
 

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

Prof. h.c., doc. PhDr. Petra Juzu, CSc., PhD. (Katedra politológie, Filozofická fakulta UPJŠ  

v Košiciach) o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania politológia inauguračnou komisiou  

(podľa § 5, ods. 11 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inauguračná komisia sa stretla 8. 10. 2021 v zložení:   

 

Členovia inauguračnej komisie: 

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) – predsedníčka 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)  

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno)  

 

Oponenti: 

prof. PhDr. Oskár Krejčí, DrSc., (Inštitút globálnych studií Univerzita Jana Amose Komenského, 

Praha)  

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., (Fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická, 

Bratislava)  

prof. PhDr. Štefan Volner, CSc., (Katedra politológie, Trenčianska univerzita, Trenčín) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

  Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD. sa narodil v roku 1959 v Bratislave V roku 

1985 ukončil na  VKŠ Moskva štúdium odboru spoločenské vedy. V roku 1992 ukončil vysokoškolské 

štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe politológia – história. V roku 1996 

získal titul CSc. v odbore filozofia-medzinárodné vzťahy na RAV v Moskve. Titul docent v odbore 

Political Problems of International Systems získal na AGOS (Akadémia budovania štátu a sociálneho 

                                                 
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

alebo profesor. 



rozvoja) v Taškente. Docent Juza je trojnásobný nositeľ čestného titulu prof. h. c. Postupne ich získal na 

týchto vysokoškolkých pracoviskách: (2014) International University of Kyrgyzstan, Biškek (Kirgizsko, 

odbor politické vedy),  (2016)  L.N. Gumilyov Eurasian University Astana (Kazachstan, politické vedy), 

(2016)   

Kazašsko-americká univerzita Usť-Kamenogorsk (Kazachstan, medzinárodné vzťahy). Priebeh zamestnaní: 

v 80. a 90. rokoch minulého storočia si prešiel viacerými robotníckymi povolaniami (robotník - CHZJD. 

n.p. Bratislava, vedúci vstupnej kontroly - Domáce potreby Bratislava). Po roku 1989 pracoval určitý čas 

v súkromnom podnikateľskom sektore. Od roku 1998 pracuje v diplomatických službách a vo 

vysokoškolskom prostredí. Prednášal na Fakulte medzinárodných vzťahov Sanktpeterburgskej  štátnej 

univerzity (Ruská federácia), na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, na Akadémii budovania štátu 

a sociálneho rozvoja v Taškente (AGOS), na Univerzite svetovej ekonomiky a diplomacie pri MZV 

Uzbekistanu v Taškente (UMWED), na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

v Banskej Bystrici, na politologickom pracovisku Trenčianskej univerzity v Trenčíne a na Štátnej univerzite 

L.N. Gumilova v Nur-Sultane v Kazachstane. V roku 2020 až doteraz je členom kolektívu Katedry 

politológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

   

B) HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Prehľad doterajších pôsobísk v pedagogickej oblasti: 

1998  Fakulta medzinárodných vzťahov Sanktpeterburgskej  štátnej univerzity (RF) 

1999-2000  Filozofická fakulta UCaM v Trnave 

2000- doteraz  Akadémii budovania štátu a sociálneho rozvoja v Taškente (AGOS)  

Univerzita svetovej ekonomiky a diplomacie pri MZV Uzbekistanu v Taškente (UMWED) 

2005- 2007 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 

2006 - 2013 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 

2014- doteraz Štátna univerzita L.N. Gumilova v Nur-Sultane v Kazachstane 

2007 - 2011 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

2010 – doteraz Fakulta sociálnych vied UCaM v Trnave 

2020 – doteraz Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

 

Pedagogická činnosť: 

1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia: diplomacia, MV; diplomatická a konzulárna služba 

(vrátane európskej), medzinárodné vzťahy, diplomacia, diplomatický protokol; 

2. Politické vedy:  politológia; spoločenské vedy, dejiny politického myslenia; politické vedy, 

politická filozofia, globalistika 



3. Pre poslucháčov Diplomatických kurzov Univerzity svetovej ekonomiky a diplomacie pri 

MZV Uzbekistanu zabezpečil v období od 27. 11. 2003 do 11.01.2004 prednášky 

a semináre z nasledujúcich tém: diplomatické právo, diplomatické imunity, konzulárne 

stanovy a konzulárna prax, Viedenská konvencia o diplomatických vzťahoch 1961, 

Viedenská konvencia o konzulárnych vzťahoch 1963 a konzulárne právo. 

