
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. 
 
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 

Pred začiatkom rokovania požiadal predseda VR TU doc. Lichnera, aby počas rokovania 
o jeho osobe opustil rokovaciu miestnosť. Potom požiadal prof. ThDr. Ladislava Csontosa SJ, 
PhD., aby členov VR TU zoznámil s predloženým návrhom na vymenovanie doc. ThLic. 
Miloša Lichnera SJ, D.Th., dekana Teologickej fakulty TU za profesora v študijnom 
odbore Katolícka teológia. Prof. Csontos SJ, ktorý bol zároveň predsedom inauguračnej 
komisie, oboznámil členov VR TU o plynulom priebehu inauguračného konania na fakulte, 
o členoch inauguračnej komisie a o oponentoch. Konštatoval nielen splnenie, ale vo viacerých 
kategóriách aj vysoké prekročenie kritérií fakulty. Veľký význam prikladá prekladateľskej 
činnosti teologickej literatúry a vedeckej škole kandidáta. Taktiež oceňuje jeho popularizáciu 
vedy prostredníctvom televízie LUX a Slovenského rozhlasu. Inauguračná prednáška, ktorá 
bola posúdená veľmi pozitívne ako i inauguračné konanie bolo na fakulte úspešne zavŕšené 
schválením VR TF dňa 8. marca 2019. 
 
Predseda VR TU poďakoval prof. Csontosovi SJ a prizval kandidáta, doc. Lichnera SJ na 
rokovanie, aby prezentoval výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. Po 
autoprezentácii kandidát reagoval na otázky rektora ako i otázky ďalších členov VR TU: prof. 
Danaja, prof. Boču, prof. Bílika a prof. Kudláčovej, ktorí podčiarkli veľký posun vo viacerých 
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oblastiach fakulty v období riadenia TF doc. Lichnerom. Prof. Rábik ocenil editorskú činnosť 
kandidáta.  
 
V diskusii bez účasti kandidáta vystúpil prof. Csontos, ktorý zdôraznil, že pre Slovensko je 
obohatením, ak sa absolvent prestížnej francúzskej univerzity rozhodne vrátiť späť a pôsobiť 
doma. Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie.  
 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet prítomných členov VR TU:   20 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  19 
Počet platných hlasovacích lístkov:   19 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      19 
Proti:         0 
Nehlasoval:        1 
 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 1/2019: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty TU na vymenovanie doc. ThLic. Miloša 
Lichnera SJ, D.Th. za profesora v študijnom odbore 2.1.13. katolícka teológia.  
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené MŠVVaŠ SR. Výsledok hlasovania predseda VR TU oznámil 
doc. ThLic. Milošovi Lichnerovi SJ, D.Th. Oficiálny výsledok bude kandidátovi 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 
 
 
 


