
 

 
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 zo Zasadnutia Vedeckej rady FSV UCM v  Trnave 
v AR 2020/2021 - dňa 18.6.2021 

 
Počet členov Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len VR FSV):  20  

Počet prítomných členov VR FSV podľa prezenčnej listiny:   14 
Počet fyzicky prítomných členov VR FSV:     9 
Počet prítomných členov VR FSV online:      5    

Ospravedlnení: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., prof. Roman Horváth, 
MA. PhD., doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.,PhDr. Peter Dinuš, PhD.  

 
Program:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení zo zasadnutia VR FSV dňa 23.4.2021 
3. Habilitačné konanie  - PhDr. Ján Machyniak, PhD. 
4. Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na Fakulte sociálnych vied UCM  podľa 

štandardov SAAVŠ 
5. Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte sociálnych vied UCM  
6. Výsledky pravidelného monitorovania študijných programov pre ich hodnotenie a  úpravy na základe 

získavanej relevantnej spätnej väzby 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
  

1. Otvorenie 
Predseda VR a dekan FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ďalej len predseda VR FSV) otvoril a  viedol 
zasadnutie VR FSV UCM, ktoré prebiehalo kombinovanou formou – v počte 14 zúčastnených členov, z toho 9 
členov VR FSV sa zúčastnilo fyzicky, 5 členov VR FSV bolo pripojených online prostredníctvom aplikácie MS Teams, 
6 členov VR FSV sa ospravedlnilo. Pozvánka s programom zasadnutia bola odoslaná všetkým členom VR FSV. 
Predseda VR FSV konštatoval, že VR FSV je pri počte 14 členov VR 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 prof. PhDr. Janu Levickú, PhD. a  doc. JUDr. 
Bystríka Šramela, PhD., ktorí boli bez pripomienok členov VR FSV schválení.  
 
Uznesenie č.1/ z VR FSV UCM dňa 18.6.2021 
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave súhlasia s programom zasadnutia a predloženým návrhom na 
skrutátorov pri hlasovaní: prof. PhDr. Janou Levickou PhD. a doc. JUDr. Bystríkom Šramelom, PhD.  
 

2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 23.4.2021 (príloha č. 2) 
Predseda VR FSV skonštatoval, že všetky uznesenia zo Zasadnutia VR FSV dňa 23.4.2021 boli splnené.  
 
Uznesenie č.2/ z VR FSV UCM dňa 18.6.2021 
Predseda VR FSV konštatoval splnenie všetkých uznesení zo dňa 23.4.2021.  
 

3. Habilitačné konanie – PhDr. Ján Machyniak, PhD. (príloha č. 3) 

Dňa 17.6.2021 o 13:00 hod. sa na FSV UCM vo veľkej aule na Bučianskej ul. 4/A konala habilitačná prednáška PhDr. 
Jána Machyniaka, PhD., odborného asistenta katedry verejnej správy FSV na tému: Alternatívne modely 
regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej  politiky a obhajoba habilitačnej práce na tému: 



Nezávislí kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava.  V tejto súvislosti prof. Ing. 
Václav Vybíhal, CSc., predseda habilitačnej komisie predložil dňa 7.5.2021 predsedovi VR FSV Stanovisko 
habilitačnej komisie zo dňa 5.5.2021, v ktorom habilitačná komisia konštatovala, že na základe predložených 
podkladov, posúdenia správnosti kategorizácie publikačnej činnosti, ohlasov a obsahu habilitačnej práce uchádzač 
v tejto  fáze habilitačného konania naplnil kritériá stanovené pre habilitačné konanie, odporúča prácu k obhajobe 
a absolvovaniu habilitačnej prednášky. Habilitačná prednáška a  obhajoba habilitačnej práce sa konala na FSV UCM 
dňa 17.6.2021 za účasti predsedu a členov habilitačnej komisie, oponentov, členov VR FSV, a verejnosti – 
prezenčné listiny sú v prílohe zápisnice. Po habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce členovia 
habilitačnej komisie vypracovali na neverejnom zasadnutí Návrh k habilitačnému konaniu uchádzača, v ktorom 
konštatovali, že na základe vypočutia posudkov, priebehu rozpravy k obhajobe, prednáške a stanoviska 
habilitačnej komisie zo dňa 05.05.2021, PhDr. Ján Machyniak, PhD. splnil kritériá na menovanie za docenta. Všetky 
tri posudky oponentov sú kladné, oponenti odporučili prácu k obhajobe a po jej úspešnom uskutočnení udelenie 
vedecko-pedagogickej hodnosti „docent“. Návrh predložil predseda habilitačnej komisie predsedovi VR FSV 
predsedovi VR na zasadnutí VR FSV dňa 18.6.2021.  
 
Následne predseda VR FSV UCM predložil Návrh habilitačnej komisie členom VR FSV UCM a zahájil hlasovanie. 
Hlasovanie prebehlo v aplikácii SURVIO, 14 členov VR hlasovalo online. Členovia VR FSV UCM v Trnave zároveň 
konštatovali, že v priebehu habilitačného konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom a vyhláškou, a nie sú 
známe skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu titulu docent PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD.     
 
