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Členom Vedeckej rady  TF KU   

          Košice 11. marec 2021    

Vážení členovia Vedeckej rady TF KU,  

v nadväznosti na pokračujúci zákaz Úradu verejného zdravotníctva SR organizovať 
hromadné podujatia, vyhlásenej mimoriadnej situácie a  v súlade s príkazom č. 8/2021 
bod 9. pána doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU), môže predseda VR TF KU zvolať v mimoriadnom prípade korešpondenčnú formu 
(per rollam) rokovania Vedeckej rady a vyžiadať hlasovanie o uznesení. 
Ospravedlňujeme sa, že sme tento návrh nepredložili už pri minulom rokovaní VR TF KU 
z dôvodu finalizovania akreditačného spisu. 

Dátum zasadnutia korešpondenčnej formy rokovania VR  TF KU: 11. 03. 2021 (štvrtok) 

Program:   

1. Schválenie predloženého návrhu predsedu VR TF KU doc. ThDr. Radoslava Lojana, 
PhD. na podanie nových študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta 
v akademickom roku 2021/2022: bakalársky študijný program Sociálna práca 
(študijný odbor Sociálna práca) a magisterský študijný program Sociálna práca 
(študijný odbor Sociálna práca) na TF KU v Košiciach. 
 
 

Návrh uznesení:  
 

Uznesenie č. 1/2/2021 VR TF KU  

Vedecká rada TF KU schválila návrh nových študijných programov: bakalársky študijný 

program Sociálna práca (študijný odbor Sociálna práca) a magisterský študijný program 

Sociálna práca (študijný odbor Sociálna práca). 

Za: 

Proti: 

Zdržal sa hlasovania: 

Neplatný hlasovací lístok: 

Pri hlasovaní platia tieto zásady: a) na hlasovacom lístku sa prečiarkne nehodiace sa 

stanovisko b) neoznačený hlasovací lístok sa považuje za zdržanie sa hlasovania c) 

neodovzdaný hlasovací lístok alebo odovzdaný lístok, ktorý nie je označený stanoveným 

spôsobom, sa považuje za neplatný.  
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 Prosím Vás o vyjadrenie stanoviska do 12. 03. 2021 do 18:00 hod. (piatok). Vaše 

stanovisko (v podobe hlasovacieho lístka) zašlite prosím na e-mailovú adresu: 

helena.fogasova@ku.sk 

 S pozdravom  

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. 
      predseda VR TF KU   

 

 Príloha: Hlasovací lístok 


