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PRÍHOVOR REKTORA 

Vážená akademická obec,  
milí čitatelia Výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017!  

Štvrtýkrát a na konci svojho štvorročného mandátu služby rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku mám česť 
i povinnosť predložiť akademickej obci univerzity Výročnú správu za rok 2017. Výročná správa Katolíckej 
univerzity sumarizuje v niekoľkých častiach výchovu a vzdelávanie, vedeckú činnosť, zahraničné vzťahy 
a mobility, ktoré realizovala v roku 2017. Súhrne približuje aj činnosti a aktivity súčastí univerzity. V časti 
hospodárenie zverejňuje analýzu výnosov a nákladov v roku 2017, ako aj hospodársky výsledok. 

Súhrnný pohľad na správu a organizáciu univerzity dokumentujú aj prílohy o organizačnej štruktúre, štruktúre 
funkčných miest, atď.  

Prílohami výročnej správy sú tiež správy o činnostiach fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku: Pedagogickej 
fakulty, Filozofickej fakulty, Teologickej fakulty a Fakulty zdravotníctva, ktoré detailne v jednotnej forme 
a štruktúre približujú aktivity vo vzdelávacej a vedeckej oblasti. Pre naplnenie svojich cieľov univerzita zabezpečila 
celý rad riadiacich, prevádzkových a ostatných úloh, ktoré sú pre ďalší rozvoj univerzity veľmi dôležité a potrebné. 
O tomto všetkom sú nasledujúce riadky predloženej výročnej správy. 

Rád k tejto Výročnej správe pripisujem na úvod niekoľko myšlienok tak trocha ako môj osobný príklon 
k myšlienkam veľkých ľudí, ako ich tak aj môj odkaz pre život univerzity.  

Dňa 26. januára 2018 sa Svätý Otec František stretol vo Vatikáne s účastníkmi plenárneho zasadnutia 
Kongregácie pre náuku viery. Pápež František v príhovore najprv poďakoval prítomným za ich dennodennú prácu 
pri hľadaní odpovedí na otázky súčasného človeka v oblasti viery a mravnosti. Ide o veľmi potrebnú a aktuálnu 
službu v súčasnom „stále viac tekutom a premenlivom kontexte“ doby, keďže „súčasný človek nevie viac, kým 
je a teda má problém rozpoznať, ako správne konať. Ako ďalej uviedol, súčasnému človeku nič tak nepomôže 
poznať seba samého, ako otvorenie svojej mysle svetlu pochádzajúcemu od Boha. Ocenil snahu kongregácie 
reagovať a zaoberať sa novodobými tendenciami v myslení človeka, ktoré ho odvádzajú od podstaty viery 
vo vykúpenie Ježišom Kristom.  

V tejto súvislosti Svätý Otec povedal: „Oceňujem preto všetko vami vykonané ohľadom niektorých aspektov 
kresťanskej spásy s cieľom znovupotvrdenia zmyslu vykúpenia. My veríme, že spása spočíva v spoločenstve so 
vzkrieseným Kristom, ktorý nás vďaka daru svojho Ducha uviedol do nového poriadku vzťahov s Otcom 
a medzi ľuďmi.“ 

Pápež František v závere svojho príhovoru vyzdvihol skutočnosť, že  „skutoční pastieri sú tí, ktorí neponechajú 
človeka na seba samého, nenechajú ho ako obeť vlastnej dezorientácie a svojich chýb, ale s pravdou 
a milosrdenstvom ho privedú k znovunájdeniu svojej autentickej tváre spočívajúcej v dobre.“ 

Našiel som v spisbe emeritného pápeža Benedikta list, ktorý 10. marca 2009 napísal otcom biskupom na celom 
svete. Okrem iného v ňom presne pomenoval znamenia našich čias, napr. aj v týchto slovách:  
„V našej dobe, keď na mnohých miestach hrozí nebezpečenstvo, že viera zhasne ako plameň, ktorý viac nemá 
potravu, je prvoradou prioritou: sprítomniť Boha v tomto svete a otvoriť ľuďom prístup k nemu. Nie k nejakému 
bohu, ale k Bohu, ktorý prehovoril na Sinaji; k tomu Bohu, ktorého tvár spoznávame v láske idúcej až do krajnosti 
(porov. Jn 13, 1) – v umučenom a zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi. Skutočným problémom tejto našej dejinnej 
chvíle je, že Boh sa stráca z horizontu ľudí a že Božie svetlo zhasína. Ľudstvu tak chýba orientačný bod 
a deštrukčné účinky tejto situácie sú čoraz zjavnejšie. Viesť ľudí k Bohu – k Bohu, ktorý hovorí v Biblii: 
to je najvyššia a základná priorita Cirkvi a Petrovho nástupcu v tomto čase. Z toho logicky plynie, že nám musí 
ležať na srdci jednota veriacich. Vskutku, ich nezhody a vnútorné spory spochybňujú dôveryhodnosť ich 
hovorenia o Bohu.“  
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Na rozdiel od života uprostred sveta je pre nás dôležite držať sa pravdy a nielen „mať názor“! Dnes zápasíme so 
„stratou pravého presvedčenia“, lebo „pravé presvedčenie“ je vždy spojené s nárokmi na pravdu. A našou 
úlohou je tieto dôležité pravdy predstaviť príťažlivo...   

