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Vec: Oznámenie rozhodnutia VR FSEV UK o udelení titulu docent  
 
Vážený pán doktor Profant, 
 
v súlade s príslušnými ustanoveniami § 76 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, podľa ustanovení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR č. 244/2019 o sústave študijných odborov SR, ďalej v súlade s ustanovením článku 7, ods. 5 
vnútorného predpisu UK č. 7/2014 „Zásady habilitačného konania a udelenia titulu docent a 
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“, podľa vnútorného 
predpisu UK č. 3/2014 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave, a na 
základe vnútorného predpisu FSEV UK č. 1/2016 Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedeckopedagogického titulu „profesor“ na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, 
 
na základe  hlasovania Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied univerzity 
Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 22.6.2021, potvrdzujem, že Vedecká rada FSEV 
UK schválila návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia (št. odbor 
politické vedy) a zároveň vyjadrila súhlas s úspešným ukončením habilitačného konania a s vydaním 
dokladu o Vašej úspešnej habilitácii.  
 
Tento doklad o úspešnej habilitácii vydávam na základe verejnej habilitačnej prednášky, ktorá sa 
konala dňa 22.6.2021 na tému „Rozvojový diskurz a jeho mocenské dopady“ a úspešnej obhajoby 
Vašej habilitačnej práce s názvom: Kritika rozvoja. Od osvietenstva, cez kolonializmus až po 
súčasnosť.  
 
Toto rozhodnutie s príslušnou dokumentáciou bude predložené na Rektorát UK, za účelom vydania 
dekrétu o získaní vedecko-pedagogického titulu docent.  
 
S pozdravom,  

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
       dekanka 


