
 

V ý p i s 

zo zápisnice zo zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Inauguračné konanie doc. Dr. theol. Glorie Braunsteiner,PhD.   v odbore katolícka teológia 

 

Dátum konania: 16.04.2018 

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

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Nasledovala inauguračná prednáška kandidátky doc. Glorie Braunsteiner. Po nej nasledovala diskusia, v ktorej 

odzneli z publika mnohé otázky. Po diskusii sa odobrala komisia pre posúdenie inauguračnej prednášky do 

miestnosti P2, aby spoločne vypracovali hodnotenie. 

 

V aule odzneli všetky tri posudky, za neprítomnú pani prof. Moricovú prečítal posudok doc. Marinčák 

a slovenský preklad posudku prof. Körnera prečítal prof. Žeňuch.   

Po krátkej diskusii prečítal prof. Csontos ako predseda komisie pre posúdenie inauguračnej prednášky doc. 

Glorie Braunsteiner spoločné hodnotenie inauguračnej prednášky. 

Predseda VR TF TU doc. Miloš Lichner potom vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa 

odobrali na neverejné rokovanie a hlasovanie. 

Prof. Žeňuch ako predseda inauguračnej komisie prečítal výsledok hlasovania: 

Inauguračná komisia počtom hlasov za (4) proti (1) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej rade Teologickej 

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

Glorie Braunsteiner, PhD. za profesorku v odbore katolícka teológia postúpiť rektorovi Trnavskej 

univerzity na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

Vedecká rada TF TU sa potom odobrala na svoje neverejné zasadnutie a tajné hlasovanie. 

Po krátkej diskusii pristúpili členovia vedeckej rady k hlasovaniu,  

 

Hlasovanie: 

 

Počet členov VR TF TU:  16 

Počet prítomných členov:  13 

Hlasovalo za:  11 

Hlasovalo proti:    1 

Zdržal sa hlasovania:     1 

 

Uznesenie č. 5/16.4.2018 

 

Vedecká rada potrebnou väčšinou hlasov kladne uzavrela inauguračné konanie doc. Dr. theol. Glorie 

Braunsteiner, PhD. a zaviazala doc. Miloša Lichnera, aby neodkladne odovzdal materiály na rektorát Trnavskej 

univerzity, aby tieto mohli byť predložené na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady TU  

 

Po tajnom hlasovaní oznámil predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

kandidátke výsledok, v mene členov inauguračnej komisie, oponentov a všetkých prítomných členov VR TF TU 

jej zablahoželal a poprial veľa úspechov na zasadnutí Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

 

 

 

       doc. Thlic. Miloš Lichner, D. Th. 

                     dekan TF TU 


