Eva Kunovská

Vymenúvacie konanie doc. Ing. Jozefa Haládika, PhD., za profesora
v odbore ochrana osôb a majetku
Dňa 23. 10. 2008 sa na zasadnutí Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru
v Bratislave uskutočnilo vymenúvacie konanie doc. Ing. Jozefa Haládika, PhD., za profesora
v odbore „ochrana osôb a majetku“.
Inauguračné konanie otvoril predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Kuril,
CSc. Privítal prítomných, predstavil členov komisie (prof. Ing. Pavla Poledňáka, CSc., prof.
PhDr. Jiřího Strausa, DrSc., prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc.) a oponentov (prof. PhDr.
Jaroslava Ernekera, DrSc., prof. Ing. Miroslava Rybářa, DrSc., a prof. JUDr. Jozefa Králika,
CSc.). Konštatoval, že inaugurant v súlade s platnou legislatívou naplnil stanovené kritériá, je
naplnená aj požiadavka § 6, ods. 6, 7, 9 a 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a že sú naplnené
aj ostatné náležitosti citovanej vyhlášky a kritériá vymenúvania profesorov schválené
vedeckou radou akadémie. Potom predseda inauguračnej komisie predniesol podstatné časti
o aktivitách inauguranta, oboznámil prítomných s jeho životopisom a odovzdal mu slovo
na prednesenie inauguračnej prednášky.
V časovom rozmedzí 30 minút dostal doc. Ing. Jozef Haládik, PhD., priestor na
prednesenie inauguračnej prednášky s názvom: „Rozvoj ľudských zdrojov v štátnej službe“,
ktorú podal veľmi pútavým spôsobom. Po jej ukončení sa ujali slova oponenti, ktorí vo
svojich posudkoch konštatovali, že doc. Ing. Jozef Haládik, PhD., je skúseným, odborne
pripraveným, náročným a kreatívnym vysokoškolským pedagógom. Jeho pedagogická
aktivita sa sústreďuje na interdisciplinárne problémy teórie a praxe služby hraničnej
a cudzineckej polície, otázky teórie a praxe riadiacich procesov a rozvoja ľudských zdrojov.
Významne sa podieľal na rozpracovaní a realizácii cieľov Bolonského procesu
v podmienkach vysokoškolského vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Pre jeho pedagogický profil je charakteristické aktívne zapájanie sa do vyučovacieho procesu
vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Aktívne sa podieľa na tvorbe koncepcie
študijnej dokumentácie vyučovaných predmetov (ich štruktúra, obsah a tematické plány).
O uznávaní jeho osobnosti ako vedeckej a pedagogickej autority na úrovni celoštátneho
vysokoškolského vzdelávania svedčí jeho dlhoročné pôsobenie v pracovnej skupine
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pre skupinu študijných odborov
bezpečnostné služby. Vedeckú erudovanosť prejavuje v sústavnej účasti vo vedeckom
výskume. Bol hlavným riešiteľom 3 vedeckovýskumných úloh a spoluautorom 4 ďalších
vedeckovýskumných úloh. Rovnako sa jeho vedecká spôsobilosť premieta v bohatej
publikačnej činnosti. Je autorom 2 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej a 1 stredoškolskej
učebnice a 7 vysokoškolských skrípt. Výsledky vlastnej vedeckej práce potvrdzuje 29
vedeckých štúdií, z toho 8 bolo vydaných v zahraničí. Vedecký a pedagogický profil jeho
osobnosti dotvára aktívne vedenie doktorandov.
Oponenti dospeli k jednoznačnému záveru, že doc. Ing. Jozef Haládik, PhD., spĺňa
všetky kritériá, ktoré sú stanovené Vedeckou radou Akadémie Policajného zboru v Bratislave,
a navrhli, aby po úspešnom vykonaní inauguračného konania bol doc. Haládikovi schválený
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore ochrana osôb a majetku.
Predseda inauguračnej komisie konštatoval, že písomne ani ústne mu neboli
predložené ani prednesené ďalšie posudky, vyjadrenia alebo poznámky k pedagogickej,
vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača, ku ktorým by mal zaujímať stanoviská. Potom
predseda inauguračnej komisie otvoril rozpravu, na ktorej sa mohli aktívne zúčastniť všetci
prítomní na vymenúvacom konaní. V tejto časti inauguračného konania sa prejavil živý
záujem zúčastnených o problémy týkajúce sa rozvoja ľudských zdrojov v štátnej správe.

Okrem otázok v rozprave zazneli aj mnohé pochvalné a uznanlivé vyjadrenia, plne sa
stotožňujúce s vyjadreniami oponentov v oponentských posudkoch.
Inaugurant pohotovo zodpovedal na všetky položené otázky. Po jeho odpovediach
predseda inauguračnej komisie na základe reakcií účastníkov rozpravy konštatoval, že doc.
Ing. Jozef Haládik, PhD., dostatočne reagoval na všetky otázky a problémy, ktoré z rozpravy
vyplynuli. Ukončil verejné rokovanie, ktoré po prestávke pokračovalo neverejnou časťou.
Predseda inauguračnej komisie predniesol závery inauguračnej komisie so záverom
navrhnúť Vedeckej rade Akadémie PZ schváliť vymenovanie – nevymenovanie doc. Ing.
Jozefa Haládika, PhD., za profesora v odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku.
Vedecká rada Akadémie Policajného zboru rozhodla tajným hlasovaním schváliť
návrh na vymenovanie za profesora doc. Ing. Jozefa Haládika, PhD., v odbore 8.3.1.
ochrana osôb a majetku.
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