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ZÁPISNICA 
 

zo Zasadnutia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave v roku 2021 

10. 12. 2021 

čas: 10:00 hod. Bučianska 4/A/ online    

 

Počet členov Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len VR FSV): 20  
Počet prítomných členov VR FSV online:       18 
Zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD., a.h. 
Ospravedlnení: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. mim. prof., doc. JUDr. Jana Reschová, PhD. 

 

 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 18.6.2021 
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 2020/2021 
4. Správy o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 2020/2021 
5. Habilitačné konanie 
6. Schválenie členov štátnicových a odborových komisií, školiteľov dizertačných prác 

z externého prostredia 
7. Informácia o stave rozpracovanosti procesu zosúlaďovania vnútorného hodnotenia 

kvality na FSV UCM  - reštrukturalizácia Rady pre kvalitu FSV, Rady pre študijné 
programy FSV 

8. Informácia o vytvorení nových výskumných centier na FSV UCM 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
Ad 1/ 
Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ďalej len 
predseda VR) privítal 18 členov VR FSV, 2 členovia VR FSV sa ospravedlnili. Osobitne privítal 
nového člena VR FSV doc. PhDr. Jána Machyniaka, PhD. a zastupujúceho prodekana pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michala Imroviča, PhD. Zdôraznil, že Zasadnutie VR sa  
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koná v druhej dekáde pôsobenia FSV, dňa 1.12.2021 uplynulo 10 rokov od založenia fakulty. 
Predložil program zasadnutia VR a návrh na overovateľov zápisnice - prof. PhDr. Janu Levickú, 
PhD. a doc. JUDr. Bystríka Šramela, PhD. Zároveň upozornil, že zo zasadnutia VR bude 
vyhotovený audio záznam. S programom zasadnutia, overovateľmi zápisnice a s vyhotovením 
elektronického záznamu súhlasili všetci členovia VR. 

Uznesenie č.1/ z VR FSV UCM dňa 10.12.2021 
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave súhlasia s programom zasadnutia, predloženým 
návrhom predsedu VR FSV na overovateľov zápisnice: prof. PhDr. Janou Levickou, PhD. a doc. 
JUDr. Bystríkom Šramelom, PhD., a s vyhotovením elektronického záznamu zo zasadnutia VR 
FSV. 

Ad 2/  
Predseda VR FSV predložil členom VR FSV uznesenia z posledného zasadnutia VR FSV, Ktorá sa 
konala 18.6.2021 a konštatoval splnenie všetkých uznesení. 
 
Uznesenie č.2/ z VR FSV UCM dňa 10.12.2021 
Predseda VR FSV konštatoval splnenie uznesení zo dňa 18.6.2021. 
 

Ad 3/ 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 2020/2021 predložil zastupujúci 
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. Správa bola 
elektronicky zaslaná členom VR. Členov VR oboznámil so štruktúrou študijných programov, 
zhrnul výsledky prijímacieho konania na jednotlivých stupňoch štúdia, oboznámil so štruktúrou 
študentov na jednotlivých stupňoch podľa dennej a externej formy štúdia. Predložil výsledky 
štátnych skúšok na jednotlivých stupňoch štúdia v súvislosti s protipandemickými opatreniami 
vzhľadom na existujúcu situáciu, ktoré prebiehali v dištančnej aj prezenčnej forme pri dodržaní 
všetkých opatrení. Informoval o uplatnení absolventov v praxi (www.uplatnenie.sk). Ďalej 
informoval o mobilitách študentov a pedagógov v AR 2020/2021, ktoré sa oproti 
predchádzajúcim rokom značne v tomto akademickom roku obmedzili kvôli pandemickej 
situácii. Momentálne je uzatvorených 49 bilaterálnych zmlúv v 18 štátoch. Informoval o novej 
Smernici o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 5. 2021).  

