
V ý p i s  
zo zápisnice č. 1/2019 zo zasadania Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 

Dátum konania:   25. 4. 2019 
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Trnavskej univerzity v Trnave 
 
Prítomní: 
Baďurík, Barancová, Bílik, Boča, Csontos, Danaj, Demko, Démuth, Dolinský, Held, 
Kudláčová, Laclavíková, Lichner, Mydlíková, Olšovská, Peterková, Rábik, Slaný, Šmid, 
Zervan. 
 
Neprítomní: Bárány, Hrnčiarik, Jarošová, Majdan, Marinčák, Vasiľ, Žeňuch. 
 
Prizvaná k bodu 4: doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov novým členom Vedeckej rady TU (predseda VR TU). 
3. Odovzdanie dekrétov vedecko-pedagogického titulu „docent“ (rektor TU). 
4. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan FZaSP, 

dekan TF TU). 
5. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 1 návrh (dekan FF TU). 
6. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vzdelávacej činnosti v roku 

2018 (prorektorka TU pre vzdelávanie). 
7. Hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti vedeckej, výskumnej a 

umeleckej činnosti v roku 2018 (prorektor TU pre vedeckú a umeleckú činnosť). 
8. Rozličné. 
9. Záver. 
 
 
K bodu 4 

Z rokovania sa ospravedlnil prof. Démuth, ktorý zasadnutie opustil z dôvodu neodkladnej 
pracovnej záležitosti. Počet prítomných sa znížil na 19. 
 
Predseda VR TU požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce TU (ďalej len „dekan FZaSP“), aby predniesol predložený 
návrh. Dekan FZaSP TU informoval, že v apríli 2018 úspešne absolvovala inauguračné 
konanie doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. v študijnom odbore Sociálna práca. 
Dekan uviedol, že MŠVVaŠ nás listom upozornilo na skutočnosť, že jeden z oponentov, prof. 
PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. bol v čase vymenovania za oponenta v pracovno-právnom 
vzťahu s FZaSP TU v Trnave, čo je v rozpore s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor. V dôsledku toho bolo odporučené, aby sa vedecká rada fakulty opätovne zaoberala 
touto skutočnosťou a schválila nového oponenta. Stalo sa tak dňa 21. 11. 2018 a novou 
oponentkou sa stala prof. MUDr. Eva Greyová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave), 
ktorá vypracovala pozitívny oponentský posudok. V rámci nápravy schválila dňa 13. 3. 2019 
VR FZaSP návrh na vymenovanie doc. Dobríkovej za profesorku.  
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Predseda VR TU poďakoval dekanovi FZaSP a prizval kandidátku, aby počas nasledujúcich 
10 minút prezentovala výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Doc. 
Dobríková uviedla, že jej profesijné pedagogické zameranie sa sústreďuje hlavne na oblasť 
sociálnej práce v zdravotníctve so zameraním na hospicovú a paliatívnu starostlivosť, na 
prácu s chronicky chorými, duševne chorými a tiež na oblasť starostlivosti o umierajúcich. 
 
Do diskusii za prítomnosti kandidátky vystúpili členovia VR TU: rektor, prof. Danaj, prof. 
Kudláčová a prof. Barancová. 
 
V diskusii bez prítomnosti kandidátky vyjadrili podporu prof. Slaný, prof. Csontos a doc. 
Mydlíková.  Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie s týmito výsledkami: 
 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   19 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  19 
Počet platných hlasovacích lístkov:   19 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      19 
Proti:         0 
Nehlasoval:        0 
 
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU 1/2019: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej TU na vymenovanie doc. PhDr. 
Patricie Dobríkovej, PhD. za profesorku v odbore 3.1.14. sociálna práca. 
 
Predseda VR TU  konštatoval, že predložený návrh bol VR TU schválený. Príslušné materiály 
budú v zmysle predpisov postúpené ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
len „MŠVVaŠ SR“). Následne oznámil výsledok schváleného návrhu doc. Dobríkovej, ktorá 
bola za týmto účelom prizvaná do rokovacej miestnosti. Oficiálny výsledok bude kandidátke 
zaslaný v zmysle zásad do 30 dní po rokovaní. 
 

 
 
 
 
 
 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
predseda Vedeckej rady 

      Trnavskej univerzity v Trnave 
 

 
 
 
 
V Trnave 25. 4. 2019 


