
 

 

Zápisnica č. 2/2021 
zo zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
Dátum konania:    23. september 2021 
Miesto konania:  aula Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave, č. dv. lA1 
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny  

priloženej k originálu tejto zápisnice 
 
Program: 
 

1. Otvorenie (predseda VR TU). 
2. Návrh na vymenovanie za profesora - 2 návrhy (dekanka PrF a dekan FF TU). 
3. Rozličné. 
4. 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, pričom vyslovil 
radosť z osobného stretnutia. Po prezentácii členov bolo zistené, že z 27 členov je na 
zasadnutí prítomných 23 riadnych členov, čo je viac ako 2/3 všetkých členov. Predseda VR 
TU konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku je vedecká rada uznášaniaschopná. 
Následne dal hlasovať za predložený program, ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
Rektor navrhol za skrutátorov v tajnom hlasovaní prof. Dolinského a doc. Vydru, ktorých po 
ich súhlase členovia VR TU jednomyseľne schválili. 
 
Rektor požiadal podpredsedu VR TU, prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. (ďalej len 
„podpredseda VR TU“), aby viedol rokovanie v bode č. 2. 
 
 
K bodu 2 

Podpredseda 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. Miriam Laclavíkovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 
teória a dejiny štátu a práva. Dekanka PrF predstavila kandidátku a konštatovala splnenie 
kritérií fakulty na základe predloženej charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU pred 
zasadnutím. Následne odovzdala slovo prof. JUDr. PhDr. Tomášovi Gábrišovi, PhD., LL.M., 
ktorý bol ako predseda inauguračnej komisie za týmto účelom prizvaný k rokovaniu. Prof. 
Gábriš informoval o hladkom priebehu inauguračného konania na fakulte, výsledkom ktorého 
bolo jednomyseľné schválenie VR fakulty na vymenovanie doc. Laclavíkovej za profesorku 
v odbore teória a dejiny štátu a práva. Vyzdvihol nielen kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu 
stránku jej inauguračného spisu. Osobitne vyzdvihol pracovitosť a hlavne ľudský rozmer 
kandidátky. V závere výstupu požiadal VR TU o podporu za vymenovanie doc. Laclavíkovej 
za profesorku.  
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Podpredseda VR TU poďakoval predsedovi inauguračnej komisie aj dekanke PrF a vyzval 
kandidátku, aby počas nasledujúcich 10 minút prezentovala výsledky svojej pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práce. Po autoprezentácii kandidátky inauguračného konania otvoril 
podpredseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej kandidátka odpovedala na príspevky prof. 
Kaščáka, prof. Boču. Do diskusie sa ďalej zapojili prof. Olšovská, prof. Rábik, prof. Slaný, 
Dr. Bárány, prof. Bílik. V neverejnej diskusii vystúpila prof. Kudláčová, prof. Michalovič, Dr. 
Bárány a prof. Barancová, ktorá vyzdvihla kvalitu publikačnej činnosti kandidátky. 
Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. Nakoľko kandidátka doc. Laclavíková je členkou 
VR TU, opustila rokovaciu miestnosť, čím sa počet hlasujúcich členov znížil na 22. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   22 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  22 
Počet platných hlasovacích lístkov:   22 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      22 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 2/2021: 
Vedecká rada TU v tajnom hlasovaní schvaľuje jednomyseľne návrh Vedeckej rady 
Právnickej fakulty TU na vymenovanie doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. za 
profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny 
štátu a práva. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva. Výsledok hlasovania oznámil predseda VR 
TU doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD., ktorá bola aj s predsedom inauguračnej komisie 
prizvaná do rokovacej miestnosti. 
 
 
Podpredseda 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. Mgr. 
Petra Šajdu, PhD. za profesora v študijnom odbore systematická filozofia. Dekan FF 
oboznámil členov s priebehom inauguračného konania, ktoré sa na fakulte ukončilo  
16. 6. 2021 jednomyseľným schválením VR fakulty na vymenovanie doc. Šajdu za profesora 
v odbore systematická filozofia. Následne odovzdal slovo prof. Dr. Mgr. Tomášovi Hauerovi, 
ktorý bol ako predseda inauguračnej komisie za týmto účelom prizvaný k rokovaniu. Prof. 
Hauer zhodnotil vedeckú a pedagogickú činnosť kandidáta, konštatoval splnenie kritérií 
fakulty, ktoré kandidát v niektorých ukazovateľoch významne presiahol. Ďalej priblížil 
priebeh inauguračného procesu na fakulte a oboznámil členov s kladnými posudkami 
oponentov, ktorí zaraďujú doc. Šajdu medzi významných odborníkov vo svojom odbore. 
Keďže všetky atribúty inauguračného konania kandidát naplnil, vyslovil prof. Hauer plnú 
podporu na vymenovanie doc. Šajdu za profesora v odbore systematická filozofia.  
 
Podpredseda VR TU poďakoval predsedovi inauguračnej komisie a dekanovi FF a prizval 
kandidáta, aby počas nasledujúcich 10 minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práce. Po autoprezentácii otvoril podpredseda VR TU diskusiu, v ktorej 
návrh na vymenovanie podporila prof. Olšovská, ktorá vyzdvihla vedeckú skromnosť 
kandidáta. Do diskusie sa ďalej zapojil prof. Slaný, doc. Vydra, doc. Laclavíková a prof. Bílik 
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ktorý vyzdvihol vysokú erudovanosť kandidáta. Podpredseda poďakoval doc. Šajdovi, ktorý 
kvôli hlasovaniu opustil rokovaciu miestnosť. Po neverejnej diskusii sa uskutočnilo tajné 
hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   23 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  23 
Počet platných hlasovacích lístkov:   23 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 2/2021: 
Vedecká rada TU v tajnom hlasovaní schvaľuje jednomyseľne návrh Vedeckej rady 
Filozofickej fakulty TU na vymenovanie doc. Mgr. Petra Šajdu, PhD. za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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 
oznámil doc. Mgr. Petrovi Šajdovi, PhD., ktorý bol spolu s predsedom inauguračnej komisie 
prizvaný do rokovacej miestnosti. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU oznámil, že plánuje požiadať členov VR TU o elektronické  hlasovanie per 
rollam vo veci legislatívnych materiálov, ktoré sa na univerzite pripravujú v súvislosti 
s predložením žiadosti akreditačnej agentúre. 
 
 
K bodu 4 

V závere predseda VR TU poďakoval za účasť, poprial všetkým členom veľa úspechov 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave, dňa 23. 9. 2021 
 
 
 
 
Overil:   Schválil: 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.   prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
prorektor pre VUaEČ      predseda Vedeckej rady TU 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 


