
Návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent  

PhDr. Jánovi Višňovskému, PhD. 

 

Na zasadnutí VR FMK UCM v Trnave, dňa 15.10.2015, oboznámil predseda habilitačnej 

komisie prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc., Vedeckú radu FMK UCM v Trnave s priebehom 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, ako aj ďalšími skutoPhDr. Jána 

Višňovského, PhD., odborného asistenta na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v 

Trnave, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 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 umeleckopedagogických titulov docent a profesor. Habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce sa konala dňa 12.10.2015 o 12.00 hod. na UCM, Námestie J. Herdu 2, 

Trnava. Predseda komisie 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 habilitačnej prednášky a vedeckej rozpravy 

konštatuje, že PhDr. Ján Višňovský, PhD. spĺňa kritériá FMK UCM v Trnave a odporúča jeho 

vymenovanie za docenta v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Uchádzač sa zúčastnil verejnej 

časti zasadania Vedeckej rady FMK UCM v Trnave. 

Na základe uvedeného sa uskutočnilo tajné hlasovanie členov VR FMK UCM v Trnave. 

Výsledok hlasovania: 

 

počet členov VR: 30 

počet prítomných členov VR v čase hlasovania:  24 

počet členov VR, ktorí hlasovali kladne:   24 

počet členov VR, ktorí hlasovali záporne:    0 

počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania:   0 

počet neplatných hlasov:      0 

Výpis uznesenia VR FMK UCM v Trnave zo dňa 15.10.2015: 

Uznesenie VR FMK č. 3: 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. Jána Višňovského, PhD., odborného 

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

docenta v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 


