
 

 

Zápisnica č. 1/2018 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
 
Dátum konania:    26. apríl 2018 
Miesto konania: zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave 
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 1 návrh (dekan FZaSP TU). 
3. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 2 návrhy (dekan PdF TU). 
4. Návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ - 1 návrh (dekan FZaSP TU). 
5. Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty 
(dekan FF TU). 

6. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vzdelávacej činnosti v roku 
2017 (prorektorka TU pre vzdelávanie). 

7. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedeckej, výskumnej a 
umeleckej činnosti v roku 2017 (prorektor TU pre vedeckú a umeleckú činnosť). 

8. Rozličné. 
9. Záver. 
 
 
K bodu 1  

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „VR TU“) otvoril 
predseda Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
(ďalej len „predseda VR TU“), ktorý srdečne privítal všetkých prítomných členov. V úvode 
predseda VR TU venoval tichú spomienku doc. PhDr. Jozefovi Matúšovi CSc., členovi VR 
TU, rektorovi Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý v novembri náhle zomrel. Po 
prezentácii bolo zistené, že je prítomných 21 riadnych členov, čo predstavuje viac ako 2/3 
všetkých členov VR TU a teda vedecká rada je uznášaniaschopná. Následne navrhol doplniť 
do programu v bode č. 2 návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktorý 
dodatočne predložil dekan Teologickej fakulty. Doplnený program bol jednomyseľne 
schválený. Zároveň k tajným hlasovaniam navrhol dvoch skrutátorov – prof. Jarošovú za 
externých členov a prof. Dolinského za interných členov, ktorých členovia VR TU taktiež 
jednomyseľne schválili. Zároveň boli členovia VR TU oboznámení so systémom tajného aj 
verejného hlasovania. 
 
 
K bodu 2 

Predseda VR TU požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce TU (ďalej len „dekan FZaSP“), aby predniesol predložený 
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návrh. Dekan FZaSP TU na základe predloženej charakteristiky predstavil návrh na 
vymenovanie doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. za profesora v študijnom 
odbore Sociálna práca. Konštatoval splnenie kritérií fakulty a v krátkosti predstavil svoj 
návrh na vymenovanie doc. Dobríkovej za profesorku, ktorá je interným zamestnancom 
fakulty od roku 2001. Dekan, ktorý bol zároveň predsedom inauguračnej komisie uviedol, že 
kandidátka absolvovala inauguračnú prednášku a obhajobu inauguračnej práce pred vedeckou 
radou FZaSP dňa 25. 10. 2017.  
 
Predseda VR TU poďakoval dekanovi FZaSP a prizval kandidátku, aby počas nasledujúcich 
10 minút prezentovala výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Doc. 
Dobríková uviedla, že jej profesijné pedagogické zameranie sa sústreďuje hlavne na oblasť 
sociálnej práce v zdravotníctve so zameraním na hospicovú a paliatívnu starostlivosť, na 
prácu s chronicky chorými, duševne chorými a tiež na oblasť starostlivosti o umierajúcich. 
Do diskusii za prítomnosti kandidátky vystúpili členovia VR TU: prof. Majdan, prof. 
Baďurík, prof. Danaj, prof. Šmid, prof. Katuninec, doc. Lichner a prof. Levická, ktorá 
vyzdvihla jej veľmi náročnú viacročnú prácu v uvedenej oblasti. 
 
Ešte pred hlasovaním prišli na zasadnutie ďalší členovia VR TU – prof. Held a prof. Zervan, 
čím sa počet prítomných zvýšil na 23. Po rozprave bez prítomnosti kandidátky sa uskutočnilo 
tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   26 
Počet prítomných členov VR TU:   23 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  23 
Počet platných hlasovacích lístkov:   23 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2018: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej TU na vymenovanie doc. PhDr. 
Patricie Dobríkovej, PhD. za profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca. 
 
Predseda VR TU  konštatoval, že predložený návrh bol VR TU schválený. Príslušné materiály 
budú v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
len „MŠVVaŠ SR“). Následne oznámil výsledok schváleného návrhu doc. Dobríkovej, ktorá 
bola za týmto účelom prizvaná do rokovacej miestnosti. Oficiálny výsledok bude kandidátke 
zaslaný v zmysle zásad do 30 dní po rokovaní. 
 
