Správa
inauguračnej komisie na vymenovanie doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD.
za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
história

V súlade s § 30, ods. 1, písmena g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor,
inauguračná komisia v zložení Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (predseda), Prof. PhDr.
Dana Musilová, CSc. (člen), Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (člen) a Prof. PhDr. Vladimír
Varinský, CSc. (člen), schválená Vedeckou radou Filozofickej fakulty UKF v Nitre
dňa 10. decembra 2020, preskúmala materiály požadované na vymenovanie doc. PhDr. Martina
Hetényiho, PhD. za profesora a dospela k týmto záverom:
1. V súvislosti s vymenúvacím konaním boli komisii predložené všetky požadované
doklady (žiadosť o otvorenie vymenúvacieho konania, životopis, osvedčená kópia
dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, osvedčená kópia dekrétu, ktorým
bol uchádzačovi udelený titul docent, prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole
a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti vrátane potvrdenia o pedagogickej
praxi, zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác
a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh,
realizovaných projektov, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce,
odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok
a prednáškových pobytov doma a v zahraničí, najvýznamnejšie vedecké práce,
odborné práce, učebnice, učebné texty. Všetky doklady zodpovedajú stanoveným
predpisom).
2. Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. sa vo svojej prednáške venoval téme „Impulzy
výmen mestských politických elít v Nitre v prvej polovici 20. storočia v kontexte vývoja
obecnej samosprávy na Slovensku“ prezentoval svoj prínos v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania história.
Prednášajúci prezentoval svoje dlhodobé výskumy témy. Preukázal svoju erudíciu
a profesionalitu, špičkový charakter výsledkov, z ktorých je zrejmé brilantné
zvládnutie predmetných pramenných materiálov. Z predneseného výkladu a tlačenej
verzie prednášky, ktorá bola komisii poskytnutá, je zrejmé, že k hodnoteniu

historických prameňov pristupuje vyvážene a s nestrannosťou, ktorá je základom pre
objektivitu, a teda trvalosť záverov. Samotná téma zapadá do súčasného diskurzu
slovenskej historiografie, ktorá sa intenzívne venuje problematike slovenských dejín
prvej polovice 20. storočia a najmä prvej Slovenskej republiky, a je teda vysoko
aktuálna. Pripojil výklad o sociologických teóriách elít. Prednáška bola obohatená
obrazovou prezentáciou. Inauguračná komisia hodnotí prednášku ako vysoko kvalitnú,
inaugurant sa svojimi výskumami premien mestských politických elít v Nitre
predstavil ako schopný bádateľ. To ho spolu s rétorickým prejavom dokladajúcim
pedagogické schopnosti stavia do pozície nanajvýš oprávneného uchádzača o titul
univerzitného profesora.
3. Všetci posudzovatelia vedeckého a pedagogického diela (prof. PhDr. Robert Letz,
PhD., Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. a PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.) vo svojich
recenzných

posudkoch

navrhli

po

úspešnej

obhajobe

udeliť

doc. PhDr. Martinovi Hetényimu, PhD. vedecko-pedagogický titul profesor v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania história.
V oponentských posudkoch je zdôraznená zásluha pri komplexnom systematickom
spracovaní dejín maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1939-1945, najmä vývoj
v oblasti slovensko-maďarského pomedzia a dejín domácej Maďarskej strany, hovorí
o priekopníckom charaktere výskumu v tejto téme. Zabudnúť nemôžeme na autorský
vklad do anglickej monografie vydanej v nakladateľstvo Peter Lang v Berlíne.
Konštatujeme, že inaugurant pri spracovávaní jednotlivých tém vychádzal z
kvalitných archívnych výskumov a dôkladnej znalosti relevantnej odbornej literatúry.
Pozornosť upriamujeme aj na vedecké projekty, kde bol doc. PhDr. M. Hetényi, PhD.
spoluriešiteľom projektu alebo zodpovedným riešiteľom, vrátane medzinárodného
projektu. Pozitívne je hodnotená vedecko-populárna stránka publikačnej činnosti,
ktorá predstavuje výsledky na regionálnej úrovni, ktoré pretrvávajú a sú stále aktuálne
i pre širokú verejnosť vrátane laikov, teda popularizačná dimenzia diela.
Inaugurant sa podieľal na vybudovaní Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva
Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre. Oponenti ocenili jeho účasť pri tvorbe
učebných pomôcok (vrátane multimediálnych) a iných publikáciách reflektujúcich
svet starých Slovanov a rolu cyrilo-metodského dedičstva.
Oceňujeme

