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Vec: Rozhodnutie 

 

 Vedecká rada Fakulty managementu UK v Bratislave v súlade s Čl. 7 ods. 5 Zásad 

Univerzity Komenského k Vyhláške MŠ SR č. 6/2005 Z. z. habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora, v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na 

svojom zasadnutí dňa 25. 06. 2014 na základe Návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu 

docent PhDr. Marianovi Šuplatovi, PhD. v študijnom odbore 3.3.15. manažment tajným 

hlasovaním prijala nasledovné rozhodnutie: 

 

Vedecká rada Fakulty managementu UK v Bratislave schvaľuje návrh habilitačnej komisie 

 na udelenie titulu „docent“ 

v odbore 3.3.15. manažment PhDr. Marianovi Šuplatovi, PhD. 

 

Odôvodnenie 

 Na schválenie návrhu na udelenie titulu docent sa vyžaduje prítomnosť minimálne 

dvoch tretín členov VR a súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Vedeckej rady FM 

UK vyjadrený v tajnom hlasovaní. Pri tajnom hlasovaní o Návrhu na udelenie titulu docent 

v študijnom odbore 3.3.15. manažment PhDr. Marianovi Šuplatovi, PhD. sa VR FM UK 

vyjadrila nasledovne: z 31 členov VR oprávnených hlasovať bolo prítomných 25 členov VR. 

Z nich bolo odovzdaných 19 kladných, 1 záporný,  5 sa zdržali hlasovania a žiadny hlas nebol 

neplatný. Návrh získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov VR FM UK. 

 

Poučenie  

 Na rozhodovanie vo veciach habilitačného konania podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie VR FM UK je právoplatné a proti rozhodnutiu sa 

nemožno odvolať. 

 

 

S pozdravom,  

 

        

       prof. RNDr. Jozef Komornik, DrSc.  

        predseda VR FM UK 
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