V rámci diskusie sa zapojili prof. Levická, ktorá vystúpila s návrhom na doplnenie zoznamu 
univerzít v rámci programu ERASMUS+. Bilaterálne zmluvy v rámci programu by mali vychádzať 
z potreby katedry.  
Do diskusie sa zapojil doc. P. Horváth, ktorý navrhol, aby sa zrealizovala celofakultná štatistika  
týkajúca sa úspešnosti štátnych skúšok na jednotlivých stupňoch aj formách štúdia pri 1. a  2. 
termíne štátnych skúšok.  
 
Uznesenie č. 3/VR FSV 10.12.2021   

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 2020/2021 
Členovia VR FSV berú na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 
2020/2021, ktorú spracoval prodekan pre rozvoj a marketing, zastupujúci prodekan  

http://www.uplatnenie.sk/
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_predmetov.pdf
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pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. Prof. PhDr. J. Levická,PhD.  
predloží návrh univerzít podľa požiadavky KSSP na doplnenie  do zoznamu bilaterálnych zmlúv 
v rámci programu ERASMUS+. Prodekan PhDr. M. Imrovič, PhD. spracuje celofakultnú štatistiku 
úspešnosti štátnych skúšok na jednotlivých stupňoch aj formách štúdia pri 1. a 2. termíne 
štátnych skúšok. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti je v prílohe tejto zápisnice. 
 
Ad 4/ 
Správy o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 2020/2021 predložili predsedovia 
odborových komisií jednotlivých študijných programov. Správy boli elektronicky odoslané 
členom VR.  
Za študijný program sociálna politika spracovala správu prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
informovala o počtoch doktorandov, školiteľoch doktorandov, poukázala na potrebu 
publikovania výstupov doktorandov vo svojom odbore v súlade s  novými štandardami SAAVŠ. 
Vyzdvihla, že všetci doktorandi sú zapojení do výskumnej a projektovej činnosti.  
Správu o priebehu doktorandského štúdia v odbore európske štúdiá a politiky  spracovala 
predsedníčka odborovej komisie doc. Karen Henderson, Ph.D. Informovala o počtoch 
doktorandov v rámci študijného programu v jednotlivých formách a ročníkoch štúdia. 
Poukázala na počiatočné problémy týkajúce sa 3 zahraničných externých študentov, pre 
ktorých je slovenský kreditový systém pomerne náročný, hlavne pri kreditoch za pedagogickú 
činnosť a kvalite a kvantite výstupov publikačnej činnosti. Vyzdvihla skutočnosť, že počet 
doktorandov v odbore európske štúdiá a politiky sa zvýšil.  
Správu o priebehu doktorandského štúdia v odbore politické vedy/ verejná politika a verejná 
správa spracoval prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Predložil informácie o počtoch doktorandov, 
aktuálnom stave ich štúdia, témach a školiteľoch dizertačných prác. Oboznámil členov VR 
s výsledkami prijímacieho konania, priebehom dizertačných skúšok a obhajob dizertačných 
prác. Konštatoval, že doktorandi sa aktívne zapájajú do vedeckej, publikačnej a projektovej 
činnosti. Informoval o aktívnom zapojení  doktorandov do vedeckých aktivít – účasť na 
konferenciách a seminároch. Spracoval a odprezentoval silné a slabé stránky v rámci 
doktorandského štúdia.  
V rámci diskusie vystúpila prof. Levická, ktorá navrhla rozšírenie aktivít doktorandov 
v pedagogickej činnosti, napr. o prípravu prezentácií k prednáškam (pri externých študentoch) 
a navrhuje upravenie počtu kreditov za jednotlivé publikačné výstupy v súlade s kvalitou 
a množstvom výstupov. Predseda VR pripomenul, že v rámci prebiehajúceho procesu 
zosúlaďovania študijných programov pri doktorandských programoch môžu byť tieto 
pripomienky zapracované v rámci procesu zosúlaďovania študijných programov v súlade 
s požiadavkami SAAVŠ. 
Do diskusie sa zapájali viacerí členovia VR, doc. P. Horváth upozornil na to, že prebiehajúca 
debata je akademická, pri doktorandskom štúdiu nie je schopná univerzita financovať 
doktorandské štúdium z hľadiska rozpočtu a počtu doktorandov, čo je následkom prepadu 
finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR. Z prostriedkov UCM by mohol byť takto prijatý 
maximálne 1 doktorand, t. j. ekonomický aspekt zvyšuje požiadavky kladené na študentov PhD. 
štúdia. Doc. Henderson ďalej upozornila na fakt, že zahraniční doktorandi sú v porovnaní so  
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slovenskými doktorandmi znevýhodnení, čo sa týka publikácií dostupných v slovenskom jazyku 
o Slovensku, tie sú sofistikovanejšie ako publikácie vydané v zahraničí v cudzích jazykoch. 
Zároveň jej pripadá kreditový systém na Slovensku príliš prísny a byrokratický. Externí členovia 
VR uviedli príklady zo svojich pracovísk. Prof. Říchová sa vyjadrila, že by bolo vhodné viac 
akcentovať na vedecko-výskumnú činnosť a nepreťažovať doktorandov pedagogickými 
aktivitami. Doc. Jesenko uviedol, že na UPJŠ doktorandi nezískavajú kredity za pedagogickú 
činnosť. Doc. Kováčik poznamenal, že je potrebné nastavenie financovania pri doktorandských 
študijných programoch. Na UMB niektoré fakulty financujú túto formu štúdia z vlastných 
zdrojov. Počty novoprijatých doktorandov sa teda podstatne znižujú. 
Diskutujúci zároveň upozornili na fakt, že doktorandi v dennej forme sú motivovaní štipendiami, 
a to by malo zodpovedať aj ich aktívnemu prístupu k štúdiu a celkovo k dianiu na katedre 
i fakulte. Predseda VR dal do pozornosti novú Smernicu o doktorandskom štúdiu, ktorá je platná 
od 1.9.2021. 
 
