online.  
 

(4) Výuka 
 

V rámci doktorandského štúdia je organizovaná výuka jednotlivých predmetov a ich 
garantov, pričom študijné jednotky tvoria povinné predmety a povinne voliteľné 
predmety. Úspešné vykonanie všetkých jednotlivých skúšok je jedným z predpokladov pre 
prihlásenie sa na dizertačnú skúšku. Pri skúškach študenti vykazujú výborné znalosti, 
stáva sa, že niekto neuspeje z dôvodu nedostatočnej prípravy alebo úplne podcenil 
požiadavky, ktoré sa od doktoranda vyžadujú. 
 

(5) Vedecko – výskumná práca 
 
Počas doktorandského štúdia sa študent zapája do vedecko-výskumnej činnosti pod 
vedením školiteľa, pričom výsledky a poznatky spravidla prezentuje v rámci publikačnej, 
či projektovej  činnosti. Na FSV UCM študenti doktorandského štúdia v rámci tejto etapy 
uverejňujú vedecké štúdie v recenzovaných zborníkoch, vystupujú na odborných 
seminároch a konferenciách, podieľajú sa na redakčných prácach, vyučujú, realizujú 
odbornú prácu súvisiacu s pedagogickou činnosťou, vedú bakalárske práce, vypracúvajú 
oponentské posudky na bakalárske práce a pripravujú tézy k dizertačnej práci. 
 

(6) Deň doktorandov 
 

Ôsmy ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov“  sa na FSV UCM v Trnave 
uskutočnil online formou dňa 25.11.2021.  

 
(7) Konferencia mladých vedeckých pracovníkov 

 
Konferencia mladých vedeckých pracovníkov „Sociálne vedy z perspektívy mladých 
vedeckých pracovníkov  VI “ sa konala dňa 28.10.2021. Bola zameraná na tému „Výzvy 
demografickej krízy pre súčasnosť“. Na konferencii participovalo 37 účastníkov, z toho 19 
doktorandov z FSV UCM. Konferencia bola rozdelená do 4 sekcií -  „Výzvy demografickej 
krízy pre sociálnu politiku a sociálnu prácu (1)“, „Výzvy demografickej krízy pre európske 
politiky (2), „Reakce verejného plánovania a rozpočtovania na demografickú krízu 
v súčasnosti (3)“, Globalization Aspects and Demographic Trends (4)“  
 



Pozitívne možno hodnotiť nielen vysokú účasť doktorandov, ale aj skutočnosť, že 
konferencie sa zúčastnili aj doktorandi z ďalších slovenských univerzít (UFK Nitra, UMB 
Banská Bystrica, VŠZaSP sv.Alžbety Bratislava, UPJŠ Košice, UK Bratislava), aj zo zahraničia 
(Centar Most Zrenjanin, Univerzita Pardubice ČR, Near East University in Turkey, 
Hanyang University Seoul South Korea). Na konferencii aktívne participovali aj odborníci 
z praxe. 
Prínosom je, že sa aktívne zúčastnili aj študenti 1. ročníka dennej formy doktorandského 
štúdia z FSV UCM Trnava de facto na začiatku svojho štúdia (Mgr. Peter Šamalík, Mgr. Ján 
Ganobčík, JUDr. Stanislav Michal).  
 

(8) Výročné hodnotenie doktoranda 
 

Výročné hodnotenie doktoranda prebieha na základe reálneho plnenia študijnej časti, 
pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti. V tomto smere zohrávajú významnú úlohu 
školitelia, nakoľko celkovo zhodnotia doktoranda udelením kreditov. Vyvodia závery, 
ktoré sú pre doktoranda záväzné, pričom má doktorand právo sa k nim vyjadriť.  Školiteľ 
navrhuje pokračovanie, príp. vylúčenie z doktorandského štúdia. Na základe doterajších 
skäseností, pristupujú školitelia k tejto časti svojich povinností zodpovedne. 
 

