
 

 

Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    27. február 2020 
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 vymenúvacích dekrétov novým členom Vedeckej rady TU (predseda VR TU). 
3. Informácia o korešpondenčnom hlasovaní nových členov do komisií VEGA MŠVVaŠ SR 

(podpredseda VR TU). 
4. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekanka PrF TU). 
5. Nominácia nových členov do komisií KEGA MŠVVaŠ SR (podpredseda VR TU). 
6. Rozličné. 
7. 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 srdečne privítal všetkých prítomných členov. Po prezentácii 
členov bolo zistené, že z 27 členov je na zasadnutí prítomných 26 riadnych členov, t. j. viac 
ako 2/3. Predseda VR TU konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku je vedecká rada 
uznášaniaschopná. Následne dal hlasovať za predložený program, ktorý bol jednomyseľne 
schválený. 
 
 
K bodu 2 

Predseda VR TU oznámil, že Akademický senát TU dňa 24. 10. 2019 schválil návrh rektora 
na vymenovanie nových členov VR TU na obdobie 4 rokov. Vymenúvacie dekréty 
s účinnosťou od 27. 11. 2019 do 26. 11. 2023 odovzdal predseda VR TU postupne všetkým 
prítomným členom, pričom im k členstvu pogratuloval a poprial veľa úspechov. 
Následne boli členovia VR TU oboznámení so systémom hlasovania. Za skrutátorov 
k tajnému hlasovaniu navrhol predseda VR TU 2 členov - prof. Dolinského a doc. Vydru, 
ktorí boli jednomyseľne schválení. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť, prof. PhDr. 
Vladimíra Rábika, PhD., (ďalej len „prorektor VUaEČ“), aby oboznámil členov s priebehom 
korešpondenčného hlasovania VR TU, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2019. Prorektor 
uviedol, že vzhľadom na požiadavku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
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len „MŠVVaŠ SR“) na zaslanie návrhov na členov do komisií Vedeckej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR (VEGA) boli využité ustanovenia rokovacieho poriadku a hlasovanie za nových 
členov sa uskutočnilo písomne v termíne od 4. 12. 2019 do 13. 12. 2019. Členom VR TU bolo 
zaslaných 19 návrhov (zoznam založený v zázname o korešpondenčnom hlasovaní) do 
jednotlivých komisií VEGA. Výsledkom korešpondenčného hlasovania VR TU bolo 
schválenie všetkých navrhnutých kandidátov na členov do komisií VEGA pre 8. funkčné 
obdobie. Na základe schválenia VR TU boli uvedené návrhy zaslané na MŠVVaŠ SR v 
stanovenom termíne, t. j. do 17. 1. 2020. 
 
Výsledky korešpondenčného hlasovania:  
Celkový počet členov VR TU: 27 
Počet platných hlasov: 24 
Počet neplatných hlasov: 0 
Hlasovalo za: 24,  
Hlasovalo proti: 0. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU požiadal dekanku Právnickej fakulty TU, doc. JUDr. Mgr. Andreu 
Olšovskú, PhD., (ďalej len „dekanka PrF“) aby členov VR TU zoznámila s návrhom na 
vymenovanie doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. za profesora v študijnom odbore 
trestné právo. Dekanka PrF konštatovala splnenie kritérií fakulty na základe predloženej 
charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU pred zasadnutím. Následne odovzdala slovo 
prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc., ktorý bol ako predseda inauguračnej komisie za 
týmto účelom prizvaný k rokovaniu. Prof. Šimovček informoval o hladkom priebehu 
inauguračného konania na fakulte, výsledkom ktorého bolo jednomyseľné schválenie VR 
fakulty za vymenovanie doc. Jalča za profesora v odbore trestné právo. Požiadal VR TU 
o podporu kandidáta, doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD., ktorý ako sám uviedol je jeho prvý 
kandidát na vymenovacie konanie v odbore trestné právo. Predseda VR TU poďakoval 
predsedovi inauguračnej komisie aj dekanke PrF a prizval kandidáta, aby počas nasledujúcich 
10 minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpil prof. Boča, prof. 
Šimovček a prof. Barancová. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   26 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  26 
Počet platných hlasovacích lístkov:   26 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      26 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2020: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Právnickej fakulty TU na vymenovanie doc. JUDr. Ing. Adriána 
Jalča, PhD. za profesora v študijnom odbore trestné právo. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministerke školstva. Výsledok hlasovania predseda VR TU 
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oznámil doc. JUDr. Ing. Adriánovi Jalčovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom znovu prizvaný 
do rokovacej miestnosti. 
 