Okrem iného aj z týchto dôvodov máme na Katolíckej univerzite veľké poslanie: Potrebujeme osobne 
i v spoločenstvách na Katolíckej univerzite denne teologicky aj ľudsky dozrievať!  

Tragédiou našej doby je to, že človek počas osvietenstva (zhruba pred 300 rokmi) absolvoval tzv. antropologický 
obrat, z ktorého sa dodnes ešte nedostal. Tak silne sa sústredil na seba, že zabudol na nadprirodzený cieľ svojho 
života. Zabudol na Boha a žije, akoby Boha nebolo.    

Pred vyše polstoročím mysliteľ Paul Tillich (1886-1965) kritizoval svoju dobu za to, že „predstavuje Boha 
ako objekt vedľa iných objektov, čo napomáha k úniku do ateizmu, lebo chápanie Boha ako svedka mojej 
existencie je prvým krokom k jeho popieraniu a k znižovaniu Boha na úroveň vecí problematických.“  

Dnes vidíme, akú hlbokú pravdu vyslovil Tillich. Boh naozaj nemá byť len svedkom našej existencie, ale jej cieľom. 
Naše dejiny nie sú ničím iným ako neustálou túžbou zo strany Boha, neustálym nadväzovaním kontaktov 
s človekom, neustálym usmerňovaním udalostí smerom k Bohu. Pán Boh i dnes dokáže využiť každý pekný detail 
v živote človeka a tak z nich urobiť mocný nástroj usmerňovania ľudského ducha smerom k Bohu 
(prof. Anton Tyrol). 

Tento „mocný nástroj“ je aj „duch univerzity“. Skúsme si ho pripomenúť: 
Duch univerzity je v hodnote ľudskej dôstojnosti a v živote milosti každého z nás. Napriek tomu, že sme slabí 
a padáme. On je mocný nástroj usmerňovania ľudského ducha smerom k Bohu, hodnotám.  

Duch univerzity je v hodnote milosti a daru vedieť plakať nad sebou a nad svojou biedou. Je v milosti odhodiť 
„kameň pohoršenia“, je v mojej povinnosti modliť sa za tých, ktorí poznali kresťanstvo len cez zlé skutky 
a postoje môjho života.  

Duch univerzity je v tom, aby sme prijali filozofiu cesty, že svet je nekonečnou Golgotou, na ktorej sa denne 
žije i zomiera, aby sme raz prijali aj svoju osobnú smrť, ale to všetko s nádejou, s akou teraz odchádzame od hrobov 
našich blízkych: s nádejou v srdci, že sa všetci stretneme u Pána života v sláve! Zmŕtvychvstalý Kristus mení 
kvalitu nášho života, nemusíme sa už pozerať bez nádeje do budúcnosti, lebo nás myšlienka na smrť a na mŕtvych 
neuvádza do zúfalstva. Náš život totiž nenaráža na smrť ničoty, lebo Kristus otvoril dvere do priestoru večnosti 
s Bohom“ (Mons. Viliam Judák). 

Duch univerzity je v tom, čo zvykneme písať v pozdravoch k Veľkej noci: V tieto dni budem pamätať na vás 
a vašich aj s vďakou za to, že na seba myslíme, za spoločnú pamäť, ktorú uchovávame, za priateľstvo... 

Duch univerzity je v jej identite (Mons. Andrej Imrich). 

Identita katolíckej univerzity je už skrytá v jej názve. Slovom univerzita sa naznačuje, že je to inštitúcia, 
kde sa pestuje seriózna veda. A slovom katolícka je naznačené, že členovia akademickej obce KU si uvedomujú, 
že sú veci, na ktoré experimentálna veda nemá dosah. Je tu čosi, čo matematicky či fyzikálne nemožno ani dokázať, 
ani vyvrátiť. Poznáme to len z Božieho Zjavenia a my sa toho poznania zmocňujeme vierou. 

Na katolíckej univerzite sa vzdelávaním odovzdáva študentom vedecké poznanie sveta a ponúka sa im cesta 
k vedeckému bádaniu. Táto skutočnosť vyplýva z názvu univerzita. Taktiež sa študentom poskytuje náuka 
Katolíckej cirkvi v oblasti viery a mravov a výchova podľa katolíckej morálky. Toto zas vyplýva z názvu katolícka. 
Čo chceme dosiahnuť katolíckou výchovou? Prvoradým a základným cieľom katolíckej výchovy má byť snaha 
vypestovať v človekovi jednoznačné a celoživotné rozhodnutie: vždy a za každých okolností chcem konať dobre. 
Pretože som veriaci kresťan, to dobro chcem konať s úmyslom na slávu Božiu a pre úžitok bratov. Výchovou tento 
úmysel treba v človekovi zapáliť a každý z nás sa má celý život v tomto úmysle upevňovať. 

Hovorí sa, že kde sú obetaví a milujúci rodičia, tam sa rodia princovia. Aj tu platí: keď sú na univerzite múdri 
a ušľachtilí profesori, tam už študent prvák je hrdým členom akademickej obce a univerzita je pre neho 
opravdivá Alma Mater. Univerzita dáva dôstojnosť členom akademickej obce a  tvoriví členovia akademickej 
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obce zvyšujú prestíž univerzity. Takto rastie dôstojnosť jednotlivca a vznešenosť univerzity. Identita profesora, 
študenta i univerzity sa vzájomne ovplyvňujú a spoločne sa dvíhajú alebo upadajú. 

