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Vec: 
Výpis z uznesenia VR EkF zo dňa 20.10.2021 – Ing. Kamila Borseková, PhD. 
 
 
 
 

Priebeh tajného hlasovania:  

 
Uzn. č. 12/2021 – Vedecká rada Ekonomickej fakulty TUKE v súlade s § 30, ods.1, písm. f) Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  
s § 2 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení, s Pokynom dekana – PD/EkF/02/20 
– Postup získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Ekonomickej fakulte TUKE 
a ďalej na základe: 
- návrhu habilitačnej komisie pre vymenovanie. Ing. Kamily Borsekovej, PhD. za docentku, 
- posúdenia plnenia podmienok uchádzačky na získanie titulu docenta a skutočnosti, že v celom 

priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený vyššie citovaným zákonom, vyhláškou 
a pokynom dekana, 

- hodnotenia vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti uchádzačky,  
- obhajoby habilitačnej práce Aktuálne výzvy mestského a regionálneho rozvoja, ktorou uchádzačka 

preukázala odborné zvládnutie problematiky v odbore,  
- a hodnotenia habilitačnej prednášky uchádzačky na tému Konkurencieschopnosť a odolnosť ako 

kľúčové prístupy k rozvoju regiónov a ich harmonizácia prostredníctvom koordinovanej 
stratégie, rozhodla v tajnom hlasovaní schváliť návrh na vymenovanie Ing. Kamily Borsekovej, 
PhD. za docentku v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná správa a regionálny 
rozvoj. 

 
 
 
 
 
                                                                                                              doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. 
                                                                                                                              dekan 
 

 

Počet členov VR 25 

Počet prítomných členov VR 17 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 17 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 16 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 

Počet neplatných hlasov 0 


