
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 30. novembra 2017 na TU v Trnave, Právnickej fakulte. V čase hlasovania o návrhu 
bolo prítomných  21 členov vedeckej rady z celkového počtu 27 členov vedeckej rady, t. j. 
vedecká rada bola schopná uznášať sa. 
 
K bodu 6.: Schválenie vedecko-pedagogických titulov docent. 
 

Predsedajúca odovzdala slovo prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc., predsedovi 
habilitačných komisií, ktorý oboznámil členov vedeckej rady s Návrhom habilitačnej komisie 
a so základnými údajmi o habilitačnom konaní JUDr. Evy Szabovej, PhD. internej 
uchádzačky fakulty o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 
3.4.7. trestné právo; JUDr. Miloša Deseta, PhD., interného uchádzača fakulty o udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo; JUDr. Marcely 
Tittlovej, PhD. a JUDr. PhDr. mult. Libora Klimeka, PhD., externých uchádzačov (PEVŠ 
Bratislava, Fakulta práva) o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 
odbore 3.4.7. trestné právo. 

Ďalej prof. Šimovček oboznámil členov vedeckej rady s návrhom habilitačnej komisie 
a priebehom habilitačného konania JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. (PEVŠ Bratislava, Fakulta 
práva) v študijnom odbore trestné právo. 

Habilitačné konanie JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. začalo 28. 2. 2017. Vedecká rada 
dňa 6. 4. 2017 schválila členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce. 
Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí  dňa 12. 5. 2017 konštatovala, že boli 
splnené všetky náležitosti a kritériá fakulty pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 Dňa 12. 6. 2017 sa konala verejná habilitačná prednáška na tému „Limity odhaľovania 
korupcie prostredníctvom informačno-technických prostriedkov“  a obhajoba habilitačnej 
práce „Korupcia. Vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty.“ za účasti troch členov 
habilitačnej komisie (prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a doc. 
JUDr. Peter Polák, PhD.),  troch oponentov habilitačnej práce (prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.) a za účasti šiestich 
členov vedeckej rady fakulty (prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, 
CSc., doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., doc. 
JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. a doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.) 

 Prof. Šimovček oboznámil členov vedeckej rady s témou a problematikou habilitačnej 
prednášky. Habilitačná komisia konštatovala, že spôsob podania prednášky bol zrozumiteľný 
a prehľadný pre poslucháča, Ďalej oboznámil členov vedeckej rady s priebehom obhajoby 
habilitačnej práce. Na pripomienky a námety oponentov habilitantka reagovala pohotovo, 
kompetentne a so znalosťou veci. Vyčerpávajúcim spôsobom predniesla svoje názory, 
pohotovo a so znalosťou reagovala na otázky položené v diskusii. Predseda komisie zhodnotil  
pedagogické,  vedeckovýskumné a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy 
uchádzačky, ktoré v plnom rozsahu spĺňajú všetky požiadavky kladené na habilitačné konanie 
na fakulte.  
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Habilitačná komisia vrátane oponentov habilitačnej práce v tajnom hlasovaní (počet 
prítomných členov vrátane oponentov: 6, počet platných hlasovacích lístkov: 6, súhlasím: 6, 
nesúhlasím: 0) jednomyseľne súhlasila s návrhom udeliť uchádzačke vedecko-pedagogický 
titul „doc.“ v študijnom odbore trestné právo.  

Na záver prof. Šimovček konštatoval, že v celom priebehu konania bol dodržaný 
postup ustanovený zákonom a vyhláškou o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a predložil členom vedeckej rady Návrh habilitačnej 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 uchádzačky odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačke JUDr. Marcele 
Tittlovej, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 3.4.7. trestné 
právo.  

Predsedajúca otvorila rozpravu k tomuto návrhu.  
Prof. Šimovček v rámci vzájomnej spolupráce medzi fakultami ako aj katedrami 

trestného práva konštatoval, že JUDr. Tittlová patrí medzi mladých perspektívnych vedcov 
v oblasti trestného práva a podporuje udelenie vedecko-pedagogického titulu.  Doc. Potásch, 
dekan FP PEVŠ  predstavil habilitantku ako mladú vedkyňu, ktorá je pozitívne hodnotená 
v pedagogickom a vedeckovýskumnom procese na ich fakulte a patrí medzi uznávané 
osobnosti doma a v zahraničí. Prof. Košičiarová tiež potvrdila vysokú odbornú 
a profesionálnu úroveň uchádzačky a podporila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul 
docent.  
 Po ukončení rozpravy členovia vedeckej rady pristúpili k tajnému hlasovaniu. 
 
HLASOVANIE:  počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 
                             počet platných hlasovacích lístkov:         21 
                             súhlasím:                                                  21 
                             nesúhlasím:                                                0 
 
Uznesenie VR TU PF č. 27/2017: Vedecká rada TU, Právnickej fakulty po prerokovaní 
návrhu habilitačnej komisie,  v tajnom hlasovaní  jednomyseľne rozhodla o udelení  vedecko-
pedagogického titulu docent JUDr. Marcele Tittlovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.7. trestné 
právo.  
 
 
V Trnave 14. 12. 2017 
 
 
 
 

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

 