(9)  Dizertačná skúška 
 

Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom fakulty, 
spravidla za účasti školiteľa. Súčasťou dizertačnej skúšky  je obhajoba projektu dizertačnej 
práce a skúška z predmetov Ústavné právo a Teória verejnej politiky a verejnej správy.  
Komisiu na dizertačné skúšky dňa 21.6.2021 a 23.8.2021 menoval dekan fakulty vrátene 
tajomníka komisie, ktorý zabezpečuje organizáciu a agendu dizertačnej skúšky. Komisie 
rozhodovala neverejne, doktorand  musel v každej časti skúšky (obhajoba projektu 
a overenie znalostí) získať nadpolovičnú väčšinu kladných hlasov prítomných členov 
komisie. Obidve časti dizertačnej skúšky sa hodnotia prospel-neprospel.  
 
 Na dizertačnej skúške dňa 21.6.2021 prospeli: 

1. Mgr. Matúš Novák (školiteľka doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.), téma práce : 
Potenciál využitia moderných manažerských metod v miestnej samospráve. 

2. Mgr. Barbora Blašková (školiteľ prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.), téma práce : 
Motivačné aspekty rozhodovania pre vysokoškolské štúdium. 

 
Na dizertačnej skúške konané dne 23.8.2021 uspeli : 

1. PhDr. Adriana Gogová (školiteľka doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.), téma práce :  
Návrh systému opatrení na zefektívnenie riadenia a komunikácie subjektov 
verejnej správy. 

2. PhDr. Martin Molčan (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.), téma práce: 
Návrh systému opatrení na zefektívnenie riadenia a komunikácie subjektov 
verejnej správy. 

3. Ing. Martina Chrenová (školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.), téma práce:  
Horizontálne kooperatívne partnerstvá v rámci spravovania na lokálnej úrovni na 
Slovensku. 

 
Pozitívne hodnotím zvlášť skutočnosť, že študenti splnili stanovený minimálny počet 
normostrán projektu dizertačnej práce, dodržali obsahovú štruktúru dizertačnej práce, 



vymedzili pomerne vecne a správne cieľ práce, predovšetkým na solídnej úrovni 
spracovali súčasný stav problematiky, spravidla sa vydaril ich pokus o vymedzení 
teoreticko-metodologických aspektov vedeckého skúmania, uplatnili vedecký  
vyjadrovací jazyk. Komisia vo všetkým doktorandom odporučila zohľadniť a zapracovať do 
textu pripomienky komisie, oponenta a školiteľa.    
 

(10)Katedrové obhajoby dizertačných prác 
  

Katedrové  obhajoby dizertačných  prác prebehli v dňoch 21.6.2021 a 23.8.2021 
 
Dizertačnú prácu na katedrovej obhajobe dňa 22.6.2021 prezentoval PhDr. Zdenko Čambal 
(školiteľ prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.) a PhDr. Kristína Hoghová (školiteľka: prof. Ing. 
Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.  
 
PhDr. Zdenko Čambal prezentoval dizertačnú prácu na tému „Európsky orientovaná 
komunálna politika ako predpoklad cezhraničnej spolupráce“. Písomné stanovisko 
(oponentský posudok) k dizertační práci predložil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Autorovi 
bolo doporučené akceptovať pripomienky uvedené v oponentskom posudku. Katedra 
odporučila prácu k ďalšiemu konaniu na fakulte. 
 
PhDr. Kristína Hoghová (PF) prezentovala dizertačnú prácu na tému „Meranie 
efektívnosti zvolených marketingových nástrojov“. Písomné stanovisko (oponentský 
posudok) k dizertačnej práci predložil doc. Ing. Dušan Masár, PhD. Autorke bolo 
doporučené akceptovať pripomienky uvedené v posudku oponenta. Katedra doporučila 
prácu k ďalšiemu konaniu na fakulte. 
 
Dizertačnú prácu na katedrovej obhajobe dňa 23.8.2021 predložila JUDr. Ing. Jitka 
Mynarčíková, LL.M. (školiteľ: doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD.). Písomné stanovisko 
(oponentský posudok) vypracoval prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Autorke bolo doporučené 
akceptovať pripomienky uvedené v posudku, predovšetkým so zameraním na úpravu 
znenia hypotéz. Katedra odporučila prácu k ďalšiemu konaniu na fakulte. 
 
