
VÝPIS  UZNESENIA  
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

o rozhodnutí vedeckej rady udeliť vedecko-pedagogický titul docent 
 
 

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa konalo 
dňa 17. septembra 2020 na TU v Trnave, Právnickej fakulte. V čase hlasovania o návrhu 
bolo prítomných  21 členov vedeckej rady z celkového počtu 28 členov vedeckej rady, t. j. 
vedecká rada bola schopná uznášať sa. 
 
 
K bodu 3.: Schválenie vedecko-pedagogických titulov docent. 
 

Predsedníčka vedeckej rady a zároveň predsedníčka habilitačnej komisie prof. JUDr. 
Mgr. Andrea Olšovská, PhD. oboznámila členov vedeckej rady so  základnými údajmi 
o habilitačnom konaní externej uchádzačky JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. (UK 
v Bratislave, Fakulta managementu) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
pracovné právo na fakulte.   

Habilitačné konanie JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. začalo 16. 10. 2019. Vedecká 
rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí 28. 11. 2019 schválila zloženie habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce. Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí 16. 1. 
2020 konštatovala, že uchádzačka splnila všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického 
titulu docent požadované TU v Trnave, Právnickou fakultou.  

Dňa 7. 7. 2020 sa konala verejná habilitačná prednáška na tému „Dovolenka a 
pracovné voľno rodičov z rodinných dôvodov v kontexte slovenskej a európskej legislatívy“  
a obhajoba habilitačnej práce na tému „Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi. Osobitné 
pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere.“ za účasti dvoch členov 
habilitačnej komisie (prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a doc. JUDr. Juraj Hamuľák, 
PhD., členka habilitačnej komisie doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. ospravedlnila svoju 
neúčasť), dvoch oponentov habilitačnej práce (prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. a doc. 
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., oponentka prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. ospravedlnila svoju 
neúčasť)  a za účasti ôsmich členov vedeckej rady fakulty (prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., doc. JUDr. Miriam 
Laclavíková, PhD., doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. a doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.).  

Ďalej prof. Olšovská referovala o priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby 
habilitačnej práce JUDr. Treľovej, PhD. Oboznámila členov vedeckej rady s témou 
a problematikou habilitačnej prednášky. Habilitačná komisia konštatovala, že spôsob podania 
prednášky, jej aktuálnosť ako aj vedeckú a pedagogickú úroveň možno hodnotiť len 
pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti a prehľadnosti  
výkladu pre poslucháča. Ďalej oboznámila členov vedeckej rady s priebehom obhajoby 
habilitačnej práce. Na pripomienky a námety oponentov habilitantka reagovala pohotovo, 
kompetentne a so znalosťou veci. Ďalej prof. Olšovská zhodnotila doterajšie pedagogické,  
vedeckovýskumné a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy uchádzačky, ktoré 
v plnom rozsahu spĺňajú všetky požiadavky kladené na habilitačné konanie na fakulte.  

Habilitačná komisia vrátane oponentov habilitačnej práce v tajnom hlasovaní (počet 
prítomných členov vrátane oponentov: 4, počet platných hlasovacích lístkov: 4, súhlasím: 4, 
nesúhlasím: 0) súhlasila s návrhom udeliť uchádzačke vedecko-pedagogický titul docent.   
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Na záver prof. Olšovská konštatovala, že v celom priebehu konania bol dodržaný 
postup ustanovený zákonom a vyhláškou o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a predložila členom vedeckej rady „Návrh habilitačnej komisie“ v tomto znení:  

„Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačke JUDr. PhDr. Silvii 
Treľovej, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania pracovné právo (pôvodný študijný odbor 3.4.6. pracovné právo).“ 

Predsedníčka vedeckej rady otvorila rozpravu k tomuto návrhu.  
V rámci rozpravy vystúpila prof. Olšovská a doc. Laclavíková, obe vyjadrili podporu 

udeliť uchádzačke vedecko-pedagogický titul. Informovali, že prednesená prednáška bola 
zaujímavá, aktuálna a uchádzačka v rámci prednášky ako aj obhajoby predstavila množstvo 
aktuálnych informácií, ktoré spojila do uceleného odborného a zrozumiteľného výkladu.  

  
 Predsedníčka vedeckej rady ukončila rozpravu. Členovia vedeckej rady pristúpili 

k tajnému hlasovaniu.  
 
HLASOVANIE:  počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 
                             počet platných hlasovacích lístkov:         21 
                             súhlasím:                                                  21 
                             nesúhlasím:                                                0 
 
 
Uznesenie VR TU PF č. 18/2020: Vedecká rada TU, Právnickej fakulty po prerokovaní 
návrhu habilitačnej komisie,  v tajnom hlasovaní  rozhodla o udelení vedecko-pedagogického 
titulu docent JUDr. PhDr. Silvii Treľovej, PhD. v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania pracovné právo (pôvodný študijný odbor 3.4.6. pracovné právo).   
 
 
V Trnave 1. 10. 2020 
 
 
 

                                              prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.  
                                      predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty 

 


