
 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Teologickej fakulty TU 

zo dňa 16.2.2022 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Celkový počet členov Vedeckej rady TF TU: 14 

Prítomní členovia VR TF TU online:  13 

Neprítomní:       1      

                   

 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie predloženého programu.  

2. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VR TF TU 

3. Habilitačné konanie ThLic. Krysztofa Trebského, PhD. v odbore katolícka teológia, zápisnica zo stretnutia 

habilitačnej komisie, schválenie pokračovania habilitačného konania, určenie termínu habilitačnej 

prednášky 

4. Habilitačné konanie Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická filozofia, zápisnica zo stretnutia 

habilitačnej komisie, schválenie pokračovania habilitačného konania, určenie termínu habilitačnej 

prednášky 

5. Návrh nových kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore katolícka teológia  

6. Rozličné  

 

 

 

1. Otvorenie, schválenie predloženého programu. 

 

Predseda Vedeckej rady TF TU doc. Jozef Tiňo, PhD. privítal  všetkých členov vedeckej rady, ktorí sa 

pripojili online cez MS Teams a poďakoval sa im za ich účasť.  V počte členov 13 je vedecká rada uznášaniaschopná.  

Doc. Jozef Tiňo  predložil na schválenie program zasadnutia VR, ktorý všetci členovia vedeckej rady schválili. 

 

2. Kontrola uznesení z ostatného zasadnutia VR TF TU 

 

 Predseda VR TF TU konštatoval, že všetky uznesenia z ostatnej vedeckej rady boli splnené.  

 

3. Schválenie dvoch skrutátorov pre všetky hlasovania 

 

 Doc. Jozef Tiňo navrhol, aby skrutátormi pre všetky hlasovania boli prof. Gloria Braunsteiner a doc. Martin 

Dojčár. Obaja s návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov online:                  13 

Hlasovalo za:                                           13 

Zdržal sa:     0 

Proti:       0 

 

Uznesenie č. 1/16.2.2022 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave potrebnou väčšinou hlasov schválila za skrutátorov  

prof. Gloriu Braunsteiner a doc. Martina Dojčára. 

 

 

4. Habilitačné konanie ThLic. Krysztofa Trebského, PhD. v odbore katolícka teológia, zápisnica zo 

stretnutia habilitačnej komisie, schválenie pokračovania habilitačného konania, určenie termínu 

habilitačnej prednášky 

 

 Slova sa ujal dekan TF TU doc. Jozef Tiňo.  Prečítal kladné rozhodnutie habilitačnej komisie 

zo dňa 24. januára 2022 a dal hlasovať o pokračovaní  habilitačného konania ThLic. Krysztofa Trebského, PhD. 

 
TRNAVSKÁ  UNIVERZITA 

Teologická fakulta 
oddelenie pre vedu a výskum 



v odbore katolícka teológia 

 

Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov online:                  13 

Hlasovalo za:                                           13 

Zdržal sa:     0 

Proti:         0 

 

Uznesenie č. 2/16.2.2022 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave potrebnou väčšinou hlasov schválila 

pokračovanie habilitačného konania ThLic. Krysztofa Trebského, PhD. v odbore katolícka teológia. Po krátkej diskusii 

sa stanovil termín habilitačnej prednášky na  stredu 27. apríla 2022 o 10.00 hod.  

 

Termín inauguračnej prednášky doc. Miroslava Karabu je v stredu, 16. marca 2022 o 10.00 hod. O  9.30 hod. sa 

začne zasadnutie VR TF TU. 

  

 

5. Habilitačné konanie Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická filozofia, zápisnica zo stretnutia 

habilitačnej komisie, schválenie pokračovania habilitačného konania, určenie termínu habilitačnej 

prednášky 
 

Dekan  doc. Jozef Tiňo prečítal členom vedeckej rady rozhodnutie habilitačnej komisie zo dňa 17. januára 2022 a dal 

hlasovať o pokračovaní  habilitačného konania Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická filozofia 

 

Hlasovanie: 

   

Počet prítomných členov online:                  13 

Hlasovalo za:                                           11 

Zdržal sa:     2 

Proti:         0 

 

Uznesenie č. 3/16.2.2022 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave potrebnou väčšinou hlasov schválila pokračovanie 

habilitačného konania Mgr. Jána Hrkúta, PhD. v odbore systematická filozofia. 

Termín jeho habilitačnej prednášky je v  stredu 27. apríla 2022 o 14.00 hod.  

 

 

6. Návrh nových kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore katolícka teológia 

 

 

Doc. Jozef Tiňo predstavil členom vedeckej rady  návrh nových kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore 

katolícka teológia. Po dlhej diskusii zaznelo viacero návrhov. 

 

Po diskusii sa odpojil prof. Peter Žeňuch, VR TF TU je s počtom  členov vedeckej rady 12 uznášaniaschopná. 

 

 

Hlasovanie 

 

Počet prítomných členov online:                  12 

Hlasovalo za:                                           12 

Zdržal sa:     0 

Proti:         0 

 

Uznesenie č. 4/16.2.2022 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave potrebnou väčšinou hlasov schválila Návrh nových 



kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore katolícka teológia s pripomienkami. Tie budú do materiálu  

zapracované a celý materiál prejde aj jazykovou úpravou. 

 

Doc. Jozef Tiňo sa poďakoval členom vedeckej rady za ich aktívnu účasť a pripomenul:                   

 

 

Termín inauguračnej prednášky doc. Miroslava Karabu, PhD.  je v stredu, 16. marca 2022 o 10.00 hod. O  9.30 

hod. sa začne zasadnutie VR TF TU. 

 

Termín habilitačnej prednášky ThLic. Krysztofa Trebského, PhD.  je v stredu 27. apríla 2022 o 10.00 hod. 

Termín habilitačnej prednášky Mgr. Jána Hrkúta, PhD.  je v  stredu 27. apríla 2022 o 14.00 hod. 

   

 

 

 

 

  

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová      ................................................ 

 

Overili  doc. Jozef Tiňo, PhD.      ................................................. 

 

Bratislava: 16. 2. 2022 