 

Každoročné vedenie katedrového kola ŠVOČ, členstvo v štátnicových komisiách a komisiách pre 

obhajoby dizertačných prác. 

Školenie talentovaných študentov. 

 

Je autorom vysokoškolských učebnicových textov: 

JUZA, Peter – MEŠŤAN, Pavol – LYSÝ, Jozef: Politológia tretieho tisícročia . - 1. vyd. - Malacky : PeIn, 

2018. - 112 s. - ISBN 978-80-972361-3-7. 

 

JUZA, Peter: Terra Incognita : ...o dnešnom Rusku, postsovietskom priestore, diplomacii a politike... - 

Malacky : Peln, 2001. - 109 s. - ISBN 80-224-1165-6. 

 

JUZA, Peter: Otázka polyarchie. recenzenti: Vladimír Kovačovský, Ján Lokvenkovič, Róbert Sokol. - 1. 

vyd. - Malacky : PeIn, 2016. - 110 s. - ISBN 978-80-972361-0-6. 

 

JUZA, Peter: Politické pohyby v Strednej Ázii. Recenzenti: Pavol Kovačovský, Oskar Bekov, Emil Polák. – 

1.vydanie – Trnava: PeIn 2020. -134 s. – ISBN 978-80-972361-5-1. 

 

C) HODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD. sa pri svojej pedagogickej činnosti opiera aj 

o výsledky vlastnej vedeckovýskumnej činnosti. Bol alebo je riešiteľom a spoluriešiteľom štyroch 

projektov APVV a ôsmich projektov VEGA, z toho v jedom ako hlavný riešiteľ a v dvoch ako 

zástupca vedúceho grantu. 

Doteraz publikoval ako autor alebo spoluautor nasledovné práce: 2 vedecké monografie, 4 

vysokoškolské učebnice, 70 pôvodných vedeckých prác, 6 vedeckých prác v kategórii A. 

Na tieto práce získal mnoho ohlasov: celkový počet ohlasov je 83, z toho hlasy uvedené v 

citačných databázach WoS 10 a SCOPUS 23.   

 

Výber najdôležitejších prác: 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 



AAA JUZA, Peter: Diplomatije: poitologičeskie, istoričesie i pravovye aspekty: Konsuľskaja 

tema: politologičeskie i istoričeskie aspekty. Recenzenti: M. A. Rachimova, O. V. Gurmenčuk. – 

1.vyd. – Astana: PeIn Malacki/Astana, 2015. – 102 s. – ISBN 967-22-077-5. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB JUZA, Peter: Teoretické koncepcie demokracie – POLYARCHIA. – Brtislava :Peln, 1998. – 

130 s.  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC JUZA, Peter: National interests Slovak Republic since 1993 and its foreign policy. 

(Príspevok indexovaný vo WoS pod číslom WOS:000395726800043). 