Komisia, oponenti, ako aj ďalší prítomní vyslovili pripomienky, ktoré by sa mali k úspešnej 
obhajobe zapracovať. Z katedrovej obhajoby bol vypracovaný písomný záznam 
s pripomienkami pracovnej komisie, spolu s posudkami školiteľov, návrhmi školiteľov na 
oponentov, prehlásenia školiteľov, stanovisko vedúceho katedry k dizertačným prácam  
k ďalšiemu schvaľovaciemu konaniu na fakulte. 
 

(11) Obhajoby dizertačných prác     
 

Obhajoba dizertačnej práce pred štátnou komisiou pre obhajoby doktorandských 
dizertačných prác prebehla dňa 23.8.2021. Prácu dočasne neobhájil z dôvodu vysokej 
zhody textu práce v časti práce (kapitoly) „Súčasný stav riešenej problematiky“: 
 

PhDr. Zdenko Čambal (školiteľ: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.) 
Téma práce : Európsky orientovaná komunálna politika ako predpoklad 
cezhraničnej spolupráce 
 
                                 



Komisia konštatovala, že oponentské posudky boli spracované objektívne, fundovane 
a zodpovedne. Oponenti zhodnotili náročnosť spracovania dizertačnej práce, orientáciu 
v problematike spracovania rešerše a stavu riešenej problematiky, vhodnosť zvolených 
metód, formuláciu cieľov a ich splnenie, posúdili úroveň teoretickej a empirickej časti 
práce, prínos dizertačnej práce a využiteľnosť výsledkov v praxi, posúdenie formálnej 
stránky práce, vyjadrovacieho jazyka, štýlu a štruktúry práce, silné a slabé stránky práce. 
Okrem otázok k obhajobe, oponenti odporučili upraviť časť textu, ktorý sa vyznačuje 
vysokou mierou zhody a prácu predložiť znovu k obhajobe. Rovnaký názor mala aj komisia 
menovaná dekanom fakulty.  
 
Na neverejnom zasadnutí bol vyhodnotený priebeh a výsledok obhajoby, celkový vedecký 
prínos práce i možnosti využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. Na základe tajného 
hlasovania členov komisie a oponentov oznámil predseda komisie výsledok hlasovania, na 
ktorom sa komisia zhodla. 
 
(12) Profil absolventa doktorandského štúdia  
 
Aké je zameranie študijného programu? 

 - verejná politika a verejná správa ako súčasť verejnej moci si vyžaduje ľudí odborne 
pripravených, kreatívnych a zručných, schopných plniť úlohy súvisiace s budovaním 
právneho štátu a občianskej spoločnosti a to na úrovni národnej, regionálnej 
i miestnej;  

- osobitnú pozíciu má v tomto systéme územná samospráva, na ktorú v procese 
decentralizácie verejnej správy prešla veľká časť kompetencií štátu, ktorých 
realizácia si nutne vyžaduje prvok odbornosti a pracovnej profesionality;  

- cieľom doktorandského programu verejná politika a verejná správa je pripraviť 
generáciu absolventov, ktorých nadobudnuté vedomosti a zručnosti bude 
charakterizovať univerzálnosť ako východisková báza pre ich pôsobenie v oblasti 
verejnej politiky a verejnej správy všeobecne a v jednotlivých súčastiach, zložkách a 
inštitúciách verejnej politiky a verejnej správy; 

- štúdium programu verejná politika a verejná správa je určené pre graduovaných 
absolventov, ktorí sú schopní samostatnej vedeckej práce a preukázali pre ňu 
predpoklady; 

- doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej, pedagogickej a vedeckej časti, avšak 
neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia je individuálny prístup a profesijná 
sloboda. 

 V rámci povinných predmetov absolvujú doktorandi: 

o Výskumný projekt 
o Teória verejnej politiky a verejnej správy 
o Metodológia vedeckej práce 
o Formy práva vo verejnej správe 

V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujú doktorandi: 

o Manažment ľudských zdrojov. 



o Ekonomika a riadenie verejnej správy. 
o Komunálna politika 

Čo štúdiom doktorand získa? 

