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VÝPIS UZNESENIA Č. 1 

ZO ZÁPISNICE č. 1/2018 ZO ZASADNUTIA VR FZASP TU V TRNAVE 

ZO DŇA 14.03.2018 

k bodu programu č. 7 

 

7  Habilitačné konanie RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. v odbore 7.4.3 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
 Predseda VR fakulty otvoril jeden z najdôležitejších bodov programu tohto pracovného 

zasadnutia, ktorým bolo HKN1 uchádzačky, RNDr. Miroslavy Rabajdovej, PhD. z odboru 

7.4.3 LVMvZ2. 

Členovia VR fakulty obdržali mailom základný prehľadový materiál uchádzačky, t. j. životopis 

so základnými údajmi o časových reláciách celého HKN, zoznam publikačnej a citačnej 

činnosti, prehľad plnenia kritérií HKN a prehľad najdôležitejších výsledkov v pedagogickej 

a vedecko-výskumnej aktivite uchádzačky.  

Súčasne boli originály najdôležitejších publikačných výstupov uchádzačky pripravené 

k prezentácii členom VR pred začatím, aj počas rokovania o návrhu, priamo v rokovacej 

miestnosti. 

PRIEBEH HABILITAČNÉHO KONANIA 

1. Predseda VR v úvode tohto bodu programu stručne predstavil uchádzačku o udelenie titulu 

docent, RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD., jej domovskú inštitúciu, t. j. vysokú školu 

kde pedagogicky a vedecky pôsobí (LF UPJŠ v Košiciach). Poskytol členom VR základné 

legislatívne rámce v ktorých sa konanie uskutočňuje. Pripomenul jednotlivé kroky 

v procese HKN a ich termínovú realizáciu počnúc prijatím žiadosti o HKN (jej 

zaevidovaním na sekretariáte dekana FZaSP), cez schválenie zloženia HK3 vo VR fakulty, 

vymenovanie členov, oponentov a zástupcov VR fakulty pri VHP4 a VOHP5, dátumy 

zaslania jednotlivých  vyjadrení a oponentských posudkov, až po dnešný deň, kedy 

dopoludnia o 10,30 hodine prebehlo habilitačné konanie prednesením VHP a VOHP 

a následne zasadala neverejne HK. Ďalej stručne predstavil jednotlivých členov 

a oponentov HK a oznámil aj zloženie zástupcov VR fakulty pri VHP a VOHP. Následne 

vyzval predsedu HK, prof. RNDr. Jána Vojtaššáka, CSc., aby stručne a výstižne predstavil 

uchádzačku, RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD. 

2. Profesor RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. priblížil členom VR fakulty osobnostný a vedecko-

výskumný profil uchádzačky, poinformoval o priebehu VHP a VOHP, rovnako tak 

o zasadnutí habilitačnej komisie. Uviedol že VHP bola prednesená s profesionalitou, 

kvalitne, prezentácia bola na vysokej úrovni a k spokojnosti všetkých zúčastnených. 

Rovnako tak ďalšia časť konania, ktorou bola VOHP bola zvládnutá na požadovanej úrovni. 

Diskusia k obom verejným prezentáciám bola bohatá, pestrá, vysoko odborne a vedecky 

orientovaná, otázky oponentov, ako aj zúčastnených prítomných boli zodpovedané 

erudovane, s bravúrnym zvládnutím riešenej problematiky. Následne prečítal znenie 

záverečného návrhu HK, oznámil výsledky tajného hlasovania HK (zapečatená hlasovacia 

obálka je súčasťou habilitačnej zložky uchádzačky) a predložil záverečné kladné 

odporúčanie HK smerom k členom VR, aby v tajnom hlasovaní podporili návrh na 

vymenovanie uchádzačky, RNDr. Miroslavy Rabajdovej, PhD. za docentku v odbore 

LVMvZ. 

Výsledky tajného hlasovania HK boli nasledovné: 

Celkový počet členov HK / celkový počet prítomných členov HK: 3/3 

Celkový počet oponentov HK / celkový počet prítomných oponentov HK: 3/3 

Celkový počet prítomných – hlasujúcich: 6 

Hlasovalo za: 6 

Hlasovalo proti: 0 

                                                           
1 HKN = habilitačné konanie 
2 LVMvZ = laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
3 HK = habilitačná komisia 
4 VHP = verejná habilitačná prednáška 
5 VOHP = verejná obhajoba habilitačnej práce 
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Zdržalo sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo: 0  

3. Predseda VR fakulty vyzval uchádzačku, RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD., aby 

predniesla svoju autoprezentáciu v stanovenom limite 10 minút a aby prítomným členom 

VR fakulty predstavila svoj prínos v oblasti vedeckej, publikačnej aj pedagogickej, ako aj 

prínos v oblasti vedeckej školy. 

