
ROKOVACÍ PORIADOK RADY TEOLOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ 

UNIVERZITY V TRNAVE  PRE ODBOR HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO 

KONANIA KATOLÍCKA TEOLÓGIA 

 

Rada pre odbor habilitačného a inauguračného konania (ďalej len „ROHIK“ alebo „rada“) 

Katolícka teológia v zmysle smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o 

habilitačných konaniach a inauguračných konaniach schválila tento rokovací poriadok ako 

vnútorný predpis Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

 

Článok 1 

Štruktúra ROHIK 

 

Členovia ROHIK volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu, ktorí zodpovedajú za jej riadne 

fungovanie. 

 

Článok 2 

Zasadnutia ROHIK 

 

1. Zasadnutia ROHIK sa konajú minimálne raz ročne, zvolať ich môže ktorýkoľvek člen. 

2. Program zasadnutia navrhuje ten, kto ho zvoláva. Navrhovaný program a spôsob konania sa 

oznámi členom dostatočne včas vopred. Ktorýkoľvek člen môže navrhnúť, aby sa na zasadnutí 

rozhodovalo o ďalšej otázke, hoci nebola zaradená do programu. 

3. Zasadnutia sú neverejné, ak rada nerozhodne inak. Predseda môže prizvať k účasti na rokovaní 

aj osobu, ktorá nie je členom. 

4. Zasadnutie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda, resp. predsedom poverený 

člen. 

5. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a na prijatie 

uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. 

6. Hlasovanie je verejné, ak rada nerozhodne inak. 

7. Rozhodnutie o vedení zasadnutia je prijaté aj vtedy, ak nikto proti nemu nevznesie námietku. 

8. Zo zasadania sa vyhotovuje písomný zápis, z ktorého je zrejmé, kedy sa zasadnutie konalo, kto 

sa ho zúčastnil a na čom sa uzniesla. Rozhodnutia o vedení zasadnutia nie je potrebné uvádzať v 

zápisnici. Zápis predloží predseda dekanovi fakulty a členom najneskôr do 15 pracovných dní od 

zasadnutia rady. 

 

 

 

 

 



Článok 3 

Rozhodovanie ROHIK 

 

1. Rada môže rozhodovať aj mimo svojho zasadnutia. Na rozhodovanie mimo zasadnutia sa 

primerane uplatnia ustanovenia o zasadnutí s tým, že namiesto pozvánky sa oznámi návrh 

rozhodnutia, ktoré má byť prijaté a čas, do kedy majú členovia o návrhu hlasovať. 

2. Rozhodovať mimo zasadnutia rady nie je možné o opravných opatreniach uložených Slovenskou 

akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 

 

Článok 4 

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť 11.2.2022.   