Hlasovanie VR FSV UCM o návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent v  odbore verejná politika 
a verejná správa PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. 

 
Výsledok tajného online hlasovania členov VR FSV UCM: 
Počet členov VR FSV celkom:   20       
Počet fyzicky prítomných členov VR FSV:   9   
Počet členov VR FSV online:   5   
počet členov VR, ktorí hlasovali:   14 
počet členov VR, ktorí hlasovali za:    14 
počet členov VR, ktorí hlasovali proti:  0   

     
Hlasovanie overili skrutátori prof. PhDr. Jana Levická, PhD. a doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.  

 
Rozhodnutie VR a overené hlasovanie k habilitačnému konaniu PhDr. Jána Machyniaka, PhD. je v  prílohe č. 3 
tejto zápisnice  
 
Uznesenie č. 3/VR FSV 18.6.2021   
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 14 
s predloženým návrhom habilitačnej komisie zo dňa 17.6.2021 udeliť titul „docent“ v odbore habilitačného 
a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD., odbornému 
asistentovi FSV UCM v Trnave. 

 
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. 
 

4. Dekan a predseda VR FSV predložil členom VR materiál „Kritériá na  určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na 
Fakulte sociálnych vied UCM podľa štandardov SAAVŠ“. Dokument bol odoslaný všetkým členom VR FSV. 
Požiadavka vyplynula z rokovaní na úrovni vedenia UCM a grémií fakúlt. Pre každý odbor na úrovni UCM je 
potrebné zadefinovať v zmysle článku 23) Metodiky SAAVŠ jednotlivé kategórie publikačnej činnosti. Vedúci 
katedier a členovia odborových komisií dospeli k konsenzuálnemu záveru, že je možné pre potreby FSV usporiadať 
kategorizáciu tak, že pre jednotlivé odbory môže byť prijatá jednotná kategorizácia publikačnej činnosti. Prehľad 
jednotlivých kategórií publikačnej činnosti je v prílohe zápisnice.  



K dokumentu sa vyjadrili viacerí prítomní (doc. Henderson, prof. Levická, prof. Vybíhal, doc. Tökölyová, doc. 
Horváth, doc. Jesenko, doc. Kováčik – venovali sa kategorizácii pri publikovaní v cudzom jazyku/ svetovom jazyku 
pre cudzích štátnych príslušníkov, kategorizácii v jednotlivých vedných odboroch. Posudzuje sa podľa kvality 
vydavateľstva, recenzného konania a miesta pôsobenia pedagóga. Kategórie výstupu bude posudzovať Rada pre 
vnútorné hodnotenie kvality na úrovni fakulty, následne na úrovni univerzity, potom SAAVŠ. Kategorizácia je 
dôležitá pri zosúlaďovaní, resp. tvorbe študijných programov. Je potrebné, aby VR posúdila kategorizáciu v zmysle 
plnenia obligatórnych kritérií pri jednotlivých študijných programoch. Doc. Jesenko konštatoval, že na UPJŠ iba sú 
kritériá interne stanovené, nie je inštitucionálne prijatý dokument, každý ŠP si stanovuje kritériá interne na základe 
vyjadrenia garantov. Doc. Kováčik sa vyjadril, že na UMB je každý výstup posudzovaný individuálne, pravidlá 
spresňuje na UMB interný dokument. Dekan FSV objasnil, že UCM na základe požiadavky prorektora je snaha 
o vytvorenie smernice k obligatórnym kritériám pre kategorizáciu k zosúlaďovaniu študijných programov. 
Predseda VR uzatvoril konštruktívnu debatu k predloženému materiálu, navrhol, aby sa do kontextu „Kritérií ...“ 
nezasahovalo, predložil členom VR požiadavku na schválenie dokumentu, ktorý bude slúžiť pre interné potreby. 
   
Uznesenie č. 4/VR FSV 18.6.2021 

Predložený materiál „Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na Fakulte sociálnych vied UCM  podľa 
štandardov SAAVŠ“ bol počtom hlasov 13 prijatý členmi VR FSV.  
 

5. Dokument „Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte sociálnych vied UCM“ bol spolu s  ďalšími  

materiálmi odoslaný členom VR FSV. K predloženým dokumentom sa vyjadrovali viacerí členovia VR. Z  požiadavky 

SAAVŠ vyplynula požiadavka, aby sa v súčasnosti platné kritériá FSV pre HIK z  r. 2015, neznižovali. V HIK je 

stanovený impact faktor WoS/Scopus 0,14 a keďže pri zosúlaďovaní kritérií je potrebné zabezpečiť zvyšovanie 

kvality, impact faktor WoS/Scopus 0,14 by sa nemal znižovať, t.j. kritériá by sa nemali upravovať smerom nadol. 

