
V ý p i s 

 

zo zápisnice č. 7/29.09.2020 zo zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 

Habilitačné konanie PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. v odbore systematická filozofia 

 

Dátum konania: 29. 09. 2020 

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

Bratislava 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Habilitačné konanie PhDr. Mariána Ambrozyho sa začalo o 13.00 hod. v aule TF TU. Predseda VR TF 

TU privítal členov vedeckej rady, členov habilitačnej komisie a oponentov. Konštatoval, že vedecká rada aj 

habilitačná komisia sú uznášaniaschopné. Odovzdal slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Rastislavovi 

Nemcovi. Ten na začiatku upozornil prítomných na dodržiavanie hygienických zásad – vzdialenosť, rúška, 

dezinfekcia.  Potom predstavil habilitačnú komisiu, oponentov, všetci boli osobne prítomní v aule a členov 

komisie pre  posúdenie habilitačnej prednášky. V krátkom životopise predstavil kandidáta PhDr. Mariána 

Ambrozyho, PhD. a vyzval ho, aby predniesol svoju  habilitačnú  prednášku na tému Theologia naturalis – 

Swinburne kontra Plantinga. 

 Po nej nasledovala diskusia, po ktorej sa členovia komisie pre posúdenie habilitačnej prednášky 

odobrali do miestnosti P2. Potom vyzval predseda habilitačnej komisie prof. Nemec kandidáta, aby predstavil 

svoju habilitačnú prácu  Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tématiky. Po jej prezentácii prečítali jednotliví 

oponenti svoje oponentské posudky. Po nich kandidát odpovedal na ich otázky a pripomienky, ktoré 

v jednotlivých posudkoch odzneli. Po diskusii prečítal predseda komisie pre posúdenie habilitačnej prednášky 

prof. Ladislav Csontos  závery komisie. Predseda habilitačnej komisie vyzval členov komisie a oponentov, aby 

sa odobrali do miestnosti P2 na hlasovanie. Predseda VR TF TU vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

Predseda habilitačnej  komisie prof. Nemec oznámil členom vedeckej rade aj prítomným hosťom 

výsledok hlasovania.  

 

„Habilitačná komisia počtom hlasov za (6) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej rade Teologickej 

fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť habilitačné konanie a návrh na vymenovanie Mgr. PhDr. 

Mariána Ambrozyho, PhD. za docenta v odbore systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej 

univerzity.“ 

 

 Predseda VR TF TU prof. Dolinský pozval členov vedeckej rady na neverejné zasadnutie do 

miestnosti P2 a vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

 

Vedecká rada bola počtom osobne prítomných členov trinásť, z toho desať osobne prítomných a traja boli 

pripojení online, uznášaniaschopná.   

 

Počet členov VR TF TU:   16 

Počet prítomných členov:  10   

Počet prítomných členov online:    3 

Hlasovalo za:    11   

Zdržal sa:      2      

Hlasovalo proti:      0 

 

Uznesenie č. 7/29.09.2020 

 

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

väčšinou  hlasov schválila návrh na vymenovanie PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. za docenta v odbore 

systematická filozofia a zaväzuje predsedu VR TF TU prof. Dolinského, aby výsledok hlasovania spolu 

s potrebnými materiálmi postúpil rektorovi Trnavskej univerzity na vymenovanie za docenta v odbore 

systematická filozofia. 

 

Predseda VR TF TU informoval kandidáta o výsledku hlasovania vedeckej rady a zablahoželal mu 

k úspešnému habilitačnému konaniu. Spracované materiály pošle čo najskôr na rektorát Trnavskej univerzity. 
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        prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský, PhD. 

                      predseda VR TF TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


