
 

 
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 2.10.2020 

 
Počet členov Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len VR FSV):  19 
Počet prítomných členov VR FSV:      13     
Počet prítomných členov VR FSV online:     6 

 
Program:  

 
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 18.10.2019  
3. Habilitačné konanie v odbore Verejná politika a verejná správa  - JUDr. Bystrík Šramel, PhD. – návrh na 

udelenie titulu docent, ukončenie habilitačného konania  
4. Konanie na vymenovanie profesora v odbore Verejná politika a verejná správa – návrh na začatie konania na 

vymenovanie profesora doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD.  
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za AR 2019/2020 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 2019/2020  
7. Správa o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 2019/2020 
8. Dlhodobý zámer rozvoja a Akčný plán FSV UCM na roky 2020-2024  
9. Schválenie členov štátnicových a odborových komisií, externých školiteľov záverečných prác  
10. Rôzne 
11. 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. Pozvánka s  programom zasadnutia bola odoslaná všetkým členom VR FSV, s  tým, že 
Zasadnutie VR sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutoční formou videokonferencie. Fyzicky sa zúčastnilo 
zasadnutia VR 13 členov, 6 členov VR bolo pripojených online. Zároveň predseda VR FSV konštatoval, že VR FSV je 
pri počte 13 fyzicky prítomných a 6 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. PhDr. 
Máriu Dávidekovú, PhD., overovateľ hlasovania – prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., bez pripomienok členov VR FSV 
boli schválení. 
Uznesenie č.1/ z VR FSV UCM dňa 2.10.2020 
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave na základe výsledkov hlasovania súhlasia s  programom zasadnutia a 
predloženým návrhom na skrutátorov pri hlasovaní: doc. PhDr. Andreou Čajkovou, PhD. a doc. PhDr. Máriou 
Dávidekovou, PhD., hlasovanie overí: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.  
 

2. Kontrola uznesení z VR FSV UCM v Trnave zo dňa 18.10.2019 (príloha č. 2) 

Predseda VR FSV konštatoval splnenie uznesení zo dňa 18.10.2019.  
Uznesenie č.2/ z VR FSV UCM dňa 2.10.2020 
Predseda VR FSV konštatoval splnenie uznesení zo dňa 18.10.2019.  
 

3. Habilitačné konanie v odbore Verejná politika a verejná správa  - JUDr. Bystrík Šramel, PhD. – návrh na 
udelenie titulu docent, ukončenie habilitačného konania  

 



V súvislosti s predloženou žiadosťou JUDr. Bystríka Šramela, PhD. zo dňa 25.9.2019 dekan Fakulty sociálnych vied UCM 
v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., na základe overenia splnenia všetkých zákonných a univerzitných 
požiadaviek uchádzača vo veci zahájenia habilitačného 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 o zahájenie habilitačného konania Vedeckej 
rade FSV UCM v Trnave na zasadnutí dňa 18. 10. 2019. Vedecká rada na základe hlasovania a uznesenia č. 4/VR FSV zo 
dňa 18.10.2019 schválila otvorenie habilitačného konania v prospech JUDr. Bystríka Šramela, 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.  
JUDr. Bystrík Šramel, PhD. habilitačnú prácu „Prokuratúra Slovenskej republiky ako orgán ochrany práva a jej miesto 
v oblasti verejnej správy“ a  dňa 1. júla 2020 predniesol jej obhajobu a zároveň prezentoval habilitačnú prednášku 
s názvom „Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly 
verejnej správy“. 
 
Na základe vyhodnotenie splnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods.1,3 a  6 zákona, kritérií na získanie titulu docent, 
a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne obhajoby habilitačnej 
práce ako aj habilitačnej prednášky, habilitačná komisia  na neverejnom zasadnutí  dňa 1. júla 2020 odporučila členom 
VR FSV UCM schváliť udelenie titulu docent JUDr. Bystríkovi Šramelovi, PhD.  v odbore  Verejná politika a verejná 
správa. Návrh komisie na schválenie titulu „docent“ je v prílohe č. 3 tejto zápisnice. 
 
