
 

 

Akademický senát  
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Výročná správa AS TF KU za rok 2010 

Podľa zákona 131/2002 Zz. § 27 odsek 1 písmeno l predkladá AS TF KU akademickej 
obci fakulty správu o svojej činnosti. 

 
V priebehu roku mal AS TF KU 3 zasadania. 
 

Na I. zasadaní 
10. 03. 2010 v Sp. Kapitule 

AS TF KU prijal: 
 
- uznesenie č. 1/2010, ktorým schválil Študijný poriadok TF KU s nasledujúcim 

doplnením: 
- v čl. 7 bod 2 nahradiť text „Študent denného štúdia hlási svoju absenciu u pedela ročníka, 
ktorý požiada o jeho ospravedlnenie u vyučujúceho. Študent externého štúdia môže požiadať 
učiteľa o ospravedlnenie troch absencií na výučbe počas semestra.“ textom „Ospravedlnenie 
absencie na vyučovacom procese posudzuje vyučujúce predmetu“; 
- v čl. 8 bod 3 nahradiť text „hodnotené známkou Z (započítané), ktorá“ textom „hodnotené 
klasifikačným stupňom Z (započítané), ktorý“; 
- v čl. 9 bod 11 vynechať text „a 2“; 
- v čl. 9 bod 14 nahradiť text „právo na dva opravné termíny v rámci vypísaných termínov 
skúšok a harmonogramu akademického roku, a to pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní 
predmetu. Druhý opravný termín môže učiteľ odoprieť.“ textom „právo na jeden opravný 
termín v rámci vypísaných termínov skúšok a harmonogramu akademického roku, a to pri 
prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu. V odôvodnených prípadoch môže vyučujúci 
udeliť druhý opravný termín.“; 
- v čl. 12 bod 3 ponechať pôvodné znenie Študijného poriadku KU; 
- v čl. 16 bod 1 doplniť za text „zákona o VŠ“ nasledujúci text „a Disciplinárneho poriadku 
TF KU“; 
- v čl. 16 odstrániť body 8 a 9; 
- v čl 22 bod 12 vynechať text „v študijnom programe 2.1.13 katolícka teológia, na 
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“. 

 
- uznesenie č. 2/2010, ktorým schválil Funkčné miesta učiteľov na TF KU nasledovne: 

Katedry 
počet 

profesorov 
počet 

docentov 
počet 

odb. asistentov 
s PhD. 

počet 
asistentov 
bez PhD. 

počet 
výskumných 

pracovníkov s PhD. 
Spolu 

Filozofia 1 2 5 3  11 
História 
a Biblické vedy 3 4 10 3  20 Subkatedra 
Náuka o rodine 
Systematická 
teológia 3 4 10 3  20 

Praktická 
teológia 3 4 15 3 2 27 

Katechetika 
a pedagogika 1 2 5 3  11 
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Sociálna práca 2 2 20 3  27 
Spolu 13 18 65 18 2 116 

 
 

Na II. zasadaní 
26. 10. 2010 v Košiciach 

AS TF KU prijal: 
 
- uznesenie č. 3/2010, ktorým schválil Mons. B. Bobera, Veľkého kancelára KU za 

člena VR TF KU. 
 
- uznesenie č. 4/2010, ktorým vyhlásil voľby do AS TF KU a schválil členov VaMK 

pre voľby do AS TF KU v tomto zložení: Lukáš Tkáč, Matúš Reiner, Martin Taraj, Dionýz 
Takáč, dr. Vladimír Juhás, Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová 

 
 

Na III. zasadaní 
9. 12. 2010 v Sp. Kapitule 

AS TF KU prijal: 
 
- uznesenie č. 4/2010, ktorým schválil Štatút Inštitútu cirkevných dejín aj s uvedenými 

pozmeňujúcimi pripomienkami:  
- v čl. 4., bod 1. doplniť na konci druhej vety slová „z možnosťou znovuzvolenia.“ 
- v čl. 4., bod 3. doplniť na konci vetu „ICD dočasne riadi dekanom poverený 

riaditeľ.“ 
- v čl. 5., bod 1. vynechať poslednú vetu 
- v čl. 7., bod 1. Vynechať slová „a na ich návrh“ a na konci vety doplniť „na základe 

schválenia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
- v čl. 8. vynechať bod 3. 
- v čl. 11., bod 1. zameniť slovo „schváli“ za „schválil“ a vynechať slová „spolu 

s menoslovom zakladajúcich riadnych členov“. 
- v čl. 11., bod 3. V poslednej vete nahradiť slová „potvrdeniu dekana TF KU.“ za 

„schváleniu AS TF KU.“ 
 
- uznesenie č. 5/2010, ktorým schválil Harmonogram volieb kandidáta na dekana TF 

KU následovne: 
- voľby sa uskutočnia 13. 5. 2011 o 10:00 h. v Košiciach 
- podávať návrhy na kandidáta dekana je možné do 15. 4. 2011 do 12:00 h. 
- volebná komisia zverejní kandidátsku listinu do 2. 5. 2011 
- predstavenie kandidátov akademickej obci bude 3. 5. 2011 o 13:30 v Košiciach a 5. 

5. 2011 o 13:30 v Sp. Kapitule. 
 
- uznesenie č. 6/2010, ktorým vyhlásil volebnú komisiu pre voľby kandidáta na 

dekana TF KU v tomto zložení: Imrich Degro, Vladimír Juhás, Ján Kuboš, Radovan Sekan, 
Patrik Taraj. 

 
 
 

PhDr. Ján Pramuka, PhD. 
predseda AS TF KU 


	Výročná správa AS TF KU za rok 2010

