
Návrh inauguračnej komisie ku konaniu na vymenovanie profesora 

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa 

 

   

Doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. docentka Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, 

požiadala dňa 18.9.2020 o zahájenie konania na vymenovanie profesora v odbore 3.1.7 Verejná 

politika a verejná správa. 

 

Dekan FSV UCM v Trnave na základe splnenia  všetkých stanovených  požiadaviek žiadateľom, 

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

v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 246/2019 Z.z. o  postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor, a v súlade so Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave, predložil žiadosť o začatie 

vymenúvacieho konania Vedeckej rade FSV UCM na zasadnutí dňa 2.10.2020. VR FSV UCM  

schválila na základe Uznesenia č. 4 zo dňa 2.10.2020 otvorenie vymenúvacieho konania 

v prospech doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. v odbore 3.1.7 Verejná politika 

a verejná správa a zároveň odsúhlasila tému inauguračnej prednášky „Špecifiká strategického 

riadenia vo verejnej správe“   a zároveň odsúhlasila zloženie inauguračnej komisie a oponentov v 

zložení: 

 

Inauguračná komisia: 

1. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, FSV UCM Trnava 

2. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., člen komisie, VŠMVV Praha, ČR  

3. prof. Ing. Christiana Kliková,PhD.,  členka komisie,  VŠ PRIGO Havířov, ČR 

4. prof. PhDr. Ján Koper, PhD. , člen komisie, UMB Banská Bystrica 

5. prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc., náhradný člen komisie, Prešovská univerzita 

Prešov 

 

Oponenti vymenúvacieho konania: 

1.  prof. Ing. Milan Žák, CSc. VŠEM Praha, ČR 

2. prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Univerzita P.J. Šafárika Košice 

3. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab. , Metropolitní univerzita Praha, ČR   

4. prof. Uroš Pinterič, náhradný oponent, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín 

 

Inauguračná prednáška na tému: „Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe“ 

doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. sa uskutočnila dňa 12. novembra 2020 na FSV 

UCM v Trnave online formou za prítomnosti inauguračnej komisie, oponentov a členov Vedeckej 

rady FSV UCM.   

  

Na inauguračnej prednáške sa v úvode inaugurantka venovala víziám, poslaniu, stratégii, 

organizačnej kultúre, manažérskym funkciám, analýze prostredia, projektovému a procesnému 

riadeniu vo verejnej sfére. Zdôraznila, že štruktúra sa musí prispôsobiť stratégii. Je treba 

vykonávať aktivity plynule, efektívne a výkonne, pretože občania často kritizujú nepružnosť, 

neefektívnosť, rigiditu, byrokraciu a konzervatizmus vo verejnej správe. Preto je nutné verejnú 

správu riadiť inak. Uviedla, že možné dôvody stagnácie spočívajú v politickom stanovení 

netrhových potrieb, v limitovanej možnosti merania výkonnosti, v charaktere neziskovej činnosti, 

v právnom prostredí rozhodovania, v tlaku verejnosti a médií. Finálnym efektom by mala byť 

spokojnosť občana. Problémom je taktiež právna regulácia rozhodnutí, prejavy donucovacieho 



charakteru moci, častá výmena vrcholových riadiacich pracovníkov, výrazný byrokratický tlak, a 

pod. V ďalšej časti prednášky bola venovaná pozornosť oblasti stimulácie manažérov, 

byrokratickej strnulosti kontroly, náboru a výberu pracovníkov. 

 

V rámci diskusie k prednesenej prednáške vystúpili členovia inauguračnej komisie a členovia 

Vedeckej rady FSV UCM. V diskusii inaugurantka odpovedala na otázky súvisiace s taktikou 

v rozhodovaní vo verejnej správe, s limitmi uplatnenia strategického riadenia vo verejnej správe, 

s hodnotením súčasného konania vlády SR z hľadiska pandémie koronavírusu, s problematikou 

chápania rozdielu občan a klient, definovaním verejného záujmu, limitmi vzdelávania, 

s problematikou inovatívneho manažmentu, s implementáciou talent manažmentu vo verejnej 

správe i s problémami, ako udržať vynikajúcich manažérov vo verejnej správe. V závere 

zdôraznila potrebu prepojiť študijné odbory s praxou. 