Predseda VR FSV UCM udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Václavovi Vybíhalovi, CSc.,  ktorý zhodnotil 
priebeh habilitačného konania a oboznámil členov VR so Stanoviskom habilitačnej komisie zo dňa 2.2.2020 a Návrhom 
habilitačnej komisie zo dňa 1.7.2020. 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 docent JUDr. 
Bystríkovi Šramelovi, PhD.     
 
Hlasovanie VR FSV UCM o návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent v  odbore verejná politika a verejná 
správa JUDr. Bystríkovi Šramelovi, PhD. prebiehalo elektronicky, hlasovali všetci prítomní členovia VR FSV v miestnosti, 
aj členovia VR FSV pripojení online. 
 
Výsledok tajného online hlasovania členov VR FSV UCM: 
Počet členov VR FSV celkom:     19     
Počet prítomných členov VR FSV:    13 
Počet členov VR FSV online:    6 
počet členov VR, ktorí hlasovali za:   18 
počet členov VR, ktorí hlasovali proti:   1 
 
Hlasovanie overili skrutátori: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. 
Hlasovanie schválil: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 
 

Uznesenie č. 3/VR FSV 2.10.2020   
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 s predloženým návrhom 
habilitačnej komisie zo dňa 1.7.2020 udeliť titul „docent“  v odbore 3.1.7. verejná politika a verejná správa JUDr. 
Bystríkovi Šramelovi, 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. Konanie na vymenovanie profesora v odbore Verejná politika a verejná správa – návrh na začatie konania na 

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



 
Predseda VR a dekan FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. predložil členom VR FSV UCM v Trnave žiadosť zo dňa 
18.9.2020 uchádzačky doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD., docentky FSV UCM v Trnave o začatie konania 
na vymenovanie profesora v odbore Verejná politika a verejná správa. V diskusii vystúpil doc. PhDr. Peter Horváth, 
PhD., ktorý za Radu garantov (prof. J. Horváth, doc. P.Horváth, doc. J. Mihálik) habilitačného a  inauguračného konania 
FSV konštatoval, že žiadosť spolu s  podkladmi uchádzačky bola posúdená Radou garantov FSV a neboli vznesené 
námietky k začatiu konania na vymenovanie profesora. Konštatoval, že splnenie podmienok posúdi inauguračná 
komisia a oponenti.  
Žiadosť spolu s prílohami uchádzačky prerokoval predseda VR FSV s Radou garantov FSV UCM v Trnave, konštatoval, 
že žiadosť uchádzačky a predložené prílohy po formálnej stránke spĺňajú všetky požiadavky v súlade s § 5 Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, v zmysle Zákona 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 v súlade so Zásadami habilitačného konania 
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave.  
Následne predseda VR FSV predložil členom VR FSV Návrh na schválenie témy inauguračnej prednášky, predsedu a 
členov inauguračnej komisie  a oponentov (príloha č. 4 zápisnice).  
K navrhovaným témam inauguračnej prednášky sa v diskusii vyjadrili prof. Levická a doc. Juza, ktorí navrhovali tému č. 
3, ďalej sa do diskusie zapojila doc. Reschová,  následne mala možnosť vyjadriť sa k navrhovaným témam samotná 
uchádzačka, špecifikovala 3 predložené témy inauguračnej prednášky. Uchádzačke sú blízke z  hľadiska profesijného 
zamerania všetky 3 témy, avšak téma č. 3 je špecifická z  hľadiska zamerania sa na učiacu sa spoločnosť, téma č. 2 je 
komplementárna s témou č. 1. Doc. Reschová sa vyjadrila k téme č. 1 v zmysle, že pre daný odbor je perspektívnejšia. 
Predseda VR FSV zahájil hlasovanie k výberu témy inauguračnej prednášky.  
Členovia VR FSV sa v hlasovaní zhodli na výbere témy č. 1 inauguračnej prednášky, predloženom návrhu zloženia 
inauguračnej komisie a oponentov, hlasovali prítomní členovia VR FSV a 6 členovia pripojení online nasledovne: 

