
Výpis zo 67. zasadnutia Vedeckej rady, konaného dňa 17. 12. 2019 
 

 

 k bodu 4 Habilitačné konanie uchádzača Dr.h.c. JUDr.  Ing. Vlastimila Vicena, PhD. 

(odborný asistent Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave), 

v odbore sociálna práca, prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a  Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 

v znení neskorších   predpisov o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor.  

 

 Predseda habilitačnej komisie prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  predstavil kandidáta,     

ktorý predniesol verejnú habilitačnú prednášku s názvom: „Sociálna spravodlivosť“. 

Súčasne  informoval o záveroch habilitačnej komisie, ktorá zasadala  dňa 17. 12. 2019 

v zložení:  

 
Zloženie komisie: 

Predseda komisie:       Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

 

Členovia komisie:       Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc. (VŠEMvs Bratislava) 

doc.  PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF Nitra) 

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD. (VŠ Danubius,  Sládkovičovo) - náhradník 

 

Oponenti:                    prof.  Ing. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

prof.  PhDr. Martina  Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. (MPSVaR SR) 

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD. (Collegium humanum Warsaw manag.university, PL)   

- náhradník 

 

 

Zo záverov zasadnutia komisie, ktoré vyplynuli z odborného posúdenia úrovne pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, ako aj úspešnej 

obhajoby habilitačnej práce: „Princíp sociálnej spravodlivosti v právnom poriadku Slovenskej 

republiky“ habilitačná komisia odporúča udeliť  Dr.h.c. JUDr.  Ing. Vlastimilovi Vicenovi, 

PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore sociálna práca. 

Scientometrické ukazovatele kandidáta tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež 

súčasťou originálu zápisnice. 

Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná časť 

rokovania – tajné hlasovanie. 

 

Výsledky tajného hlasovania VR:    Celkový počet riadnych členov VR:  43 

Počet prítomných členov VR:  37 

Za:                                                       27 

Proti:        2 

Zdržali sa:                                             3 

Nehlasovali:       5  

 

U z n e s e n i e  č. 10/67/2019 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogického titulu docent  Dr.h.c. JUDr.  Ing. Vlastimilovi Vicenovi, PhD. v odbore 

sociálna práca. Vedecká rada konštatuje, že habilitačné konanie prebiehalo v súlade so 

zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠ 

SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.   

 


