
 

 

Zápisnica č. 1/2019 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
 
Dátum konania:    25. apríl 2019 
Miesto konania: zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave 
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov novým členom Vedeckej rady TU (predseda VR TU). 
3. Odovzdanie dekrétov vedecko-pedagogického titulu „docent“ (rektor TU). 
4. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan FZaSP, 

dekan TF TU). 
5. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 1 návrh (dekan FF TU). 
6. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vzdelávacej činnosti v roku 

2018 (prorektorka TU pre vzdelávanie). 
7. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedeckej, výskumnej a 

umeleckej činnosti v roku 2018 (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. 
Z prezentácie vyplynulo, že na zasadnutí je prítomných 20 riadnych členov, čo predstavuje 
viac ako 2/3 všetkých riadnych členov VR TU a teda vedecká rada je uznášaniaschopná. 
Predseda VR TU navrhol k tajným hlasovaniam troch skrutátorov – doc. Mydlíkovú, prof. 
Dolinského a prof. Helda, ktorých následne VR TU jednomyseľne schválila. Zároveň 
oboznámil členov so systémom tajného aj verejného hlasovania. 
 
 
K bodu 2 

Predseda VR TU informoval, že s účinnosťou od 1. decembra 2018 akademický senát TU 
schválil dvoch chýbajúcich externých členov VR TU: Dr. prof. Ing. Romana Boču, DrSc. – 
rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. - rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dekan FF TU,  Dr. phil. Erik Hrnčiarik nahradil 
interného člena prof. PhDr. Milana Katuninca, PhD., bývalého dekana fakulty. Ďalším 
interným členom sa od 1. marca 2019 stala doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. z FZaSP, ktorá 
nahradila prof. PhDr. Janu Levickú, PhD., končiacu pracovný pomer na fakulte. Okrem Dr. 
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Hrnčiarika, ktorý sa zo zasadnutia ospravedlnil, odovzdal predseda VR TU novým členom 
VR TU vymenúvacie dekréty. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU odovzdal novovymenovanému docentovi JUDr. Marcelovi Dolobáčovi, 
PhD. dekrét, ktorý bol za týmto účelom prizvaný do rokovacej miestnosti. Poprial mu veľa 
zdravia a úspechov v jeho ďalšom pracovnom postupe. Menovaný, ktorý je zamestnancom 
UPJŠ v Košiciach bol vymenovaný za docenta s účinnosťou 1. 2. 2019. 
Doc. Dolobáč poďakoval za možnosť uskutočniť svoje habilitačné konanie na Trnavskej 
univerzite a zasadnutie opustil.  
 
 
K bodu 4 

Pred začiatkom rokovania požiadal predseda VR TU doc. Lichnera, aby počas rokovania 
o jeho osobe opustil rokovaciu miestnosť. Potom požiadal prof. ThDr. Ladislava Csontosa SJ, 
PhD., aby členov VR TU zoznámil s predloženým návrhom na vymenovanie doc. ThLic. 
Miloša Lichnera SJ, D.Th., dekana Teologickej fakulty TU za profesora v študijnom 
odbore Katolícka teológia. Prof. Csontos SJ, ktorý bol zároveň predsedom inauguračnej 
komisie, oboznámil členov VR TU o plynulom priebehu inauguračného konania na fakulte, 
o členoch inauguračnej komisie a o oponentoch. Konštatoval nielen splnenie, ale vo viacerých 
kategóriách aj vysoké prekročenie kritérií fakulty. Veľký význam prikladá prekladateľskej 
činnosti teologickej literatúry a vedeckej škole kandidáta. Taktiež oceňuje jeho popularizáciu 
vedy prostredníctvom televízie LUX a Slovenského rozhlasu. Inauguračná prednáška, ktorá 
bola posúdená veľmi pozitívne ako i inauguračné konanie bolo na fakulte úspešne zavŕšené 
schválením VR TF dňa 8. marca 2019. 
 