Ako žiak základnej školy som ani veľmi nechápal hodnotu vzdelania. Počas štúdia na strednej škole som začal 
vnímať hodnotu vedomosti, nadobudol som študentské sebavedomie, začal som si vážiť maturitu a tešiť sa z nej. 
K tomu mi dopomohli moji učitelia na strednej škole. Dopomohli mi tiež k poznaniu, že na túto školu spomínam 
s takou vďakou, ako na vlastných rodičov. Koľkokrát okolo tejto školy prechádzam, vždy na ňu hľadím ako na môj 
rodný dom. Bola to moja prvá Alma Mater. Po nej som si už vedel vážiť každú moju školu a patrí k nej aj táto 
univerzita. Ona je tiež moja Alma Mater, ku ktorej sa s vďačnosťou hlásim, lebo aj tu som si zdokonaľoval svoje 
vedomosti. 

Katolícka univerzita je mladou univerzitou a zažíva mnoho bolestí a ťažkostí. Vznikli tu viaceré nedorozumenia, 
ktoré prerástli až do médií, čo pokazilo obraz univerzity pred verejnosťou. Verejnosť to mohla vnímať 
ako nekorektný, ba až škandalózny zápas medzi článkami univerzity. To univerzitu i Cirkev na Slovensku 
poškodilo.  

Je veľké nešťastie, keď sa v rodine z rytiera či gentlemana stane násilník. Aké je to nešťastie, keď na akademickej 
pôde nastane zvada. Aká je znevážená Alma Mater a ako trpia tí, čo ju milujú. Táto univerzita už urobila veľa dobra, 
zaslúži si našu lásku. Ak ju budú milovať vlastní profesori i študenti, zušľachtí sa ich identita a tým aj ich ľudská 
dôstojnosť. Univerzite sa prinavráti dobré meno a česť. Je to pre nás všetkých veľká výzva i povinnosť. 

Katolícka univerzita je katolíckou pôdou. A katolícka pôda má byť miestom bezpečným. Tu má byť v bezpečí 
majetok, ľudské zdravie, ľudská česť, katolícka viera i katolícka morálka. O toto sa treba všetkým usilovať.  

Identita člena akademickej obce: som hrdý na to, že vyučujem či študujem na tejto univerzite, správam sa tak, 
aby som univerzite robil iba česť a nie hanbu, vážim si všetkých zamestnancov, ktorí na univerzite vytvárajú 
zázemie pre členov akademickej obce a vážim si všetkých ľudí mimo univerzity.  

Duch univerzity je v mocnom nástroji usmerňovania ľudského ducha smerom k Bohu.  

Aby sa tak stalo, je potrebné denne ticho, systematicky a s pokorou budovať na Katolíckej univerzite spoločenstvo, 
vzájomnú prajnosť, pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za jej i naše osobné dobré meno.   

Denne prosíme Pána a Darcu našich životov i povolania, aby zachoval našu Katolícku univerzitu v dobrej 
kondícii – tej ľudskej, intelektuálnej i duchovnej. 

Na záver aj priestor pre ľudskú vďačnosť: 
Vrúcne poďakovanie za uplynulé roky i za rok 2017 patrí Konferencii biskupov Slovenska, jej predsedovi 
J. E. Mons. Stanislavovi Zvolenskému, otcom arcibiskupom a biskupom, osobitne Veľkému kancelárovi Katolíckej 
univerzity J. E. Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi - metropolitovi, našim diecézam i farnostiam, 
kňazom vo všetkých stupňoch služby, všetkým zasväteným osobám, rehoľníkom, rehoľným sestrám a celému 
Božiemu ľudu nášho Slovenska s poďakovaním za ich prepotrebnú a tichú pomoc Katolíckej univerzite 
v Ružomberku . 

Ďakujem za pomoc v uplynulom čase Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, všetkým predstaviteľom 
akademickej obce: Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl, Študentskej rade vysokých škôl, 
Akreditačnej komisii – poradnému organu vlády Slovenskej republiky, členom Správnej rady a Vedeckej rady 
Katolíckej univerzity a jej fakúlt a v neposlednom rade všetkým členom Akademického senátu 
Katolíckej univerzity a jej fakúlt. 

A nakoniec, ale nie s menšou láskou, ďakujem všetkým, ktorým sa pôda našej Katolíckej univerzity stala miestom 
realizácie povolania a priestorom angažovania a ktorí denne napĺňajú jej priestory „duchom univerzity“. 
Myslím na tú dennú tichú prácu našich pedagógov a študentov... ten chlieb náš každodenný, ktorý obetujeme 
ako „...plod zeme a práce našich rúk!“ Pamätajme s vďakou na tisícky rúk, z práce ktorých denne žijeme... od našich 
mám upratovačiek cez ruky, čo nám podávajú stravu, až po... Vďaka všetkým, ktorí žijú a konajú tak zodpovedne 
v priestore svojej služby! 
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Naša spoločná cesta rokmi štúdia i práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku nech má aj naďalej atribút 
modlitby veriaceho človeka: „Verím Pane, že si so mnou na všetkých mojich životných cestách a že ma bezpečne 
a isto vedieš za sebou do nebeskej vlasti!“ 

Všetkým do ďalších dní a rokov prajem najkrajšiu ľudskú skúsenosť „čara všednosti“: vychutnávať tichú 
prítomnosť dobra v nás. A denne za ňu vedieť ďakovať Božej láske i milosrdenstvu. 