In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and 

Arts : Political Sciences, Law, Finance, Economic and Tourism : Conference Proceedings. Book 2, 

Volume I: Political Sciences. – Sofia : STEF92 Technology, 2016. – ISBN 978-619-7105-51-3. – 

ISSN 2367-5659. – S.331-338 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD JUZA, Peter: Migrácia, kvalita života starších ľudí z pohľadu stratégie rozvoja slovenskej 

spoločnosti = Migration, the quality of life of the elderly from the perpective of the strategy of 

development of the Slovak society. In: Starnutie populácie – celospoločenský problém 

(elektronický zdroj): zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 29. marca 2012 

v Trnave / zostavovatelia: Oˇga Bočíková, Peter Horváth. _ Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-397-9. –S. 8-11 (WoS) 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADF JUZA, Peter: Political science of modern Kazakhstan – Notices to development of 

Kazakhstan political thinking. In: Slovenská politologická revue (elektronický zdroj) =Slovak 

Journal gor Political Sciences: revue pre politický a občiansky život. – ISSN 1335-9096. – Vol. 16, 

no. 1 (2016), pp. 86-92 (online). ERIH + 

 

ADF JUZA, Peter: Stredná Ázia a Čína – problémy politiky, bezpečnosti a možné geopolitické 

dôsledky. In: Studia Politica Slovaca (print, electronic): časopis pre politické vedy, najnovšie 

politické dejiny amezdinárodné vzťahy. – ISSN 1337-8163.-roč. 12, č. 1.(2019), s. 34-35 (print 

online) 



ERIH+ 

    

 

Účasť na riešení projektov:  

1. Bol členom riešiteľského kolektívu SAV (2007-2008), ktorý pripravil a spracoval 

dokument Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej spoločnosti (VEDA, 2008, ISBN 978-80-

224-1050-2). V rámci tohto projektu viedol pracovnú skupinu, ktorá participovala na 

spracovaní kapitoly: Tendencie vývoja politického a právneho systému. V rámci uvedeného 

som spoluautor kapitoly 3.1. Premeny svetového politického systému a zahraničná politika 

Slovenskej republiky. 

2. Participoval na projekte 14/2007, ktorý bol realizovaný Výskumným centrom Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2008: Slovenská zahraničná politika v 

meniacom sa svete: nové výzvy a prístupy. Spoluautori: Vladimír Bilčík Alexander 

Duleba - Peter Juza - Miroslav Wlachovský.   

3. V rámci projektu ÚPV SAV Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 spracoval 

samostatnú časť: Zahraničná politika Slovenskej republiky a napĺňanie 

národnoštátnych záujmov Slovenska. In: Peknik, M.: Pohľady na slovenskú politiku po 

roku 1989. II. časť, Ústav politických vied SAV, VEDA, 2016. (Monografie a štúdie), 

ISBN 978-80-224-1513-2. 

4. Riešiteľ projektu VEGA č. 1/1326/12 "Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a 

spoločnosti". Zodpovedný vedúci:  Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Ekonomická univerzita 

v Bratislave. 

 

 

Výsledky vo vedeckej výchove 

Školiteľstvo doktorandov: 

1/ zoznam mnou vedených a ukončených doktorandov: 

 

Meno a priezvisko:  PhDr. Róbert  Frimmel 

Rok ukončenia:  2017 

Školiace pracovisko:  FSV UCM 
 

Meno a priezvisko: Mgr. Denisa Karabová 

Rok ukončenia:  2018 

Školiace pracovisko:  FSV UCM 

 



Meno a priezvisko: PhDr. Tomáš Bukovský 

Rok ukončenia:  2018 

Školiace pracovisko:  FSV UCM 

 
Meno a priezvisko: Mgr. Nikola Šimuneková 

Rok ukončenia:  2019 

Školiace pracovisko:  FSV UCM 

 

Meno a priezvisko: PhDr. Jozef  Mikyška  

Rok ukončenia:  2020 

Školiace pracovisko:  FSV UCM 

 

2/ zoznam mnou vedených a neukončených doktorandov: 

 

Meno a priezvisko: PhDr. Jakub Feranec 

Rok (ne)ukončenia:  2016 - prácu napísal, predložil, ale neobhájil 

Školiace pracovisko:  FSV UCM  

 

3/vedené v zahraničí: 

Meno a priezvisko:  Maržan Badanova (Маржан Баданова) 

Obdobie:  vedenie ukončené v roku 2018 

Školiace pracovisko: KarGU E.A. Buketova v Karagande v špecializácii 6D030100 

 

4/ aktuálne vedenie: 

Meno a priezvisko:  M.A. Ondřej Hynek 

Školiace pracovisko: FSV UCM od roku 2020 

 

 

V zhrnutí vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít (pozri tabuľku plnenia minimálnych kritérií 

na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania politológia) možno 

konštatovať, že uchádzač Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD., spĺňa scientometrické 

kritéria na udelenie titulu profesor v  odbore habilitačného a inauguračného konania politológia. 