Uchádzačka o udelenie titulu docent predniesla v stanovenom limite 10 minút svoju 

autoprezentáciu prostredníctvom PC power point zariadenia. 

4. Po odznení autoprezentácie predseda VR vyzval prítomných na diskusiu tak k vypočutej 

prezentácii, ako aj k odborno-vedeckému zameraniu uchádzačky, k habilitačnému konaniu 

ako takému, k jeho priebehu a dodržaniu postupu v procese konania. 

Do diskusie sa postupne zapojili:  

- prof. Jarčuška – zastupujúci štatutár LF UPJŠ v Košiciach 
uviedol, že v mene dekana LF UPJŠ, prof. Pellu, vyjadruje poďakovanie a potešenie nad tým že ich 

kmeňová odborná asistentka môže uskutočniť svoj ďalší vedecko-pedagogický postup práve na FZaSP TU 

v Trnave. Zároveň ospravedlnil dekana, profesora Pellu a vysvetlil dôvody jeho neprítomnosti. 

K uchádzačke o HK uviedol, že sa jedná o mladú vedkyňu, ktorá napriek tomu že mala ponuku a možnosti 

zostať sa vedecko-výskumne vzdelávať a pracovať oveľa dlhší čas na prestížnej svetovej univerzite 

v Oxforde, túto možnosť nevyužila a vrátila sa na svoju domovskú Alma Mater kde pokračovala vo svojom 

vedeckom bádaní. To si podľa neho zaslúži poďakovanie a obdiv a vedenie LF UPJŠ si tento jej krok veľmi 

váži. Vyzdvihol jej bravúrne pedagogické schopnosti a snahu trpezlivo, logicky a názorne vysvetliť 

mnohokrát aj ťažké hypermoderné postupy v klinickej biochémii, čo ocenili nielen prítomní členovia HK 

ale jej prednášky vysoko hodnotia aj poslucháči LF UPJŠ v Košiciach.  

- prof. Slaný 
informoval, že dekan LF UPJŠ, prof. Pella sa s ním telefonicky spojil a ospravedlnil svoju neúčasť 

a súčasne vyslovil svoju absolútnu podporu pre HK uchádzačky. 

- prof. Rusnák 
poznamenal, že si prezrel výstupy uchádzačky v oblasti vedecko-výskunnej činnosti evidované v databáze 

Scopus a konštatoval že sú zaujímavé. Spýtal sa, že ak učí v odbore VZ6, či má nejakú predstavu 

o vzájomnej spolupráci študentov, doktorandov a/alebo pedagógov z daného odboru medzi FZaSP TU 

v Trnave a LF UPJŠ v Košiciach. Odpoveď uchádzačky znela v zmysle, že na LF UPJŠ sú otvorení novej 

spolupráci, že aktuálne dochádza k interakcii medzi odbormi, odbory sa stávajú interdisciplinárne, že sa 

snažia odborníkom vo VZ dať klasický metodický základ, t. j. od základov chémie a biochémie prechádzajú 

až na laboratórnu biochémiu. Uviedla, že rozhovory na tému spolupráce už neformálne prebehli a v rámci 

svojho pracoviska je naklonená k spolupráci či už čo sa týka technickej podpory, výmeny študentov alebo 

ich školenia. 

- RNDr. Brňová 
uviedla, že spolupráca sa už črtá vo viacerých smeroch, aktuálne minimálne v tom, že uchádzačka dostala 

ponuku zo strany FZaSP na školiteľstvo doktorandov v odbore VZ a LVMvZ 

- prof. Jarčuška  
ponúkol spoluprácu napríklad aj formou poskytnutia prístrojov ktoré LF UPJŠ získala zo štrukturálnych 

fondov EU a upriamil pozornosť na internetovú stránku LF UPJŠ kde sú podrobnejšie informácie o týchto 

prístrojoch. Tieto sú k dispozícii pre výskumné zámery študentov fakulty, nakoľko prostriedky ktoré boli 

na ich zakúpenie poskytnuté, boli cielené nielen pre LF ale pre celé Slovensko.  

- prof. Vojtaššák 
podotkol, že ak sú k dispozícii prístroje ktoré znesú aj vyššiu kapacitu svojho využitia, upriamuje pozornosť 

na formalizáciu tejto ponuky medzi oboma vysokými školami čím sa vytvorí oficiálny priestor a FZaSP 

môže začať posielať svojich doktorandov k realizácii svojich výskumných zámerov na pôdu LF UPJŠ v 

Košiciach 

- doc. Blažíčková 
potvrdila, že vzájomná spolupráca oboch vysokých škôl aktuálne nie je iba vo forme myšlienok, RNDr. 