Predseda VR TU požiadal doc. ThLic. Miloša Lichnera SJ, D.Th., dekana Teologickej fakulty 
TU (ďalej len „dekan TF“), aby členov VR TU zoznámil s predloženým návrhom na 
vymenovanie doc. Dr. theol. Glorie Braunsteiner, PhD. za profesora v študijnom odbore 
Katolícka teológia. Dekan TF konštatoval nielen splnenie, ale aj v niektorých kategóriách 
vysoké prekročenie kritérií fakulty. Následne odovzdal slovo prof. Žeňuchovi, predsedovi 
inauguračnej komisie, ktorý priblížil priebeh inauguračného konania na fakulte, ktorý bol 
úspešne zavŕšený schválením VR TF dňa 16. 4. 2018. Kandidátku, ktorá je odborníčka na 
dogmatickú teológiu a gregoriánsky chorál týmto znovu podporil na vymenovanie. 
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Predseda VR TU poďakoval dekanovi TF aj prof. Žeňuchovi a prizval kandidátku na 
rokovanie, aby prezentovala výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Po 
autoprezentácii kandidátka reagovala na otázky rektora ako i otázky ďalších členov VR TU: 
prof. Levickej, prof. Baďuríka, prof. Csontosa. 
 
V diskusii bez účasti kandidátky vystúpil prof. Patráš. Vzhľadom na skúsenosti z 
Akreditačnej komisie odporučil dekanovi upraviť tabuľku kritérií kandidátky takto: všetky 
položky, v ktorých vykazujú znamienko „+“ navrhuje vyjadriť numerickým údajom, okrem 
položky v riadku 25 a 26. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. Dekan jeho 
pripomienky akceptoval. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   26 
Počet prítomných členov VR TU:   23 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  23 
Počet platných hlasovacích lístkov:   23 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2018: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty TU na vymenovanie doc. Dr. theol. Glorie 
Braunsteiner, PhD. za profesora v študijnom odbore 2.1.13. katolícka teológia.  
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené MŠVVaŠ SR. Výsledok hlasovania predseda VR TU oznámil 
doc. Dr. theol. Glorii Braunsteiner, PhD., ktorá bola za týmto účelom prizvaná do rokovacej 
miestnosti. Oficiálny výsledok bude kandidátke zaslaný v zmysle zásad do 30 dní po 
rokovaní. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU oznámil, že z Pedagogickej fakulty prijal dva návrhy na udelenie čestného 
titulu „doctor honoris causa“ (Dr. h. c.). Predseda VR TU požiadal preto dekana PdF, prof. 
PaedDr. Reného Bílika, CSc. (ďalej len „dekan PdF“), aby svoje návrhy predniesol. Prvý 
návrh na udelenie predložil dekan na bývalého zamestnanca fakulty prof. PhDr. Viktora 
Lechtu, PhD., ktorý svojím profesionálnym životom a dielom položil základy a sformoval 
logopédiu ako samostatný vedecký a študijný odbor. Svojím odborným profilom pomáhal 
vytvárať vedecké inštitúcie, v ktorých sa mohla logopédia rozvíjať ako vedecký a študijný 
odbor, založil prvú samostatnú Katedru logopédie na území Československa. 
 
V diskusii návrh podporil prof. Baďurík a prof. Patráš, ktorý vyzdvihol kandidáta ako 
jazykovedca. 
 
Druhý návrh dekana PdF, ktorý navrhuje spolu s členkou VR TU, prof. Kudláčovou, sa týka 
RNDr. Františka Mikloška, ktorý je všeobecne známou a uznávanou osobnosťou 
v stredoeurópskom a aj širšom európskom priestore. Kandidát sa vyznačuje mimoriadnymi 
organizačnými schopnosťami, ale aj ľudskými vlastnosťami. Angažoval sa najmä v oblasti 
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náboženského, kultúrneho a politického života, ochrany ľudských, občianskych 
a náboženských práv, a to tak v období socializmu ako aj po zmene režimu po r. 1989. 
Výrazne prispel k budovaniu ponovembrovej demokracie v Československej republike 
a Slovenskej republike. Osobitne sa angažoval aj pri vzniku a ochrane hodnôt a smerovania 
Trnavskej univerzity v Trnave v 90-tych rokoch 20. storočia. 
 
