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ZÁPISNICA 
 

zo Zasadnutia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave 
zo dňa 1.4.2022 

o 10.00 hod. - Bučianska 4/A 
kombinovanou formou 

(online prostredníctvom MS TEAMS/miestnosť č. 110) 
 

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. 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 10.12.2021 
3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za rok 2021 
4. Habilitačné konanie – PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD. 
5. Informácia o stave procesu zosúlaďovania vnútorného hodnotenia kvality na FSV, Rada 

kvality - personálne doplnenie   
6. Excelentné tímy na FSV UCM  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Počet členov VR FSV:     19 
Počet fyzicky prítomných členov VR FSV:  10 podľa prezenčnej listiny 
Počet členov VR FSV online:     6  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  3  (doc. Karen Henderson, Ph.D., prof. PhDr. 

Blanka Říchová, CSc., doc. JUDr. Jana 
Reschová, CSc.)  

   
Ad 1/ Otvorenie 
Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ďalej len 
predseda VR) otvoril zasadnutie VR FSV, privítal 16 členov VR FSV (z toho 6 členov VR FSV 
pripojených online, 10 členov VR FSV fyzicky prítomných, 3 členovia VR FSV sa ospravedlnili).  
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Predseda VR skonštatoval, že VR FSV je uznášania schopná. Predložil program zasadnutia 
a návrh na overovateľov zápisnice a skrutátorov – doc. PhDr. Andreu Čajkovú, PhD. a doc. 
JUDr. Bystríka Šramela, PhD. Zároveň upozornil, že zo zasadnutia VR bude vyhotovený audio 
záznam. S programom zasadnutia, overovateľmi zápisnice a vyhotovením elektronického 
záznamu súhlasili všetci členovia VR bez pripomienok. 

Uznesenie č.1/ VR FSV UCM dňa 1.4.2022 
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave súhlasia s programom zasadnutia, predloženým 
návrhom predsedu VR FSV na overovateľov zápisnice  doc. PhDr. Andreou Čajkovou, PhD. 
a doc. JUDr. Bystríkom Šramelom, PhD., a s vyhotovením elektronického záznamu zo 
zasadnutia VR FSV. Pozvánka s programom zasadnutia VR a prezenčná listina sú v prílohe č. 1 
zápisnice.  
 
Ad 2/ Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 10.12.2021 
Predseda VR FSV predložil členom VR FSV uznesenia z posledného zasadnutia VR FSV, ktorá 
sa konala 10.12.2021 a konštatoval splnenie všetkých uznesení. 
 
Uznesenie č.2/ VR FSV UCM dňa 1.4.2022 
Predseda VR FSV skonštatoval splnenie všetkých uznesení zo dňa 10.12.2021.   
 
Ad 3/ Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za rok 2021  
Správu o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za kalendárny rok 2021 vypracovala a 
prezentovala prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. PhDr. Andrea Čajková, 
PhD. Správa bola v predstihu elektronicky zaslaná členom VR. Obsahom predloženej správy je  
vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave za rok 2021. 
Jednotlivé oblasti hodnotenia zahŕňajú informácie týkajúce sa publikačnej činnosti, projektovej 
a grantovej činnosti, inštitucionálnu podporu vedy a výskumu, rozvoj podporných činností 
FSV za rok 2021. Prodekanka doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. konštatovala, že FSV 
zaznamenala rastúci trend podaných aj realizovaných zahraničných aj domácich projektov ako 
aj navýšenie objemu pridelených finančných prostriedkov. V správe sú obsiahnuté realizované 
podporné aktivity FSV – vedecké podujatia, semináre, konferencie, ocenení pedagógovia 
a študenti.  
Kľúčové opatrenia smerujú k skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti, k aktivitám katedier, jej 
členov a doktorandov v oblasti vedy a výskumu, k zapojeniu sa do projektových a grantových 
schém, k skvalitneniu publikačnej činnosti, vydávaniu kvalitných recenzovaných vedeckých 
časopisov indexovaných WoS/Scopus/ErihPlus , k publikovaniu vedeckých monografií a 
článkov indexovaných v databázach WoS/Scopus – Q1, Q2, k zapojeniu sa do medzinárodných 
vedeckých konzorcií výskumných projektov. V rámci podporných aktivít ďalšie kroky je 
potrebné zamerať na realizáciu a participovanie na medzinárodných vedeckých podujatiach, 
na výskume v oblasti sociálnych vied s akcentom na podujatia smerujúce k popularizácii vedy 
pre verejnosť. V tejto súvislosti predseda VR FSV poďakoval tvorivým pracovníkom fakulty 
a vyjadril presvedčenie, že všetci tvoriví pracovníci fakulty vynakladajú maximálne úsilie pre 
napĺňanie kritérií tvorivej činnosti na medzinárodnej úrovni.  