Predseda VR TU požiadal doc. JUDr. Mgr. Andreu Olšovskú, PhD., dekanka PrF, aby členov 
VR TU zoznámila s návrhom na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za 
profesora v študijnom odbore teória a dejiny štátu práva. Dekanka PrF konštatovala 
splnenie kritérií fakulty na základe predloženej charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU 
pred zasadnutím. Následne odovzdala slovo prof. JUDr. PhDr. Tomášovi Gábrišovi, PhD., 
ktorý bol ako predseda inauguračnej komisie za týmto účelom prizvaný k rokovaniu. Prof. 
Gábriš informoval o priebehu inauguračného konania na fakulte, výsledkom ktorého bolo 
schválenie VR fakulty za vymenovanie doc. Vladára za profesora teória a dejiny štátu práva. 
Predseda VR TU poďakoval predsedovi inauguračnej komisie aj dekanke PrF a prizval 
kandidáta, aby počas nasledujúcich 10 minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práce. Kandidát zdôraznil, že oblasť kánonického práva, ktorému sa 
venuje, bola dosť zanedbávaná. Preto sa snaží toto postupne naprávať a dostať ho do 
povedomia verejnosti. 
Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpila prof. 
Barancová, prof. Olšovská a prof. Csontos, ktorý veľmi podporuje takýto krok k rehabilitácii 
kánonického práva. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   26 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  26 
Počet platných hlasovacích lístkov:   26 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      26 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2020: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Právnickej fakulty TU na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Vojtecha 
Vladára, PhD. za profesora v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministerke školstva. Výsledok hlasovania predseda VR TU 
oznámil doc. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom znovu 
prizvaný do rokovacej miestnosti. 
 
 
K bodu 5 

Predseda VR požiadal prorektora VUaEČ o prednesenie informácie k tomuto bodu. Prorektor 
VUaEČ informoval, že MŠVVaŠ SR požiadalo rektora o nomináciu významných odborníkov 
na členov do komisií Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) na 4-
ročné funkčné obdobie. Z požiadavky ministerstva vyplýva potreba schválenia kandidátov 
vedeckou radou univerzity. Dekani fakúlt predložili celkovo 10 návrhov (PaedDr. Pokorný, 
doc. Blažíčková, doc. Puteková, prof. Stoffová, doc. Kačmariková, doc. Laclavíková, doc. 
Rajský, doc. Slaná, doc. Hrnčiarik, doc. Lopatková). 
Predseda VR TU poďakoval prorektorovi VUaEČ a informoval, že podľa rokovacieho 
poriadku je možné hlasovať verejne, ak s tým členovia súhlasia. 
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Členovia VR TU súhlasili a verejne hlasovali za nasledovné uznesenie 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 1/2020: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave navrhuje a schvaľuje predložených 
kandidátov na členov do komisií KEGA pre nové funkčné obdobie. 
 
Výsledky verejného hlasovania: počet prítomných 26, za hlasovalo 25, proti hlasovalo 0, 
zdržal sa 1. 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh uznesenia bol potrebným počtom hlasov schválený 
a návrhy na nových členov KEGA budú v stanovenom termíne predložené na MŠVVaŠ SR. 
 
 
K bodu 6 

Prof. Boča, rektor UCM v Trnave, požiadal predsedu VR TU o možnosť informovať 
prítomných o podpísaní Memoranda slovenských univerzít. Patrí sem deväť univerzít - 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Technická univerzita vo Zvolene a Prešovská univerzita v Prešove. Predstavitelia memoranda 
vyjadrili vôľu „užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo 
výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní 
spoločenskej misie vysokých škôl“. Súčasne všetci signatári svojim podpisom „deklarovali 
svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity 
okolo geografického stredu Európy.“ Pripravované konzorcium vytvorí predpoklady pre 
lepšie postavenie jeho členov v medzinárodných akademických rankingoch, medzinárodnej a 
úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. 
Rektor KU v Ružomberku, prof. Demko, vyjadril podporu k takejto spolupráci.  
 
K bodu 7 

V závere predseda VR TU oznámil, že ďalšie riadne zasadnutie VR TU sa uskutoční dňa 30. 
apríla 2020. Všetkým prítomným poďakoval za účasť, poprial veľa úspechov v ich ďalšej 
práci a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave, dňa 27. 2. 2020 
 
 
 
 
 
Preveril:   Schválil: 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.   prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
prorektor pre VUaEČ      predseda Vedeckej rady TU 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