Doc. Henderson vystúpila s pripomienkou, že treba brať do úvahy kvalitu výstupov a nie uprednostňovať kvantitu 

výstupov. Doc. Horváth sa zapojil do debaty, aby sa tabuľka kritérií, ktorá bude platná do konca r. 2021 schvá lila, 

a zároveň je potrebné otvoril v AR 2021/2022 v rámci FSV diskusiu k aktualizovaniu tabuľky plnenia kritérií k HIK 

na FSV tak, aby sa kritériá neznižovali. Predseda VR uzatvoril diskusiu k HIK a zahájil hlasovanie k doplneniu kritérií 

v procese habilitačných a vymenúvacích konaní na Fakulte sociálnych vied UCM.  Členovia VR jednohlasne súhlasili 

s doplnením kritérií v HIK na FSV. 

 
Uznesenie č. 5/VR FSV 18.6.2021 
 
Členovia VR FSV schvaľujú doplnenie, špecifikáciu obligatórnych kritérií v procese habilitačných a vymenúvacích 
konaní na Fakulte sociálnych vied UCM. 
 

6. Výsledky pravidelného monitorovania študijných programov pre ich hodnotenie a  úpravy na základe získavanej 
relevantnej spätnej väzby. Materiál formou powerpoint prezentácie vypracovala prodekanka pre VVČ a kvalitu 
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. Informovala o monitorovaní ŠP na FSV, ktoré sa pravidelne každoročne prebieha. 
Upozornila na špecifiká v AR 2019/2020, nakoľko výuka prebieha online formou. Študentom, absolventom aj 
zamestnancom FSV boli odoslané dotazníky:  
Dotazník pre študentov FSV UCM  v Trnave - zisťovanie spokojnosti študentov s pedagogickým výkonom 
vyučujúceho 
Dotazník pre študentov zisťovanie kvality vzdelávania     
Dotazník pre absolventov 
Dotazník pre zamestnancov  
Rozobrala vyhodnotenie jednotlivých dotazníkov a odpovedí respondentov. Prezentovala spokojnosť študentov 
s pedagogickým výkonom vyučujúceho, s kvalitou výučby, vyhodnotila odpovede absolventov a zamestnancov.  
Vyhodnotenie dotazníkov podľa jednotlivých respondentov boli odovzdané vedúcim katedier.  
V diskusii vystúpila prof. Levická, ktorá upozornila na fakt, že SAAVŠ sa zaujíma o výsledky monitorovania ŠP 
v súvislosti so zvyšovaním kvality vyučovacieho procesu a následným odstraňovaním nedostatkov, ktoré vyplynuli 
z výsledkov monitorovania.    
 
 
 



Uznesenie č. 6/VR FSV 18.6.2021 
 
Členovia VR FSV berú na vedomie výsledky pravidelného monitorovania  študijných programov na FSV pre ich 
hodnotenie a úpravy na základe získavanej relevantnej spätnej väzby. 

 
7. Rôzne  

Do diskusie sa zapojili prof. Vybíhal a prof. Levická – venovali sa úpravám v kritériách HIK a špecifikovať cudzí vs. 
svetový jazyk, doc. Henderson – rozoberali počty záverečných prác v kritériách HIK. Predseda VR uzatvoril debatu 
s tým, že je potrebné venovať sa kritériám podrobne na úrovni garantov, odborových komisií a  katedier.  
 
Na návrh predsedu VR FSV, sa členovia VR FSV UCM zhodli, že po ukončení pracovného pomeru dňa 30.6.2021 
prof. PhDr. Jana Rataja, CSc., predsedu odborovej komisie študijného programu európske štúdiá a  politiky, bude 
predsedníčkou odborovej komisie od 1.7.2021 doc. Karen Henderson, Ph.D.   
 
Uznesenie č. 7/VR FSV 18.6.2021 
 
Doc. Karen Henderson, Ph.D. bola členmi VR FSV UCM schválená od 1.7.2021 za predsedníčku odborovej komisie 
študijného programu európske štúdiá a politiky. 
 
  

8. Záver 
Predseda VR poďakoval za účasť všetkým prítomným a ukončil Zasadnutie VR. 
 

 
Zapísala: Ing. Klaudia Čirčová 
 
Overili:  prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 
 

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

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 
predseda VR FSV UCM        
 

V Trnave, 21.6.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHY 

Príloha č. 1  
Pozvánka, program, prezenčná listina zo Zasadnutia VR FSV 18.6.2021 
 
Príloha č.2 
Výpis uznesení zo zápisnice VR FSV z 23.4.2021 
 
Príloha č. 3 
Stanovisko habilitačnej komisie z 5.5.2021, Návrh habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu v odbore verejná 
politika a verejná správa uchádzača PhDr. Jána Machyniaka, PhD., hlasovanie k návrhu o udelení titulu docent,  
Rozhodnutie VR k habilitačnému konaniu 
 
Príloha č. 4 

Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na Fakulte sociálnych vied UCM  podľa 
štandardov SAAVŠ 
 
Príloha č. 5 

Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte sociálnych vied UCM  
 
Príloha č. 6 
Výpis uznesení z VR 18.6.2021 


