
 

 

Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    28. január 2021 
Miesto konania: zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

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

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
 
Program: 

1. Otvorenie (predseda VR TU). 
2. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan TF TU a 

dekan FZaSP TU).  
3. Informácia o elektronickom prerokovaní Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v 

Trnave na roky 2021 - 2026 Vedeckou radou TU (podpredseda VR TU). 
4. Informácia o korešpondenčnom hlasovaní o Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku 

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (podpredseda VR TU). 
5. Rozličné. 
6. 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, CSc. (ďalej 
len „predseda VR TU“).  

Nakoľko sa z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie na Slovensku  zasadnutie 
nemohlo uskutočnil prezenčne, pristúpilo sa k zasadnutie online prostredníctvom  
telekomunikačných zariadení. Postupne, ako sa členovia VR TU pripájali online, bola zistená 
nasledovná účasť. Dištančne bolo pripojených 18 členov a prezenčne boli prítomní 4 členovia 
VR TU: prof. Bílik, prof. Rábik, prof. Lichner a doc. Majdan. Predseda VR TU privítal 
všetkých členov VR TU a konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku je vedecká rada 
uznášaniaschopná, pretože z 27 riadnych členov je prítomných 22 členov, t. j. viac ako 2/3.  

V úvode navrhol zmenu predloženého programu tak, že bod č. 3 sa presunie za bod č. 
1, s čím všetci prítomní členovia súhlasili. V tomto zmysle sa ostatné body programu 
posúvajú. Za skrutátorov k tajnému hlasovaniu navrhol predseda VR TU prof. Rábika a prof. 
Lichnera, ktorí boli taktiež jednomyseľne schválení. 
 
 
K bodu 2 

Predseda VR TU podal informáciu, že v dňoch 14. 1. – 20. 1. 2021 sa uskutočnilo 
korešpondenčné hlasovanie VR TU za účelom zmien v Rokovacom poriadku TU. Hlavnou 
zmenou bol návrh, aby sa rokovanie mohlo uskutočňovať prostredníctvom využitia 
telekomunikačných prostriedkov, nakoľko telekomunikačné rokovanie doteraz nebolo 
súčasťou rokovacieho režimu VR TU. Výsledkom korešpondenčného hlasovania s počtom 25 
hlasujúcich členov bolo schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku VR TU. 
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K bodu 3 

Inauguračné konanie - doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD. 

Predseda VR TU požiadal prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., podpredsedu ako i prorektora 
pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť, (ďalej len „prorektor“), aby v tomto bode viedol 
rokovanie. Prorektor informoval, že rektorovi bol doručený jeden návrh na vymenovanie za 
profesora z FZaSP a jeden návrh z TF.  
 
Prorektor požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana FZaSP (ďalej len „dekan 
FZaSP), aby členov VR TU oboznámil s návrhom na vymenovanie doc. PhDr. Mareka 
Majdana, MSc., PhD. za profesora v odbore verejné zdravotníctvo. Dekan FZasP 
predstavil základné údaje uchádzača a informoval o priebehu inauguračného konania na 
fakulte, ktoré sa začalo dňa 13. 8. 2020. Konštatoval splnenie kritérií fakulty na základe 
predložených materiálov (životopis, charakteristika, prehľad kritérií), ktoré obdržali členovia 
VR TU elektronickou poštou pred zasadnutím. Vymenoval členov inauguračnej komisie 
(ďalej len „IK“) a oponentov a vyzdvihol kvalitu inauguračnej prednášky, ktorá sa konala dňa 
25. 11. 2020. Vysokú odbornú úroveň prednášky s názvom „Ako zdravý je svet – globálny 
výskyt a dopady ochorení merané metódami modernej epidemiológie“ potvrdil aj prof. 
MUDr. Martin Rusnák, CSc., predseda IK, ktorý bol v tejto fáze zasadnutia pripojený 
dištančne. Predseda IK vyzdvihol hlavne kvantitatívnu úroveň citácií kandidáta v počte 
26 416 a informoval, že z 13 fakultných kritérií väčšinou vysoko prekročil kandidát 11 
kritérií. Vyzdvihol tiež jeho pedagogickú činnosť, pričom zdôraznil, že doc. Majdan je 
absolventom prestížnej London School of Hygiene and Tropical Medicine v Londýne, kde 
získal medzinárodný titul MSc. 

Prorektor TU poďakoval predsedovi IK a vyzval kandidáta, aby v časovom rozsahu 10 
minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
Po autoprezentácii kandidáta otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej podporu 
k vymenovaniu vyslovili prof. Slaný, prof. Olšovská, prof. Rábik a prof. Kudláčová. Kvôli 
hlasovaniu bol kandidát doc. Majdan a predseda IK, prof. Rusnák odpojený z online 
zasadnutia. 