 

 

 

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
Spracovala: Mgr. Mária PARIGALOVÁ  
 

Názov vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá 
za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť 
uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych 
a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu. Na štyroch fakultách Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (pedagogickej, filozofickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 
2016/2017 študovalo 3 929 študentov, 2 699 v dennej a 930 v externej forme štúdia, vrátane 169 doktorandov. KU 
za 16 rokov svojej existencie ponúkla vzdelanie a formáciu už viac ako 35 000 absolventom.  

MEDZINÁRODNÉ ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ 

Medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou vzdelávaco–formačného života členov akademickej obce 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií:  

 Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU),  
 Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE),  
 Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE).  

Katolícka univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu 
Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, aktívna je obzvlášť pri 
mobilitách jednotlivcov. Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig 
– Učiace sa partnerstvá. Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho 
výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS).  

So zahraničnými univerzitami spolupracuje aj prostredníctvom rámcových a medziuniverzitných dohôd. Ide 
o partnerské univerzity v USA, Afrike a v Európe. Potenciál nadviazaných partnerstiev vyžaduje hlbšie rozvíjanie 
bilaterálnych vzťahov. Výrazný podiel na počte akademických mobilít majú bilaterálne dohody a memorandá 
o porozumení uzavreté s európskymi vysokoškolskými inštitúciami a mobilitné programy, v rámci ktorých 
členovia akademickej obce cestujú do zahraničia na výskumno-vzdelávacie, jazykové a prednáškové pobyty. 
V priebehu roka 2017 univerzita pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev, uzavrela ďalšie dohody 
o spolupráci a výmene študentov s cieľom podporovať ich intelektuálny, profesionálny a osobnostný rast.  

HISTÓRIA 

Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí 
biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina 
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej a jeho 
riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 

V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja 
TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej 
univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol 
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol 
Kluvánek, CSc. (1999-2000). 
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Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity         
v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU 
a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta 
KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu 
vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným 
charakterom od 1. apríla 2002. 

Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 - 
10/2001); jeho nástupcom bol fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004); tretím rektorom bol 
hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008); štvrtým rektorom bol teológ a žurnalista 
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 - 5/2014) a terajším rektorom je teológ Mons. prof. ThDr. Jozef 
Jarab, PhD. (6/2014 - 8/2018). 

PREHLÁSENIE O POSLANÍ 

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme 
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej 
spoločnosti. 

KONTEXT 

Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku  ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy 
a publikovania, služby a spoločenstva. 

Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť 
a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých 
sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity 
do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. 

Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto 
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz 
na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy 
vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja 
múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými. 

POSLANIE 

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. 
Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. 
To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa 
oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania 
pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií  Táto 
zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým 
v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti. 

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov 
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje 
činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie 
univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov 
akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. 
Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý 
vedecký výskum. 
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Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú 
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy 
ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež 
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa 
učenie stane službou spravodlivosti. 

Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať 
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach 
a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti 
na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, 
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života 
sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu 
v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti. 

Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku 
nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená 
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie 
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať 
katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. 
Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva. 

ZÁKLADNÉ HODNOTY 

Pravda:   Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou. 
Profesionalita:  Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka. 
Jednota:  Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.  
Zodpovednosť:  Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity. 

VÍZIA  

Katolícka univerzita v Ružomberku si v rámci vízie do budúcnosti kladie za priority štyri oblasti. Prvou je kvalita 
vzdelávania a výskumu. Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou každého univerzitného prostredia. Druhou je naše 
zameranie na formáciu celého človeka, tzn. napomáhať integrálny rozvoj študentov, čo charakterizuje aj naše 
motto: „Formujeme myseľ a srdce“. Výhodou je, že sme malé spoločenstvo. Chceme klásť dôraz na osobný prístup 
vyučujúcich so záujmom o študenta. Tretím je katolícka identita. Katolícka univerzita je jedinou svojho druhu 
v slovenskom vysokoškolskom prostredí. Chceme rozvíjať hodnoty, ktoré sú nám vlastné a ktoré nás 
charakterizujú, lebo sme presvedčení, že všetko, čo je opravdivo ľudské, je aj kresťanské a všetko kresťanské 
je zároveň aj ľudské. Napokon štvrtou oblasťou je otvorenosť a dialóg. Tento dialóg chceme viesť na poli výučby 
a vedeckého výskumu ako aj v kultúrnej, sociálnej a spoločenskej oblasti.  
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1.1 Vedenie 

Vedenie KU vo funkčnom období rektora 2014-2018 

Rektor prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. 
 prvé funkčné obdobie;  
 poverený výkonom funkcie rektora KU od 01.06.2014 
 vymenovaný od 27.08.2014 
 
Prorektor pre zahraničné vzťahy         doc. prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD. 
 prvé funkčné obdobie;  
 poverený od 11.06.2014 
  vymenovaný od 23.09.2014 
 
Prorektorka pre vzdelávanie doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.  
 prvé funkčné obdobie;  
 poverená od 01.01.2016 
  vymenovaná od 28.01.2016 
 
Prorektor pre vedu a umenie  doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 
 prvé funkčné obdobie;  
 poverená od 23.06.2014 
  vymenovaná od 23.09.2014 
 
Kvestorka  Mgr. Františka HLINOVÁ 
  poverená zastupovaním kvestora KU od 01.04.2016 
 
