
V ý p i s 

 

zo zápisnice z kombinovaného zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 

Inauguračné konanie doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. v odbore systematická 

filozofia 

 

Dátum konania: 16.03.2022 

Miesto konania: miestnosť P2 Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Kostolná 1, 

Bratislava 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
2.3. Inauguračná prednáška – aula TF TU.   

 

Po týchto procedurálnych  krokoch vyzval predseda vedeckej rady prítomných členov VR TF TU, aby sa 

odobrali do auly, kde bude pokračovať neverejné zasadnutie VR TF TU svojou verejnou časťou,  inauguračnou 

prednáškou doc. Miroslava Karabu na tému Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na náboženské 

presvedčenia.  

Predseda VR TF TU privítal členov vedeckej rady, členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných 

hostí na inauguračnej prednáške doc. Miroslava Karabu a odovzdal slovo predsedovi inauguračnej komisii prof. 

Rastislavovi Nemcovi, PhD. Predseda inauguračnej komisii predstavil členov inauguračnej komisie a oponentov 

a v krátkom životopise predstavil aj kandidáta doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. Potom ho vyzval, aby 

predniesol svoju inauguračnú prednášku a dodržal stanovených dvadsať minút. 

Vo svojej inauguračnej prednáške Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na náboženské 

presvedčenia  sa kandidát venoval téme, ktorá prepája filozofiu vedy, ktorej sa vo svojej práci venuje 

a interdisciplinárny dialóg v rámci kresťanskej paradigmy. 

Po skončení prednášky sa komisia pre posudzovanie inauguračnej prednášky odobrala do miestnosti P2 

a v aule prebehla bohatá diskusia k predloženej téme. Do nej sa zapojili aj členovia inauguračnej komisie, 

oponenti, členovia vedeckej rady aj prítomní hostia. Doc. Miroslav Karaba odpovedal na všetky otázky veľmi 

fundovane. 

Po skončení diskusie vyzval predseda VR TF TU oponentov, aby prečítali svoje posudky. Za 

neprihláseného prof. Tomáša Machulu prečítal posudok predseda inauguračnej komisie prof. Rastislav Nemec.  

Predseda komisie pre posudzovanie inauguračnej prednášky doc. Lukáš Jeník predniesol stanovisko 

komisie k prednáške (pozri priložené stanovisko). 

Predseda VR TF TU ukončil verejnú časť zasadnutia a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, 

aby sa odobrali do miestnosti P2 a hlasovali. Vyhlásil 15 minútovú prestávku.   

 

2.4. Hlasovanie inauguračnej komisie a oponentov 

 

Predseda inauguračnej komisie prof. Rastislav Nemec potom vyhlásil výsledok tajného hlasovania:  

Inauguračná komisia počtom hlasov za (6) proti (0), nehlasoval(1) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej rade 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť inauguračné konanie a návrh na vymenovanie doc. 

PhDr. Miroslava Karabu, PhD. za profesora v odbore systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej 

univerzity na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Hlasovanie VR TF TU 

 

Predseda vedeckej rady doc. Jozef Tiňo potom vyzval členov VR TF TU, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu.  

  

Hlasovanie: 

   

Počet všetkých členov VR TF TU  14 

Počet prítomných členov:                  12 

Hlasovalo za:                                            12 

Zdržal sa:      0 

Proti:        0 

 

 

Uznesenie č. 3/16.3.2022 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v tajnom hlasovaní potrebnou väčšinou  hlasov 

schválila návrh na vymenovanie doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. za profesora v odbore systematická 

filozofia a zaväzuje predsedu vedeckej rady TF TU doc. Jozefa Tiňa, PhD., aby tento návrh postúpil rektorovi 

Trnavskej univerzity na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity 

 

 

 

 

 

 

        doc. Jozef Tiňo, PhD. 

              poverený predseda VR TF TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


