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18.októbra  2019

Dňal7.io.2oig.   o9,30    hod.sa    v    mlestnosti     BU     1     na     Bučianskej     ul.     4/A     na     FSV     UCM     v    Tmave
uskutočnlla lnauguračná  prednáška  doc.  PhDr.  Petra  Horvátha,  PhD.,  docenta  FSV  UCM  v  Trnave,  v odbore  3.1.7
Verejná politika a verejná správa,

Témainauguľ3čne|prednášky:Fbĺ7»yprbme/ďemoftgc/en4/o*ó/nc/úmyn/
Na   základe   posúdenia   inauguračnej   prednášky, vedecko-pedagogických  Ô odbomých   aktivít  inauguranta,

inauguľačná  komlsia  a oponenti  tajným  hlôsovaním  rozhodll,  že  doc.  PhDr.  Peter  Horváth,  PhD.  spĺň.  kľltéľiá  FSV
UCM v Trnave na vymenovanle za  pľofesora v odbore 3.1.7 verejná  politjka a verej.ná správa.

V zmysle  Zákona  č.  i3i/2002  Z.  z.  o  vysokých  školách  a o  zmene  a  doplneni'  niektorých  zákonov  v  zneni'
neskoriích   píedpisov,   Vyhlášky   Mlnisterstw   Školstva   Slovenskej   repubiiky   Č.6/2oo5   Z.z.   o   postupe   získavania
vedecko-pedagogk:kých    titulov    alebo    umelecko-pedagogickÝch    titulov   docent    a profesoí   v znenĺ   neskoršĺch

pľedpisov,  Whlášky   246/20i9  Z.  z.  Mlnlsterstva  školstva,  vedy,  výskumu  a Športu  Slovenskej  republiky  o  postupe
získavam  vedecko-pedagogických  titulov  a  umelecko-pedagogických  títulov  docent  a profesoí,     v zmysle  Zásad
habll]tačného  konania  o  udelenie  tltulu   docent  a vymenúvacieho   konanla   za   píofesora   na   Univerzite  sv.  Cyľlla
a Metoda v Tmave a na základe predložených podkladov uchádzača, oponentských posudkov, odbomého posúdenia
úrovne  inauguľačnej  prednášky  a zhodnotenia  pedagogickej  a vedeckej činnosti  uct`ádzača,  členovi.  lnauguĺačnej
komisie   skonštatovali,   že   doc.   PhDľ.   Peteľ   Howáth,   PhD.,   spĺňa   poďmlenky   na   vymonovanle   za   proíesoľa
a lnauguľačná komisia odporúča nho vymenov@nle z® pľofesoľa v odbore 3.1.7. veľejná  politika a verejná správa.

Predseda VR FSV  UCM  predložll  návrh  inausuračnej  komisie členom  VR  FSV  UCM  na zasadnutí VR fsv UCM
vTmave  dňa  18.10.2019.  Členovi@  VR  FSV  UCM  v Tmave  konštatovall,  že v priebehu  konania  bol  dodľžaný postup
ustanovený  zákonom  a vyhláškou  a nle   sú   známe   Skutočnostt.,   ktoľé   by   bránili  vymenovaniu  doc.   PhDr.   Petra
Horvátha, PhD. za profesora.

Hlasovanle VR  FSV UCM  o návľhu  lmuguračnej  komÉio  na `/ymehovahie za  pľofesom  v odborc  vercjná  politika
a v®ľ®Jná správ3 doc. PhDr. Petra lloľvátha, PhD.

Výsk:dok tajného hlasovania členov VR FSV UCM:

počet Členov VR:
počet prítomnýcli členov VFl:
počet prftomných členov VR v čase hlasovania:
počet členov VR, ktoľí hlasovali za:
počet členov VR, ktoľí hlasovalí proti:
počet členov VR, ktorĺ sa zclržaíl hlasovanía :
Opočet neplatných hlasov:

Skrutátorl:
doc. PhDr. Andrea čajková, Phl).

PhDr.  Michal Lukáč,  PhD.

Hlasovenleoverll:prof.lng.Václa_yVybĺhal,CSc.

V Tmave 18.10.2019



Rozhodnutie
Vedeckej rady FSV UCM v Trnave

18.októbra  2019

Wpis uziiesenia VR FSV UCM v Trnave dňa 18.10"9

Uznesenie č. 2NR FSV 18.10.2019
Vedecká   rada   FSV  UCM  vTmave  na   základe  výsledkov  tajného   hlasovania  vzmysľe  Zákona   č.131/2002  Z.  z.  o
vy\Íysokých   ŠkoLách   a o  zmene  a   doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších   predpisov,  Vyhlášky  Ministerstvaa

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

pedagogických titulov docent a  profesor v znení neskorších  predpisov, Vyhlášky   246/2019 Z. z.  Ministerstva školstva,
vedy,   výskumu   a športu   Slovenskej   republiky  o   postupe   zĺskavania   vedecko-pedagogjckých   titulov   a   umelecko-

pedagogických    titulov    docent    a  profesor    vzmysle    Zásad     habilitačného     konania     oudelenie    titulu     docent
a vymenúvacieho  konania  za  profesora  na  Uníverzite  sv.  Cyrita  a  Metoda  v Trnave  súhlasí  s predloženým  návrhom
inauguračmj   komisie  vymeno`/ať  doc.   Phl».  Petra   Hon/átha,   PhD.,   docenta   FSV   UCM   vTmave,  za   profesora
v odbore 3.1.7. verejná  polftika a verejná  správa.

Vedecká   rada   ukladá   predsedovi   VR   FSV   UCM   vTrnave   predložiť   návrh   na   vymenovanie   za   profesora      spolu
s dokladmi  o priebehu  inauguračného  konania  predsedovi  Vedeckej  rady  Univerzity  sv.  Cyrila  a  Metoda  vTrnave
k najblížšiemu zasadnutiu VR  UCM v Trnave.

V Trnave  18.10.2019 doq/PhDr. Jaroslav  Mihálík,  PhD.

predseda VR FSV UCM v Trnave


