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zo zápisnice zo zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave 

Habilitačné konanie ThLic. Krzysztofa Trębskeho, PhD. v odbore katolícka teológia 

 

Dátum konania: 27.04.2022 

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

Bratislava 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

3.3. Habilitačná  prednáška ThLic. Krzysztofa Trębskeho, PhD – aula TF TU.   

 

Po týchto procedurálnych  krokoch vyzval predseda vedeckej rady prítomných členov VR TF TU, aby 

sa odobrali do auly, kde bude pokračovať zasadnutie VR TF TU svojou verejnou časťou,  habilitačnou 

prednáškou  

ThLic. Krzysztofa Trębskeho, PhD. na tému Prečo vyslovujú niektorí kresťania žiadosť o eutanáziu? 

 

Predseda VR TF TU privítal členov vedeckej rady, členov habilitačnej komisie, oponentov 

a prítomných hostí na habilitačnej prednáške ThLic. Krzysztofa Trębskeho, PhD. a odovzdal slovo predsedovi 

habilitačnej komisii  

prof. ThLic. Milošovi Lichnerovi, D.Th.. Predseda habilitačnej komisii predstavil členov habilitačnej  komisie 

a oponentov a v krátkom životopise predstavil aj kandidáta ThLic. Krzysztofa Trębskeho, PhD. Potom ho 

vyzval, aby predniesol svoju habilitačnú  prednášku a dodržal stanovených dvadsať minút. 

Po skončení habilitačnej prednášky sa komisia pre posudzovanie habilitačnej prednášky odobrala do 

miestnosti P2 a v aule prebehla bohatá diskusia k predloženej veľmi zaujímavej a aktuálnej téme. Do nej sa 

zapojili aj členovia habilitačnej komisie, oponenti, členovia vedeckej rady aj prítomní hostia. ThLic. Krzysztof 

Trębski, PhD. odpovedal na všetky otázky veľmi fundovane, keďže sa už dlhé roky venuje sprevádzaniu chorých 

v hospicoch a v nemocniciach nielen doma ale najmä v zahraničí. 

 

3.4. Obhajoba habilitačnej práce 

  

Po skončení diskusie vyzval predseda VR TF TU kandidáta, aby predstavil svoju habilitačnú prácu 

Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev. 

Kandidát v stanovenej dobe prestavil svoju habilitačnú prácu, vysvetlil jej členenie na kapitoly, 

v krátkosti sa venoval každej kapitole zvlášť. 

Po prezentácii kandidáta vyzval predseda VR TF TU prítomných oponentov, aby prečítali svoje 

oponentské posudky. Oponenti prečítali podstatné časti svojich posudkov a položili kandidátovi aj niekoľko 

otázok. Na ich otázky odpovedal kandidát veľmi fundovane. Po živej diskusii na túto tak aktuálnu tému, ktorá sa 

viac či menej dotýka každého človeka, predniesol predseda komisie pre posudzovanie habilitačnej prednášky 

prof. Peter Žeňuch kladné stanovisko komisie k prednáške (pozri priložené stanovisko). 

Predseda VR TF TU ukončil verejnú časť zasadnutia a vyzval členov habilitačnej komisie a oponentov, 

aby sa odobrali do miestnosti P2 a hlasovali. Vyhlásil 15 minútovú prestávku.   

 

3.5. Hlasovanie habilitačnej komisie a oponentov 

 

Predseda habilitačnej komisie prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. potom vyhlásil výsledok tajného 

hlasovania:  

Habilitačná komisia počtom hlasov za (5) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej rade Teologickej 

fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť habilitačné konanie a návrh na vymenovanie Thlic. Krzysztofa 

Trębského, PhD. za docenta v odbore katolícka teológia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity. 

 

3.6. Hlasovanie VR TF TU 

 

Prof. Plašienková sa ospravedlnila, VR TF TU je počtom hlasov 11 uznášania schopná. 

  

Predseda vedeckej rady doc. Jozef Tiňo potom vyzval členov VR TF TU, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu.  

  



Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov:   11 

Hlasovalo za:    11 

Zdržal sa:      0 

Proti:        0 

 

Uznesenie č. 4/27.4.2022 

 

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

väčšinou  hlasov schválila návrh na vymenovanie Thlic. Krzysztofa Trębského, PhD. za docenta v odbore 

katolícka teológia a zaväzuje predsedu vedeckej rady TF TU doc. Jozefa Tiňa, PhD., aby tento návrh postúpil 

rektorovi Trnavskej univerzity. 

 

3.7. Vyhlásenie výsledku 

 

Predseda VR TF TU a poverený dekan  TF TU doc. Jozef Tiňo, PhD. informoval kandidáta o výsledku 

hlasovania a blahoželal mu k úspešnému habilitačnému  konaniu v odbore katolícka teológia. 

 

 

 

 

 

 

 

        doc. Jozef Tiňo, PhD. 

              poverený predseda VR TF TU 

 

 

Bratislava, 10.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