 
Hlasovanie k téme inauguračnej prednášky: 

 
počet členov VR FSV, ktorí hlasovali za tému č. 1:  9     

počet členov VR FSV, ktorí hlasovali za tému č. 3:   8 
počet členov VR FSV, ktorí sa zdržali hlasovania:  2       
  
Hlasovanie k návrhu zloženia inauguračnej komisie:  
počet členov VR FSV, ktorí hlasovali za:    18 
počet členov VR FSV, ktorí sa zdržali hlasovania:  1 
 
Hlasovanie k návrhu oponentov: 
počet členov VR FSV, ktorí hlasovali za:    18 
počet členov VR FSV, ktorí sa zdržali hlasovania:  1 

 
Uznesenie č.:4/VR FSV 2.10.2020   
Členovia Vedeckej rady FSV UCM v Trnave konštatovali, že predložené prílohy sú v súlade s § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 246/2019 Z.z. z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor, v zmysle Zákona 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 v súlade so Zásadami 
habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave.  
Na základe výsledkov hlasovania členovia VR FSV UCM v Trnave, v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle 
Zákona 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 v súlade so Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu 
docent a vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave, členovia VR FSV súhlasia počtom hlasov 18 
s predloženým návrhom konania na vymenovanie profesora, zhodli sa na téme č. 1 inauguračnej prednášky, 
zložení komisie a oponentov v konaní na vymenovanie profesora uchádzačky doc. Ing. Ivany Butoracovej 
Šindleryovej, PhD. 

 
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za AR 2019/2020 

http://www.fsvucm.sk/files/HIK/vyhlaska-MSSR-2.pdf
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Správu o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za AR 2019/2020 vypracovala a prezentovala prodekanka pre 
vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. PhDr. A. Čajková, PhD. Správa bola odoslaná všetkým  členom VR, tvorí 
prílohu č. 5 zápisnice. Doc. Čajková oboznámila členov VR s  aktivitami katedier fakulty v oblasti publikačnej, 
edičnej, projektovej a vedeckovýskumnej. Aj napriek situácii v súvislosti s pandemickou situáciou počas LS 2020 sa 
pripravovalo množstvo projektov v grantových schémach HORIZON, APVV, ERASMUS+. Za FSV bolo podaných 
celkovo 41 žiadostí (HORIZON, APVV, Visegrad Fund, OP Ľudské zdroje, ERASMUS+, Marie Curie -Sklodowska, 
Europe for Citizens, Interreg, KEGA, VEGA, FPPV). Oboznámila členov VR s  aktuálnym stavom riešených, 
ukončených i podaných výskumných projektov. Správa obsahuje sumár konferencií realizovaných fakultou, 
v súvislosti s pandemickou situáciou bola časť konferencií, seminárov a vedeckých podujatí organizovaných 
formou online. Zhodnotila stav edičnej a publikačnej činnosti, ktoré udržiavajú požadovanú úroveň.  

 
V diskusii vystúpil predseda VR FSV, ktorý konštatoval, že ciele stanovené v oblasti vedecko-výskumnej sa darí 
napĺňať. Prednesená PPP bude zaslaná členom VR.  
 
Uznesenie č.: 5/VR FSV 2.10.2020   

Vedecká rada FSV UCM v Trnave berie na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM za AR 
2019/2020, ktorú spracovala prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. PhDr. A. Čajková, PhD. Pre-
zentácia bude zaslaná členom VR elektronicky.  

