
 
VÝPIS  UZNESENIA  

Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 
vo veci prerokovania návrhu inauguračnej komisie  
a schválenia návrhu na vymenovanie za profesora 

 
 

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 3. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 
 
 

Uchádzačka doc. Olšovská podľa čl. 9 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TU, 
Právnickej fakulty opustila rokovaciu miestnosť.  

 
Po zasadnutí inauguračnej komisie vrátane oponentov v inauguračnom konaní doc. 

Vyšný požiadal predsedníčku inauguračnej komisie prof. Barancovú, aby predniesla „Návrh 
inauguračnej komisie“ s odporúčaním schváliť alebo neschváliť návrh  na vymenovanie 
uchádzačky za profesorku v študijnom odbore pracovné právo. 
  Prof. Barancová oboznámila členov vedeckej rady s podstatnými časťami a závermi 
návrhu inauguračnej komisie,  ktorý obsahuje odborné posúdenie inauguračnej prednášky na 
tému „Pracovné právo a nové technológie“, analýzu plnenia kritérií fakulty na vymenovanie 
profesorov, zhodnotenie pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky komisiou 
ako aj oponentmi v inauguračnom konaní, informáciu o čestnom prehlásení uchádzačky 
o morálnej bezúhonnosti.  
  Prof. Barancová prečítala písomné stanovisko poverených troch členov vedeckej rady 
k priebehu inauguračnej prednášky.  
  Prof. Barancová oboznámila členov vedeckej rady s priebehom hlasovania. 
Inauguračná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomné dve tretiny jej členov a dvaja 
oponenti. Návrh je prijatý ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov 
inauguračnej komisie a oponentov.  Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia inauguračnej 
komisie (prof. Barancová, prof Ovečková, prof. Lazar, prof. Cirák a prof. Bělina) a dvaja 
oponenti (prof. Pichrt a prof. Števček).  
 Prof. Barancová oznámila výsledok tajného hlasovania: Počet prítomných členov 
inauguračnej komisie: 5; počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní: 2; počet 
vydaných hlasovacích lístkov: 7; počet platných hlasovacích lístkov: 7. Hlasovanie: súhlasím:  
7, nesúhlasím: 0. 

Neverejné zasadnutie inauguračnej komisie rozšírené o oponentov v inauguračnom 
konaní v tajnom hlasovaní v pomere 7 (súhlasím) : 0 (nesúhlasím) schválilo „Návrh 
inauguračnej komisie“ v tomto znení: 
Inauguračná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor fakulty, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, oponentských posudkov a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča Vedeckej 
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rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na vymenovanie 
uchádzačky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore  
3.4.6. pracovné právo.  
 

Doc. Vyšný vyzval vedeckú radu, aby prerokovala „Návrh inauguračnej komisie“ za 
prítomnosti predsedníčky inauguračnej komisie alebo povereného člena a minimálne dvoch 
tretí všetkých členov vedeckej rady fakulty. Konštatoval, že podmienka bola splnená a otvoril 
rozpravu.  

Členovia vedeckej rady sa súhlasne vyjadrili k hodnoteniu a záverom predloženého 
„Návrhu inauguračnej komisie“.  

Na záver predsedníčka inauguračnej komisie, ako i poverený prodekan skonštatovali, 
že bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom 
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z. z. o  postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 
vyhlášky 457/2012 Z. z. a uchádzačka splnila všetky podmienky na vymenovanie za 
profesora.   

 
Doc. Vyšný z dôvodu efektívnejšieho výkonu tajného hlasovania vedeckej rady 

navrhol, aby sa po prednesení a prerokovaní „Návrhu inauguračnej komisie“ prerokoval ďalší 
bod programu č. 4. Schválenie vedecko-pedagogického titulu docent.  Očakávané tajné 
hlasovania vo veci návrhu na vymenovanie uchádzačky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, 
PhD. za profesorku v študijnom odbore  3.4.6. pracovné právo a vo veci schválenia 
rozhodnutia o udelení  vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marcelovi Dolobáčovi, 
PhD. v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo sa uskutočnia naraz formou dvoch 
samostatných hlasovacích lístkov.  
 
Vedecká rada pristúpila k verejnému hlasovaniu. 
 
HLASOVANIE:  za návrh                                    20                      
                             zdržal sa hlasovania                   0        
                             proti návrhu                                0         

 
Uznesenie VR TU PF č. 13/2018: VR TU PF súhlasí s návrhom vykonať tajné hlasovania 
vedeckej rady vo veci návrhu na vymenovanie uchádzačky doc. JUDr. Mgr. Andrey 
Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore  3.4.6. pracovné právo a vo veci schválenia 
rozhodnutia o udelení  vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marcelovi Dolobáčovi, 
PhD. v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo až po prerokovaní bodu programu č. 4 
Schválenie 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. 
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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. 

 
 
 
V Trnave 9. 11. 2018 
 
 
 

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

 


