
V ý p i s  
zo zápisnice č. 1/2021 zo zasadania Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
 

Dátum konania:   28. 1. 2021 
Miesto konania: zasadacia miestnosť rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave - online 
 
Prítomní: 
Bílik, Csontos, Dolinský, Halama, Hrnčiarik, Kaščák, Kudláčová, Laclavíková, Lichner, 
Michalovič, Mydlíková, Nemec, Nevolná, Olšovská, Peterková, Puteková, Rábik, Scholtzová, 
Slaný, Vydra, Žeňuch. 
 
Neprítomní: Barancová, Bárány, Boča, Demko, Jarčuška, 
 
Prizvaný k bodu 3: doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. 
 
 
Program: 

1. Otvorenie (predseda VR TU). 
2. Informácia o korešpondenčnom hlasovaní o Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku 

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (predseda VR TU). 
3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 2 návrhy (dekan TF TU a 

dekan FZaSP TU).  
4. Informácia o elektronickom prerokovaní Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v 

Trnave na roky 2021 - 2026 Vedeckou radou TU (podpredseda VR TU). 
5. Rozličné. 
6. Záver. 
 
 
 
K bodu 3 

Inauguračné konanie - doc. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD. 

Predseda VR TU požiadal prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., podpredsedu ako i prorektora 
pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť, (ďalej len „prorektor“), aby v tomto bode viedol 
rokovanie. Prorektor informoval, že rektorovi bol doručený jeden návrh na vymenovanie za 
profesora z FZaSP a jeden návrh z TF.  

 
Prorektor požiadal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., dekana FZaSP (ďalej len „dekan 
FZaSP), aby členov VR TU oboznámil s návrhom na vymenovanie doc. PhDr. Mareka 
Majdana, MSc., PhD. za profesora v odbore verejné zdravotníctvo. Dekan FZasP predstavil 
základné údaje uchádzača a informoval o priebehu inauguračného konania na fakulte, ktoré sa 
začalo dňa 13. 8. 2020. Konštatoval splnenie kritérií fakulty na základe predložených 
materiálov (životopis, charakteristika, prehľad kritérií), ktoré obdržali členovia VR TU 
elektronickou poštou pred zasadnutím. Vymenoval členov inauguračnej komisie (ďalej len 
„IK“) a oponentov a vyzdvihol kvalitu inauguračnej prednášky, ktorá sa konala dňa 25. 11. 
2020. Vysokú odbornú úroveň prednášky s názvom „Ako zdravý je svet – globálny výskyt a 
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dopady ochorení merané metódami modernej epidemiológie“ potvrdil aj prof. MUDr. Martin 
Rusnák, CSc., predseda IK, ktorý bol v tejto fáze zasadnutia pripojený dištančne. Predseda IK 
vyzdvihol hlavne kvantitatívnu úroveň citácií kandidáta v počte 26 416 a informoval, že z 13 
fakultných kritérií väčšinou vysoko prekročil kandidát 11 kritérií. Vyzdvihol tiež jeho 
pedagogickú činnosť, pričom zdôraznil, že doc. Majdan je absolventom prestížnej London 
School of Hygiene and Tropical Medicine v Londýne, kde získal medzinárodný titul MSc. 

Prorektor TU poďakoval predsedovi IK a vyzval kandidáta, aby v časovom rozsahu 10 
minút prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
Po autoprezentácii kandidáta otvoril predseda VR TU diskusiu, v rámci ktorej podporu 
k vymenovaniu vyslovili prof. Slaný, prof. Olšovská, prof. Rábik a prof. Kudláčová. Kvôli 
hlasovaniu bol kandidát doc. Majdan a predseda IK, prof. Rusnák odpojený z online 
zasadnutia. 

Následne predseda VR TU vyhlásil neverejnú diskusiu, v rámci ktorej informoval, že 
kandidát prispel k popularite univerzity tým, že vlani založil Inštitút pre globálne zdravie 
a epidemiológiu. Inštitút združuje odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, 
epidemiológie a iných príbuzných disciplín a vytvára platformu pre implementáciu 
moderných epidemiologických prístupov a metód vo výskume a výuke. Po diskusii sa 
uskutočnilo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:      27 
Počet prítomných členov VR TU (prezenčne + dištančne):   21 
Počet platných hlasov:       20 
Počet neplatných hlasov:            0 
Hlasovalo za:         20 
Hlasovalo proti:          0 
Zdržal sa:           1 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2021: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje potrebných počtom 
hlasov návrh Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na 
vymenovanie doc. PhDr. Mareka Majdana, MSc., PhD. za profesora v odbore verejné 
zdravotníctvo. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený a príslušné materiály 
budú v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva. Výsledok hlasovania predseda VR 
TU oznámil a zároveň zagratuloval doc. PhDr. Marekovi Majdanovi, MSc., PhD., ktorý bol 
opätovne pripojený k online rokovaniu a ako člen VR TU zostal pripojený na ďalšie 
rokovanie. 
 
 
V Trnave 28. 1. 2021 
 
 
 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
              predseda  

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 


