
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady Teologickej fakulty TU 

zo dňa 10.5.2022 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Celkový počet členov Vedeckej rady TF TU: 14 

Prítomní členovia VR TF TU prezenčne:                10 

Neprítomní:       4      

                   

 

             Program: 

1. Otvorenie, schválenie predloženého programu.  

2. Rozprava a tajné hlasovanie v habilitačnom konaní Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická filozofia 

3. Rozličné 

 

 

1. Otvorenie, schválenie predloženého programu. 

 

Predseda Vedeckej rady TF TU doc. Jozef Tiňo, PhD. privítal  všetkých členov vedeckej rady  

a poďakoval sa im za ich účasť.  V počte členov 10 je vedecká rada uznášaniaschopná.  

Doc. Jozef Tiňo  predložil na schválenie program zasadnutia VR, ktorý všetci členovia vedeckej rady schválili. 

 

 

2. Rozprava a tajné hlasovanie v habilitačnom konaní Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická 

filozofia 

 

Predseda Vedeckej rady TF TU doc. Jozef Tiňo, PhD. privítal na verejnom zasadnutí vedeckej rady dekana 

Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Mareka Babica, PhD. a udelil mu slovo. Doc. Babic sa 

poďakoval za pozvanie na toto mimoriadne zasadnutie VR TF TU, kde jediným bodom je rozprava a tajné hlasovanie 

v habilitačnom konaní jeho kolegu Mgr. Jána Hrkúta, PhD. V krátkom vystúpení potom predstavil Mgr. Hrkúta, jeho 

rozsiahlu publikačnú činnosť, účasť na grantoch a vyzdvihol najmä jeho pedagogickú činnosť. Prišiel podporiť svojho 

kolegu a výsledok hlasovania vedeckej rady prijme s rešpektom a pokorou.  

Po krátkom vystúpení doc. Babica sa potom slova  ujal predseda habilitačnej komisie prof. Rastislav Nemec, 

PhD., ktorý informoval členov vedeckej rady o postupe pri habilitačnom konaní kandidáta v odbore systematická 

filozofia. 

 Predseda Vedeckej rady TF TU potom otvoril neverejné zasadnutie vedeckej rady bez prítomnosti oboch 

pánov a po vecnej diskusii sa prešlo k tajnému hlasovaniu.  

Za skrutátorov boli jednomyseľne zvolení doc. Miroslav Karaba a doc. Lukáš Jeník.  

 

Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov:                 10 

Hlasovalo za:                                          10 

Zdržal sa:     0 

Proti:       0 

 

Uznesenie č. 1/10.5.2022 

 

Vedecká rada TF TU zvolila potrebným počtom hlasov za skrutátorov doc. Miroslava Karabu a doc. Lukáša Jeníka.  

 

 

Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov:                 10 

Hlasovalo za:                                            7 

Zdržal sa:     0 

Proti:       3 

 

 

 
TRNAVSKÁ  UNIVERZITA 

Teologická fakulta 
oddelenie pre vedu a výskum 



 

Uznesenie č. 2/10.5.2022 

 

Vedecká rada TF TU v tajnom hlasovaní neschválila potrebným počtom hlasov návrh na vymenovanie Mgr. Jána 

Hrkúta, PhD. za docenta vo vednom odbore systematická filozofia. Habilitačné konanie Mgr. Jána Hrkúta, PhD. 

v odbore systematická filozofia bolo týmto na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončené.  

 

Predseda Vedeckej rady TF TU doc. Jozef Tiňo, PhD. oznámil výsledok hlasovania doc. Marekovi Babicovi, 

PhD. V najbližších dňoch pošle list kandidátovi, v ktorom mu oznámi výsledok tajného hlasovania Vedeckej rady 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Neúspešný kandidát má možnosť prihlásiť sa na habilitačné konanie na 

fakulte inej univerzity, pretože na TF TU  nebudú  pokračovať  habilitačné konania v odbore systematická filozofia.  

Poďakoval sa prítomným členom VR TF TU, že si našli čas a prišli na toto mimoriadne zasadnutie. 

Konštatoval, že hoci bola táto mimoriadna schôdza vedeckej rady avizovaná dostatočne vopred a účasť prisľúbili 

trinásti členovia, zasadnutia sa zúčastnili len desiati.  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová      ................................................ 

Overili  doc. Jozef Tiňo, PhD.      ................................................. 

Bratislava: 11. 05. 2022 