Predseda VR TU poďakoval prof. Csontosovi SJ a prizval kandidáta, doc. Lichnera SJ na 
rokovanie, aby prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Po 
autoprezentácii kandidát reagoval na otázky rektora ako i otázky ďalších členov VR TU: prof. 
Danaja, prof. Boču, prof. Bílika a prof. Kudláčovej, ktorí podčiarkli veľký posun vo viacerých 
oblastiach fakulty v období riadenia TF doc. Lichnerom. Prof. Rábik ocenil editorskú činnosť 
kandidáta.  
 
V diskusii bez účasti kandidáta vystúpil prof. Csontos, ktorý zdôraznil, že pre Slovensko je 
obohatením, ak sa absolvent prestížnej francúzskej univerzity rozhodne vrátiť späť a pôsobiť 
doma. 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:  19 
Počet platných hlasovacích lístkov:   19 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      19 
Proti:         0 
Nehlasoval:        1 
 
 



 

3 
 

UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2019: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty TU na vymenovanie doc. ThLic. Miloša 
Lichnera SJ, D.Th. 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. ThLic. Milošovi Lichnerovi SJ, D.Th. Oficiálny výsledok bude kandidátovi zaslaný 
v zmysle zásad do 30 dní po rokovaní. 
 
Z rokovania sa ospravedlnil prof. Démuth, ktorý zasadnutie opustil z dôvodu neodkladnej 
pracovnej záležitosti. Počet prítomných sa znížil na 19. 
 
Predseda VR TU požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce TU (ďalej len „dekan FZaSP“), aby predniesol predložený 
návrh. Dekan FZaSP TU informoval, že v apríli 2018 úspešne absolvovala inauguračné 
konanie doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. v študijnom odbore Sociálna práca. 
Dekan uviedol, že MŠVVaŠ nás listom upozornilo na skutočnosť, že jeden z oponentov, prof. 
PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. bol v čase vymenovania za oponenta v pracovno-právnom 
vzťahu s FZaSP TU v Trnave, čo je v rozpore s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor. V dôsledku toho bolo odporučené, aby sa vedecká rada fakulty opätovne zaoberala 
touto skutočnosťou a schválila nového oponenta. Stalo sa tak dňa 21. 11. 2018 a novou 
oponentkou sa stala prof. MUDr. Eva Greyová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave), 
ktorá vypracovala pozitívny oponentský posudok. V rámci nápravy schválila dňa 13. 3. 2019 
VR FZaSP návrh na vymenovanie doc. Dobríkovej za profesorku.  
 
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: rektor, prof. Danaj, prof. 
Kudláčová a prof. Barancová. 
 
V diskusii bez prítomnosti kandidátky vyjadrili podporu prof. Slaný, prof. Csontos a doc. 
Mydlíková.  Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie s týmito výsledkami: 
 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   19 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  19 
Počet platných hlasovacích lístkov:   19 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      19 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
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UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2019: 
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 profesorku 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 ministerke 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. 
 
 
K bodu 5 

Predseda VR TU oznámil, že od dekana Filozofickej fakulty prijal návrh na udelenie čestného 
titulu „doctor honoris causa“ (Dr. h. c.). Požiadal preto prorektora TU, prof. PhDr. Vladimíra 
Rábika, PhD., ktorý bol týmto poverený dekanom FF, aby s návrhom oboznámil prítomných 
členov. Prorektor uviedol, že návrh na udelenie čestného titulu predkladá dekan na emeritnú 
profesorku, prof. PhDr. Máriu Novotnú, DrSc. Uviedol, že ide nielen o excelentnú vedeckú 
pracovníčku, ale aj o excelentnú archeologičku. Prof. Novotná celý svoj život zasvätila 
archeológii, pričinila sa o vznik nového študijného odboru klasická archeológia. Významný 
kredit získala ako medzinárodná odborníčka, ktorá šíri dobré meno vo svete.  
 
V diskusii návrh podporil prof. Baďurík, prof. Rábik a rektor TU, ktorý vyzdvihol pôsobenie 
kandidátky na iných univerzitách a uviedol, že ide o európsky formát, preto prof. Novotnej 
plne odporúča udeliť čestný titul Dr. h. c.  
 