 
 



 

 

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied 

Bučianska 4/A 

917 01 Trnava 

 
Do diskusie sa zapojili viacerí interní aj externí členovia VR FSV, venovali sa prevažne téme 
novej kategorizácii publikačnej činnosti (Vyhláška 397 MŠVVŠ SR z 5.12.2021 o CREPČ) a otázke 
metodiky rozpočtu a prideľovania finančných dotácií z MŠVVaŠ SR.  
 
Uznesenie č. 3/VR FSV dňa 1.4.2022   
Členovia VR FSV berú na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za r. 2021 
vypracovanú prodekankou pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. PhDr. Andreou 
Čajkovou, PhD. Predseda VR poďakoval všetkým tvorivým pracovníkom fakulty, ktorí 
vynakladajú maximálne úsilie pre napĺňanie kritérií tvorivej činnosti na medzinárodnej úrovni.  
Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV za rok 2021 je v prílohe č. 2 zápisnice. 
 
Ad 4/ Habilitačné konanie – PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD. 
Dňa 1.12.2021 prijal dekan a predseda VR žiadosť o začatie habilitačného konania uchádzačky 
PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych disciplín a verejnej 
správy Metropolitnej univerzity v Prahe zo dňa 29.11.2021. Na základe Uznesenie č. 5/VR FSV 
10.12.2021 a na základe výsledkov hlasovania členovia Vedeckej rady FSV UCM schválili tému 
habilitačnej prednášky, zloženie komisie a oponentov v habilitačnom konaní PaedDr. Zuzany 
Horváthovej, PhD.  v odbore verejná politika a verejná správa. Habilitačná komisia na základe 
predložených dokumentov a podkladov uchádzačky, posúdenia publikačnej činnosti, ohlasov 
a obsahu habilitačnej práce, vypracovala Stanovisko k habilitačnému konaniu uchádzačky zo 
dňa 4.1.2022, v ktorom konštatuje, že uchádzačka spĺňa kritériá stanovené pre habilitačné 
konanie, odporučila prácu k obhajobe a po jej úspešnej obhajobe a absolvovaní habilitačnej 
prednášky udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti „docent“ v odbore verejná politika 
a verejná správa.  
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 31.3.2022 o 14:00 
v miestnosti BU 1, na FSV UCM v Trnave, Bučianska 4/A. Následne habilitačná komisia na 
neverejnom zasadnutí dňa 31. marca 2022 vypracovala Návrh k  udeleniu titulu docent PaedDr. 
Zuzane Horváthovej, PhD., v ktorom konštatuje splnenie všetkých podmienok v zmysle 
príslušných zákonov a odporúča VR FSV UCM schváliť udelenie titulu docent PaedDr. Zuzane 
Horváthovej, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná 
správa.  
Predseda VR FSV vyzval predsedu habilitačnej komisie habilitačnej komisie prof. Ing. Václava 
Vybíhala, CSc., aby členom VR FS predložil Návrh habilitačnej komisie zo dňa 31.3.2022 
podpísaný členmi habilitačnej komisie a oponentami habilitačnej práce k udeleniu titulu 
docent PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD. Stanovisko zo dňa 4.1.2022 a Návrh zo dňa 31.3.2022 
sú v prílohe zápisnice. 
Následne predseda VR zahájil hlasovanie členov VR FSV k Návrhu habilitačnej komisie zo dňa 
31.3.2022 k udeleniu titulu „docent“ PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD.  

Hlasovanie VR FSV UCM o Návrhu habilitačnej komisie zo dňa 31.3.2022 k udelenie titulu 
docent v odbore verejná politika a verejná správa PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD.: 

Výsledok tajného online hlasovania členov VR FSV UCM:  
Počet členov VR FSV celkom:   19      
Počet fyzicky prítomných členov VR FSV:  10   
Počet členov VR FSV online:   6   
Počet členov VR, ktorí hlasovali:   16 
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Počet členov VR, ktorí hlasovali za:   16 
počet členov VR, ktorí hlasovali proti:   0  
 
Hlasovanie prebehlo prostredníctvom aplikácie SURVIO, analýza výsledkov hlasovania je 
v prílohe zápisnice. Po ukončení hlasovania predseda VR FSV ukončil hlasovanie a hlasovanie 
overili skrutátori doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.  