 Mgr. Daniela VRABKOVÁ 
  vymenovaná od 01.06.2017 

1.2  Akademický senát 

Zloženie Akademického senátu KU vo funkčnom období  2015-2019 

Predseda AS  KU   Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie;  
  predseda od 07.12.2016 do 10.11.2019 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť   PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  tretie funkčné obdobie;  
  podpredsedníčka od 08.11.2016 do 10.11.2019 

Podpredseda AS KU – študentská časť  Mgr. Martin CUBINEK 
  prvé funkčné obdobie;  
  podpredseda od 11.10.2015 do 11.12.2017 
 
  Mgr. Boris PTÁK 
  prvé funkčné obdobie;  
  podpredseda od 12.12.2017 do 10.11.2019 
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Tajomník AS KU  Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie;  
  tajomník od 07.12.2016 do 11.12.2017 
 
  Bc. Samuel Štefan MAHÚT 
  prvé funkčné obdobie; 
  tajomník od 12.12..2017 do 10.11.2019 
 
Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

                zamestnanecká časť  PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 19.09.2017 

  Mgr. Miroslav ZAJAC, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 20.09.2017 

   JUDr. Juraj ČECH, PhD.          
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2019 

  PaedDr. Andrej HUBINÁK, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 03.05.2017 do 10.11.2019 

  doc. ThDr. Branislav KĽUSKA, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 10.11.2019 

  PaedDr. Miriam UHRÍNOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 20.11.2017 do 10.11.2019 

študentská časť  Mgr. Miriama PAČNÁROVÁ 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014 do 21.09.2017          

  Mgr. Martin CUBINEK 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014 do 21.09.2017 

  Mgr. Boris PTÁK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 10.11.2019 

  Boris KOČKO 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 10.11.2019 

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť  ScSLic. Andrea BOŽEKOVÁ, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

  PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 
  štvrté funkčné obdobie; člen AS od 15.11.2006 do 10.11.2019 

  Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

  Mgr. Ivan MOĎOROŠI, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

študentská časť  Samuel JAVORNICKÝ 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 25.10.2016 do 10.11.2019 

  Bc. Samuel Štefan MAHÚT 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 
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Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť  doc. JUDr. ICDR. Juraj JURICA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 14.11.2017 

  doc. ICDR. Miloš PEKARČÍK, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 21.03.2017 

  ICLic. Jozef HOLUBČÍK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

  prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 27.10.2016 do 10.11.2019 

  prof. ThDr. PaedDr. Jozef  BIEĽAK, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 27.04.2017 do 10.11.2019 

 študentská časť  Anton DURČÁK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

  Ing. Marek MARCIN 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

               zamestnanecká časť  Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 04.10.2017 

  doc. MUDr. Jozef  DOMENIK, PhD., MPH 
  štvrté funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2005 do 10.11.2019 

  PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  tretie funkčné obdobie; člen AS od 08.12.2009 do 10.11.2019 

  doc. MUDr. Viliam ŽILÍNEK, CSc. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS. od 30.10.2013 do 10.11.2019 

  doc. PaedDr. PhDr. Viera SIMOČKOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.11.2017 do 10.11.2019 

študentská časť  Michal KUŠNÍR 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 18.05.2017 

  Marek IŠTOK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

  Stanislav REMŠÍK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.11.2017 do 10.11.2019 
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1.3 Vedecká rada 

Zloženie Vedeckej rady KU vo funkčnom období  2014 - 2018 

Predseda VR KU 
1. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD., predseda VR KU – katolícka teológia; 

člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

Externí členovia 
2. J. E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; 

člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

3. J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD., bratislavský arcibiskup – metropolita – cirkevné právo; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

4. J. E. Mons. prof. ICODr. Cyril VASIĽ, SJ, PhD., arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím 
– východné cirkevné právo;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

5. J. E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD., spišský diecézny biskup - katolícka teológia, katechetika;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

6. J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD., nitriansky diecézny biskup - história; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

7. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD., prvý žilinský diecézny biskup – katolícka teológia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

8. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. – medicína;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

9. prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

10. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove - geografia; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

11. prof. MUDr. Marián MOKÁŇ., Dr.Sc., JLF UK Martin – medicína;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

12. prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD., šéfredaktor Katolíckych novín – katolícka teológia; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

Interní členovia 
13. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; 

člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

14. prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. – cirkevná hudba;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

15. doc. Mgr. Marek BABIC, PhD. – história;  
člen VR od 24.05.2016 do 17.06.2018 

16. doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD. – slovenský jazyk, literatúra;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

17. doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby;  
člen VR od 26.05.2015 do 17.06.2018 
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18. prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

19. prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc. – neslovanské jazyky a literatúra, germanistika;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

20. doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

21. prof. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc. – manažment;  
člen VR od 24.05.2016 do 17.06.2018 

22. prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

23. Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD. – kánonické právo;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

24. prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia, cirkevné dejiny;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

25. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD. – katolícka teológia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

26. doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. - ošetrovateľstvo;  
člen VR od 24.05.2016 do 17.06.2018 

27. doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

28. PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. – pedagogika; 
člen VR od 26.04.2017 do 17.06.2018 

29. prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – ošetrovateľstvo; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

30. prof. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

31. prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD. – odborová didaktika;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

32. prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc. – slovenský jazyk, žurnalistika;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

33. prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD. – sociálna práca;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

34. J. E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD. – filozofia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

35. prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD. – katolícka teológia; 
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

36. Mons. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia, biblická teológia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

37. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia;  
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 
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Vzdali sa členstva:  
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU – pedagogika; 
člen VR od 18.06.2014 do 22.02.2017 

prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; 
člen VR od 18.06.2014 do 30.03.2017 

1.4 Správna rada 

Predseda  
J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.    vymenovaný od 30.04.2015 do 30.04.2017 
RK Arcibiskupstvo Bratislava/arcibiskup- metropolita a predseda KBS 

Podpredseda  
Ing. Miloslav ČURILLA      vymenovaný od 15.12.2014 do 14.12.2020 
Mondi SCP, a.s./predseda predstavenstva 

Členovia navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
1. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.   vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019 

RK Biskupstvo Žilina/diecézny biskup 

2. Ing. Michal SLAŠŤAN     vymenovaný od 26.05.2014 do 25.05.2020 
1. zástupca primátora mesta Ružomberok 

3. Ing. Milan MOJŠ      vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
VSR, a.s. Ružomberok/riaditeľ  

4. J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.  vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
RK Arcibiskupstvo Bratislava/arcibiskup - metropolita a predseda KBS 

5. Mgr. Jozef JURKOVIČ                  vymenovaný od 11.11.2016 do 10.11.2022 
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR  

6. Ing. Lucia ZEMANOVÁ                  vymenovaný od 06.02.2017 do 05.02.2023 
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR  

Členovia navrhnutí rektorom KU 
7. Mons. Bernard BOBER     vymenovaný od 05.12.2013 do 04.12.2019 

veľký kancelár KU  

8. Ing. Miloslav ČURILLA     vymenovaný od 15.12.2014  do 14.12.2020 
Mondi SCP, a.s./predseda predstavenstva 

9. Ing. Roman DVORČÁK     vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
Ritro Invest, spol. s r.o./výkonný riaditeľ 

10. Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.    vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
Zväz automobilového priemyslu SR/prezident 

11. Ing. Ján JAŠKO      vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
URANPRES, spol. s r.o./generálny riaditeľ 

12. Ing. Peter VOJTKO     vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
TODOS, s.r.o./majiteľ firmy 
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Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti AS KU 
13. Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.    vymenovaný od 31.07.2014 do 30.07.2018 

KU Ružomberok 

Členovia navrhnutí na návrh študentskej časti AS KU 
14. Bc. Samuel Štefan MAHÚT    vymenovaný od 10.05.2017 do 09.05.2019 

 študent KU 

1.5 Súčasti univerzity 

Fakulty PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 dekan: PaedDr. Peter KRŠKA, PhD.,  
 prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 21.12.2016   

 FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 dekan: doc. Mgr. Marek BABIC, PhD. 
                                     prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 22.12.2015 

 TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 dekan: prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 
 druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 01.10.2015   

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
 dekan: prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. 
 tretie funkčné obdobie, vymenovaný od 01.08.2017 

Ostatné súčasti UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 
 Vedúca: Mgr. Katarína MATUŠKOVÁ  

 ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH 

 UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA 
 Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 
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1.6 Disciplinárna komisia pre študentov 

Disciplinárne komisie pre študentov pracujú na fakultách univerzity: 

Disciplinárna komisia  Pedagogickej fakulty KU pre študentov 

 Predseda: PhDr. Angela ALMÁŠIOVÁ, PhD. 

 Členovia: Mgr. Janka URBANOVÁ 
 doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. 
 Bc. Mária VLASATÁ (študent) 
 Boris KOČKO (študent) 
 Róbert ŠVEC(študent) 

Disciplinárna komisia Filozofickej fakulty KU pre študentov 

 Predseda: PaedDr. Edita PRÍHODOVÁ, PhD. (do 30. 6. 2017) 

 Členovia: doc. Eugen ZELEŇÁK, PhD. 
 František BARTEK (študent) 
 Mgr. Michal MUDROCH (študent) 

Disciplinárna komisia Teologickej fakulty KU pre študentov 

 Predseda: doc. ThDr. Ján JENČO, PhD. 

 Členovia: ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD. (rektor KS KE) 
  doc. ThDr. Peter MAJDA. PhD. (rektor KS SK) 
 Ing. Marek MARCIN (KE) 

Disciplinárna komisia Fakulty zdravotníctva KU pre študentov 

 Predseda: Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI 

 Členovia: doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD., MPH 
  PhDr. Michaela VICAŇOVÁ, PhD. 
 Ľudovít CSÖLDER  (študent) 
  Adrián GALLO (študent) 
 Barbora TRETINOVÁ (študent)
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2 PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2017 
Spracovala: Mgr. Mária PARIGALOVÁ 

 JANUÁR 

16. január 
Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, 
sa dožil životného jubilea 75 rokov. Pri tejto príležitosti mu rektor 
KU v mene celého univerzitného spoločenstva v Ružomberku 
poslal pozdravný list a vyjadril apoštolskému nunciovi želanie. 
 

21. január 
Katolícki kňazi vymenili reverendy za hokejové dresy. 
Pod  záštitou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku 
sa na Zimnom štadióne v Ružomberku uskutočnil 2. ročník 
hokejového charitatívneho zápasu kňazov Spišskej diecézy 
a Košickej arcidiecézy. Tak ako pred rokom zvíťazili kňazi 
z Košíc. Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok putoval na pomoc 
osobám s autizmom SPOS v Ružomberku (Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom). 

