
 

V ý p i s 

 

zo zápisnice č. 6/29.09.2020, zo zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 

Inauguračné konanie doc. Ľuboša Rojku, PhD. v odbore systematická filozofia 

 

Dátum konania: 29. 09. 2020 

Miesto konania: zasadačka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

O 9.30 hod. sa členovia VR TF TU odobrali do auly TF TU, kde sa začalo verejné zasadnutie 

vedeckej rady a inauguračná prednáška kandidáta doc. Rojku.  

Predseda vedeckej rady a dekan TF TU prof. Juraj Dolinský privítal prítomných 

členov vedeckej rady, inauguračnej komisie a oponentov. (osobne prítomní boli traja členova 

inauguračnej komisie, jeden bol online, všetci traja oponenti boli pripojení online). 

Konštatoval, že vedecká rada aj inauguračná komisia sú uznášaniaschopné a odovzdal slovo 

predsedovi inauguračnej komisie prof. Rastislavovi Nemcovi. Ten vyzval prítomných členov 

vedeckej rady, inauguračnej komisie a hostí, aby dodržiavali hygienické nariadenia – 

vzdialenosť, rúška aj dezinfekciu. Informoval o zložení inauguračnej komisie, o oponentoch 

a o členoch komisie pre posudzovanie inauguračnej prednášky. 

V krátkom životopise predstavil kandidáta a odovzdal mu slovo. 

Kandidát v krátkom prejave poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho ceste k filozofii. 

Potom nasledovala jeho inauguračná prednáška na tému Vzťah ľudskej mysle a vedomia 

z filozofickej perspektívy a po nej diskusia. Online pripojení členovia inauguračnej komisie aj 

oponenti  boli na projektore so streamovaným  zvukom. 

Komisia pre posúdenie inauguračnej prednášky sa odobrala do miestnosti P2. 

Potom vystúpili so svojimi oponentskými posudkami jednotliví oponenti. Všetci boli 

pripojení online.  

Predseda komisie pre posúdenie inauguračnej prednášky oboznámil prítomných so závermi 

komisie. (pozri priložený posudok).  

Predseda vedeckej rady prof. Juraj Dolinský požiadal členov inauguračnej komisie 

a oponentov, aby sa odobrali do miestnosti P2 na hlasovanie a vyhlásil 15 minútovú 

prestávku. 

Predseda inauguračnej komisie informoval prítomných členov VR TF TU a hostí o výsledku 

hlasovania. 

 

„Inauguračná komisia počtom hlasov za (7) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje 

Vedeckej rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť inauguračné 

konanie a návrh na vymenovanie doc. PhLic. Ľuboša Rojku, PhD. za profesora v odbore 

systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity na najbližšie zasadnutie 

Vedeckej rady Trnavskej univerzity“ 

 Potom predseda vedeckej rady prof. Juraj Dolinský pozval členov vedeckej rady na 

neverejné zasadnutie do miestnosti P2 a vyhlásil 20 minútovú prestávku. 

 

Počet členov VR TF TU:   16 

Počet prítomných členov:   11   

Počet prítomných členov online:    4 

Hlasovalo za:     15   

Zdržal sa:        0      



Hlasovalo proti:      0 

 

Uznesenie č. 6/29.09.2020 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v tajnom hlasovaní 

potrebnou väčšinou  hlasov schválila návrh na vymenovanie doc. Ľuboša Rojku, PhD. za 

profesora v odbore systematická filozofia a zaväzuje predsedu vedeckej rady TF TU prof. 

Juraja Dolinského, PhD., aby tento návrh postúpil rektorovi Trnavskej univerzity na najbližšie 

zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity.  

 

Predseda VR TF TU a dekan TF TU prof. Juraj Dolinský, PhD. informoval kandidáta 

o výsledku hlasovania a blahoželal mu k úspešnému inauguračnému konaniu v odbore 

systematická filozofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. 

             predseda VR TF TU 

 

 

 


