
 

 

Zápisnica č. 3/2021 
z online zasadnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
Dátum konania:    25. november 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 vymenovanie za profesora - 2 návrhy (dekanka PrF a dekan FF TU). 
3. Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
(dekanka PdF). 

4. Rozličné. 
5. Záver. 
 
 
 
K bodu 1  

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „VR TU“) otvoril rektor, 
a zároveň predseda Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PaedDr. René Bílik, 
CSc. (ďalej len „predseda VR TU“).  

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu na Slovensku sa zasadnutie nemohlo 
uskutočnil prezenčne, preto VR TU rokovala dištančne, formou online, prostredníctvom 
Microsoft Teams. V zasadačke rektora, odkiaľ bolo zasadnutie riadené, boli prítomní 4 
členovia VR TU: prof. Bílik, prof. Rábik, prof. Lichner a prof. Majdan. Ďalší členovia v počte 
20 sa pripojili dištančne, celkovo bolo teda prítomných 24 členov. 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 24 členov, t. j. viac ako 2/3.  

V úvode navrhol doplnenie predloženého programu tak, že bod č. 4 sa posunie, 
a namiesto neho sa vloží nový bod: nominácia na členstvo do odborových rád Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“). S návrhom doplnenia programu všetci 
prítomní členovia súhlasili.  

 
Za skrutátorov k tajnému hlasovaniu boli navrhnutí prof. Lichner a prof. Majdan. Obe 
nominácie boli jednomyseľne schválené. 
 
Predseda VR TU informoval členov, že mu boli predložené dva návrhy na vymenovanie za 
profesora, a to z PrF TU a z FF TU. Poveril podpredsedu VR TU prof. PhDr. Vladimíra 
Rábika, PhD. (ďalej len „podpredseda VR TU“), aby viedol rokovanie v bode č. 2.  
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K bodu 2 

Inauguračné konanie - doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Podpredseda VR TU požiadal dekanku Právnickej fakulty TU prof. JUDr. Mgr. Andreu 
Olšovskú, PhD., (ďalej len „dekanka PrF“), aby členov VR TU oboznámila s návrhom na 
vymenovanie doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore občianske 
právo. Dekanka PrF predstavila kandidátku a konštatovala splnenie kritérií fakulty na základe 
predloženého prehľadu a charakteristiky, ktoré dostali členovia VR TU pred zasadnutím. 
Následne odovzdala slovo predsedovi inauguračnej komisie prof. JUDr. Karlovi Eliášovi, 
ktorý sa spolu s kandidátkou doc. Jurčovou pripojili k zasadnutiu z rokovacej miestnosti. Prof. 
Eliáš informoval  o bezproblémovom priebehu inauguračného konania na fakulte. Vyzdvihol 
nielen kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu stránku jej inauguračného spisu. Osobitne 
vyzdvihol pozoruhodnú vedeckú prácu a charakterové vlastnosti kandidátky. Uviedol, že po 
zhodnotení inauguračnej prednášky a posúdení kritérií, bol vedeckou radou fakulty návrh na 
schválenie doc. Jurčovej jednomyseľne schválený. V závere požiadal VR TU o podporu  
vymenovania doc. Jurčovej za profesorku. 
 
Podpredseda VR TU poďakoval predsedovi inauguračnej komisie aj dekanke PrF a vyzval 
kandidátku, aby v rozsahu 10 minút prezentovala výsledky svojej pedagogickej a 
vedeckovýskumnej práce. Kandidátka inauguračného konania doc. Jurčová uviedla, že svoju 
prácu postavila na troch pilieroch: pedagogická činnosť, vedecká činnosť a ostatné činnosti, 
ktoré potom podrobnejšie charakterizovala. Po autoprezentácii kandidátky inauguračného 
konania otvoril podpredseda VR TU diskusiu, v ktorej dekanka PrF prof. Olšovská 
poďakovala kandidátke za vynikajúce vedenie katedry občianskeho a obchodného práva ako 
aj za činnosť pri každoročnom podujatí Lubyho dni a opätovne návrh podporila. Návrh 
rovnako podporila členka vedeckej rady doc. Laclavíková, ktorá vyzdvihla otvorenosť 
inaugurantky voči novým výskumným témam. Návrh podporil tiež prof. Lichner a prof. 
Rábik. Po diskusii sa z online zasadnutia odpojila kandidátka aj s predsedom inauguračnej 
komisie a obaja opustili zasadaciu miestnosť. 
 
Po neverejnej diskusii bez diskusných príspevkov sa uskutočnilo tajné hlasovanie. Výsledky 
tajného hlasovania: 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčne + dištančne):   24 
Hlasovalo za:         22 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             2 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave v tajnom hlasovaní schvaľuje potrebným 
počtom hlasov návrh Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
na vymenovanie doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za profesorku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo. 
 