- absolvent nadobudne najnovšie vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej 
správy a priamo súvisiacich disciplín (politológie, sociológie, práva, ekonómie a 
manažmentu); 

- absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých 
poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov; 

- absolvent si osvojí zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a 
tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia; 

- absolvent sa stane odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej 
správy s možnosťou ďalšieho vedeckého rastu; 

-  absolvent nadobudne možnosť získavať nové životné skúsenosti 
prostredníctvom výmenných študijných pobytov v zahraničí alebo domácich 
a zahraničných vedeckých konferencií; 

-  absolvent získa prostredníctvom finančného štipendia viaceré možnosti 
sebarealizácie . 

 Kde sa absolvent uplatní? 

- absolvent doktorandského štúdia si otvára získaním titulu „PhD.“ možnosti 
k viacerým zaujímavým pracovným pozíciám; 

- absolvent doktorandského štúdia je predurčený na pôsobenie vo vedúcich 
pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách 
verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora; 

- absolvent doktorandského štúdia sa uplatní tiež aj v manažérskych pozíciách a 
pozíciách špecialistu v podnikateľskom sektore, keďže má rozvinuté riadiace 
schopnosti a disponuje interpersonálnymi zručnosťami, čo mu umožňuje pracovať 
ako člen alebo vedúci tímu.  

(13)      Súčasný stav doktorandského štúdia 

K 31.10.2021 je v rámci doktorandského štúdia v študijnom programe Verejná politika 
a verejná správa zapísaných 6 študentov dennej formy a 13 študentov externej formy. 4 
študenti prerušili štúdium a 2 študenti štúdium ukončili.  Z celkového počtu doktorandov 
má 14 študentov úspešne vykonanú dizertačnú skúšku. 
 
 

DOKTORANDI - Verejná politika a verejná správa - 2021/2022 

Titul Priezvisko Meno Ročník Začiatok 
štúdia 

Názov dizertačnej 
práce 

Školiteľ DS 
  

Mgr. Blašková Barbora 
3 

(DF) 
5.9.2019 

Motivačné aspekty 
rozhodovania pre 
vysokoškolské štúdium 

prof. Ing. 
Václav 
Vybíhal, CSc. 

má  

Mgr. Koštial Lukáš 
3 

(DF) 
5.9.2019 

Občianska participácia 
v meste Trnava 

doc. PhDr. 
Peter 

 U 



Ukončil 
studium 

k 25.8.2021 

Horváth, 
PhD. 

Mgr. Novák Matúš 
3 

(DF) 
2.10.2019 

Potenciál využitia 
moderných 
manažérskych metód v 
miestnej samospráve 

doc. PhDr. 
Andrea 
Čajková, PhD. 

má  

PhDr. Gogová Adriána 
3 

(EF) 5.9.2019 

Návrh systému 
opatrení na 
zefektívnenie riadenia 
a komunikácie 
subjektov verejnej 
správy 

doc. PhDr. 
Andrea 
Čajková, PhD. 

má  

PhDr. Molčan Martin 
3 

(EF) 
2.10.2019 

Návrh systému 
opatrení na 
zefektívnenie riadenia 
a komunikácie 
subjektov verejnej 
správy 

doc. PhDr. 
Andrea 
Čajková, PhD. 

má  

Mgr. Hoghová Kristína 
4 

(DF) 
13.09.2018 

Marketingové riadenie 
územia ako predpoklad 
regionálneho rozvoja a 
budovania 
konkurencieschopnosti 

doc. Ing. 
Ivana 
Butoracova 
Šindleryová, 
PhD. 

má  

Mgr. Chrenová Martina 
4 

(EF) 
13.09.2018 

Horizontálne 
kooperatívne 
partnerstvá v rámci 
spravovania na lokálnej 
úrovni na Slovensku 

doc. PhDr. 
Daniel 
Klimovský, 
PhD. 

 má 

Mgr. Kupec Patrik 
2 

(EF) 
05.10.2018 

Silové zložky v systéme 
VS 

doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

P  

JUDr. 
Ing. 

Mlynarčíková Jitka 
4 

(EF) 
25.01.2018 

Trestnoprávne aspekty 
daňových únikov 

doc. Ing. Juraj 
Rákoš, PhD. 

má 

PhDr. Moška Marek 4 
(EF) 

13.09.2018 

Manažment 
medzinárodnej 
spolupráce na úrovni 
vrcholového orgánu 
štátnej správy 

prof.Ing.Peter 
Plavčan,CSc. 

 má 

PhDr. 
Mgr. 