Po rozprave sa uskutočnilo tajné hlasovanie osobitne za každý návrh, avšak s rovnakým 
výsledkom: 
 
Celkový počet členov VR TU.   26 
Počet prítomných členov VR TU:   23 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  23 
Počet platných hlasovacích lístkov:   23 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 1/2018 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania jednomyseľne schvaľuje 
návrh dekana Pedagogickej fakulty TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ prof. 
PhDr. Viktorovi Lechtovi, PhD. „za celoživotné vedecké dielo, ktorým založil 
a sformoval vedecký a študijný odbor logopédia na Slovensku a položil základy 
inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe“. 
 
UZNESENIE č. 4 – VR TU 1/2018 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania jednomyseľne schvaľuje 
návrh dekana Pedagogickej fakulty TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ RNDr. 
Františkovi Mikloškovi „za prínos k vzniku Trnavskej univerzity v Trnave a budovanie 
demokratickej Československej republiky a Slovenskej republiky po r. 1989, za 
doterajšiu prácu v oblasti náboženského, kultúrneho a politického života na Slovensku 
v období socializmu, angažovanie sa v oblasti ochrany ľudských, občianskych 
a náboženských práv.“ 
 
Predseda VR TU konštatoval, že oba návrhy boli jednomyseľne schválené a zároveň oznámil, 
že termín slávnostného udelenia čestného titulu bude dohodnutý na zasadnutí Kolégia rektora 
a včas oznámený členom VR. 
 
 
K bodu 4 

Ďalším bodom programu je návrh, ktorý sa osobne dotýka prof. Danaja, člena VR TU. Z tohto 
dôvodu požiadal prof. Danaj predsedu VR TU o uvoľnenie z rokovania, čomu predseda VR 
TU vyhovel. 
 
Predseda VR TU informoval, že od dekana FZaSP dostal návrh na udelenie čestného titulu 
„emeritný profesor“. O zoznámenie sa s návrhom požiadal prof. Slaného, dekana FZaSP. 
Dekan FZaSP na základe charakteristiky, ktorú pred zasadnutím dostali členovia VR TU, 
predstavil návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ dlhoročnému vedeckému 
pracovníkovi fakulty, prof. MUDr. Miroslavovi Danajovi, CSc. Vyzdvihol vysoké 
pedagogické a odborné kvality kandidáta, ktorý bol v roku 1994 zakladajúcou osobnosťou 
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Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave a súčasne sa stal jej prvým 
prednostom. Túto významnú, ale náročnú pozíciu zastával kontinuálne 23 rokov. Od roku 
2004 až do augusta 2017 bol interným zamestnancom fakulty. 
 
Po rozprave, v ktorom návrh okrem rektora podporila návrh aj prof. Levická, sa uskutočnilo 
tajné hlasovanie.  
 
Výsledky tajného hlasovania za návrh: 
Celkový počet členov VR TU.   26 
Počet prítomných členov VR TU:   22 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  22 
Počet platných hlasovacích lístkov:   21 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      21 
Proti:         0 
Nehlasoval:        1 
 
UZNESENIE č. 5 – VR TU 1/2018: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje potrebným počtom 
hlasov návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“ prof. MUDr. Miroslavovi Danajovi, 
CSc. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený a zároveň oznámil, že 
dohodnutý termín slávnostného udelenia čestného titulu bude oznámený členom VR. 
 
 
K bodu 5 

Z rokovania sa ospravedlnil prof. Majdan, ktorý zasadnutie opustil z dôvodu neodkladnej 
záležitosti. Prof. Danaj sa vrátil do rokovacej miestnosti. Počet prítomných členov sa znížil na 
22. 
 
