
 

 

Zápisnica č. 2/2020 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    24. september 2020 
Miesto konania:  aula Filozofickej fakulty 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 dekrétov vedecko-pedagogického titulu „docent“ (predseda VR TU). 
3. Informácia o korešpondenčnom hlasovaní nominácií do komisií KEGA MŠVVaŠ SR 

(podpredseda VR TU). 
4. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan FF TU 

a dekan FZaSP TU). 
5. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 1 návrh (dekan FF 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, CSc. (ďalej 
len „predseda VR TU“), ktorý srdečne privítal všetkých prítomných členov. Prezentáciou 
členov bolo zistené, že z 27 členov je na zasadnutí prítomných 21 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. Ďalej 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 2 

Podpredseda VR TU, prof. Rábik oznámil, že po predchádzajúcom schválení Vedeckou radou 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave priznal rektor TU trom uchádzačom vedecko-pedagogický 
titul „docent“. Do rokovacej miestnosti boli za týmto účelom prizvaní traja noví docenti: Mgr. 
Martin Brestovanský, PhD., odbor pedagogika, PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD, odbor 
odborová didaktika a PaedDr. Andrej Závodný, PhD., odbor slovenský jazyk a literatúra. 
Predseda VR TU odovzdal novým docentom menovacie dekréty a poprial im veľa úspechov v 
ich ďalšej tvorivej a pedagogickej činnosti. 
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K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., prorektora pre vedeckú, 
umeleckú a edičnú činnosť, (ďalej len „prorektor VUaEČ“), aby oboznámil členov s 
priebehom korešpondenčného hlasovania VR TU. Prorektor VUaEČ informoval o výzve 
MŠVVaŠ SR na nominácie do komisií KEGA na nové funkčné obdobie, t. j. na obdobie 
rokov 2020 – 2024. Termín na predloženie nominácií stanovilo ministerstvo do  
5. mája 2020. Návrhy na nových členov do komisií KEGA predložili všetci dekani fakúlt TU. 
Prorektor VUaEČ referoval, že do korešpondenčného hlasovania, ktoré sa uskutočnilo 
v termíne 20. – 27. 4. 2020, sa z 27 riadnych členov zapojilo 24. Všetci hlasovali za, nikto 
nebol proti, 3 nehlasovali vôbec. Hlasovanie bolo platné a nominácie boli v zmysle pokynov 
zaslané na MŠVVaŠ SR do stanoveného termínu. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU požiadal dekana Filozofickej fakulty TU, doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika, 
(ďalej len „dekan FF“), aby členov VR TU zoznámil s návrhom na vymenovanie doc. PhDr. 
Eduarda Droberjara, PhD. za profesora v študijnom odbore klasická archeológia. Dekan 
FF oboznámil členov s priebehom inauguračného konania, ktoré sa na fakulte uskutočnilo  
9. 9. 2020, výsledkom ktorého bolo jednomyseľné schválenie VR fakulty na vymenovanie za 
doc. Droberjara profesora. Konštatoval splnenie kritérií fakulty, ktoré dostali členovia VR TU 
pred zasadnutím spolu s charakteristikou uchádzača. Následne odovzdal slovo prof. PhDr. 
Kláre Kuzmovej, CSc., ktorá bola ako predsedníčka inauguračnej komisie za týmto účelom 
prizvaná k rokovaniu. Prof. Kuzmová predstavila a zhodnotila vedeckú a pedagogickú 
činnosť uchádzača a vyslovila plnú podporu doc. Droberjarovi na vymenovanie za profesora 
v odbore klasická archeológia. Predseda VR TU poďakoval predsedníčke inauguračnej 
komisie a dekanovi FF a prizval kandidáta, aby počas nasledujúcich 15 minút prezentoval 
výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
Po autoprezentácii otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpil dekan FF a prof. 
Rábik, ktorý doplnil informáciu o interdisciplinovanom prístupe kandidáta. Po diskusii sa 
uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   21 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  21 
Počet platných hlasovacích lístkov:   21 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      21 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 2/2020: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU na vymenovanie doc. PhDr. Eduarda 
Droberjara, PhD. za profesora v študijnom odbore klasická archeológia. 
 
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 
oznámil doc. PhDr. Eduardovi Droberjarovi, PhD., ktorý bol za týmto účelom znovu prizvaný 
do rokovacej miestnosti. 
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Predseda VR TU požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana FZaSP (ďalej len 
„dekan FZaSP), aby členov VR TU oboznámil s návrhom na vymenovanie doc. PhDr. Evy 
Mydlíkovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore sociálna práca. Dekan FZaSP, ktorý 
oznámil, že bol v inauguračnom konaní aj predsedom inauguračnej komisie, konštatoval 
splnenie kritérií fakulty na základe predloženej charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU 
pred zasadnutím. Informoval o priebehu inauguračného konania na fakulte, ktorý začal dňa  
8. 11. 2019, na konci ktorého bolo schválenie VR fakulty na vymenovanie doc. Mydlíkovej za 
profesorku v odbore sociálna práca. Predseda VR TU poďakoval dekanovi a prizval 
kandidátku, aby v časovom rozsahu 15 minút prezentovala výsledky svojej pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práce. Po autoprezentácii kandidátka kvôli hlasovaniu opustila 
rokovaciu miestnosť. 
Následne otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej vystúpil prof. Kaščák s otázkou 
dotýkajúcou sa obsahu prezentácie, na ktorú uchádzačka uspokojivo odpovedala a doc. 
Peterková, ktorá uviedla, že s kandidátkou spolupracovala na tvorbe spoločných študijných 
programov a z pohľadu akreditačných kritérií je hodnotená ako vysoko kvalifikovaná. 
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 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 2/2020: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej TU na vymenovanie doc. PhDr. 
Evy Mydlíkovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore sociálna práca. 
 
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 
oznámil doc. PhDr. Eve Mydlíkovej, PhD., ktorá sa znovu vrátila do rokovacej miestnosti. 
 
 
K bodu 5 

Predseda VR TU oznámil, že od dekana FF, doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika, prijal návrh na 
udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ (Dr. h. c.). Požiadal preto dekana FF, aby 
s návrhom oboznámil prítomných členov. Dekan FF uviedol, že návrh na udelenie čestného 
titulu predkladá na prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc., prof. emeritus. Uviedol, že ide 
o významnú osobnosť, ktorý celý život zasvätil rozvoju psychologickej vedy. Hodnotné dielo, 
ktoré za svojho života vytvoril, má svoje trvalé miesto nielen v slovenskej, ale i v európskej 
psychologickej vede.  
 
Po rozprave sa uskutočnilo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom: 
Celkový počet členov VR TU.   27 
Počet prítomných členov VR TU:   21 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  21 
Počet platných hlasovacích lístkov:   21 
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Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      21 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 2/2020 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania jednomyseľne schvaľuje 
návrh dekana Filozofickej fakulty TU na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ prof. PhDr. 
Jánovi Grácovi, DrSc., profesor emeritus. „za celoživotné dielo a významný 
medzinárodný prínos pre vedecké poznanie a vzdelávanie v odbore psychológia“. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený.  
 
 
K bodu 7 

V závere predseda VR TU poďakoval všetkým prítomným za účasť, obzvlášť v období, 
v ktorom sa kvôli epidemickej situácii nachádzame. Poprial veľa úspechov a hlavne pevné 
zdravie, a tým zasadnutie ukončil. 
 
 
 
V Trnave, dňa 24. 9. 2020 
 
 
 
 
 
 
Overil:   Schválil: 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.   prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
prorektor TU pre VUaEČ     predseda Vedeckej rady TU 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