 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 2019/2020  

Správu odprezentoval na pozvanie predsedu VR FSV zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FSV 

UCM PhDr. Michal Imrovič, PhD. Správa bola odoslaná všetkým členom VR, tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Oboznámil 

prítomných členov VR FSV s údajmi za AR 2019/2020 o novovzniknutých a realizovaných študijných programoch 

na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej i externej forme, o priebehu prijímacieho konania, počtoch prijatých 

študentov na jednotlivých stupňoch štúdia a v jednotlivých študijných programoch na fakulte. Zhodnotil priebeh 

a výsledky štátnych skúšok v AR 2019/2020 v dennej aj externej forme štúdia. Prezentoval údaje o počtoch 

študentov v jednotlivých študijných programoch na FSV UCM v novom AR 2020/2021 v porovnaní s predošlými 

AR. Predložil informácie o mobilitách odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov a pedagógov v uplynulom AR. 

Zároveň informoval o uplatnení absolventov všetkých stupňoch štúdia za FSV UCM v praxi v zmysle Uznesenia 

č.1/A z VR FSV UCM dňa 1.12.2017. Oboznámil členov VR FSV so spracovanými údajmi o uplatnení absolventov 

FSV od roku 2015, údaje sú k dispozícii na portáli MŠVVŠ SR www.uplatnenie.sk. PPP bude elektronicky zaslaná 

členom VR. 

Do diskusie sa k tému narastajúceho počtu žiadostí o individuálny harmonogram štúdia zapojila prof. Levická, ktorá 
navrhuje kombinovanú formu štúdia (časť štúdia je hradená štátom, študenti majú možnosť zapojiť sa do 
pracovného procesu, výuka prebieha v piatok a sobotu). Predseda VR deklaroval, že návrhom sa bude zaoberať 
Kolégium dekana aj vedenie fakulty. 
Ďalej sa predseda VR venoval klesajúcej tendencii uchádzačov o štúdium, napriek nepriaznivým odhadom počtu 
študentov vyjadril pomernú spokojnosť  s  počtom študentov v AR 2020/2021, vyjadril spokojnosť s narastajúcim 
trendom počtu študentov v doktorandskom štúdiu. 
Do diskusie sa zapojila prof. Gbúrová (FVS UPJŠ Košice), ktorá vyjadrila znepokojenie v komparácii počtu prijatých 
študentov s percentom zamestnanosti absolventom (29%), ktorí pracujú v danom odbore. Univerzity a vysoké 
školy zamerané na oblasť verejnej správy ponúkajú čoraz lukratívnejšie študijné programy. V tejto súvislosti 
poukázala na potrebu generačnej výmeny na pozíciách vo verejnej správe za absolventov nových študijných 
odborov. Poukázala aj na flexibilitu a adaptabilitu absolventov, ktorí sú schopní pracovať aj v iných odvetviach a 
nájdu uplatnenie v iných oblastiach na trhu práce. 
Do diskusie sa zapojil doc. Jesenko, dekan FVS UPJŠ, ktorý súhlasil s  prof. Gbúrovou  - čo sa týka generačnej výmeny 
na pozíciách vo verejnej správe. Príčinu nízkeho uplatnenia absolventov v oblasti verejnej správy vidí aj 
v nedostatočnom finančnom ohodnotení absolventov vo verejnej správe.  
 
Uznesenie č.: 6/VR FSV 2.10.2020   

Vedecká rada FSV UCM v Trnave berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti FSV UCM za AR 

2019/2020, ktorú spracoval zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. 

Prezentácia bude zaslaná členom VR elektronicky.  

 

http://www.uplatnenie.sk/


7. Správa o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 2019/2020 
Správy spracovali prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium programu 

verejná politika a verejná správa, ďalej len VPaVS), prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. (predseda odborovej komisie pre 

doktorandské štúdium programu európske štúdiá a politiky, ďalej ESPO), prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

(predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe sociálna politika, ďalej SOPO) 

a boli členom VR FSV odoslané, sú v prílohe č. 7 tejto zápisnice. V správach sú spracované údaje týkajúce sa počtov 

doktorandov, školiteľov, tém dizertačných prác, obhájených dizertačných prác, termínov dizertačných skúšok 

a obhajob dizertačných prác, prijímacieho konania na doktorandské štúdium, realizovaných mobilít doktorandov 

rámci programu ERASMUS.  