pedagogické

aktivity,

uplatnenie

tvorivej

vedeckej

činnosti

v pedagogickom procese, počty vyučovaných alebo zavedených predmetov. Materské
pracovisko predstavuje pre inauguranta základňu pre rozvíjanie medzinárodnej
vedeckej komunikácie. Oponenti sa zhodli, že inaugurant je rešpektovanou vedeckou

osobnosťou doma i v zahraničí. Konštatujeme, že doc. PhDr. M. Hetényi, PhD.,
požadované kvantifikačné parametry v niekoľkých ohľadoch výrazne prekračuje.
Inaugurant sa vyjadril k oponentským posudkom.
Vo všeobecnej diskusii vystúpili:
Prof. P. Krafl sa opýtal na osobnosť starostu Nitry Karola Coboriho. Inaugurant
zdôraznil investície, ktoré boli v Nitre realizované počas jeho pôsobenia.
Prof. J. Rychlíka zaujímalo, či došlo pri politických zmenách k legitimácii ich
predchádzajúcej politickej činnosti, podobne ako napríklad na Záhorí. Inaugurant
označil Nitru, v porovnaní s inými mestami a regiónmi, za špecifickú. Hovorí
o importe elít. Prof. V. Varinský sa opýtal na prvú mestskú radu v Nitre, ktorá sa
negatívne postavila k začleneniu mesta do Československej republiky. Chcel vedieť
dokedy tento postoj trval. Inaugurant hovoril o maďarskom charaktere nitrianskej elity
v roku 1918, vrátane miestnych prelátov. Prof. P. Krafla v závere diskusie zaujímalo
aké sú ďalšie bádateľské plány inauguranta. Doc. PhDr. M. Hertényi, PhD. naznačil,
že má v úmysle pokračovať vo svojej línii a chce naďalej rozvíjať doterajšie témy.
4. Výsledky tajného hlasovania:
Počet členov inauguračnej komisie:

4

Počet prítomných:

4

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

4

Za:

4

Proti:

-

Zdržali sa:

-

Predseda:
Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr., v.r.
Členovia:
Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., v.r.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., v.r.
Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., v.r.

Stanovisko
inauguračnej komisie k inauguračnému konaniu
doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD.
Inauguračná komisia, schválená Vedeckou radou Filozofickej fakulty UKF v Nitre dňa
10. decembra 2020 uznesením VR FF UKF č. 42/2020 v zložení:
Predseda:
Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
Členovia:
Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (§5 ods. 2
Vyhlášky č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umeleckopedagogických titulov docent a profesor) preskúmala predložené inauguračné materiály
doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD.
-

-

-

žiadosť o vymenovanie za profesora s uvedením odboru, v ktorom sa uchádza
o vymenovanie,
životopis,
osvedčené kópie dokladov:
 o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 dekrétu o udelení titulu docent,
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov
v tejto činnosti vrátane potvrdenia o pedagogickej praxi,
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých
prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných
technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení,
vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké
práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok
a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice,
učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch

Po preštudovaní osobných materiálov, vypočutí inauguračnej prednášky a preverení
doterajšej vedecko-pedagogickej činnosti inauguranta, komisia konštatovala, že splnil všetky
kritériá a podmienky stanovené pre inauguračné konanie na UKF v Nitre, a preto odporúča
Vedeckej rade Filozofickej fakulty UKF v Nitre schváliť pre uchádzača návrh na udelenie
titulu profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
V Nitre 20. mája 2021
Predseda:
Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr., v.r.
Členovia:
Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., v.r.
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., v.r.
Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., v.r.

