
 

 

Zápisnica č. 1/2022 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    7. apríl 2022 
Miesto konania: zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave, Hornopotočná ul. č. 23  
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
 
Program: 

1. Otvorenie (predseda VR TU). 
2. Odovzdanie dekrétov vedecko-pedagogického titulu docent (predseda VR TU) 
3. Informácia o výsledkoch korešpondenčného hlasovania: 

„Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach 
a inauguračných konaniach“ 
„ Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite 
v Trnave“ 

4. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan FF TU).  
5. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ (predseda VR TU) 
6. Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
v Trnave (dekan FZSP) 
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (dekanka 
PF) 

7. Rozličné. 
8. Záver. 
 
 
K bodu 1  

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „VR TU“) otvoril predseda 
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PaedDr. René Bílik, PhD. (ďalej len 
„predseda VR TU“), ktorý všetkých prítomných členov srdečne privítal.  
V úvode zasadania predseda VR TU oznámil, že Akademický senát TU dňa 31. 3. 2022 schválil 
návrh rektora na vymenovanie nového člena VR TU a odovzdal menovací dekrét novému 
členovi VR TU doc. Jozefovi Tiňovi, PhD. poverenému dekanovi TF TU.  
Po prezentácii členov bolo zistené, že z 27 členov je na zasadnutí prítomných 20 riadnych 
členov, t. j. viac ako 2/3. Predseda VR TU konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku je 
VR TU uznášaniaschopná.  
Ako skrutátorov k tajným hlasovaniam navrhol doc. Mgr. Antona Vydru, PhD. a prof. PaedDr. 
Ondreja Kaščáka, PhD., ktorí nomináciu prijali a členovia VR TU s ich nomináciou 
jednomyseľne súhlasili. 
Následne dal predseda VRTU hlasovať za predložený program, ktorý bol členmi VR TU 
jednomyseľne schválený. 
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K bodu 2 

Podpredseda VR TU, prof. Rábik oznámil, že po predchádzajúcom schválení 
Vedeckými radami Filozofickej fakulty TU a Pedagogickej fakulty TU v Trnave priznal rektor 
TU vedecko-pedagogický titul „docent“ piatim pedagógom TU. Do rokovacej miestnosti boli  
prizvaní noví docenti: Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.  – odbor slovenské dejiny, Mgr. Peter Labanc, 
PhD. – odbor slovenské dejiny, Mgr. Milan Petkanič, PhD. – odbor systematická filozofia, 
PhDr. Peter Žitný, PhD. – psychológia a Mgr. Hana Vančová, PhD. – odborová didaktika 
Predseda VR TU odovzdal novým docentom menovacie dekréty a poprial im veľa úspechov 
v ich ďalšej tvorivej a pedagogickej činnosti. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., prorektora pre vedeckú, 
umeleckú a edičnú činnosť, (ďalej len „prorektor VUaEČ“), aby oboznámil členov VR TU 
 s výsledkami  korešpondenčného hlasovania VR TU.  
Prorektor VUaEČ informoval, že v dňoch 11. 1. 2022 – 17. 1. 2022 prebehlo korešpondenčné 
hlasovanie členov VR TU.  

Na návrh prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave, bol 
dňa 25. 11. 2021 v Rade pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania 
Trnavskej univerzity v Trnave prerokovaný vnútorný predpis „Smernica rektora 
Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných 
konaniach“. V zmysle čl. 1 ods. e) rokovacieho poriadku Vedeckej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave (ďalej len „VR TU“) bol dňa 11. 1. 2022 dokument predložený na 
schválenie členom VR TU.  

Prorektor VUaEČ informoval, že do korešpondenčného hlasovania, ktoré sa uskutočnilo 
v termíne 11. 1. 2022 – 17. 1. 2022, sa z 27 riadnych členov zapojilo 23. Všetci hlasovali za, 
nikto nebol proti, 4 nehlasovali vôbec. Hlasovanie bolo platné. 
 
