
 

 

Z á z n a m 
o korešpondenčnom hlasovaní Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

v dňoch 14. 5. 2020 – 20. 5. 2020 
 
 

V zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysoká škola pravidelne, 
najmenej raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy, techniky alebo umenia. 

Plánované zasadnutie vedeckej rady, na ktorej by sa o tejto záležitosti rokovalo, bolo 
vzhľadom k okolnostiam zamedzujúcim šírenie koronavírusu, zrušené. V tomto zmysle 
požiadal prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave o zhodnotenie 
úrovne vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti členov 
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „VR TU“) prostredníctvom 
elektronickej pošty. Materiály k oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti a k oblasti 
vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019 boli členom VR TU zaslané 
elektronickou poštou dňa 14. 5. 2020.  

Členovia VR TU zasielali svoje stanoviská, ktoré sú súčasťou tohto záznamu, 
v časovom rozpätí v dňoch 14. 5. 2020 až 20. 5. 2020.  
 
 
Návrhy uznesení boli schválené nasledovne:  
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU-KH-1/2020: 

Vedecká rada TU sa oboznámila s predloženými podkladmi, prerokovala ich a v 
zmysle § 12 ods. 1 písm. b) Zák. 131/2002 Z. z. o VŠ hodnotila úroveň Trnavskej univerzity v 
Trnave v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti v roku 2019 nasledovne: 
Vedecká rada TU vysoko hodnotí úroveň Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedy, 
výskumu a umeleckej činnosti. 
Vedecká rada TU oceňuje dosiahnuté výsledky Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedy, 
výskumu a umeleckej činnosti. TU dosahovala v roku 2019 výkony, ktoré ju radia na 
popredné miesto medzi verejnými vysokými školami v Slovenskej republike. 
Vedecká rada TU vysoko hodnotí úspešnosť Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti 
získavania finančnej podpory vedy, výskumu a umeleckej činnosti z domácich a zahraničných 
zdrojov. 
Vedecká rada TU oceňuje stabilizáciu dobrej úrovne publikačnej činnosti v najvyššie 
hodnotených úrovniach zahraničných a domácich monografií a karentovaných časopisoch a 
odporúča Trnavskej univerzite v Trnave v nastúpenom trende ešte intenzívnejšie pokračovať. 
 

Hlasovanie 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet hlasujúcich členov:    24 
Hlasovalo za:      24 
Proti:         0 
Počet nehlasujúcich členov:      3 
 
Na základe výsledku hlasovania bol návrh uznesenia schválený potrebným počtom hlasov. 
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UZNESENIE č. 2 – VR TU- KH-1/2020: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave sa v súlade s § 12 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámila s 
predloženým materiálom a úroveň Trnavskej univerzity v Trnave vo vzdelávacej činnosti v 
roku 2019 vo všetkých jej súčastiach hodnotí kladne a vyjadruje s ňou spokojnosť. 

Hlasovanie 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet hlasujúcich členov:    25 
Hlasovalo za:      25 
Proti:         0 
Počet nehlasujúcich členov:      2 
 
Na základe výsledku hlasovania bol návrh uznesenia schválený potrebným počtom hlasov. 
 
 
 
V Trnave 25. 5. 2020 
 
 
 
 
 

Schválil: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
predseda  

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 
 
 
 
 

Preveril: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 
   podpredseda  

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 
                referent pre vedu a výskum  
 
 


