
 

 
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 

NÁM. J. HERDU 2, 917 01  TRNAVA 

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 
pracovisko: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava 

 
 

Zápisnica z online Zasadnutia Vedeckej rady FSV UCM v  Trnave 
v AR 2020/2021 - dňa 12.11.2020 

 
Počet členov Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len VR FSV):  22  
Počet prítomných členov VR FSV online:     20 
Ospravedlnení: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD.  

 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Kontrola plnenia uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 2.10.2020  
3. Konanie na vymenovanie profesora v odbore Verejná politika a verejná správa – návrh na ukončenie 

konania - vymenovanie profesora doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD.  
4. Zosúladenie vnútorného systému kvality so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – na úrovni FSV UCM 
5. Rôzne 
6. Záver 

  

1. Otvorenie 
Predseda VR a dekan FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ďalej len predseda VR FSV) otvoril a viedol online 
zasadnutie VR FSV UCM. Pozvánka s  programom zasadnutia bola odoslaná všetkým členom VR FSV, s  tým, že 
Zasadnutie VR sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutoční formou online videokonferencie. 20 členov VR bolo 
pripojených online, 2 členovia sa ospravedlnili. Zároveň predseda VR FSV konštatoval, že VR FSV je pri počte 20 
online pripojených členov VR FSV uznášaniaschopná. Všetci členovia VR FSV súhlasili s programom zasadnutia. 
Pozvánka s programom a prezenčná listina zo zasadnutia VR FSV UCM sú prílohou č. 1 tejto zápisnice. Predseda 
VR FSV navrhol skrutátorov doc. PhDr. Andreu Čajkovú, PhD. a  doc. JUDr. Bystríka Šramela, PhD., ktorí boli bez 
pripomienok členov VR FSV schválení. 
 
Uznesenie č.1/ z VR FSV UCM dňa 12.11.2020 
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave súhlasia s programom zasadnutia a predloženým návrhom na 
skrutátorov pri hlasovaní: doc. PhDr. Andreou Čajkovou, PhD. a doc. JUDr. Bystríkom Šramelom, PhD. 

 

2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 2.10.2020 (príloha č. 2) 

Predseda VR FSV konštatoval splnenie všetkých uznesení zo dňa 2.10.2020  
 
Uznesenie č.2/ z VR FSV UCM dňa 12.11.2020 
Predseda VR FSV konštatoval splnenie uznesení zo dňa 2.10.2020.  
 

3. Konanie na vymenovanie profesora v odbore Verejná politika a verejná správa – návrh na ukončenie konania 

na vymenovanie profesora doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD.  

V súvislosti s predloženou žiadosťou doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. zo dňa 18.9.2020 dekan Fakulty 
sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., na základe overenia splnenia všetkých zákonných a 
univerzitných požiadaviek uchádzačky vo veci zahájenia konania, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o 
postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a v súlade so Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu docent a 
vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave, predložil žiadosť uchádzačky o zahájenie konania na 
vymenovanie profesora (ďalej len inauguračné konanie) v odbore verejná politika a verejná správa Vedeckej rade FSV 



UCM v Trnave na zasadnutí dňa 2. 10. 2020. Vedecká rada na základe hlasovania a uznesenia č. 4/VR FSV zo dňa 
2.10.2020 schválila otvorenie inauguračného konania v prospech uchádzačky v odbore verejná politika a verejná 
správa. Zároveň Vedecká rada FSV UCM Trnava odsúhlasila tému inauguračnej prednášky, zloženie komisie 
a oponentov nasledovne: 
Inauguračné konanie doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. v odbore Verejná politika a verejná správa 
 
Téma inauguračnej prednášky: Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe  
Inauguračná komisia: 
1. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie FSV UCM Trnava 
2. prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.   VŠ PRIGO Havířov 
3. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.   Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 

4. prof. PhDr. Ján Koper, PhD.   FPVaMV Univerzita M. Bela B. Bystrica 

5. prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.  FF Prešovská univerzita, Prešov 
náhradný člen komisie 

Oponenti vymenúvacieho konania: 
1. prof. Ing. Milan Žák, CSc.     Vysoká škola ekonomie a manažmentu Praha 
2. prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.   FVS Univerzita P. j. Šafárika, Košice  
3. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. Hab.  KPDVS Metropolitní univerzita Praha 
4. prof. Uroš Pinterič, PhD.    Katedra politológie, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín 

náhradný oponent     
 
Termín inauguračnej prednášky bol stanovený na 12.11.2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v zmysle § 9 zákona 93 
Z.z. z 22. apríla 2020, 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, sa prednáška 
uskutočnila verejným audiovizuálnym priamym prenosom. 

Na základe vyhodnotenie plnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods.1, 5 a  7 zákona č. 131 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, § 4 a 5 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor 
v platnom znení, kritérií UCM na získanie titulu profesor, a  na základe predložených dokladov, oponentských 
posudkov, odborného posúdenia úrovne inauguračnej prednášky a  v súlade so stanoviskom inauguračnej komisie zo 
dňa 12. októbra 2020, inauguračná komisia odporúča predložila Vedeckej rade Fakulty sociálnych vied UCM Trnava 
Návrh na udelenie titulu profesor doc. Ing. Ivane Butoracovej Šindleryovej, PhD. v odbore 3.1.7 Verejná politika a 
verejná správa. Návrh komisie na udelenie titulu „profesor“ je v prílohe č. 3 tejto zápisnice. 
 
