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ZÁPIS 

zo stretnutia Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK) 
 
 
V zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o 
habilitačných konaniach a inauguračných konaniach sa  
 
dňa 5.1.2022 o 10:00 v online priestore katedry sociálnej práce,  
 
v zmysle druhej časti  Personálne zabezpečenie odborov HIK,  
bodu 1) Na TU pre každý z uskutočňovaných odborov HIK pôsobí na ustanovený týždenný pracovný 

čas skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK:  

 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., doc. PhDr. Ondrej 
Botek, PhD., F.R.S.A. a prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (pre chorobu neprítomná 
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.). 
 
aby v zmysle: 
bodu  3) Skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK, 
tvorí Radu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej ROHIK), ktorú vymenúva a 
odvoláva dekan (-ka) fakulty. Tá si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu. Predseda 
ROHIK zvoláva a vedie minimálne jedenkrát do roka riadne zasadnutie ROHIK, a v prípade potreby, 
mimoriadne zasadnutia ROHIK. ....Na svojom zasadnutí ROHIK prerokováva aktuálne záležitosti 
príslušného odboru HIK a hodnotí jeho úroveň. Predsedu ROHIK môže zastupovať podpredseda. 
ROHIK je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 

1) Zvolila predsedu a podpredsedu ROHIK  
2) Pripravila návrh Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a 

umelecko-pedagogického titulu docent na Trnavskej univerzite. 
 
K bodu 1) Voľba predsedu a podpredsedu ROHIK  
 
Prítomná nadpolovičná väčšina členov si spomedzi seba zvolili za predsedu Rady 
odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK) prof. PhDr. Evu Mydlíkovú, 
PhD. 
Za podpredsedu prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. Návrh postúpi katedra dekanovi 
fakulty na jeho schválenie. 
 
K bodu 2) Návrh Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a 
umelecko-pedagogického titulu docent na Trnavskej univerzite. 
 
Všetci prítomní členovia na podklade Kritérií... uplynulého obdobia urobili návrh 
korekcií a poverili ich spísaním do definitívneho návrhu na budúce obdobie prof. 
Mydlíkovú, ktorá ich predloží na rokovanie v AS a vo VR TU. 
 
V Trnave  5.1.2022       Zapísala: Eva Mydlíková 


