
Návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent  

PhDr. Denise Jánošovej, PhD. 

 

Zasadnutie VR FMK UCM v Trnave sa konalo dňa 16.3.2017. Jeho súčasťou bola habilitačná 

prednáška PhDr. Denisy Jánošovej, PhD. s názvom Komunikačná stratégia v otvorenej a 

zatvorenej spoločnosti regionálnej samosprávy ovplyvňujúca regionálny rozvoj a tiež 

obhajoba habilitačnej práce s názvom Inovatívna marketingová komunikácia ako súčasť 

stratégie regionálneho rozvoja.  

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 

predloženia potrebných dokladov určených Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 z 8.12.2004 Z. z.  

o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor. Habilitačná komisia zhodnotila priebeh habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce. Predseda habilitačnej komisie prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. predniesol 

hodnotiacu správu habilitačnej komisie, ktorá v zmysle kritérií fakulty a vyhlášky MŠ SR č. 

6/2005 Z. z., na základe kladných oponentských posudkov, vyjadrení členov komisie, úrovne 

prednesenej habilitačnej prednášky a vedeckej rozpravy konštatuje, že PhDr. Denisa 

Jánošová, PhD. spĺňa kritériá FMK UCM v Trnave a odporučila jej vymenovanie za docentku 

v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie členov VR FMK UCM v Trnave. 

Výsledok hlasovania: 

počet členov VR: 28 

počet prítomných členov VR v čase hlasovania:  24 

počet členov VR, ktorí hlasovali kladne:   23 

počet členov VR, ktorí hlasovali záporne:    1 

počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania:   0 

počet neplatných hlasov:      0 

Výpis uznesenia VR FMK UCM v Trnave zo dňa 16.3.2017: 

Uznesenie VR FMK č. 2: Vedecká rada FMK UCM v Trnave na základe výsledkov tajného 

hlasovania, v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

z 8.12.2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor, súhlasí s vymenovaním PhDr. Denisy Jánošovej, PhD., odbornej 

asistentky na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za 

docentku v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 