Rabajdová už bola školiteľkou viacerých magisterských prác t. j. spolupráca už reálne funguje 

- prof. Levická 
vyzdvihla veľmi skromnú ale pritom peknú prezentáciu pomerne širokého odborno-vedeckého záberu 

činnosti uchádzačky 

- prof. Slaný 
pripojil sa k názoru prof. Levickej, vyzdvihol veľmi pekné prezentovanie v rámci dopoludňajšej časti HK, 

tak VHP ako aj VOHP, uchádzačka predviedla že jej je vlastné umenie kvalitne a zaujímavo prezentovať 

pomerne zložitú tému, prednášky boli veľmi pekne vizuálne spracované, mali logickú stavbu, vystihli to, 

čo bolo pre danú tému dôležité a celkovo boli zvládnuté na vysokej úrovni 

- doc. Majdan 
zablahoželal uchádzačke, podporil myšlienku udržania spolupráce a poznamenal že mladých zdatných 

vedátorov je veľmi málo 

- prof. Slaný 
vzniesol dotaz čo považuje uchádzačka vo svojej doterajšej kariére za najdôležitejšie, čo ju najviac 

posunulo alebo ktorý moment je pre ňu tým  esenciálnym v jej doterajšom vedecko-pedagogickom 

                                                           
6 VZ = verejné zdravotníctvo 
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pôsobení. Uchádzačka odpovedala že je hrdá na svoje pracovisko a najmä ju teší, že ich výskumné snaženie 

a výsledky sú už v povedomí odbornej verejnosti 
5. Predseda VR otvoril neverejnú časť rokovania a vyzval členov VR k predneseniu svojich 

pripomienok, návrhov, doplnení či vyjadrení k predloženému návrhu na vymenovanie 

uchádzačky za docentku. V rámci neverejnej časti sa do diskusie zapojili: 

- prof. Balogová 
zablahoželala FZaSP TU v Trnave ku kvalitnej kandidátke a zároveň poďakovala za možnosť pôsobenia vo 

VR fakulty 

- prof. Mareková 
podotkla, že v osobe uchádzačky sa jedná o jej študentku ktorú viedla cez všetky jej kvalifikačné postupy od 

magisterského štúdia až doteraz, vyjadrila potešenie nad tým ako sa ako mladá vedkyňa posunula a hlavne že 

napriek iným ponukám zo zahraničia sa vrátila a pokračovala v práci pre LF UPJŠ v Košiciach kde vedie 

študentov a doktorandov fakulty. Uviedla, že osoba RNDr. Rabajdovej je veľkým prínosom pre ich vysokú 

školu a fakultu. Zároveň ubezpečila, že ako prorektorka UPJŠ je naklonená a absolútne podporuje už naznačenú 

vzájomnú spoluprácu oboch inštitúcií či už v rámci ponuky na využitie prístrojov pre rôzne merania v rámci 

kvalifikačných prác alebo grantových úloh, ako aj výmenu študentov, poskytnutia časového fondu a podobne. 

Poznamenala, že vzájomná spolupráca nielen dvoch inštitúcií ale aj v rámci Slovenska je veľmi významným 

atribútom pre rozvoj vedeckého poznania na Slovensku 

- prof. Rusnák 
reagoval na ponuku spolupráce zo strany UPJŠ a upresnil oblasť v ktorej by fakulta a konkrétne odbor VZ 

v rámci svojho výskumu epidemiológie ťažkých úrazov mozgu privítali spoluprácu najviac. Jedná sa 

o poskytnutie odborných pripomienok k riešenej problematike. 
6. Predseda VR vyhlásil tajné hlasovanie 

Výsledky tajného hlasovania vo veci návrhu na vymenovanie RNDr. Miroslavy 

Rabajdovej, PhD. za docentku v odbore 7.4.3 LVMvZ. 

Celkový počet všetkých riadnych členov vedeckej rady: 21 

Počet prítomných všetkých členov vedeckej rady:  19 

Hlasovalo za:      19 

Proti:         0 

Zdržal sa:           0    

Nehlasovali:           0 

 

Uznesenie č. 1: 

Vedecká rada FZSP TU v Trnave na základe tajného hlasovania, počtom hlasov z 19 prítomných 

členov VR, 19 hlasovalo za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, 0 nehlasovalo, schválila návrh 

na vymenovanie za docentku RNDr. Miroslavu RABAJDOVÚ, PhD. v odbore 7.4.3 LVMvZ 

(zapečatená hlasovacia obálka tajného hlasovania je súčasťou originálu habilitačnej zložky 

uchádzačky o HK). Zároveň poverila predsedu VR aby habilitačný spis postúpil rektorovi 

Trnavskej univerzity v Trnave k procesu vymenovania za docentku. 

 

 

V Trnave, 14.03.2018 

 

Zapísala a za správnosť: PhDr. Ľubica Gergelová 

referent VVČ FZaSP TU v Trnave 

 

 

Schválil:   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v.r. 

    dekan FZaSP TU v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 