Následne členovia VR FSV prijali nasledovné Rozhodnutie VR FSV zo dňa 1.4.2022 a Uznesenie 
č.4/VR FSV zo dňa 1.4.2022: 
     
Rozhodnutie Vedeckej rady FSV UCM v Trnave zo dňa 1.4.2022 
 
PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD., odborná asistentka Katedry právnych disciplín a verejnej 
správy Metropolitnej univerzity v Prahe požiadala dňa 29.11.2021 o zahájenie habilitačného 
konania v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa a predložila habilitačnú prácu na tému: 
Implementácia stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej 
republike. 
V nadväznosti na uvedenú žiadosť, predseda Vedeckej rady a dekan Fakulty sociálnych vied 
UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. overil splnenie všetkých zákonných a 
univerzitných požiadaviek uchádzačky vo veci zahájenia habilitačného konania, v  zmysle 
Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky  č. 246/2019  Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 
umelecko-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, 
a na základe vyššie uvedeného predložil žiadosť o zahájenie habilitačného konania Vedeckej 
rade FSV UCM v Trnave na zasadnutí dňa 10.12.2021. Vedecká rada na základe hlasovania a 
Uznesenia č. 5 /VR FSV zo dňa 10.12.2021 schválila otvorenie habilitačného konania v prospech 
PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD. v odbore Verejná politika a verejná správa. Zároveň 
Vedecká rada FSV UCM Trnava odsúhlasila tému habilitačnej prednášky, zloženie habilitačnej 
komisie a oponentov habilitačnej práce.  
Dňa 31.3.2022 uchádzačka predniesla obhajobu habilitačnej práce na tému: Implementácia 
stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej republike a prezentovala 
habilitačnú prednášku na tému: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti 
zamestnanosti v nadväznosti  na starnutie populácie.  
Na základe overenia splnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods. 1,3 a 6 zákon č. 131/2002 
Z.Z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo znení zákona č. 
93/2020 Z. z., v platnom znení, § 1 a 2 Vyhlášky MŠVVŠ a Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. 
z., o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, v platnom znení, kritérií UCM na získanie titulu docent, overenia 
predsedom Vedeckej rady FSV UCM v Trnave, Stanoviska habilitačnej komisie zo dňa 
04.01.2022 a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného 
posúdenia úrovne obhajoby habilitačnej práce a habilitačnej prednášky, habilitačná komisia na 
neverejnom zasadnutí dňa 31. marca 2022 vypracovala Návrh s odporúčaním schváliť udelenie  
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vedecko-pedagogického titulu „docent“ PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD. v odbore  Verejná 
politika a verejná správa.  
Členovia VR FSV UCM v Trnave konštatovali, že v priebehu konania bol dodržaný postup 
ustanovený zákonom a vyhláškou, a nie sú známe skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu titulu 
docent PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD.     

Uznesenie č. 4/VR FSV dňa 1.4.2022 
Vedecká rada FSV UCM v Trnave na základe výsledkov tajného 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 súhlasí  počtom hlasov 16 s predloženým Návrhom habilitačnej komisie zo 
dňa 31.3.2022 udeliť titul „docent“ v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná 
politika a verejná správa PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD., odbornej asistentke Katedry 
právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe.  
Vedecká rada ukladá predsedovi VR FSV UCM v Trnave predložiť návrh na udelenie titulu 
„docent“ spolu s dokladmi o priebehu habilitačného konania predsedovi Vedeckej rady 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
Podklady k habilitačnému konaniu PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD.,Stanovisko habilitačnej 
komisie zo dňa 4.1.2022, PL z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce dňa 
31.3.2022, Návrh habilitačnej komisie zo dňa 31.3.2022 , Hlasovanie členov VR FSV – Analýza 
výsledkov Survio, Rozhodnutie VR FSV k udeleniu titulu docent PaedDr. Zuzane Horváthovej, 
PhD. sú v prílohe č. 4 zápisnice. 
 
