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VÝPIS UZNESENIA Č. 11 

ZO ZÁPISNICE č. 3/2020 ZO ZASADNUTIA VR FZaSP  

ZO DŇA 25.11.2020 

k bodom programu č. 8 a č. 12 

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

1. Privítanie 

2. Slávnostný úvod pracovného zasadnutia VR – odovzdanie medaile FZaSP1 

3. Správa o uznášaniaschopnosti vedeckej rady 

4. Voľba skrutátorov 

5. Schválenie programu rokovania vedeckej rady 

6. Kontrola uznesení 

7. Informácie o výsledkoch X. a XI. elektronického hlasovania vedeckej rady 

8. Inauguračné konanie - návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti  

profesor uchádzača doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. v odbore 

habilitačného a inauguračného konania verejné zdravotníctvo 

PRESTÁVKA 

9. Správa o zahraničnej a rozvojovej činnosti FZaSP TU v Trnave za 

akademický rok 2019/2020 

10. Návrh na schválenie zloženia habilitačnej komisie a oponentov 

v habilitačnom konaní Mgr. Michaely Hromkovej, PhD. v odbore 

habilitačného a inauguračného konania sociálna práca 

11. Návrh na schválenie členov Etickej komisie Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce 

12. Pokračovanie v prerokúvaní bodu č. 8 – návrh na udelenie vedecko-

pedagogickej hodnosti profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo uchádzača doc. PhDr. Mareka Majdana, 

MSc., PhD. 

13. Návrh na schválenie koncepčného materiálu „Dlhodobý zámer Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity na roky 2021-2026“. 

14. Informácia o schválení v KD FZaSP „Dodatkov č. 2“ k Vyhláške č. 1/2016 

o postupe, podmienkach a podkladoch pre habilitačné konania a Vyhláške č. 

2/2016 o postupe, podmienkach a podkladoch pre inauguračné konania 

vrátane novej prílohy k obom dodatkom. 

15. Rôzne  

 

8 Inauguračné konania - návrh na udelenie vedecko-pedagogickej 

hodnosti  profesor uchádzačovi doc. PhDr. Marekovi Majdanovi, MSc., 

PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania (HaIK) verejné 

zdravotníctvo 
 Predseda VR fakulty otvoril jeden z dôležitých bodov programu, ktorým je návrh na 

udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor uchádzačovi doc. PhDr. Marekovi 

Majdanovi, MSc., PhD. v odbore HaIK verejné zdravotníctvo. 

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

žiadosť o začatie IK2 (ďalej len „IK“), prehľad plnenia kritérií IK a 

prehľad najdôležitejších výsledkov v pedagogickej a vedecko-výskumnej aktivite.  

                                                           
1 Bod programu č. 2 bol zo zasadnutia VR stiahnutý pre ospravedlnenie sa z neúčasti ocenenej kandidátky 
2 IK = inauguračné konanie 
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Originály najdôležitejších publikačných výstupov uchádzača boli k dispozícii členom 

VR v rokovacej miestnosti pred začatím rokovania, ako aj počas rokovania 

o predmetnom návrhu. 

PRIEBEH IK 

1. Predseda VR v úvode tohto bodu programu vyzval predsedu IK, prof. MUDr. 

Martina Rusnáka, CSc. aby stručne predstavil osobnostný a vedecko-výskumný 

profil uchádzača a poskytol členom VR základné legislatívne rámce v ktorých sa IK 

uskutočňuje.  

2. Predseda IK, prof. Rusnák sa ujal slova a predstavil základné údaje o uchádzačovi 

aj o inauguračnom konaní. 

3. Následne predseda VR navrhol troch členov VR – a požiadal ich o prevzatie úlohy 

posudzovateľov verejnej inauguračnej prednášky (ďalej len „VIP“). Oslovení boli 

a svoj súhlas s úlohou posudzovateľa inauguračnej prednášky vyslovili: 

- doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. – odbor VZ 

- prof. RNDr. František Ondriska, PhD. – odbor LVMvZ 

- RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. – odbor LVMvZ 

Predseda VR dal aklamačne hlasovať o návrhu posudzovateľov, ktorí boli potrebnou 

väčšinou hlasov schválení. 

4. Predseda VR vyzval uchádzača, doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. aby 

predniesol svoju VIP v stanovenom limite 20 minút s názvom:  

„AKO ZDRAVÝ JE SVET – GLOBÁLNY VÝSKYT A DOPADY 

OCHORENÍ MERANÉ METÓDAMI MODERNEJ EPIDEMIOLÓGIE“ 

Uchádzač o udelenie titulu profesor prostredníctvom PC prezentácie 

predniesol svoju profesorskú VIP v stanovenom limite 20 minút. 

5. Po odznení VIP predsedajúci vyzval prítomných oponentov, aby predniesli svoje 

oponentské posudky v tomto poradí: 

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová–Brázdová, DrSc. – pripojená dištančne 

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. – pripojený dištančne 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. – v čase, keď sa čítali oponentské posudky, ešte 

nebol pripojený dištančne, a ani nebol prítomný prezenčne, preto jeho oponentský 

posudok prečítal v plnom znení predseda inauguračnej komisie, prof. Rusnák. 

6. V oponentských posudkoch neboli na uchádzača vznesené žiadne pripomienky ani 

doplňujúce dotazy či otázky, Predseda VR otvoril verejnú diskusiu v ktorej 

uchádzač reagoval na pripomienky a otázky jednotlivých diskutujúcich.  

Do diskusie sa postupne zapojili: 

- prof. Slaný 

- RNDr. Brňová 

- doc. Frčová 

- prof. Ondriska 

- doc. Botek 

- prof. Rusnák 

Uchádzač odpovedal na otázky a doplňuje komentáre či názory diskutujúcich 

erudovane, zrozumiteľne, v plnej miere presvedčivo a na vysokej odbornej úrovni. 