 

 

D) ODBORNÉ ZHODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

 

Inaugurant Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD. vo svojej inauguračnej prednáške 

Medzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie analyzoval problematiku 

systémového skúmania medzinárodných vzťahov. Systémový pohľad na medzinárodnú politiku 

a medzinárodné vzťahy nezachytáva všetky javy a elementy medzinárodných vzťahov. Je to 

pohľad, ktorý ako podstatné vyzdvihuje tie komponenty a vzťahy, ktoré dávajú základné 

charakterové vlastnosti medzinárodnému systému. Ten je na jednej strane vnímaný ako statický 

prierez vzťahov štátov, alebo ako historicky premenný a relatívne usporiadaný súbor konkrétnych 



vzťahov. V rámci systémovej teórie kvality demokracie autor objasňuje systém medzinárodných 

vzťahov v celku, ako aj základné časti, ktoré ho tvoria, ich pôsobenie v prostredí a spätný vplyv 

prostredia na fungovanie systému. Medzinárodné vzťahy sú veľkým - viacnásobne (na viacerých 

úrovniach) - zloženým systémom, ktorý sa vytvára na najvyšších stupňoch fungovania 

(usporiadania) sveta ako výsledok interakcie (vzťahov a konania podmienených záujmami) štátov 

a ďalších aktérov medzinárodných vzťahov.  Ide o otvorený systém s veľkým množstvom vstupov 

a výstupov pre demokraciu. Inaugurant zdôraznil, že prvky systému (najmä štáty) sú okrem toho 

veľmi odlišné nielen z hľadiska veľkosti a sily, ale aj vnútorného usporiadania, charakteru, 

orientácie a pod. Prejavuje sa v nich špecifika sociálnej interakcie ľudí a ich zoskupení a sú 

výrazne podmienené ich vôľou, vedomím, hodnotovou orientáciou a podobne. pričom protirečivo 

v nich pôsobia fenomény výberu (voľby), motivácie, percepcie, identity, prestíže, autority atď. 

V závere prednášky inaugurant zdôraznil, že vývojový, historický pohľad na systém 

medzinárodných vzťahov  v kontexte demokracie znamená, že hoci sa zakladá na poznávaní 

časovej dimenzii vývoja, postupného priebehu udalostí, javov a procesov, nemal by vyústiť len do 

jednoduchého chronologického výkladu, ale do objasnenia vzniku a vývoja systému 

medzinárodných vzťahov, príčin, podmienok a faktorov.  

 

Inaugurant Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD. v prednáške, ktorú považujeme 

za štylisticky, obsahovo a kompozične dobre pripravenú, preukázal svoju vysokú odbornú erudíciu 

a spolu so zrozumiteľným podaním a powerpointovou prezentáciou potvrdil svoje kompetencie aj 

ako vysokoškolského pedagóga. 

 

Inauguračnú prednášku hodnotíme ako tvorivý prínos do politologického výskumu, 

špeciálne do histórie skúmania medzinárodných vzťahov. Prednáška jednoznačne naplnila kritériá 

inauguračnej prednášky, preto odporúčame schváliť návrh na vymenovanie uvedeného uchádzača 

za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania politológia. 

 

Všetky oponentské posudky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti Prof. h.c., doc. PhDr. 

Petra Juzu, CSc., PhD., na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného a inauguračného 

konania dejiny filozofie sú jednoznačne pozitívne: 

 

prof. PhDr. Oskár Krejčí, CSc. 