Z dôvodu pracovných povinností bol z rokovania ospravedlnený prof. Zervan, pričom zostalo 
prítomných 18 členov VR TU. 
 
Po rozprave sa uskutočnilo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom: 
 
Celkový počet členov VR TU.   27 
Počet prítomných členov VR TU:   18 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  18 
Počet platných hlasovacích lístkov:   18 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      18 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 1/2019 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania jednomyseľne schvaľuje 
návrh dekana Filozofickej fakulty TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ prof. PhDr. 
Márii Novotnej, DrSc., profesor emeritus. „za celoživotné dielo a rozsiahlu pedagogickú 
prax v odbore klasická archeológia“. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.  
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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 2018 prezentovala Ing. Viera Peterková, PhD., 
prorektorka pre vzdelávanie TU (ďalej len „prorektorka“). Informácie za oblasť vzdelávania, 
vychádzajúce z výročnej správy za rok 2018, 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 odpovedala na otázku prof. Barancovej ohľadom doktorandov. Široká diskusia, 
do ktorej vstúpil rektor TU, prof. Baďurík, prof. Boča a prof. Bílik sa rozpútala v súvislosti so 
štrukturálnymi zmenami vysokých škôl, dotačnými zmluvami a so vzniknutou Akreditačnou 
agentúrou. Rektor TU uviedol, že na kritériá a metodiku Akreditačnej agentúry sa čaká.  
 
Po rozprave sa prikročilo k verejnému hlasovaniu za nasledovné uznesenie. 
UZNESENIE č. 4 – VR TU 1/2019: 
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 2018: 
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. 
Výsledky verejného hlasovania: počet prítomných 18, hlasovalo za 18, hlasovalo proti 0. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
 
K bodu 7 

Oblasť vedy a výskumu za rok 2018 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 2018, 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. V oblasti projektovej činnosti 
vyzdvihol pozitívny smer, ktorým univerzita kráča. Tvorivá činnosť v roku 2018 bola 
charakterizovaná pokračujúcou orientáciou na tvorbu kvalitných výsledkov a výstupov a 
zvýšením počtu vedeckých výstupov dosahujúcich excelentné hodnotenie. Ide najmä 
o projekty APVV, ktoré prinášajú pozitívny finančný prínos. V rámci úspešnosti majú 
výrazný podiel projekty APVV – až 80 %, celková úspešnosť je približne 70 %.  
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V publikačnej činnosti nastala zmena vo forme a prístupe. Situáciu možno hodnotiť tak, že 
úbytok monografií bol kompenzovaný vysokým nárastom v skupine bonitných karentovaných 
časopisov, ktorý už tretí rok stúpa. Ide o trend, ktorý je na univerzite viditeľný už niekoľko 
rokov, a v rámci ktorého sa postupne mení publikačné správanie tvorivých zamestnancov 
univerzity v zmysle ústupu od monografických výstupov a smerovania výsledkov tvorivej 
činnosti smerom ku časopiseckým výstupom v databázach a kategórie karentov.  
 
V oblasti habilitačného a inauguračného konania je pozitívne, že priemerný vek docentov 38 
rokov je o 1 rok nižší ako v roku 2017 a priemerný vek profesorov, ktorý predstavuje 47 
rokov je oproti predchádzajúcemu roku nižší o 4 roky. 
 
Nasledovala rozprava, v ktorej prof. Baďurík vyjadril podporu vedeckej činnosti TU.  
Po rozprave nasledovalo verejné hlasovanie za nasledovné uznesenie. 
UZNESENIE č. 5 – VR TU 1/2019: 
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 2018 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 2018 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 18, hlasovalo za 18, hlasovalo proti 0. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
V závere rektor poďakoval prítomným za účasť aj za hodnotné vstupy, poprial veľa úspechov 
v ich ďalšej práci a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave, dňa 25. 4. 2019 
 
 

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

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

pre vedeckú a umeleckú činnosť 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