Z toho následne rezultovala široká debata a spokojnosť diskutujúcich s odpoveďami.

  

Po diskusii vyzval predseda VR členov a oponentov IK aby sa presunuli na svoje 

zasadnutie mimo rokovacej miestnosti VR, do zasadacej miestnosti dekana fakulty, 

na 2. poschodie, aby na základe predložených oponentských posudkov, VIP a jej 

odborného posúdenia, stanovísk členov IK, celkovo zhodnotili úroveň pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti kandidáta a na základe tajného hlasovania, pripravili 

záverečný návrh pre VR fakulty, vymenovať/nevymenovať uchádzača za profesora 

v odbore HaIK verejné zdravotníctvo. 

 

Zároveň vyzval schválených troch posudzovateľov VIP aby sa odobrali vypracovať 

stanovisko k úrovni a priebehu VIP. 
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                 Prerušenie v prerokúvaní návrhu v bode programu č. 8 z dôvodu  

zasadnutia inauguračnej komisie 

 

12   Pokračovanie v prerokúvaní bodu programu č. 8 – návrh na udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti profesor doc. PhDr. Marekovi 

Majdanovi, MSc., PhD. v odbore HaIK verejné zdravotníctvo 
Po skončení zasadnutia inauguračnej komisie sa predseda IK vrátil opätovne na 

rokovanie VR, kde sa v rámci bodu programu č. 12 pokračovalo v prerokúvaní bodu 

programu č. 8, krokom č. 7. Predseda IK predložil predsedovi VR návrh inauguračnej 

komisie vo veci prerokovania návrhu udeliť/neudeliť uchádzačovi titul profesor. 

7. Predseda VR po prevzatí záverečného návrhu IK z rúk predsedu IK vyzval predsedu 

inauguračnej komisie prof. Rusnáka, aby ako spravodajca tohto bodu programu 

predniesol znenie záverečného návrhu IK (podpísaného všetkými prezenčne 

zúčastnenými členmi a oponentmi IK a tajne odhlasovaného prítomnými aj 

dištančne pripojenými členmi a oponentmi IK). Predseda IK, prof. Rusnák prečítal 

záverečný návrh IK spolu s výsledkami tajného hlasovania prítomných aj dištančne 

hlasujúcich členov a oponentov IK. Informoval že záver IK znie v zmysle 

odporúčania vymenovať uchádzača za profesora v odbore HaIK verejné 

zdravotníctvo. Informoval, že v tajnom hlasovaní počtom hlasov z 2 prezenčne 

prítomných členov a 1 prezenčne prítomného oponenta a súčasne z 2 dištančne 

prítomných členov a 2 dištančne prítomných oponentov, t. j. z celkového počtu 7 

členov a oponentov IK, za hlasovalo 7, proti bolo 0, zdržalo sa hlasovania 0 bol 

návrh na udelenie titulu profesor schválený a bolo odporučené vedeckej rady FZaSP 

hlasovať v tejto veci kladne. Zapečatená hlasovacia obálka je súčasťou inauguračnej 

zložky uchádzača.  

8. Predseda VR otvoril diskusiu k prednesenému návrhu inauguračnej komisie, do 

ktorej sa zapojili: 

 - prof. Rusnák 

 - prof. Slaný 

 - doc. Frčová 

 - RNDr. Brňová 

   9. Predseda VR otvoril neverejnú časť rokovania a vyzval členov VR k predneseniu 

pripomienok, návrhov, doplnení či vyjadrení k predloženému návrhu. V rámci 

neverejnej časti sa do diskusie zapojili a osobnosť uchádzača vysoko pozitívne 

hodnotili: 

 - prof. Slaný 

 - prof. Rusnák 

10. Predseda VR vyhlásil tajné hlasovanie 

Výsledky tajného hlasovania vo veci návrhu na vymenovanie/nevymenovanie doc. 

PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. za profesora v odbore HaIK VZ. 

Celkový počet všetkých členov vedeckej rady:        21 

Počet prítomných všetkých členov vedeckej rady:      14 prezenčne + 3 

dištančne 

Hlasovalo za:           13 prezenčne + 3 

dištančne 

Proti:              0 

Zdržal sa:                0    

Nehlasovali:             1 
 

UZNESENIE Č. 11: 
Vedecká rada FZSP TU v Trnave na základe tajného hlasovania, počtom hlasov 

zo 17 členov VR zúčastnených na tajnom hlasovaní, 16 hlasovalo za, 0 bolo proti, 

0 sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasoval schválila návrh na vymenovanie za 
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profesora doc. PhDr. Mareka MAJDANA, MSc., PhD. v odbore HaIK VZ 

a poveruje predsedu VR postúpením spisu k ďalšiemu procesu na rektorát Trnavskej 

univerzity v Trnave (zapečatená hlasovacia obálka tajného hlasovania je súčasťou 

originálu inauguračnej zložky uchádzača o IK).  

 

Predseda VR následne oznámil uchádzačovi výsledky tajného hlasovania. Oznámil, 

že návrh na vymenovanie za profesora bol v tajnom hlasovaní schválený a že 

v lehote najneskôr do 1 mesiaca bude spis postúpený na ďalšie konanie na úroveň 

VR TU v Trnave. 
 

 

 

 

V Trnave, 25.11.2020 

 

 

Zapísala a za správnosť: PhDr. Ľubica Gergelová 

referent VVČ FZSP TU v Trnave 

 

Schválil:   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

    dekan FZSP TU v Trnave 

 

 

Príloha: Výsledky tajného hlasovania 