Predseda VR TU požiadal prof. PhDr. Milana Katuninca, PhD., dekana Filozofickej fakulty 
TU (ďalej len „dekan FF“) o prednesenie ďalšieho návrhu. Dekan FF predniesol návrh na 
zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
Uviedol, že zmenu kritérií schválila VR fakulty dňa 4. 4. 2018 z dôvodu priblíženia sa ku 
kritériám iných vysokých škôl, špeciálne študijného odboru psychológia a za účelom posilniť 
tak kvalitu na fakulte. Následne požiadal doc. Peterkovú, aby bližšie ozrejmila návrh zmeny 
jednej áčkovej publikácie doktorandov. Doc. Peterková zdôraznila, že z dôvodu zachovania 
kvality štúdia navrhuje explicitne 1 áčkový výstup doktorandov v študijnom odbore 
psychológia.  
 
Rozprúdila sa veľmi bohatá diskusia, v ktorej svoje názory vyjadrili členovia VR TU: JUDr. 
Bárány, prof. Šimovček, prof. Zervan, doc. Peterková, prof. Démuth, prof. Oľšovská, prof. 
Levická, doc. Lichner, prof. Baďurík, prof. Held, prof. Patráš, ktorý uviedol, že tieto kritériá 
považuje za prechodné (dočasné), aby univerzita bola konkurencieschopná. S lingvistickými 
zmenami, ktoré navrhol, členovia VR TU súhlasili bez hlasovania. Okrem toho navrhuje 
doplniť do kritérií nasledovné: 

1. V čl. 4, sa ods. 3 vložiť nový odstavec v tomto znení: Najmenej jeden publikačný 
výstup musí byť zaraditeľný do kategórie A podľa kritérií Akreditačnej komisie. 
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2. V čl. 10, za ods. 4 vložiť nový odstavec v tomto znení: Najmenej tri publikačné 
výstupy musia byť zaraditeľné do kategórie A podľa kritérií Akreditačnej 
komisie. 

 
Nasledovalo verejné hlasovanie za obe uznesenia. 
UZNESENIE č. 6 – VR TU 1/2018 
Vedecká rada TU schvaľuje návrh zmien a doplnení Kritérií Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 
a kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. 
 
UZNESENIE č. 7 – VR TU 1/2018 
Vedecká rada TU schvaľuje Kritériá Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor v zmysle zmien a doplnení. 
 
Výsledok verejného hlasovania: počet prítomných 22, za hlasovalo 22, proti hlasovalo 0. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh na kritériá FF bol jednomyseľne schválený. 
 
 
K bodu 6 

Predseda VR TU informoval, že v podľa § 12, ods. l, písm. b) Zák. č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách vedecká rada verejnej vysokej školy pravidelne, najmenej však raz za rok 
hodnotí úroveň vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. 
 
Vzdelávaciu činnosť univerzity za rok 2017 prezentovala Ing. Viera Peterková, PhD., 
prorektorka pre vzdelávanie TU. Informácie za oblasť vzdelávania, vychádzajúce z výročnej 
správy za rok 2017, boli členom VR TU predložené pred zasadnutím. Prorektorka uviedla, že 
správa obsahuje podrobnejšie informácie o študentoch a študijných programoch, starostlivosti 
o študentov, o poskytovaní ďalšieho vzdelávania – univerzita tretieho veku, o podpore 
študentov s dôrazom na študentov so špecifickými potrebami a informácie o systéme kvality 
na TU. 
 
Prorektorka uviedla, že pokles, ktorý bol zaznamenaný v počte študentov, súvisí nielen 
s demografickým vývojom, ale aj s ponukou študijných programov. Potešujúce je, že pokles 
je nižší ako u iných vysokých škôl na Slovensku.  
 
Po rozprave sa prikročilo k verejnému hlasovaniu za nasledovné uznesenie. 
 
