
V ý p i s  
zo zápisnice č. 2/2018 zo zasadania Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
 
 

Dátum konania:   15. 11. 2018 
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Trnavskej univerzity v Trnave 
 
Prítomní: 
Baďurík, Barancová, Csontos, Danaj, Démuth, Dolinský, Held, Kudláčová, Levická, Lichner, 
Majdan, Olšovská, Patráš, Peterková, Rábik, Slaný, Šimovček, Šmid, Zervan. 
 
Neprítomní: Bárány, Bílik, Jarošová, Katuninec, Marinčák, Vasiľ, Žeňuch. 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Odovzdanie dekrétov vedecko-pedagogického titulu „docent“ (rektor TU). 
3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ - 1 návrh (prodekan PrF TU). 
4. Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ - 2 návrhy (dekan FZaSP TU). 
5. Legislatívne zmeny vo vysokoškolskom prostredí (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 

6. Rozličné. 
7. Záver. 
 
 
K bodu 3 

Predseda VR TU požiadal prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc. z Právnickej fakulty TU, aby 
členov VR TU zoznámila s návrhom na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, 
PhD. za profesorku v odbore Pracovné právo. Prof. Barancová, ktorá bola zároveň 
predsedníčkou inauguračnej komisie konštatovala splnenie kritérií fakulty a na základe 
predloženej charakteristiky, ktorú dostali členovia VR TU pred zasadnutím, bližšie 
predstavila kandidátku doc. JUDr. Mgr. Andreu Olšovskú, PhD. na vymenovanie za profesora 
v odbore Pracovné právo. Uviedla, že kandidátka absolvovala inauguračnú prednášku 
a obhajobu inauguračnej práce pred vedeckou radou fakulty dňa 8. 11. 2018, pričom kládla 
dôraz na vysokú odbornosť kandidátky. 
 
Predseda VR TU poďakoval prof. Barancovej a vyzval kandidátku na vymenovanie, aby 
prezentovala výsledky svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce. 
V diskusii za prítomnosti kandidátky vystúpil prof. Šimovček, prof. Baďurík, prof. 
Kudláčová, prof. Slaný a prof. Levická, ktorí položili kandidátke zaujímavé otázky, na ktoré 
pohotovo reagovala. V diskusii bez prítomnosti kandidátky dal prof. Patráš odporúčanie prof. 
Barancovej zosúladiť predloženú charakteristiku kandidátky s jej životopisom. Prof. 
prisľúbila uvedené dokumenty zosúladiť v zmysle pripomienky. V závere diskusie podporil 
návrh prof. Šimovček, prof. Kudláčová a doc. Lichner SJ. 
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Po diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie. 
Výsledky tajného hlasovania: 
Celkový počet členov VR TU:   26 
Počet prítomných členov VR TU:   19 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  18 
Počet platných hlasovacích lístkov:   18 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
Hlasovalo za:      18 
Proti:         0 
Nehlasoval:        1 
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU 2/2018: 
Vedecká rada TU na základe výsledku tajného hlasovania schvaľuje jednomyseľne 
návrh Vedeckej rady Právnickej fakulty TU na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey 
Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore Pracovné právo. 
 
Predseda VR TU konštatoval, že týmto bol návrh VR TU schválený. Príslušné materiály budú 
v zmysle predpisov postúpené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Výsledok 
hlasovania predseda VR TU kandidátke oznámiť nemohol, pretože doc. JUDr. Mgr. 
Olšovskú, PhD. uvoľnil z rokovania pre jej neodkladné pracovné stretnutie s prezidentom SR. 
Písomné vyjadrenie o výsledku hlasovania bude kandidátke zaslané do 30 dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
predseda Vedeckej rady 

      Trnavskej univerzity v Trnave 
 

 
 
 
 
V Trnave 15. 11. 2018 
 
 
 