Prorektor VUaEČ ďalej informoval, že aj v dňoch 14. 1. 2022 – 20. 1. 2022 prebehlo 
korešpondenčné hlasovanie členov VR TU. 

V rámci schvaľovacieho procesu vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave 
bol v zmysle čl. 1 ods. h) rokovacieho poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity 
v Trnave (ďalej len „VR TU“) elektronickou poštou predložený na schválenie členom 
VR TU návrh vnútorného predpisu s názvom: „Všeobecné kritériá na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave. Konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 
Trnavskej univerzite v Trnave“. 

Prorektor VUaEČ informoval, že do korešpondenčného hlasovania, ktoré sa uskutočnilo 
v termíne 14. 1. 2022 – 20. 1. 2022, sa z 27 riadnych členov zapojilo 22. Všetci hlasovali za, 
nikto nebol proti, 5 nehlasovali vôbec. Hlasovanie bolo platné. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU informoval, že mu boli doručené dva návrhy na vymenovanie  
za profesora a požiadal prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., podpredsedu VR TU ako i 
prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť, (ďalej len „prorektor“), aby v tomto bode 
viedol rokovanie. Prorektor informoval, že obidva návrhy podal dekan Filozofickej fakulty TU 
doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika, (ďalej len „dekan FF TU“) 
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Následne prorektor požiadal dekana FF TU, aby členov VR TU oboznámil s návrhom na 
vymenovanie doc. PhDr. Mariána Špajdela, PhD. za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania psychológia. Dekan FF TU informoval oboznámil členov 
VR TU s priebehom inauguračného konania na Filozofickej fakulte TU, výsledkom ktorého 
bolo jednomyseľné schválenie VR fakulty na vymenovanie doc. Špajdela za profesora. 
Konštatoval splnenie kritérií fakulty, ktoré dostali členovia VR TU pred zasadnutím spolu 
s charakteristikou uchádzača. Následne odovzdal prorektor slovo členovi VR TU prof. Mgr. 
Petrovi Halamovi, PhD., ktorý bol predseda inauguračnej komisie. Prof. Halama predstavil 
a zhodnotil vedeckú a pedagogickú činnosť uchádzača, závery inauguračnej komisie a vyslovil 
plnú podporu doc. Špajdelovi na vymenovanie za profesora v psychológia. Predseda VR TU 
poďakoval predsedovi inauguračnej komisie a dekanovi FF TU a prizval kandidáta, aby počas 
nasledujúcich 15 minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 

Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpili s otázkami viacerí 
členovia VR TU. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   20 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  20 
Počet platných hlasovacích lístkov:   20 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      20 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2022: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne návrh 
Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU na vymenovanie doc. PhDr. Mariána Špajdela, 
PhD. za profesora v habilitačného konania a inauguračného konania psychológia. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva. Výsledok hlasovania predseda VR TU 
oznámil doc. PhDr. Mariánovi Špajdelovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom znovu prizvaný do 
rokovacej miestnosti. 
 

Prorektor požiadal dekana FF, aby členov VR TU zoznámil s návrhom na vymenovanie doc. 
PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. za profesorku v habilitačného konania a inauguračného 
konania slovenské dejiny. Dekan FF oboznámil členov priebehom inauguračného konania na 
Filozofickej fakulte TU, výsledkom ktorého bolo jednomyseľné schválenie VR fakulty na 
vymenovanie doc. Lopatkovej za profesorku. Konštatoval splnenie kritérií fakulty, ktoré dostali 
členovia VR TU pred zasadnutím spolu s charakteristikou uchádzača. Následne odovzdal slovo 
prof. PhDr. Vladimírovi Rábikovi, PhD., ktorý bol predseda inauguračnej komisie. Prof. Rábik 
predstavil a zhodnotil vedeckú a pedagogickú činnosť uchádzačky, závery inauguračnej 
komisie a vyslovil plnú podporu doc. Lopatkovej na vymenovanie za profesorku v odbore 
slovenské dejiny. Predseda VR TU poďakoval predsedovi inauguračnej komisie a dekanovi FF 
TU a prizval kandidátku, aby počas nasledujúcich 15 minút prezentovala výsledky svojej 
pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 

Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpili s otázkami viacerí 
členovia VR TU. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
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Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   20 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  20 
Počet platných hlasovacích lístkov:   20 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      20 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2022: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne návrh 
Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU na vymenovanie doc. PhDr. Zuzany Lopatkovej, 
PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenské 
dejiny. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva. Výsledok hlasovania predseda VR TU 
oznámil doc. PhDr. Zuzane Lopatkovej, PhD., ktorá bola za týmto účelom znovu prizvaná do 
rokovacej miestnosti. 
 

 
K bodu 5 

Predseda VR TU podal návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ (Dr. h. c.).  
prof. Bélovi MERKELYMU, MD, PhD, MSc, FESC, FACC a požiadal prorektora prof. 
Rábika, aby s návrhom oboznámil prítomných členov VR TU. Prof. Rábik oboznámil 
prítomných so životom a dielom prof. Merkelyho ako pedagóga, vedca a zároveň rektora 
partnerskej univerzity Semmelweisovej Univerzity v Budapešti, ktorej Lekárska fakulta je 
priamou pokračovateľkou Lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity. Ide o  významnú 
osobnosť s významným medzinárodným prínosom pre vedecké poznanie a vzdelávanie v 
odboroch lekárskych vied.. Návrh podporili aj členovia VR TU z FZSP.  
 
Po rozprave sa uskutočnilo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom: 
Celkový počet členov VR TU.   27 
Počet prítomných členov VR TU:   20 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  20 
Počet platných hlasovacích lístkov:   20 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      20 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 2/2022 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania jednomyseľne schvaľuje návrh 
rektora TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ prof. Bélovi MERKELYMU, MD, PhD, 
MSc, FESC, FACC „za celoživotné dielo a významný medzinárodný prínos pre vedecké 
poznanie a vzdelávanie v odboroch lekárskych vied“ 
 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 
 



 

5 
 

K bodu 6 

Predseda VR TU informoval prítomných o návrhu dekana FZaSP prof. MUDr. Jaroslava 
Slaného, CSc. (ďalej len dekan FZaSP TU) na prerokovanie a schválenie materiálu „Kritériá na 
získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave“ 
a požiadal dekana FZSP TU, aby prítomných oboznámil s predloženým materiálom. Dekan 
FZaSP predstavil členom uvedený materiál. Po diskusii predseda VR TU navrhol hlasovať 
o nasledovnom uznesení: 
 
UZNESENIE č. 4 – VR TU 1/2022: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje predložený materiál „Kritériá na 
získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave. 
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU:      20 
Hlasovalo za:         20 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             0 
 
Predseda VR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Predseda VR TU informoval prítomných o návrhu dekanky PF TU prof. JUDr. Andrey 
Olšovskej, PhD. (ďalej len dekanka PF TU) na prerokovanie a schválenie materiálu „Kritériá 
na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave“ a vyzval  dekanku PF TU, 
aby prítomných oboznámila s predloženým materiálom. Dekanka PF TU predstavila členom 
materiál. Po diskusii predseda VR TU navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
UZNESENIE č. 5 – VR TU 1/2022: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje predložený materiál „Kritériá na 
získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU:      20 
Hlasovalo za:         20 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             0 
 
Predseda VR TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
 
K bodu 7 

 Predseda VR TU oznámil prítomným termíny ďalších zasadaní VR TU a požiadal ich 
o účasť. 
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K bodu 8 

Keďže boli prerokované všetky body programu zasadania VR TU predseda VR TU 
poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a zasadanie VR TU ukončil. 
 
 
 
V Trnave, dňa 7. 4. 2022 
 
 
 
 
 
Overil:   Schválil: 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.   prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
podpredseda Vedeckej rady TU    predseda Vedeckej rady TU 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Anna Skupinová 