Prof. Vybíhal konkretizoval aktivity doktorandov – účasť na konferenciách, seminároch, ich zapojenosť do aktivít 

fakulty. Poukázal na nadštandardnú starostlivosť o doktorandov na fakulte, vyzdvihol silné a slabé stránky 

doktorandského štúdia, poukázal na potrebu zvýšenia zapojenosti doktorandov do vedeckej činnosti, a  potrebu 

zvýšiť počet  uverejňovaných výstupov v databázach WoS a SCOPUS.  

Prof. Rataj v správe zhodnotil stav a priebeh v oblasti doktorandskej vzdelávacej činnosti  v AR 2019/2020.  

Prezentoval úspech katedry v rozšírení o externú formu štúdia, v programe ESPO sú prijatí dvaja zahraniční 

študenti. Výuka doktorandov bola prispôsobená špecifickým podmienkam, ktoré boli dané mimoriadnymi 

opatreniami v súvislosti s pandémiou Covid-19. Doktorandi na výskumných pobytoch na Karlovej univerzite 

v Prahe, resp. na Univerzite Palackého v Olomouci, museli zahraničné stáže predčasne ukončiť. Záverom prof. 

Rataj konštatoval, že publikačná činnosť doktorandov je nevyvážená, prevládajú práce publikované vo fakultných 

zborníkoch a chýbajú výstupy v recenzovaných a impaktovaných akademických časopisoch, čo neprispieva 

k zvýšeniu ratingu fakulty v oblasti vedy a výskumu. Prevládajú aktivity spojené s vystúpeniami na konferenciách, 

ktoré ale nemajú relevantný výstup v podobe impaktovaných publikačných výstupov.  

Prof. Levická za program SOPO informovala o zložení odborovej komisie SOPO, výsledkoch prijímacieho konania, 

o organizácii výučby a skúšok z čiastkových predmetov, o vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doktorandov 

pod vedením školiteľov, ako aj o súčasnom počte doktorandov, tém a školiteľov v doktorskom študijnom programe 

Sociálna politika. Vyzdvihla potrebu evidencie publikačných výstupov do systému CREPČ aj pre externých 

doktorandov. 

Do diskusie sa zapojil prof. Rataj, ktorý poukázal na rozdielnosť v publikovaní výstupov v jednotlivých ročníkoch 

v študijných programoch. Prof. Levická za ŠP SOPO sa prikláňa k názoru, že je potrebné, aby sa doktorandi venovali 

publikovaniu článkov aj nižších kategórií, naproti tomu prof. Rataj za ŠP ESPO konštatoval, že v ESPO sa doktorandi 

musia viac zamerať na povinné študijné predmety a publikovanie by malo byť až v 2. ročníku PhD. štúdia 

s akcentom na vyššie kategórie výstupov. Predseda VR FSV však poukázal na kreditový systém, ktorý je záväzný 

pre všetkých doktorandov. Doc. Čajková potom špecifikovala jednotlivé povinné publikačné výstupy podľa 

kategórií v zmysle Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave a Dodatku č. 1 k tejto smernici, ktoré sú 

záväzné pre doktorandské štúdium na UCM v Trnave, zároveň zdôraznila potrebu, že publikačné výstupy 

doktorandov majú nielen spĺňať požiadavku smernice, ale majú byť kvalitatívnym prínosom pre doktorandov 

v súvislosti s obsahom dizertačnej práce a zároveň vizitkou fakulty. V diskusii vystúpila s pripomienkou prof. 