Následne predseda VR TU vyhlásil neverejnú diskusiu, v rámci ktorej informoval, že 
kandidát prispel k popularite univerzity tým, že vlani založil Inštitút pre globálne zdravie 
a epidemiológiu. Inštitút združuje odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, 
epidemiológie a iných príbuzných disciplín a vytvára platformu pre implementáciu 
moderných epidemiologických prístupov a metód vo výskume a výuke. Po diskusii sa 
uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčne + dištančne):   21 
Počet platných hlasov:       20 
Počet neplatných hlasov:            0 
Hlasovalo za:         20 
Hlasovalo proti:          0 
Zdržal sa:           1 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2021: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje potrebných počtom 
hlasov návrh Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na 
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vymenovanie doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. za profesora v odbore verejné 
zdravotníctvo. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený a príslušné materiály 
budú v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva. Výsledok hlasovania predseda VR 
TU oznámil a zároveň zagratuloval doc. PhDr. Marekovi Majdanovi, MSc., PhD., ktorý bol 
opätovne pripojený k online rokovaniu a ako člen VR TU zostal pripojený na ďalšie 
rokovanie.  
 
 
Inauguračné konanie – doc. PhLic. Ing. Ľuboš Rojka, PhD. 

Prorektor požiadal dekana Teologickej fakulty TU, prof. ThLic. PhDr. Juraja Dolinského, 
PhD. (ďalej len „dekan TF“), aby členov VR TU zoznámil s návrhom na vymenovanie doc. 
PhLic. Ing. Ľuboša Rojku, PhD. za profesora v odbore systematická filozofia. V tejto 
chvíli bol doc. Rojka pripojený k online zasadnutiu VR TU. Dekan TF predniesol základné 
fakty o kandidátovi, ktorý bol v minulosti zamestnancom TF a FF TU, ale v súčasnej dobe 
vyučuje na pápežskej univerzite v Ríme. Následne odovzdal slovo predsedovi IK, prof. PhDr. 
Rastislavovi Nemcovi, PhD. Prof. Nemec informoval o priebehu inauguračného konania na 
fakulte, uviedol faktografické údaje, pričom podotkol, že kritériá kandidát nielen splnil, ale aj 
prekročil. Dôležité informačné materiály (životopis, charakteristika, prehľad kritérií) obdržali 
členovia VR TU elektronickou poštou pred zasadnutím. Inauguračné konanie na fakulte bolo 
ukončené dňa 29. 9. 2020, výsledkom ktorého bolo schválenie VR fakulty na vymenovanie 
doc. Rojku za profesora v odbore systematická filozofia.  

Prorektor TU poďakoval dekanovi TF a vyzval kandidáta, aby v časovom rozsahu 10 
minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce.  
Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej prof. Kudláčová vyslovila 
podporu kandidátovi. Následne bol kandidát požiadaný o odpojenie zo zasadnutia online 
a bolo mu oznámené, že bude znovu pripojený po výsledku hlasovania.  

V tejto fáze zasadnutia sa pripojil ďalší člen VR TU, prof. Jarčuška, čím sa počet 
prítomných zvýšil na 23. V neverejnej diskusii na otázku doc. Hrnčiarika ohľadom 
monografií odpovedal prof. Nemec. K téme sa vyjadril aj prof. Dolinský a prof. Žeňuch. 
Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčne + dištančne):   23 
Počet platných hlasov:       21 
Počet neplatných hlasov:            0 
Hlasovalo za:         21 
Hlasovalo proti:          0 
Zdržal sa:           2 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2021: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje potrebných počtom 
hlasov návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty TU na vymenovanie doc. PhLic. Ing. 
Ľuboša Rojku, PhD. za profesora v odbore systematická filozofia.  
 
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 
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oznámil doc. PhLic. Ing. Ľubošovi Rojkovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom opätovne 
pripojený k online rokovaniu. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU informoval, že v zmysle zákona vedecká rada prerokúva niektoré dôležité 
dokumenty univerzity. Takým je aj dlhodobý zámer TU. Z dôvodu potreby urýchleného 
prorokovania, boli dňa 21. 12. 2020 členovia VR TU požiadaní podpredsedom VR TU, prof. 
PhDr. Vladimírom Rábikom, PhD., o prerokovanie dokumentu Dlhodobý zámer Trnavskej 
univerzity v Trnave na roky 2021 - 2026 prostredníctvom elektronickej pošty.  

Výsledok verejného hlasovania: z celkového počtu 27 riadnych členov VR TU sa 
elektronického prerokovania zúčastnilo 18 členov VR TU. Týmto je možné konštatovať, že 
Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021 - 2026 bol VR TU 
prerokovaný v zmysle rokovacieho poriadku VR TU. 
Predseda VR TU poďakoval všetkým členom, ktorí sa zapojili do prerokovania 
prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň oznámil, že dnes bol Dlhodobý zámer TU 
v Trnave na roky 2021 - 2026 schválený Akademickým senátom TU. 
 
 
K bodu 5 

Predseda VR TU dodatočne privítal nového člena VR TU, prof. PhDr. Petra Michaloviča, 
CSc., ktorý je interným zamestnancom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave. Nový externý člen VR TU bol v decembri 2020 schválený Akademickým senátom 
TU na základe nominácie FF TU. 
 
 
K bodu 6 

V závere predseda VR TU poďakoval všetkým prítomným za účasť a ospravedlnil sa za 
technické nedostatky súvisiace s pripojením sa k online zasadnutiu. Všetkým poprial pevné 
zdravie a zasadnutie ukončil so želaním stretnúť sa s členmi VR TU pri prezenčnom 
zasadnutí.  
 
 
 
V Trnave, dňa 28. 1. 2021 
 
 
 
 
 
Overil:   Schválil: 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.   prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
podpredseda Vedeckej rady TU    predseda Vedeckej rady TU 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