V souhrnu lze říci, že práce doc. Petra Juzy jsou originální; v případě oblastí, kde působí 

v diplomatických funkcích, jsou to práce ve slovenském a českém prostředí zcela ojedinělé. Jsou 



proto mimořádně cenné nejen z hlediska čisté teorie, ale také s ohledem na naléhavé potřeby 

politické praxe. Za významný rys osobnosti doc. Juzy je požné pokládat i fakt, že své široké 

výzkumné zaměření spojuje s konzistentním teoreticko-metodologickým přístupem, který se 

nezřekl humanstických prinipů a nepokléhá konjunkturálním výkyvům.  

 

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

Výsledky pedagogickej, vedecko - výskumnej a publikačnej činnosti doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., 

PhD., sú dôkazom toho, že vedecký potenciál uchádzača je rozvíjaný systematicky a koncepčne od 

začiatku jeho vedecko – pedagogického pôsobenia. Vďaka tomu získal renomé v domácom i 

zahraničnom akademickom a vedecko - výskumnom prostredí. Dlhodobo rozvíjané zameranie sa 

na problematiku politických vied inaugurantovi umožňuje aplikovať najnovšie teoretické prístupy 

a zručne a kvalifikovane narábať s metodologickým aparátom pri spracovávaní problematiky 

politických vied. Uchádzač vytvoril vlastnú vedeckú školu, ktorej súčasťou je výchova 

doktorandov, aktívna transformácia získaných poznatkov do pedagogického procesu. Výsledky 

pedagogickej, vedecko – výskumnej a publikačnej činnosti doc. Mgr. Petra Juzu, PhD. 

demonštrujú jeho nesporný prínos k rozvoju poznania v oblasti politických vied. Publikovaním vo 

vedeckých časopisoch, prezentovaním svojej vedecko – výskumnej činnosti na zahraničných i 

domácich vedeckých konferenciách, autorstvom vedeckých monografií (domácej i zahraničnej), 

aktívnou pedagogickou činnosťou formuje docent Juza vývojové trendy a vedecký diskurz v 

oblasti politických vied nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Docent Juza je vysokoškolský 

pedagóg , zrelý erudovaný vedec s národnou i medzinárodnou akceptáciou. Vzhľadom k 

vyššieuvedenému navrhujem doc. Mgr. Petrovi Juzovi, CSc., PhD. udeliť po úspešnom 

absolvovaní inauguračného konania titul profesor v odbore „politológia“. 

 

Prof. PhDr. Štefan Wolner, CSc. 

Doc. Mgr. Peter Juza, CSc., CSc., PhD. spĺňa kritériá na inauguráciu, má požadované 

teoreticko-metodologické vedomosti, ovláda vedecké metódy, zvládol najnovšiu literatúru 

k danému problému, dokáže hlbšie analyzovať problém a z neho vyvodiť praktické závery.  

Po úspešnom inauguračnom konaní navrhujem, aby doc. Mgr. Petrovi Juzovi, CSc., PhD., 

bol udelený titul profesor.    

 

E) NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL PROFESOR V ODBORE HABILITAČNÉHO 

A INAUGURAČNÉHO KONANIA DEJINY FILOZOFIE 

 



Inauguračná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

Inauguračná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií UPJŠ v Košiciach týkajúcich sa vedeckej, 

pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

inauguračnej prednášky konštatuje, že uchádzač Prof. h.c., doc. PhDr. Peter Juza, CSc., PhD.  , 

spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj 

vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach na udelenie vedecko-

pedagogického titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie. 

 

Na základe uvedeného inauguračná komisia odporúča predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh  na 

udelenie titulu profesor Prof. h.c., doc. PhDr. Petrovi Juzovi, CSc., PhD., v odbore 

habilitačného a inauguračného konania politológia. 

 

 

Košice 8. 10. 2021 

 

Členovia inauguračnej komisie:  

 

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – predseda  .................................................... 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.                  .................................................... 

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.    .................................................... 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.     .................................................... 

 