Gbúrová, ktorá podotkla, že na doktorandské štúdium nastúpia nie vždy študenti, ktorí sú  úspešní počas štúdia. 

Zároveň pripomienkovala dĺžku doktorandského štúdia v súvislosti s kvalitou štúdia. Komparovala tiež 

problematiku kvalitných výstupov doktorandov humanitných a prírodných vied v karentovaných časopisoch. Prof. 

Levická ešte preniesla otázku povinného absolvovania mobilít študentov doktorandského štúdia v súvislosti so 

súčasnou pandemickou situáciou. Predseda VR FSV konštatoval, že absolvovanie mobilít v súčasnej pandemickej 

situácii je problémom nielen našej fakulty, rieši sa na vyššej úrovni, mobility budú pravdepodobne prebiehať 

online, príp. kombinovanou formou v zmysle nariadení.  

 

Uznesenie č.: 7/VR FSV 2.10.2020   
Vedecká rada FSV UCM v Trnave berie na vedomie Správy o priebehu doktorandského štúdia na FSV UCM za AR 
2019/2020, ktoré vypracovali prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (PhD. štúdium VPaVS), prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.  (PhD. 
štúdium ESPO), prof. PhDr. Jana Levická, PhD. (PhD. štúdium SOPO).  

  



8. Dlhodobý zámer rozvoja FSV UCM a Akčný plán plnenia Dlhodobého rozvoja FSV UCM na roky 2020-2024 
Správu (je v prílohe č. 8 zápisnice) spracovala doc. Čajková, elektronicky bola odoslaná členom VR FSV. Predseda 
VR FSV informoval členov o tom, že Dlhodobý zámer je spracovaný tak, aby zahŕňal kvalitatívne štandardy 
potrebné pre budúcu akreditáciu, sú v ňom obsiahnuté merateľné ukazovatele, zahŕňa ciele, ktoré boli obsiahnuté 
v materiáli, ktorý dekan predstavil pri nástupe do svojej funkcie, ciele obsahujú nároky v súlade s politikou kvality. 
Materiál bol dlhodobo pripravovaný, na jeho predloženie a schválenie Akademickým senátom je potrebné, aby ho 
VR FSV zobrala na vedomie. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie č.: 8/VR FSV 2.10.2020   
Vedecká rada FSV UCM v Trnave berie na vedomie Dlhodobý zámer rozvoja FSV UCM a Akčný plán plnenia 
Dlhodobého rozvoja FSV UCM na roky 2020-2024, ktorý predložil predseda VR FSV, je v prílohe č. 8 zápisnice. 
Dokument predloží predseda VR FSV Akademickému senátu FSV UCM.  
 

9. Schválenie členov štátnicových,  odborových komisií, a externých školiteľov záverečných prác  
Návrh členov štátnicových,  odborových komisií, a externých školiteľov záverečných prác bol členom VR FSV 
odoslaný elektronicky, neboli vznesené žiadne námietky.  
 
Uznesenie č.: 9/VR FSV 2.10.2020   
Vedecká rada FSV UCM v Trnave súhlasí s predloženým návrhom členov štátnicových, odborových komisií, 
a externých školiteľov záverečných prác. Schválení členovia sú v prílohe č. 9 zápisnice. 
 

10. Rôzne 
Na problematiku plagiátorstva pri písaní záverečných prác upozornil doc. Juza, zapojila sa do tejto debaty aj doc. 
Butoracová, ktorá upozornila na obtiažnosť dokazovania písania prác študentom, príp. inou osobou za určitú 
odmenu. Doc. Říchová upozornila na potrebu priebežnej komunikácie študentov so svojim školiteľom.  

 

11. V závere predseda VR FSV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VR FSV dňa 2.10.2020.  

 

Zapísala: Ing. Klaudia Čirčová 

 

Overili: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. 

   

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. 

 

 

 

 

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

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

predseda VR FSV UCM       

 

 

 

V Trnave, 2.10.2020 
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