Uznesenie č. 4/VR FSV 10.12.2021   

Správy o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 2020/2021 
Členovia VR FSV berú na vedomie správy o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM 
v Trnave. Správu o priebehu doktorandského štúdia v odbore sociálna práca/ sociálna politika 
spracovala prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Správu o priebehu doktorandského štúdia v odbore 
politické vedy/ európske štúdiá a politiky  spracovala predsedníčka odborovej komisie doc. 
Karen Henderson, Ph.D., a Správu o priebehu doktorandského štúdia v odbore politické vedy/ 
verejná politika a verejná správa spracoval prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Správy o priebehu 
doktorandského štúdia za jednotlivé študijné programy sú v prílohe zápisnice. 

Ad 5/ 
Habilitačné konanie v odbore verejná politika a verejná správa – PaedDr. Zuzana Horváthová, 
PhD. 
Predseda VR informoval členov VR, že dňa 1.12.2021 prijal žiadosť o začatie habilitačného kona-
nia uchádzačky PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych dis-
ciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe zo dňa 29.11.2021. K žiadosti uchá-
dzačky sa vyjadril vedúci katedry verejnej správy FSV doc. P. Horváth, ktorý uviedol, že podaniu 
žiadosti predchádzal dlhodobý proces, ocenil dlhoročnú spoluprácu katedry s  uchádzačkou  a 
ako vedúci katedry a zároveň člen rady garantov pre habilitačné konanie súhlasí s návrhom na 
otvorenie habilitačného konania. K otvoreniu habilitačného konania uchádzačky nemal žiadny 
z členov VR FSV námietky. Predseda VR následne predložil členom VR 3 návrhy tém habilitačnej 
prednášky, návrh zloženia habilitačnej komisie a návrh na oponentov habilitačnej práce  vypra-
covaný  spolu s členmi rady garantov. V rámci diskusie sa členovia VR jednohlasne zhodli na 
výbere témy č. 2 habilitačnej prednášky, na zložení habilitačnej komisie a oponentoch habili-
tačnej práce tak, ako je uvedené v uznesení č. 5. Schválená téma habilitačnej prednášky, zloženie 
habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce sú v prílohe zápisnice.  

