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VÝPIS UZNESENIA Č. 12 

ZO ZÁPISNICE č. 1/2019  

Z PRVÉHO RIADNEHO PRACOVNÉHO ZASADNUTIA VR FZaSP  

ZO DŇA 13.03.2019 k bodu programu č. 12 

Dátum a miesto konania: 13.03.2019, budova FZaSP TU v Trnave, aula na II. poschodí 

Prítomní a ospravedlnení: Podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohovú časť originálu zápisnice) 

 

P R O G R A M    Z A S A D N U T I A 

1. Privítanie 

2. Správa o uznášaniaschopnosti  

3. Odovzdanie vymenovacieho dekrétu za nového člena vedeckej rady 

4. Voľba skrutátorov 

5. Schválenie programu rokovania vedeckej rady 

6. Kontrola uznesení 

7. Oznámenie výsledkov VII. korešpondenčného hlasovania 

8. Návrh nového zloženia Edičnej komisie FZaSP TU v Trnava 

9. Návrh edičného plánu FZaSP TU v Trnave na kalendárny rok 2019 

10. Návrh na zmenu v rokovacom poriadku Vedeckej rady FZaSP TU v Trnave 

11. Návrh na zmenu v zložení Gestorskej rady rigorózneho konania na FZaSP TU v Trnave 

PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE 

12. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor uchádzačky doc. PhDr. 

Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. et PhD. v odbore sociálna práca 

13. Informácia o doktorandskom štúdiu 

14. Informácia o rigoróznych konaniach 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

Bod programu č.12 

 

 Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor uchádzačky 

doc. PhDr. Mgr. Patricie Dobríkovej, PhD. et PhD. v odbore sociálna 

práca 

V tomto bode programu predseda VR predložil opätovne, po druhý krát, v rámci vykonania nápravy vo 

vymenúvacom konaní, návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor uchádzačke z odboru 

3.1.14 sociálna práca doc. PhDr. Mgr. Patricii Dobríkovej, PhD. et PhD. 

Oboznámil členov VR so správou vymenúvacej komisie, ktorá zasadala v rámci nápravy v konaní po 

druhý krát dňa 1. februára 2019 o 13,00 hodine v zasadačke dekana FZaSP TU v Trnave. Zasadnutie 

komisie sa uskutočnilo za prítomnosti potrebného počtu členov a oponentov vymenúvacej komisie. Nová 

oponentka vymenúvacej komisie, prof. MUDr. Eva Grey, PhD., schválená vedeckou radou FZaSP TU v 

Trnave dňa 21.11.2018 prečítala na zasadnutí vymenúvacej komisie svoj oponentský posudok ktorý bol v 

plnom rozsahu pozitívny a odporúčal vymenovanie uchádzačky za profesorku. Následne, po diskusii 

členov a oponentov vymenúvacej komisie, sa uskutočnilo tajné hlasovanie členov a oponentov a jeho 

výsledky boli nasledovné: 

Celkový počet členov komisie: 4 

Počet prítomných členov komisie: 3 

Celkový počet oponentov: 3 

Počet prítomných oponentov: 3 

--------------------------------------------- 

Celkový počet hlasujúcich: 6 

Hlasovalo za: 5 
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Hlasovalo proti: 1 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Nehlasoval: 0 

Členovia vedeckej rady obdržali spolu s pozvánkou a programom aj podkladový materiál 

k danému bodu programu nasledovne:  

- zoznam publikačných a citačných výstupov uchádzačky 

- životopis 

- nový oponentský posudok od novo-vymenovaného oponenta prof. Grey 

- zloženie vymenúvacej komisie s novo schváleným oponentom 

- procesný postup vo vymenúvacom konaní v rátane nápravy konania 

 

Po predložení a predstavení návrhu otvoril predseda VR diskusiu. V diskusii nezaznela žiadna 

pripomienka ani dotaz.  
 

Predseda VR otvoril neverejnú časť rokovania. Ani v neverejnej časti neboli žiadne pripomienky 

a preto sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. 
 

Tajné hlasovanie vo veci návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor pre 

uchádzačku doc. PhDr. Mgr. Patriciu Dobríkovú, PhD. et PhD. v rámci procesu nápravy 

konania vo vymenúvacom konaní v odbore sociálna práca 

Celkový počet všetkých riadnych členov vedeckej rady: 21 

Počet prítomných všetkých členov vedeckej rady:  15 

Hlasovalo za:      14 

Proti:         0 

Zdržal sa:           1    

Nehlasovali:          0 

Uznesenie č. 13: 

Vedecká rada FZSP TU v Trnave na základe tajného hlasovania, počtom hlasov z 15 prítomných 

členov VR, 14 hlasovalo za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 0 nehlasovalo, schválila návrh na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore sociálna práca doc. PhDr. Mgr. 

Patricii Dobríkovej, PhD. et PhD. v rámci procesu nápravy pôvodného vymenúvacieho 

konania. Zároveň poverila predsedu VR, prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. aby materiál 

postúpil k ďalšiemu konaniu na prerokovanie vo vedeckej rade univerzity (zapečatená hlasovacia 

obálka tajného hlasovania je súčasťou originálnej zložky uchádzačky). 

 

 

 

V Trnave, 13.03.2019 

 

 

Zapísala a za správnosť: PhDr. Ľubica Gergelová - referent VVČ FZSP TU v Trnave 

 

 

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

    dekan FZaSP TU v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 