 

Možno konštatovať, že inauguračná prednáška mala vysokú odbornú, didaktickú a sémantickú 

úroveň a uchádzačka tým preukázala spôsobilosť pre pedagogickú a ostatnú odbornú činnosť 

profesora. Aktuálnosť problematiky špecifík strategického riadenia vo verejnej správe, spôsob 

prezentácie a kvalita prednesenej prednášky, vrátane vynikajúcej úrovne vedeckého 

vyjadrovacieho jazyka našli priaznivú odozvu i v následnej diskusii, ktorá bola vynikajúca 

z hľadiska obsahu, reflexie a reakcií. Je treba zdôrazniť, že inaugurantka je výrazne profilovaná, 

s presvedčivým charizmatickým prejavom ozdobeným pokorou a cťou so zreteľným prepojením 

teórie a praxe.  

 

Komisia sa zoznámila s obsahom oponentských posudkov. Vyplýva z nich, že inaugurantka spĺňa 

všetky potrebné kritériá, v mnohých oblastiach ich prevyšuje, zvlášť pri vedeckých prácach 

v recenzovaných publikáciách i v oblasti ohlasov, predovšetkým zo zahraničia. Všetci oponenti po 

prednáške predniesli svoje posudky, kde veľmi pozitívne hodnotia jej pedagogické aktivity,  

zvlášť vo vzťahu k vedeniu doktorandov, a ďalšie významné odborné aktivity, ako napr. aktívny 

podiel na vedecko výskumných projektoch grantového charakteru a v rámci konferenčných aktivít 

v tuzemsku i v zahraničí. Oponentské posudky od všetkých oponentov sú veľmi pozitívne.  

 

Komisia mala tiež k dispozícii podporné stanoviská zo zahraničia, z ktorých vyplývajú vynikajúce 

dispozície doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. pre pôsobenie ako profesorky na 

univerzite. Významní odborníci vyzdvihujú predovšetkým jej publikačnú činnosť vrátane 

zahraničných ohlasov, prácu na vedeckých projektoch a zdôrazňujú, že menovaná je veľmi 

rešpektovanou a ambicióznou vedeckou pracovníčkou, ktorá bude prínosom pre odbor a Fakultu 

sociálnych vied UCM v Trnave. Pozitívne a podporné hodnotenie vyplýva z vyjadrenia Prof. Dr. 

Jesse P. Turnera z Central Connecticut State University USA, Prof. OPhD. Dr.hc Alessandra 

Figusa, Link Campus University, Italy, Prof. Zw. Dr. hab. Wojciecha Slomski, Dr. hc. Mult., 

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie, Polska a Assoc. Prof. Grzegorza Wilk-

Jakubowski, PhD., DSc., University of Social Sciences in Tarnobrzeg, Polska. 

   

Na základe vyhodnotenie plnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods.1, 5 a 7 zákona o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, § 4 a 5 Vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení, kritérií UCM na 

získanie titulu profesor, a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného 

posúdenia úrovne inauguračnej prednášky a v súlade so stanoviskom inauguračnej komisie zo dňa 

12. októbra 2020, inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade Fakulty sociálnych vied UCM 

Trnava udelenie titulu profesor doc. Ing. Ivane Butoracovej Šindleryovej, PhD. v odbore 3.1.7 

Verejná politika a verejná správa.    



 

Hlasovanie  členov  inauguračnej komisie na neverejnom zasadnutí, dňa 12. novembra 2020: 

 

Počet členov inauguračnej komisie:      4  

Počet prítomných členov inauguračnej komisie :   4 

Počet kladných hlasov:       4 

Počet záporných hlasov:       0 

 

V Trnave, dňa 12. novembra 2020  

 

Inauguračná komisia 

 

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.     ..................................................... 

FSV UCM Trnava (predseda komisie)  

 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.    ..................................................... 

VŠMVV Praha, ČR  

 

prof. Ing. Christiana Kliková, PhD.       ..................................................... 

VŠ PRIGO Havířov 

 

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.     ..................................................... 

UMB Banská Bystrica 


