
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 8. novembra 2018 na Radnici mesta Trnava, Hlavná ul. 1, Trnava v zasadacej 
miestnosti mestského zastupiteľstva. V čase hlasovania o návrhu bolo prítomných 20 
členov vedeckej rady oprávnených hlasovať z celkového počtu 27 členov vedeckej rady, t. j. 
vedecká rada bola schopná uznášať sa. 
 
 
K bodu 4.: Schválenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marcelovi 
Dolobáčovi, PhD. v študijnom odbore pracovné právo.  
 

Doc. Vyšný odovzdal slovo prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc., predsedníčke 
habilitačnej komisie, aby referovala o priebehu habilitačného konania v študijnom odbore 
3.4.6. pracovné právo JUDr. Marcela Dolobáča, PhD., externého uchádzača z UPJŠ Košice, 
Právnickej fakulty.  

Habilitačné konanie JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. začalo 5. 2. 2018. Vedecká rada 
na svojom riadnom zasadnutí 12. 4. 2018 schválila členov habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce. Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí  dňa 26. 4. 2018 
konštatovala, že boli splnené všetky náležitosti a kritériá fakulty pre získanie vedecko-
pedagogického titulu docent. Dňa 25. 6. 2018 sa konala verejná habilitačná prednáška na 
tému „Ochrana duševného zdravia zamestnanca“ a obhajoba habilitačnej práce na tému 
„Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve“ za účasti dvoch členov habilitačnej komisie 
(prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. a JUDr. Mikuláš Füleky, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, 
CSc. ospravedlnil pre pracovné povinnosti svoju neúčasť); troch oponentov habilitačnej práce 
(prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. a doc. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD.) a za účasti šiestich členov vedeckej rady fakulty (doc. JUDr. Kristián 
Csach, PhD., LL.M., doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD., doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. a doc. JUDr. 
Marianna Novotná, PhD.) 

Prof. Barancová oboznámila členov vedeckej rady s témou a problematikou 
habilitačnej prednášky. Habilitačná komisia konštatovala, že spôsob podania prednášky i jej 
vedecká a pedagogická úroveň boli na výbornej úrovni a pre poslucháča bola prednesená 
zrozumiteľne a prehľadne. Ďalej oboznámila členov vedeckej rady s priebehom obhajoby 
habilitačnej práce. Na pripomienky a námety oponentov habilitant reagoval pohotovo 
a kompetentne. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom predniesol svoje názory a vecne 
reagoval na diskusiu. Ďalej predsedníčka komisie zhodnotila doterajšie pedagogické,  
vedeckovýskumné a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy uchádzača, 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: 5, počet platných hlasovacích lístkov: 5, súhlasím: 5, 
nesúhlasím: 0) súhlasila s návrhom udeliť uchádzačovi vedecko-pedagogický titul „doc.“ 
v študijnom odbore pracovné právo.  

Na záver prof. Barancová konštatovala, že v celom priebehu konania bol dodržaný 
postup ustanovený zákonom a vyhláškou o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a predložila členom vedeckej rady  
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Návrh habilita čnej komisie: 
„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 uchádzača odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi JUDr. Marcelovi 
Dolobáčovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 3.4.6. 
pracovné právo.“ 

 
Doc. Vyšný otvoril rozpravu k tomuto návrhu.  

 
Prof. Barancová zdôraznila, že celé konanie bolo na vynikajúcej úrovni a v diskusii 

uchádzač aktívne a vysoko odborne reagoval na otázky a pripomienky, JUDr. Dolobáč úzko 
spolupracuje s Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. V plnej 
miere podporuje udeliť vedecko-pedagogický titul docent. V rámci diskusie vystúpila doc. 
Dobrovičová, členka vedeckej rady a zároveň aj dekanka Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, ktorá vyzdvihla osobnosť uchádzača JUDr. Dolobáča, jeho pedagogické aj 
vedecké schopnosti, odbornú erudovanosť v odbore pracovné právo. Informovala, že 
dôkazom toho, že je obľúbeným pedagógom a kolegom, je aj to, že bol v súčasnosti schválený 
za predsedu Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Doc. Dobrovičová 
zároveň poďakovala za možnosť konať habilitačné konanie na fakulte a vyjadrila mu svoju 
podporu.  

Po ukončení rozpravy členovia vedeckej rady pristúpili k tajnému hlasovaniu. 
Skrutátori pre tajné hlasovanie distribuovali každému členovi vedeckej rady oprávnenému 
hlasovať dva hlasovacie lístky a to jeden pre hlasovanie vo veci schválenia návrhu na 
vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 
pracovné právo a jeden hlasovací lístok vo veci rozhodnutia o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent JUDr. Marcelovi Dolobáčovi, PhD. v študijnom odbore pracovné 
právo.  

Počas celého hlasovania nebola prítomná členka vedeckej rady doc. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD. Vedecká rada bola uznášaniaschopná. 

 
HLASOVANIE veci schválenia návrhu na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey 
Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore pracovné právo: 
 
počet vydaných hlasovacích lístkov: 20 
počet platných hlasovacích lístkov:   20      
súhlasím:        20                                           
nesúhlasím:      0        

 

Uznesenie VR TU PF č. 14/2018: Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty po prerokovaní návrhu inauguračnej komisie, v tajnom hlasovaní schválila  návrh na 
vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 
3.4.6. pracovné právo. 
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HLASOVANIE veci rozhodnutia o udelení vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. 
Marcelovi Dolobáčovi, PhD. v študijnom odbore pracovné právo: 
 
počet vydaných hlasovacích lístkov: 20 
počet platných hlasovacích lístkov:   20      
súhlasím:        20                                           
nesúhlasím:      0        
 
Uznesenie VR TU PF č. 15/2018: Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty po prerokovaní návrhu habilitačnej komisie, v tajnom hlasovaní rozhodla o udelení  
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marcelovi Dolobáčovi, PhD. v študijnom odbore 
3.4.6. pracovné právo.  
 
 
V Trnave 9. 11. 2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

                                                     doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., v. r.  
                               prodekan pre vedu a legislatívu TU, Právnickej fakulty 

 
 