24.–25. január 
Akreditačná komisia na svojom 99. zasadnutí v Bratislave prijala 
uznesenie, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita 
v Ružomberku prijala dostatočné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov v kritériu KZU- 2 (výstupy študentov 
na doktorandskom stupni), a preto odporúča Ministerstvu 
školstva ponechať doterajšie začlenenie KU medzi 
univerzitnými vysokými školami. 

25. január 
Katolícka televízia LUX odvysielala reláciu „Doma je doma“ 
venovanú KU. V hodinovej relácii študenti priblížili štúdium 
na KU ako aj svoje voľnočasové aktivity. 

27. január 
Aktuálne dianie na KU i úspešná komplexná akreditácia boli 
témami stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Petra Plavčana s rektorom KU prof. ThDr. Jozefom Jarabom, PhD. 
v Bratislave.  

29. január  
Už po siedmykrát sa posledná januárová nedeľa slávila 
ako ,,Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku“. Pri tejto 
príležitosti napísal rektor KU list, ktorý sa čítal vo farnostiach 
po celom Slovensku v rámci oznamov na konci sv. omše.  

Prorektor KU prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. 
slávil svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v  Banskej Bystrici, ktorú v priamom prenose odvysielalo 
Rádio Lumen. 
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FEBRUÁR 

7. február 
Brány KU sa otvorili na všetkých jej štyroch fakultách – PF, FF, 
TF, FZ v rámci podujatia ,,Deň otvorených dverí“. Záujemcovia 
o štúdium na KU dostali potrebné informácie o štúdiu a na 
jednotlivých fakultách na nich čakal atraktívny sprievodný 
program. 
 

8. február 
Internetový portál studentskefinancie.sk uskutočnil v mesiaci 
január 2017 prieskum, v ktorom sa tisícka študentov vyjadrila, 
ako hodnotia vyučovanie, kvalitu ubytovania a stravovania na 
svojich vysokých školách. Celkovo najlepšie hodnotenou 
slovenskou vysokou školou sa stala KU.  

10. – 12. február 
Z vlastnej iniciatívy zorganizovali študenti KU 2. ročník 
dobročinného festivalu ,,Gospel Fest“. Jeho výťažok putoval 
Klubu Kĺbik, ktorý sa zaoberá pomocou deťom s reumatizmom. 
Cieľom bolo poukázať na gospelovú tvorbu slovenských 
interpretov, v ktorej saj skrýva okrem modlitby aj posolstvo 
lásky, dobra a pokoja. Súčasťou festivalu boli sv. omše 
vo Farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, workshopy 
a koncerty gospelových kapiel v priestoroch KU. 

14. február 
V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ vystúpil 
so svojou prednáškou biblista a v súčasnosti rektor Kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach ThDr. Štefan 
Novotný, PhD. Hovoril o svojej skúsenosti sprievodcu vo Svätej 
zemi, pričom priblížil biblický kontext jednotlivých exponátov 
a objasnil  historický vývoj od čias biblických dejín. Samotná 
prednáška sa opierala o fotografie z minuloročnej augustovej 
púte. 

20. – 21. február 
Prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., prorektor pre 
zahraničné vzťahy KU, sa ako člen predsedníctva Federácie 
katolíckych univerzít Európy (FUCE) zúčastnil pracovného 
stretnutia v Antverpách. Cieľom dvojdňového rokovania bola 
práca na príprave akademického programu zameraného na 
kresťanský humanizmus ako nosný prvok identity Európy. 
 

21. február 
V rámci intelektuálno-formačnej aktivity „Hosť na KU“ vystúpil 
so svojou prednáškou kňaz a cirkevný historik HEDr. Ľuboslav 
Hromják, PhD. Hovoril o komunistickej perzekúcii biskupa Jána 
Vojtaššáka. Pokúsil sa urobiť objektívny historický prierez 
dvadsiatich rokov jeho  politického prenasledovania a poukázal 
aj na jednotvárnosť, ktorá je najväčšou prekážkou pri interpretácii 
životopisu biskupa Jána Vojtaššáka.  
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 23. február 
Rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. dostal od ministra  
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra 
Plavčana list, v ktorom oznamuje, že  na základe odporúčania 
Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka 
univerzita v Ružomberku zostáva v sieti vysokých škôl 
univerzitného typu. 

Pri príležitosti svojho životného jubilea 70 rokov slávil rektor KU 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. ďakovnú sv. omšu v Kaplnke 
sv. Alberta v priestoroch PF KU spolu s kňazmi pôsobiacimi 
na KU a v UPaC. 

KU navštívil veľvyslanec Spojených štátov amerických 
na Slovensku Adam Sterling. Po stretnutí s rektorom KU 
a prehliadke priestorov Univerzitnej knižnice vystúpil na FF KU 
s prednáškou „U.S. politics during changes in Administration“. 
Študenti spolu s americkým veľvyslancom Adamom Sterlingom 
diskutovali o globálnej politickej scéne, americkom prezidentovi 
Donaldovi Trumpovi, ale aj o domácom dianí. Počas prednášky 
a diskusie sa študentom snažil priblížiť, ako vo Washingtone 
prebieha výmena prezidentov a čo všetko je s tým spojené.  