Ondrejka Marek 
2 

(EF) 
08.02.2018 

Financovanie športu n 
a Slovensku 

doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

má, 
P  

JUDr. Šafár Marek 
4 

(EF) 
25.01.2018 

Rómovia ako aktéri 
verejných politik 

doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

má  



Mgr. Kopúnek Gabriel 
5 

(EF) 01.09.2017 
Referendum na 
lokálnej a regionálnej 
úrovni 

doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

má, 
U 

PhDr. Behro Marcel 3 
EF) 

01.09.2015 
Ukončil 
studium 

k 12.8.2021 

Participatívny rozpočet 
ako nástroj občianskej 
participácie 

mjr. doc. 
PhDr. Ing. 
Kristína 
Králiková, 
PhD., MBA 

má, 
U 

PhDr. Blahútová Tatiana 3 12.02.2016 

Manažment verejnej 
vysokej školy v systéme 
vzdelávacej politiky 
štátu pri budovaní 
znalostnej spoločnosti 

doc. Ing. 
Ivana 
Butoracova 
Šindleryová, 
PhD. 

má, 
P 

PhDr. Čambal Zdenko 5 01.09.2015 

Európsky orientovaná 
komunálna politika ako 
predpoklad 
cezhraničnej 
spolupráce 

prof. Ing. 
Václav 
Vybíhal, CSc. 

má 

Mgr. Urc Erik 
2 

(DF) 
28.08.2020 

Tvorba (formovanie)  
volebných koalícií a ich 
vplyv na uplatňovanie 
verejnej politiky na 
komunálnej úrovni  

Doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

 

Mgr. Dzureková Krisína 
2222 
(DF) 28.08.2020 

 
Slovenská inteligentná 
samospráva (smart 
city) ako následok 
potreby adaptácie na 
súčasné ekonomicko-
politické výzvy 
 

Doc. PhDr. 
Peter 
Horváth, 
PhD. 

 

JUDr. Heléšiová Sabina 
2 

(DF) 
28.08.2020 

Dozor prokuratúry nad 
dodržiavaním 
zákonnosti v oblasti 
verejnej správy 

JUDr. Bystrík 
Šramel 

 

PhDr. 
Ing.  

Šmatlánek Daniel 
2 

(EF) 
28.08.2020 

Analýza funkčnosti 
mestského územia 
Trnava 

Prof. Ing. 
Václav 
Vybíhal, CSc. 

 

Mgr 
 

Rybková Anna 2 
(EF) 

28.08.2020 

Profesijné 
komory vo 
zdravotníctve 
ako súčasť 
záujmovej 
samosprávy SR  
 
 
 

Prof. Ing. 
Václav 
Vybííhal, CSc. 

 

 



Vysvetlivky|: 
 
má – úspešne zložená dizertačná skúška, 
P – prerušené štúdium  
U – ukončené štúdium 
 
Študenti 1. ročníka – bod 2 
 
K hodnoteniu jednotlivých študentov: 

 
1. Denná forma štúdia 

 
Mgr. Blašková Barbora 
Študentka zložila dizertačnú skúšku. Pripravuje prácu na katedrovú obhajobu. Má 4 
publikácie AFD, 2 publikácie AFC, 1 publikáciu ACB, FAI, EDI, 4 citácie, účasti na vedeckých 
konferenciách a seminároch celkom v počte 7, 167 kreditov, ďalšie aktivity (práce 
v programových a organizačných výboroch, redakčné a zostavovateľské práce, 
spoluriešiteľ vedeckého projektu). Spracovala posudky na bakalárske práce. 
 
Mgr. Kristína Dzureková 
Úspešne zložila skúšky v plánovaných termínoch. Získala celkom 69 kreditov. V rámci 
publikačnej činnosti má 2 publikácie ADF, 1 publikáciu AFC, 2 publikácie AFD, aktívnu účasť 
na konferenciách (5), členstvá v organizačných výboroch konferencií. Spracovala posudky 
na bakalárske práce. 
 
