
 

 

Zápisnica č. 2/2019 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
Dátum konania:    20. jún 2019 
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 (dekan TF TU). 
4. Rozličné. 
5. 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.  
Po prezentácii bolo zistené, že je prítomných 20 riadnych členov, čo predstavuje viac ako 2/3 
všetkých členov VR TU. Predseda VR TU ospravedlnil neprítomných členov a oznámil, že 
vedecká rada je uznášaniaschopná. Za skrutátorov k tajnému hlasovaniu navrhol prof. 
Dolinského a prof. Helda,. Tento návrh VR TU jednomyseľne schválila. Zároveň oboznámil 
členov so systémom tajného aj verejného hlasovania. 
 
Nakoľko bolo zasadnutie posledným zasadnutím v rámci funkčného obdobia rektora, 
predseda VR TU stručne informoval o činnosti VR TU v období rokov 2011 – 2019 formou  
numerických údajov. Potom sa už pokračovalo v zmysle pripraveného programu.  
 
 
K bodu 2 

Predseda VR TU odovzdal novovymenovanému docentovi Dr. theol. Jozefovi Žuffovi dekrét, 
v odbore Katolícka teológia, ktorý bol za týmto účelom prizvaný do rokovacej miestnosti. 
Poprial mu veľa zdravia a úspechov v jeho ďalšom práci. Po poďakovaní doc. Žuffa 
zasadnutie opustil. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prof. Lichnera, dekana Teologickej fakulty TU, aby predstavil 
návrh na vymenovanie doc. PhDr. Rastislava Nemca, PhD. za profesora v odbore 2.1.2. 
systematická filozofia. Ten oznámil, že predsedom inauguračnej komisie bol prof. ThDr. 
Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorého následne požiadal o predstavenie návrhu. Prof. Csontos 
SJ oboznámil členov s priebehom inauguračného konania kandidáta, ktorého výsledkom bolo 
jednomyseľné hlasovanie inauguračnej komisie aj vedeckej rady fakulty dňa 20. 5. 2019. 
Vyzdvihol dve zahraničného monografie  kandidáta a odborné zastúpenie členov inauguračnej 
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komisie a oponentov. Prof. Lichner podporil tento návrh, pričom vyzdvihol spoľahlivosť 
a pracovitosť kandidáta.  
 
Predseda VR TU poďakoval prof. Csontosovi SJ a prizval kandidáta, doc. Nemca na 
rokovanie, aby prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Po 
autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu. V rámci diskusie vystúpil prof. Démuth, 
ktorý podporil kandidáta ako dobrého znalca stredovekých textov. Na otázku prof. Bílika 
podal kandidát erudovanú odpoveď. Širokú filozofickú diskusiu rozviedol Dr. Bárány. 
 
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:  20 
Počet platných hlasovacích lístkov:   20 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      20 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 2/2019: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty TU na vymenovanie doc. PhDr. Rastislava 
Nemca, PhD. za profesora v študijnom odbore 2.1.2. systematická filozofia. 
 
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. PhDr. Rastislavovi Nemcovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom prizvaný do rokovacej 
miestnosti. Oficiálny výsledok bude kandidátovi zaslaný v zmysle zásad do 30 dní po 
rokovaní. 
 
 
V závere rektor poďakoval prítomným členom za účasť na všetkých zasadnutiach VR TU 
počas jeho funkčného obdobia, poprial veľa úspechov v ich ďalšej práci a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave, dňa 20. 6. 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 


