
 

 

Zápisnica č. 2/2018 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    15. november 2018 
Miesto konania:  zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave  
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Odovzdanie dekrétov vedecko-pedagogického titulu „docent“ (rektor TU). 
3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 1 návrh (prodekan PrF TU). 
4. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 2 návrhy (dekan FZaSP TU). 
5. Legislatívne zmeny vo vysokoškolskom prostredí (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

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. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (ďalej len 
„predseda VR TU“), ktorý srdečne privítal všetkých prítomných členov. Zasadnutia sa 
zúčastnilo 19 členov, čo je viac ako 2/3 všetkých členov VR TU. Vzhľadom na výsledky 
prezentácie predseda VR TU konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku je vedecká rada 
uznášaniaschopná. 
K navrhovanému programu neboli podané žiadne pripomienky a preto predseda VR TU 
konštatoval, že program bol schválený. Následne boli jednomyseľne schválení dvaja navrhnutí 
skrutátori k tajnému hlasovaniu – prof. Danaj a doc. Lichner SJ. 
 
 
K bodu 2 

Podpredseda VR TU, prof. Rábik oznámil, že po predchádzajúcom schválení Vedeckou radou 
Filozofickej fakulty priznal rektor TU trom uchádzačom vedecko-pedagogický titul „docent“. 
Do rokovacej miestnosti boli za týmto účelom prizvaní: Mgr. Ingrid Halászová, PhD., odbor 
dejiny a teória umenia (zamestnankyňa FF TU), Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., 
odbor dejiny a teória umenia (zamestnankyňa UK v Bratislave) a PhDr. Peter Rusnák, PhD., 
odbor etika (zamestnanec FF TU). Následne predseda VR TU odovzdal menovaným docentom 
dekrét a poprial im veľa úspechov v ich ďalšom pracovnom postupe. 
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K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc. z Právnickej fakulty TU, aby 
členov VR TU zoznámila s návrhom na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, 
PhD. za profesorku v odbore Pracovné právo. Prof. Barancová, ktorá bola zároveň 
predsedníčkou inauguračnej komisie konštatovala splnenie kritérií fakulty a na základe 
predloženej charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU pred zasadnutím, bližšie predstavila 
kandidátku doc. JUDr. Mgr. Andreu Olšovskú, PhD. na vymenovanie za profesora v odbore 
Pracovné právo. Uviedla, že kandidátka absolvovala inauguračnú prednášku a obhajobu 
inauguračnej práce pred vedeckou radou fakulty dňa 8. 11. 2018, pričom kládla dôraz na vysokú 
odbornosť kandidátky. 
 
Predseda VR TU poďakoval prof. Barancovej a vyzval kandidátku na vymenovanie, aby 
prezentovala výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
V diskusii za prítomnosti kandidátky vystúpil prof. Šimovček, prof. Baďurík, prof. Kudláčová, 
prof. Slaný a prof. Levická, ktorí položili kandidátke zaujímavé otázky, na ktoré pohotovo 
reagovala. V diskusii bez prítomnosti kandidátky dal prof. Patráš odporúčanie prof. Barancovej 
zosúladiť predloženú charakteristiku kandidátky s jej životopisom. Prof. prisľúbila uvedené 
dokumenty zosúladiť v zmysle pripomienky. V závere diskusie podporil návrh prof. Šimovček, 
prof. Kudláčová a doc. Lichner SJ. 
 
Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   26 
Počet prítomných členov VR TU:   19 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  18 
Počet platných hlasovacích lístkov:   18 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      18 
Proti:         0 
Nehlasoval:        1 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 2/2018: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne návrh 
Vedeckej rady Právnickej fakulty TU na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey 
Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore Pracovné právo. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Výsledok 
hlasovania predseda VR TU kandidátke oznámiť nemohol, pretože doc. JUDr. Mgr. Olšovskú, 
PhD. uvoľnil z rokovania pre jej neodkladné pracovné stretnutie s prezidentom SR. Písomné 
vyjadrenie o výsledku hlasovania bude kandidátke zaslané do 30 dní. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU oznámil, že od dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, prof. MUDr. 
Jaroslava Slaného, CSc. (ďalej len „dekan FZaSP TU“) prijal dva návrhy na udelenie čestného 
titulu „doctor honoris causa“ (Dr. h. c.). 
Predseda VR TU požiadal preto dekana FZaSP TU, aby svoje návrhy predniesol. Prvý návrh sa 
týka profesora Dr. Daniela J. Westa, Jr., PhD., profesora University of Scranton 
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(Pennsylvania, USA), u ktorého oceňuje hlavne jeho dlhoročnú aktívnu spoluprácu a podporu 
TU – Fakulte zdravotníctva s sociálnej práce v rámci spoločných projektov. Aktuálne je 
rozpracovaný zámer vytvorenia akreditovaného spoločného programu v rámci E-learningu. 
Udelenie čestného titulu Dr. h. c. po predchádzajúcom schválení VR FZaSP navrhuje „Za 
dlhodobú odbornú a vedeckú podporu akademikov a študentov Fakulty zdravotníctva a 
sociálnej práce TU, za rozvoj spolupráce medzi študentami, za sprostredkovanie nových 
myšlienok a za ľudské a priateľské vzťahy, ktoré pretrvali viac ako dvadsať rokov.“ 
 
Druhý návrh bol predložený na prof. PaedDr. Oldřicha Chytila, PhD., profesora Fakulty 
sociálnych štúdií Ostravskej univerzity v Ostrave. Dôvodom na udelenie čestného titulu je 
spolupráca prof. Chytila s Trnavskou univerzitou od jej počiatkov. Aj vďaka jeho aktivite sa 
Katedra sociálnej práce stala spolu zakladajúcim členom Europen Research Institute for Social 
Work, ako aj členom siete SOWOSEC. Udelenie titulu čestného titulu Dr. h. c. po 
predchádzajúcom schválení VR FZaSP navrhuje „Za významný prínos pre rozvoj sociálnej 
práce na Slovensku s osobitným zreteľom na pozitívny vplyv na rozvoj odboru sociálna práca 
na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce od počiatkov jej založenia“. 
 
Návrh na udelenie čestného titulu podporili členovia VR TU: prof. Levická, doc. Majdan a prof. 
Šmid.  
 
Po odchode doc. Olšovskej sa počet prítomných znížil na 18. Uskutočnilo sa tajné hlasovanie 
osobitne za každý návrh, avšak s rovnakým výsledkom: 
Celkový počet členov VR TU.   26 
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. 2 – VR TU 2/2018 
Vedecká rada TU jednomyseľne schvaľuje návrh dekana Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ .profesorovi Dr. Danielovi J. 
Westovi, Jr., PhD. 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 2/2018 
Vedecká rada TU jednomyseľne schvaľuje návrh dekana Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“. prof. PaedDr. Oldřichovi 
Chytilovi, PhD. 
 
 
K bodu 5 

Predseda VR TU informoval o pripravovaných zmenách vo vysokoškolskom vzdelávaní. 
Budúci rok zaniká inštitúcia Akreditačná komisia SR, jej činnosť prejde na novozriadenú 
akreditačnú agentúru. V tejto súvislosti bude spustený proces revidovania študijných odborov, 
pričom sa pripravuje 36 vedných odborov a status výskumnej univerzity. Uviedol, že Zákon č. 
270/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ ako aj Zák. č. 269/2018, 
ktorým sa dopĺňa Zák. č. 343/2015 Z. z. o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania sú dostupné 
na webe. Upozornil, že žiadosti na AK sa podľa súčasného režimu predkladajú do 15. 6. 2019. 
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Do diskusie sa prihlásil prof. Šimovček, ktorý informoval, že Akreditačná komisia, poradný 
orgán Vlády SR končí svoju činnosť dňa 31. 12. 2019. V súvislosti so zriadením akreditačnej 
agentúry bude zrušené doterajšie delenie vysokoškolských inštitúcií na univerzity, vysoké školy 
... – názvy zostávajú. 
 
 
K bodu 6 

Dekan TF TU, doc. Lichner SJ pozval členov VR TU na slávnostnú prezentáciu židovsko-
kresťanského dialógu s názvom „Medzi Jeruzalemom a Rímom“. Kolokvium sa bude konať na 
TF v Bratislave o 11.00 – 14.00 h dňa 4. 12. 2018. 
 
 
V závere rektor poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa úspechov v ich ďalšej práci, 
pokojné prežitie nastávajúcich vianočných sviatkov a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave, dňa 15. 11. 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 


