
Návrh inauguračnej komisie udeliť doc. Ing. Emílii Beblavej, PhD. titul 
profesor v odbore 3.1.6 Politológia 

 
doc. Ing. Emília Beblavá, PhD., vysokoškolský učiteľ - docentka Ústavu verejnej 
politiky FSEV UK v Bratislave požiadala dňa 15.2.2017 o začatie vymenúvacieho 
konania v odbore 3.1.6 Politológia. 
 
Dekanka FSEV UK v Bratislave na základe splnenia všetkých požiadaviek 
uchádzačom, podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, §4 ods. 6 - 8, 
navrhla Vedeckej rade FSEV UK na zasadnutí 7.3.2017 začatie vymenúvacieho 
konania. VR FSEV UK schválila začatie vymenúvacieho konania v súlade s 
citovanou vyhláškou a odsúhlasila zloženie inauguračnej komisie:  
 
Predseda komisie:  
prof. Steven Saxonberg, PhD. (UK v Bratislave, FSEV)  
 
Členovia:  
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (UMB Banská Bystrica)  
assoc.prof. Gyorgy Gajduschek, PhD.  (Corvinus University, Budapešť, Maďarsko) 
prof. Christina Bergqvist, PhD. (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet, Švédsko) 
 
Vedecká rada FSEV UK zároveň schválila na danom zasadnutí aj oponentov 
predloženej žiadosti uchádzača:  
univ.-prof. M.A. Reinhard C. Heinisch, PhD. (University of Salzburg, Rakúsko)  
prof. Tiina Randma-Liiv (Tallinn University of Technology, Estónsko) 
prof. Markus Kornprobst, PhD. (Diplomatická akadémia Viedeň, Rakúsko)– 
schválený dodatočne hlasovaním VR FSEV UK zo dňa 10.4.2017   
 
Inauguračná komisia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky konštatovala, že doc. 
Ing. Emília Beblavá, PhD. splnila kritériá na udelenie titulu profesor. Všetky tri 
posudky oponentov sú kladné.   
 
Inauguračná prednáška: „Dobré spravovanie (good governance)  ako 
konceptuálny rámec protikorupčnej politiky“. Uchádzačka prezentovala koncept 
„good governance“ a súvisiace aspekty korupcie a vývoja tohto konceptu. V rámci 
svojej prednášky poukázala na to, že korupcia je viac o sieťach aktérov ako 
o vlastnom zisku. Poukázala na to, že korupcia existuje v rámci troch rôznych 
systémov / režimov governance: čistý partikularizmus kompetitívny 
partikularizmus a etický univerzalizmus. Poukázala na to, že etický 
univerzalizmus je založený na premise, že jednotlivec očakáva, že systém bude 
transparentný a dosiahne sa equlibrium pri spravovaní verejných statkov 
a rozdelení moci.  
Vysvetlila zároveň procesy, ktoré musia štáty urobiť, aby partikularizmus bol 
zmenený do systému etického univerzalizmu a verejné politiky sa realizovali 
v súlade s rule of law, pravidlami trhu a pod. Poukázala na good practices alebo 
inštitucionálne transplanty na zníženie korupcie a dosiahnutie etického 
univerzalizmu v politických systémoch.  



Následne predstavila svoj vlastný výskum v oblasti tzv. slovenských štúdií, 
zameraných na limitovanie korupcie v kontexte Slovenskej republiky a vlastné 
zistenia a odporúčania pre Slovenskú republiku, v rámci kontextu dobrého 
spravovania, tzv. „good governance“.  
Komisia konštatovala, že v spoločenských vedách a konkrétne v politológii ide na 
Slovensku o primárny výskum korupcie, lobbing a konflikt záujmov v rámci 
politického systému SR. Autorka sa podieľala na vývoji indexu verejnej kontroly 
a indexu straníckej patronáže – vplyv straníckej patronáže na transparentnosť 
používania verejných zdrojov vo verejnom obstarávaní, prostredníctvom 
detailnej analýzy programových vyhlásení vlády, a to aj v rámci rozlíšenia na 
pravicové a ľavicové vlády.  
Uchádzačka svojou kontinuálnou činnosťou, vlastnou vedeckou školou ako aj 
inováciami a medzinárodne publikovanými výstupmi a uznaním jej prác 
(medzinárodná citovanosť) prispieva významným spôsobom k rozvoju vedného 
odboru Politológia, ako aj spoločenských  vied.  
 
Na základe vyhodnotenia plnenia podmienok ustanovených v §76 ods. 1, 5 a 7 
zákona o VŠ a podmienkami UK a FSEV UK, plnenia kritérií na získanie titulu 
profesor, a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, 
odborného posúdenia úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, inauguračná 
komisia odporúča doc. Ing. Emílii Beblavej, PhD. udeliť titul profesor v odbore 
3.1.6 Politológia.  
 
Neverejné zasadnutie inauguračnej komisie – hlasovanie:  
Počet prítomných členov inauguračnej komisie: 4 
Počet prítomných oponentov: 2 
Počet kladných hlasov: 6 
Počet záporných hlasov: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
V Bratislave, 25.4.2017         prof. Steven Saxonberg, PhD. , v.r. 
      predseda inauguračnej komisie 
 
 
 prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (UMB Banská Bystrica), v.r. 
 
 
assoc.prof. Gyorgy Gajduschek, PhD. (Corvinus University, Budapešť, Maďarsko), 
v.r. 
 
prof. Christina Bergqvist, PhD. (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet, Švédsko), v.r. 
 
 
univ.-prof. M.A. Reinhard C. Heinisch, PhD. (University of Salzburg, Rakúsko), v.r.  
 
 
prof. Markus Konrprobst, PhD. (Diplomatická akadémia Viedeň, Rakúsko), v.r. 
 
prof. Tiina Randma-Liiv (Tallinn University of Technology, Estónsko), ospr. 