 

http://www.fsvucm.sk/files/PHD/dokumenty/Smernica%20o%20doktorandskom%20%C5%A1t%C3%BAdiu%20Univerzity%20sv.%20Cyrila%20a%20Metoda%20v%20Trnave.pdf
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Uznesenie č. 5/VR FSV 10.12.2021   

Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave na základe výsledkov hlasovania v súlade so zákonom 
č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, Vyhlášky č. 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zásad habilitačného konania o udelenie 
titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
v habilitačnom konaní PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD.  v odbore verejná politika a verejná 
správa súhlasí  s predloženým návrhom a schválila tému habilitačnej prednášky, zloženie 
komisie a oponentov nasledovne:  

Tému habilitačnej prednášky: Kritická analýza dopadov verejných politík v  oblasti 
zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie 

Habilitačná komisia: 
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.   Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave     
predseda komisie   
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.                   Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla  

Jozefa Šafárika v Košiciach 
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.                                         Právnická fakulta, Univerzita Palackého 

Olomouc 
 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave 
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab. Katedra právních disciplin, Metropolitní 

univerzita Praha 
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach    
            

Schválenie témy habilitačnej prednášky, zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej 
práce sú v prílohe zápisnice. Po vydaní súhlasného stanoviska habilitačnej komisie bude termín 
habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce oznámený s dostatočným časovým pred-
stihom. Odoslanie menovacích dekrétov a podkladov k habilitačnému konaniu oponentom 
a komisii zabezpečí Referát VVČ. Vedecká rada ukladá predsedovi habilitačnej komisie predložiť 
stanovisko habilitačnej komisie k  habilitačnému konaniu uchádzača v  termíne do 17.1.2021 
predsedovi Vedeckej rady FSV. 

Ad 6/ 
Predseda VR FSV predložil členom VR FSV návrh na Schválenie členov štátnicových a 
odborových komisií, školiteľov dizertačných prác z externého prostredia. Nakoľko v roku 2019 
došlo k zmene v sústave študijných odborov, predseda VR predložil po konzultácii s  členmi 
Katedry verejnej správy a Katedry politických vied a v súlade so Smernicou o doktorandskom  
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štúdiu zo dňa 1.9.2021, návrh na zostavenie spoločnej odborovej komisie v odbore politické vedy, 
ktorej predsedníčkou bude prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Návrhy členov 
štátnicových komisií, odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore politické vedy a 
školiteľov dizertačných prác z externého prostredia bol všetkými členmi VR schválený.  
Zloženie odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore sociálna politika bol po 
pripomienkovaní prof. Levickej stiahnutý predsedom VR. Po prerokovaní s vedúcou katedry 
KSSP bude predložený nový návrh členov odborovej komisie v termíne do 13.12.2021. Návrh 
bude odoslaný členom VR FSV, ktorí budú o návrhu hlasovať per rollam. Návrh na Schválenie 
členov štátnicových a odborových komisií, školiteľov dizertačných prác z externého prostredia 
je v prílohe zápisnice. 

Uznesenie č. 6/VR FSV 10.12.2021 

Členovia VR FSV súhlasia s predloženým návrhom členov štátnicových komisií , školiteľov 
dizertačných prác z externého prostredia a členov spoločnej odborovej komisie v odbore 
politické vedy podľa predloženého materiálu. Predsedníčka odborovej komisie v odbore 
sociálna práca/ sociálna politika prof. PhDr. Jana Levická, PhD. predloží , po prehodnotení 
s vedúcou katedry KSSP návrh členov odborovej komisie v termíne do 13.12.2021. Návrh bude 
odoslaný členov VR FSV, ktorí budú o návrhu hlasovať per rollam.  