Ad 5/ Informácia o stave procesu zosúlaďovania vnútorného hodnotenia kvality na FSV, 
Rada kvality - personálne doplnenie   
 
Predseda VR informoval o stave procesu zosúlaďovania vnútorného hodnotenia kvality 
v kontexte so štandardami SAAVŠ na FSV UCM. Konštatoval, že všetky stupne a formy 
študijných programov (Bc., Mgr. PhD. v dennej aj externej forme) sú vo finálnej podobe, a sú 
postúpené Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na univerzitnej úrovn i. V priebehu mesiaca 
apríl bude na úrovni FSV zosúlaďovaný odbor habilitačného a inauguračného konania.  
Predseda VR ďalej informoval, že RVHK bude doplnená o doc. PhDr. Tatianu Tökölyovú, PhD. 
a PhDr. Michala Imroviča, PhD. Na úrovni MŠVVŠ SR sa kreuje skupina medzinárodne 
uznávaných posudzovateľov periodického hodnotenia kvality vysokých škôl, do tohto tímu za 
FSV UCM bude navrhnutá doc. Josette Baer Hill.  
Predložený návrh na zmenu v personálnom obsadení, na vymenovanie nového člena Rady pre 
kvalitu za študentskú časť FSV Mgr. Tomáša Jančiho, ktorý bol zvolený na základe Uznesenia 
č. 4/2022 AS FSV UCM zo dňa 15.3.2022 a v zmysle Štatútu Rady kvality FSV UCM v Trnave 
dňa 15.3.2022 Akademickým senátom FSV UCM namiesto Mgr. Moniky Kmeťovej, ktorá sa 
vzdala členstva v Rade kvality.  
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Návrh na vymenovanie Mgr. Tomáša Jančiho bol bez 
pripomienok schválený všetkými prítomnými členmi VR FSV. 
  
Uznesenie č. 5/VR FSV dňa 1.4.2022 

Členovia VR FSV berú na vedomie informáciu o stave procesu zosúlaďovania vnútorného 
hodnotenia kvality na FSV, predseda VR konštatoval, že politiku kvality na úrovni FSV UCM sa 
darí napĺňať a poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na zosúlaďovaní študijných 
programov. 
Členovia VR bez pripomienok schvaľujú návrh na vymenovanie Mgr. Tomáša Jančiho za člena 
Rady kvality za študentskú časť.  
 
Ad 6/ Excelentné tímy na FSV UCM   
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a predsedníčka Rady pre kvalitu doc. PhDr. 
Andrea Čajková, PhD. informovala členov VR o všeobecných zásadách k excelentným 
vedeckým tímom, a indikátoroch excelentnosti na FSV UCM. Predseda VR predložil členom 
VR FSV návrh na schválenie Kritérií na vytvorenie excelentného tímu na FSV UCM v Trnave. 
Materiál bol zaslaný elektronicky v predstihu členom VR FSV.  
K dokumentu neboli vznesené žiadne námietky a bol členmi VR FSV prijatý a jednohlasne 
schválený.  
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a predsedníčka Rady pre kvalitu doc. PhDr. 
Andrea Čajková, PhD. predložila Návrh zloženia troch excelentných vedeckých tímov FSV. 
Predseda VR požiadal členov VR FSV, aby sa vyjadrili k návrhu na zloženie troch excelentných 
tímov FSV UCM.  Nakoľko neboli vznesené žiadne námietky a členovia VR FSV súhlasili 
s návrhom zloženia excelentných tímov. 
 
Uznesenie č. 6/VR FSV dňa 1.4.2022 

Členovia VR FSV jednohlasne schvaľujú predložený dokument Kritériá na vytvorenie 
excelentného tímu na FSV UCM v Trnave a zároveň schvaľujú zloženie troch excelentných 
vedeckých tímov na FSV UCM. Materiály sú v prílohe č. 6 zápisnice.   

Ad 8/ Záver 
V závere predseda VR poďakoval všetkým členom VR za spoluprácu a prejavenú podporu,  
poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie VR.  
 
Zapísala: Ing. Klaudia Čirčová 
 
Overili: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.   ........................................................ 

 
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.   ........................................................ 

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

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 
predseda VR FSV UCM     V Trnave, dňa 5.4.2022 
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Prílohy 
 
Príloha č. 1  Pozvánka a program zasadnutia 

Prezenčná listina 
 
Príloha č. 2  Uznesenia zo Zasadnutia VR FSV dňa 10.12.2021 
 
Príloha č. 3  Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za r. 2021 
 
Príloha č. 4  Podklady k habilitačnému konaniu PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD. 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 4.1.2022 
 PL z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce dňa 31.3.2022 

Návrh habilitačnej komisie zo dňa 31.3.2022 
 Hlasovanie členov VR FSV – Analýza výsledkov Survio 
 Rozhodnutie VR FSV k udeleniu titulu docent PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD. 
 
Príloha č. 5 Rada kvality – doplnenie člena za študentskú časť Rady kvality 
 
Príloha č.6  Kritériá na vytvorenie excelentného tímu na FSV UCM v Trnave 
  Zloženie troch excelentných vedeckých tímov na FSV UCM 
 
 
 
 