Predseda VR FSV UCM udelil slovo predsedovi inauguračnej komisie prof. Ing. Václavovi Vybíhalovi, CSc., ktorý 
zhodnotil priebeh inauguračnej prednášky,  oboznámil členov VR so Stanoviskom inauguračnej komisie zo dňa 
12.10.2020 a Návrhom inauguračnej komisie zo dňa 12.11.2020. 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 profesor doc. Ing. Ivane Butoracovej Šindleryovej, PhD.     
 
Predseda VR FSV UCM následne predložil Návrh inauguračnej komisie zo dňa 12.11.2020 členom VR FSV UCM na online 
zasadnutí VR FSV UCM v Trnave dňa 12.11.2020. 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 vymenovaniu doc. 
Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. za profesorku. VR FSV UCM v Trnave podľa §30 ods.1 písm. g Zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
všeobecne záväzného predpisu vydaného na základe tohto zákona a to vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, prerokovala na svojom zasadnutí dňa 12.11.2020 návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. 
Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. za profesorku v odbore verejná politika a verejná správa (odbor 
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.1.Z.) a tajným online hlasovaním prijala 
nasledovné 

 
rozhodnutie: 

 
Vedecká rada Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave schvaľuje návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. Ing. 
Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. za profesorku v odbore verejná politika a  verejná správa (odbor habilitačného 
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.1.7.).  
 



Hlasovanie VR FSV UCM o návrhu inauguračnej komisie s odporúčaním udelenia titulu profesor v  odbore verejná 
politika a verejná správa doc. Ing. Ivane Butoracovej Šindleryovej , PhD. prebiehalo online, hlasovalo 20 členov VR 
FSV, ktorí boli pripojení online. 
 
Výsledok tajného online hlasovania členov VR FSV UCM: 
Počet členov VR FSV celkom:     22     
Počet členov VR FSV online:    20 
počet členov VR FSV, ktorí hlasovali za:   20 
počet členov VR FSV, ktorí hlasovali proti:  0 
počet členov VR FSV, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 
 
Hlasovanie overili skrutátori: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 
Hlasovanie schválil: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.  
 

Uznesenie č. 3/VR FSV 12.11.2020   
Vedecká rada FSV UCM v Trnave na základe výsledkov tajného online 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 s predloženým návrhom 
inauguračnej komisie zo dňa 12.11.2020 na vymenovanie doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. za 
„profesorku“  v odbore verejná politika a verejná správa. 
 
Vedecká rada ukladá predsedovi VR FSV UCM v Trnave predložiť návrh na vymenovanie za profesorku spolu s  dokladmi 
o priebehu konania predsedovi Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k najbližšiemu zasadnutiu VR 
UCM v Trnave. 

 
4. Zosúladenie vnútorného systému kvality so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – na úrovni FSV UCM 
 

Materiál Zosúladenie vnútorného systému kvality so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – na úrovni FSV UCM spracovala 
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. Členov VR oboznámila so systémom posudzovania výstupov tvorivej činnosti v súlade 
s Metodikou vyhodnocovania štandardov, Akčným plánom implementácie vnútorného systému kvality v jednotlivých 
etapách, predstavila spodné hraničné hodnoty hodnotenia na zaradenie do kategórií úrovne tvorivej činnosti, 
Metodiku  - hodnotenie úrovne výstupov tvorivej činnosti. Materiál je v prílohe č. 4 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 4/VR FSV 12.11.2020   
Členovia VR FSV berú na vedomie materiál predložený prodekankou pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. 
PhDr. A. Čajkovou, PhD., ktorý sa týka zosúladenia vnútorného systému kvality so Štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – na úrovni 
FSV UCM. 
    
5. V závere predseda VR FSV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VR FSV. Predpokladaný termín 

ďalšieho zasadnutia VR je v II. Q. roka 2021. 

 
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, 16.11.2020 



PRÍLOHY 

Príloha č. 1  
Pozvánka, program, prezenčná listina zo Zasadnutia VR FSV 12.11.2020 
 
Príloha č.2 
Výpis uznesení zo zápisnice VR FSV z 2.11.2020 
 

Príloha č. 3 
Stanovisko inauguračnej komisie ku konaniu na vymenovanie profesora doc. Ing. Ivany Butoracovej 
Šindleryovej, PhD. zo dňa 12.10.2020 
Návrh inauguračnej komisie k konaniu na vymenovanie profesora doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. 
zo dňa 12.11.2020 
Prezenčná listina z inauguračnej prednášky dňa 12.11.2020 
Podklady k inauguračnému konaniu uchádzačky na CD 
Rozšírená VPCH uchádzačky 
Tézy inauguračnej prednášky 
Rozhodnutie VR FSV ku konaniu na vymenovanie profesora zo dňa 12.11.2020 
Hlasovanie a výpis uznesenia č. 3/VR FSV 12.11.2020 
 

Príloha č. 4 
Zosúladenie vnútorného systému kvality so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškol-
ského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – na úrovni FSV UCM  
 
Príloha č. 5 
Výpis uznesení 
 
 
 
 
 

 