Uznesenie č. 6 A/VR FSV 10.12.2021 

V termíne od 14. 12. 2021 do 20.12.2021 prebiehalo per rollam hlasovanie členov VR  FSV 
k predloženému návrhu zloženia odborovej komisie v odbore sociálna práca, študijný program 
sociálna politika. Z 20 členov VR FSV hlasovalo 18 členov VR FSV, 2 členovia sa zdržali hlasovania. 
S návrhom súhlasilo všetkých 18 hlasujúcich členov VR FSV. Návrh zloženia odborovej komisie 
v odbore sociálna práca, študijný program sociálna politika bol počtom hlasov 18 členmi VR FSV 
schválený. Predkladaný materiál spolu s dokladmi k hlasovaniu per rollam je v prílohe zápisnice. 

Ad 7/ 
S informáciou o rozpracovanosti prebiehajúceho procesu zosúlaďovania vnútorného 
hodnotenia kvality v kontexte s o štandardami SAAVŠ na FSV UCM oboznámila členov VR 
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a predsedníčka Rady pre kvalitu doc. PhDr. Andrea 
Čajková, PhD. Predložila zoznam členov reštrukturalizovanej Rady pre kvalitu FSV a zloženie 
Rady pre študijné programy verejná politika a verejná správa, európske štúdiá a politiky, 
sociálna politika. V zmysle § 3 Vnútorného predpisu Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave - Štatútu Rady pre študijný program na FSV UCM v Trnave boli dňa 27.9.2021 
dekanom FSV UCM vymenovaní predsedovia a členovia Rady pre študijné programy verejná 
politika a verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálna politika. Zloženie Rady pre kvalitu 
a Rady pre študijné programy sú v prílohe zápisnice a sú zverejnené na webovej stránke FSV. 
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Uznesenie č. 7/VR FSV 10.12.2021 

Členovia VR FSV berú na vedomie materiál predložený prodekankou pre vedecko-výskumnú 
činnosť a kvalitu, a predsedníčkou Rady pre kvalitu doc. PhDr. A. Čajkovou, PhD., v rámci 
prebiehajúceho procesu zosúlaďovania vnútorného hodnotenia kvality v kontexte 
so štandardami SAAVŠ a schvaľujú reštrukturalizáciu Rady pre kvalitu FSV a zloženie Rady pre 
študijné programy na FSV v študijných programoch verejná politika a verejná správa, európske 
štúdiá a politiky, sociálna politika.  
 

Ad 8/  
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu, a predsedníčka Rady pre kvalitu doc. 
PhDr. A. Čajková, PhD. informovala členov VR FSV o vytvorení nových výskumných centier na 
FSV. V súlade s § 13 Štatútu FSV UCM v Trnave boli dňa 27.9.2021  dekanom FSV UCM v  Trnave 
menované prof. PhDr. et Mgr. Jana Levická, PhD. za riaditeľku Výskumného centra sociálnej 
izolácie a sociálneho rozvoja na FSV UCM, ktoré predstavuje kľúčovú aktivitu NFP313010ASN4: 
Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a doc. PhDr. 
Andrea Čajková, PhD. za riaditeľku Výskumného centra krízového riadenia a dobrej správy vecí 
verejných v čase pandémie na FSV UCM, ktoré predstavuje kľúčovú aktivitu NFP313010ASN4: 
Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Materiál je  
v prílohe zápisnice a je zverejnený na webovej stránke FSV 
 

Uznesenie č. 8/VR FSV 10.12.2021 

Členovia VR FSV berú na vedomie informáciu o vytvorení nových výskumných centier na FSV 
UCM - Výskumného centra sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja na FSV UCM  a Výskumného 
centra krízového riadenia a dobrej správy vecí verejných v čase pandémie na FSV UCM, ktoré 
predstavujú kľúčovú aktivity projektu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v 
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
 
Ad 9/ 
Predseda VR ukončil zasadnutie VR, poďakoval členom VR za 10 ročnú spoluprácu od vzniku 
FSV, a  zároveň poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí VR.  
 
Zapísala: Ing. Klaudia Čirčová 
 
Overili: prof. PhDr. et Mgr. Jana Levická, PhD. 

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 
 

 
Schválil: ..................................................... 

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 
predseda VR FSV UCM    V Trnave, 22.12.2021 
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