Mgr. Urc Erik 
Úspešne zložil skúšky v plánovaných termínoch. Spracoval posudky na bakalárske práce. 
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje v rámci seminárov predmety Praktikum z verejnej 
správy a Politický systém SR. Získal 108 kreditov. Organizačne zabezpečuje online 
konferencie. Je spoluriešiteľ vedeckého projektu. Má 1 publikáciu typu ADF a AED, 4  
publikácie AFD, 3 x vystúpenia na vedeckých seminároch a konferenciách, z toho 1 
v zahraničí.  
 
Poklady pre hodnotenie nedodala JUDr. Sabina Helešiová. 
 
Denní študenti prestúpili na odbor ESPO, a to : Mgr. Matúš Novák k 5.5.2021 a Mgr. 
Barbora Blašková k 8.5.2021. Študentka PhDr. Kristína Hoghová Melušová prestúpila na 
externú formu štúdia k 1.9.2021.  
 
2. Externá forma štúdia 
 
PhDr. Adriana Gogová 
Úspešne zložila skúšky v plánovaných termínoch. Dizertačnú skúšku úspešne zvládla 
23.8.2021. Má 1 publikáciu typu AFC a 4 publikácie typu AFD. Má 4 aktívne účasti na 
konferenciách, z toho 1 v zahraničí (Poľsko). Spolupracuje na riešení projektu VEGA 
a aktívne sa zúčastnila seminára Jarná škola metodológie, podieľala sa na práci v 
programovom a organizačnom výbore konferencie. 
 
PhDr. Martin Molčan 



Úspešne zložil skúšky v plánovaných termínoch. Dizertačnú skúšku úspešne zvládol 
23.8.2021. Má 1 publikáciu typu AFC a 3 publikácie typu AFD. Spolupracuje na riešení 
projektu VEGA a aktívne sa zúčastnil seminára Jarná škola metodológie, podieľal sa na 
práci v programovom a organizačnom výbore konferencie. Má 3 aktívne účasti na 
konferenciách, z toho 1 v zahraničí (Poľsko). 
 
PhDr. Marek Moška 
Úspešne zložil skúšky. Má 3 publikácie vo vedeckých časopisoch, 2 vystúpenia na 
zahraničných konferenciách (Praha, ČR), vyučuje predmety Politológia a Sociálna politika 
a európsky sociálny model. Je spoluriešiteľom vedeckého projektu VEGA a aktívne 
pracoval v programovom a organizačnom výbore vedeckých akcií.  
 
Na  záverečnú obhajobu sa pripravujú študenti externej formy štúdia - PhDr. Zdenko 
Čambal a JUDr. Ing. Jitka Mynarčíková, LL.M. 
 

(14) Záverečné zhodnotenie DS (silné a slabé stránky doktorandského štúdia)  
 

Silné stránky (pozitíva) Slabé stránky (negatíva) 
- doktorandom je venovaná 

nadštandardná starostlivosť 
- slabšie znalosti doktorandov pri 

čiastkových skúškach (podceňujú 
požiadavky skúšok) 

- akcie poriadané pre doktorandov 
(Deň doktorandov, Konferencie 
mladých vedeckých pracovníkov) 

- vynikajúci študenti magisterskej 
formy štúdia nemajú záujem 
o doktorandské štúdium 

- solídna úroveň práce zo strany 
školiteľov a vynikajúci tím 
školiteľov 

- nezvyšujú sa počty prihlášok na 
dennú formu štúdia, napriek 
poskytovanej výške štipendií 

- aktivity doktorandov pri 
organizovaní množstva odborných 
a vedeckých seminárov 
(konferencie, súťaže, workshopy) 

- na dennú formu štúdia sa často 
hlásia študenti, ktorí hľadajú 
zamestnanie alebo nemajú 
predpoklady pre doktorandské 
štúdium 

- zapájanie doktorandov do výuky – 
semináre, prednášky 

- študenti sa málo zapájajú do 
vedeckých projektov 

 
- pozitívny posun týkajúci sa 

formulovania téz k dizertačnej 
skúške 

- slabá frekvencia publikácií 
v databázových časopisoch, 
študenti preferujú účasť na 
konferenciách a zverejňovanie 
príspevkov v konferenčných 
zborníkoch  

Spracované pre účely Zasadnutia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave 
 
V Trnave  03.11.2021                       
 

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 
                              Emeritní predseda Odborovej rady doktorandského 

 študijného programu verejná politika a verejná správa 