UZNESENIE č. 8 – VR TU 1/2018: 
Vedecká rada TU sa oboznámila s predloženými podkladmi, prerokovala ich a v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. b) Zák. 131/2002 Z. z. o VŠ hodnotila úroveň Trnavskej univerzity 
v Trnave vo vzdelávacej činnosti v roku 2017: 
Vedecká rada vysoko hodnotí úroveň Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti 
vzdelávania, systému hodnotenia kvality vzdelávania, najmä pre intenzívne využívanie 
značky ECTS a DS. 
Vedecká rada TU oceňuje rozvoj starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami 
nákupom potrebných pomôcok a registráciu týchto študentov na jednotlivých fakultách. 
Vedecká rada TU oceňuje dynamický rozvoj Centra ďalšieho vzdelávania, Univerzity 
tretieho veku a Centra podpory študentov rozšírením ponuky programov a odporúča 
Trnavskej univerzity v Trnave v nastúpenom trende pokračovať. 
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Výsledky verejného hlasovania: počet prítomných 22, za hlasovalo 22, proti hlasovalo 0. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
 
K bodu 7 

Oblasť vedy a výskumu za rok 2017 prezentoval prorektor pre vedeckú a umeleckú činnosť, 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (ďalej len „prorektor“). Prorektor uviedol, že pri hodnotení 
vychádza zo správy o výskumnej a umeleckej činnosti za rok 2017, ktorú mali k dispozícii 
členovia VR TU pred zasadnutím. Správa obsahovala prehľad významných výsledkov fakúlt 
v oblasti vedy a výskumu, informácie o riešení domácich a zahraničných výskumných 
projektov, inštitucionálnych grantoch ako i informáciu o publikačnej činnosti univerzity.  
 
Svoje hodnotenie univerzity v tejto oblasti zhrnul nasledovne. Zaznamenaný bol mierny 
nárast v počte riešených domácich projektov, avšak podstatne výraznejší je nárast finančných 
prostriedkov, ktorý sa za posledných 5 sledovaných rokov takmer zdvojnásobil. V získavaní 
zahraničných projektov bola zaznamenaná pozitívna tendencia. 
V publikačnej činnosti bol zaznamenaný iba nevýrazný nárast, avšak v oblasti monografií sa 
univerzita udržuje na pozitívnej úrovni. 
V oblasti habilitačného a inauguračného konania je pozitívne, že priemerný vek docentov 39 
rokov je o 11 rokov nižší ako v roku 2016. 
Prorektor na záver konštatoval, že Trnavská univerzita sa v oblasti vedy a výskumu drží na 
stabilnej úrovni.  
 
Nasledovala rozprava, v ktorej prof. Patráš ocenil prosperitu TU v projektoch APVV. Prof. 
Bárány vyjadril nespokojnosť z rastu administratívnej záťaže, ktorá sa stáva brzdou vo 
vedeckej práci.  
Po rozprave sa prikročilo k verejnému hlasovaniu za nasledovné uznesenie. 
 
UZNESENIE č. 9 – VR TU 1/2018: 
Vedecká rada TU sa oboznámila s predloženými podkladmi, prerokovala ich a v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. b) Zák. 131/2002 Z. z. o VŠ hodnotila úroveň Trnavskej univerzity 
v Trnave v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti v roku 2017 nasledovne: 
Vedecká rada TU vysoko hodnotí úroveň Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedy, 
výskumu a umeleckej činnosti. 
Vedecká rada TU oceňuje dosiahnuté výsledky Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti 
vedy, výskumu a umeleckej činnosti. TU dosahovala v roku 2017 výkony, ktoré ju radia 
na popredné miesto medzi verejnými vysokými školami v Slovenskej republike. 
Vedecká rada TU vysoko hodnotí úspešnosť Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti 
získavania finančnej podpory vedy, výskumu a umeleckej činnosti z domácich 
a zahraničných zdrojov. 
Vedecká rada TU oceňuje stabilizáciu dobrej úrovne publikačnej činnosti v najvyššie 
hodnotených úrovniach zahraničných a domácich monografií a karentovaných 
časopisoch a odporúča Trnavskej univerzite v Trnave v nastúpenom trende ešte 
intenzívnejšie pokračovať. 
 
Výsledky verejného hlasovania: počet prítomných 22, za hlasovalo 22, proti hlasovalo 0. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
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V závere rektor poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa úspechov v ich ďalšej práci 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
V Trnave, dňa 26. 4. 2018 
 
 
 
 
 
 

Schválil: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
         rektor 
 
 
 
 
 
 

Preveril: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 
        prorektor  

pre vedeckú a umeleckú činnosť 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