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. Monike Jurčovej, PhD., ktorá bola aj s predsedom inauguračnej komisie 
prizvaná opätovne do rokovacej miestnosti. 
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Inauguračné konanie – doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 

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. PhDr. 
Vladimíra Vasika, CSc. za profesora v študijnom odbore klasická archeológia. Po predstavení 
návrhu odovzdal dekan FF slovo predsedníčke inauguračného konania prof. PhDr. Kláre 
Kuzmovej, CSc., ktorá sa v tejto fáze rokovania pripojila k online zasadnutiu VR. Kandidát 
inauguračného konania doc. Varsik sa pripojil online z rokovacej miestnosti. Prof. Kuzmová 
podrobne rekapitulovala priebeh inauguračného konania na fakulte, vyzdvihla erudovanosť 
a skúsenosti kandidáta z praxe v archeologickom ústave. Nakoniec pripomenula vysokú 
kvalitu jeho publikačnej činnosti a naplnenie kritérií, ktoré vo zvýšenej miere prekračuje. 
Keďže všetky atribúty inauguračného konania kandidát naplnil, vyslovila prof. Kuzmová plnú 
podporu vymenovaniu doc. Varsika za profesora v odbore klasická archeológia.  
 
Podpredseda VR TU poďakoval predsedníčke inauguračnej komisie a dekanovi FF a vyzval 
kandidáta, aby počas nasledujúcich 10 minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej 
a vedecko výskumnej práce. Po autoprezentácii otvoril podpredseda VR TU diskusiu, v ktorej 
návrh na vymenovanie podporil dekan FF, prof. Lichner a prof. Rábik. Podpredseda 
poďakoval doc. Varsikovi a požiadal ho, aby kvôli hlasovaniu opustil rokovaciu miestnosť.  
 
V tejto fáze rokovania sa pripojil online prof. Boča, čím sa počet prítomných zvýšil na 25. 
Po neverejnej diskusii, v ktorej prof. Rábik zdôraznil, že kandidát predstavuje dôležitý 
vedecko-pedagogický pilier svojej fakulty, sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčne + dištančne):   25 
Hlasovalo za:         23 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             2 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave v tajnom hlasovaní schvaľuje potrebným 
počtom hlasov návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
na vymenovanie doc. PhDr. Vladimíra Varsika, CSc. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania 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. Vladimírovi Varsikovi, CSc. ktorý bol prizvaný do rokovacej miestnosti. 
 
Predseda VR TU poďakoval podpredsedovi VR TU za vedenie bodu č. 2 a pokračoval 
v ďalšom rokovaní. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU vyzval doc. Ing. Vieru Peterkovú, PhD., dekanku PdF TU (ďalej len 
„dekanka PdF“), aby predniesla svoj návrh. Dekanka PdF informovala, že PdF vypracovala 
a vedecká rada fakulty dňa 4. 11. 2021 schválila nové kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. 
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Uviedla, že tieto kritériá nahradia doterajšie kritériá PdF z roku 2014. Návrh na schválenie 
nových kritérií podporil podpredseda VR TU, ktorý dal následne verejne hlasovať za 
nasledovné uznesenie.  
 
UZNESENIE č. 3 – VR TU 3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave vo verejnom hlasovaní jednomyseľne 
schválila bez pripomienok „Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a 
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave.“ 
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčné + dištančne):   25 
Hlasovalo za:         25 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             0 
 
Na základe výsledku verejného hlasovania konštatoval predseda VR TU, že uznesenie bolo 
schválené, za čo členom VR TU poďakoval. 
 
 
K bodu 4 

Predseda VR TU informoval, že z inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len 
„SRK“) dostal oznámenie, že niektorým členom odborových rád APVV končí členstvo. 
Z tohto dôvodu ho SRK požiadala o nominácie na nových členov. Na výzvu zareagovali 3 
fakulty: FF, PdF a FZaSP, ktoré spolu predložili 6 návrhov. Menný zoznam navrhovaných 
kandidátov dostali elektronickou poštou všetci členovia VR TU pred zasadnutím.  
 
Predseda VR TU nechal priestor na posúdenie a vyjadrenie sa k navrhnutým kandidátom. 
Nakoľko k návrhom neodzneli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k verejnému hlasovaniu za 
nasledovné uznesenie: 
 
UZNESENIE č. 4 – VR TU 3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave jednomyseľne schválila všetkých 
navrhnutých kandidátov na členstvo do odborových rád Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja.  
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčné + dištančne):   25 
Hlasovalo za:         25 
Hlasovalo proti:            0 
Zdržal sa:             0 
 
Predseda VR TU konštatoval, že kandidáti na členstvo do odborových rád APVV za Trnavskú 
univerzitu v Trnave boli jednomyseľne schválení, za čo členom VR TU poďakoval. Oznámil, 
že návrhy budú v požadovanom termíne zaslané inštitútu SRK, prípadne do Rady vysokých 
škôl MŠVVaŠ SR.  
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K bodu 5 

 
Predseda VR TU podal informáciu, že v dňoch 2. 11. – 9. 11. 2021 sa uskutočnilo 
korešpondenčné hlasovanie VR TU o dvoch kľúčových dokumentoch systému vnútorného 
hodnotenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave: 1. „Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave“  
2. „Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov 
Trnavskej univerzity v Trnave“. Záznam z korešpondenčného hlasovania bol členom VR TU 
zaslaný po ukončení hlasovania. Oba dokumenty vedecká rada schválila. 
 
 
K bodu 6 

V závere predseda VR TU poďakoval členom VR TU za účasť aj za prijatie všetkých 
uznesení. Všetkým poprial pevné zdravie a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
V Trnave, dňa 25. 11. 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 