27. február 
Prorektor KU prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. 
slávil v Kaplnke sv. Alberta na PF KU sv. omšu pri príležitosti 
110. výročia od narodenia Ladislava Hanusa (26.2.1907). V roku 
2005 KU ocenila túto výraznú osobnosť Katolíckej cirkvi 
a Slovenska čestným doktorátom in memoriam. V Univerzitnej 
knižnici KU je busta ako aj Ulica Ladislava Hanusa. 

28. február 
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou 
kňaz ThLic. Róbert Neupauer, ktorý je odborníkom na teológiu 
tela a je poverený pastoračnou službou pre snúbencov a rodiny 
v Spišskej diecéze. Hovoril na tému „Dynamika lásky“, v ktorej sa 
zameral na snúbenecké a manželské vzťahy. Celá prednáška 
sa opierala o teológiu tela Jána Pavla II., ktorý sa vo svojich 
encyklikách pokúša odhaliť podstatu ľudskej lásky. 

V Univerzitnej knižnici KU sa uskutočnila vernisáž výstavy 
„MYŠLIENKA–MATERIÁL–TVORIVOSŤ /MÉDIUM PAPIER/“. 
Tvorcovia výstavy, pedagógovia katedry výtvarnej výchovy 
PF KU, predstavili prostredníctvom vybraných prác nielen 
súčasnú tvorbu študentov, ale aj najkvalitnejšie študentské práce 
z minulosti. Výstava poskytovala príležitosť  nazrieť do procesov 
výučby od inšpirácie cez cvičenia až po výsledné realizácie 
na ploche i v priestore. 
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MAREC  

7. marec 
V rámci prednáškového cyklu „Hosť na KU“ sa na KU 
uskutočnila prednáška na tému „Božie volanie a odpoveď človeka“. 
Hosťami boli tentokrát štyria dominikáni z Košíc: br. Alan Ján 
Dely OP, br. Samuel Peter Lovás OP, s. Daniela Monika 
Promčáková OP a s. Adriána Anna Medvecká OP. Prednáška sa 
uskutočnila pri príležitosti osemstoročného jubilea založenia 
rehole dominikánov, v súvislosti s ktorým sa košickí dominikáni 
rozhodli navštíviť viacero slovenských univerzitných 
pastoračných centier, aby vyrozprávali svoje životné príbehy 
a objasnili, aká bola ich cesta k povolaniu do zasväteného života. 

13.-19. marec 
Univerzitná knižnica KU sa aj tento rok zapojila do podujatia 
,,Týždeň slovenských knižníc“, ktoré vyhlasuje Slovenská 
asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov. 18. ročník 
úspešného celoslovenského podujatia  ,,Týždeň slovenských 
knižníc“  sa niesol pod spoločným mottom: ,,Knižnice pre 
všetkých“. 

14. marec 
Na PF KU sa uskutočnila slávnostná inaugurácia nového dekana 
PaedDr. Petra Kršku, PhD. Slávnosť začala o 9 hod. sv. omšou 
v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, ktorú slávil 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita a Veľký 
kancelár KU. O 10:45 hod. sa uskutočnila inaugurácia 
v Aule.sv Jána Pavla II.. 

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU v rámci 
aktivity „Hosť na KU“ zorganizovala prednášku: „Forenzná 
expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave“. Pozvanými 
hosťami boli prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 
a MUDr. František Štuller, PhD. 

15. – 16. marec 
Katedra histórie FF KU hostila výjazdové zasadnutie Výkonného 
výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii 
vied. Členov Slovenskej historickej spoločnosti na univerzitnej 
pôde privítal rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Počas týchto 
dní členovia výboru za spoluúčasti zamestnancov i študentov 
univerzity viedli diskusiu predovšetkým o vyučovaní dejepisu na 
základných a stredných školách. Účastníci diskusie sa  mohli 
spolu s predstaviteľmi SHS, medievalistami Miriam 
Hlavačkovou, Petrom Bystrickým a Jánom Lukačkom oboznámiť 
s obsahom ich najnovších knižných publikácií, ako aj s projektmi, 
na ktorých spomenutí historici aktuálne pracujú. Učiteľom 
dejepisu bola venovaná prednáška doc. Viliama Kratochvíla, 
na ktorej sa všetci účastníci oboznámili s radom zaujímavých 
a podnetných postrehov do praxe. 
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 21. marec  
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vystúpil s prednáškou 
doc. ThDr. PaeDr. Róbert Sarka, PhD. Hovoril na tému 
„Dialóg s islamom“. Vo svojej prednáške objasnil základné 
princípy islamu a zásady, ktoré je potrebné zachovávať 
pri komunikácii s príslušníkmi islamského náboženstva. 

25. marec 
FZ KU sa zapojila do celoslovenskej kampane ,,Deň počatého 
dieťaťa“, ktorej hlavným cieľom bolo upriamiť pozornosť na fakt, 
že život človeka začína počatím. Problematiku úcty k počatému, 
ešte nenarodenému životu, priblížili študentom a zamestnancom 
fakulty študentky 1. ročníka študijného programu 
ošetrovateľstvo pomocou edukačných materiálov 
a symbolických bielych stužiek.  

28. marec 
Na KU sa uskutočnilo tretie ,,Celoslovenské stretnutie biskupov, 
predstaviteľov diecéz a inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, 
zasvätených osôb a laikov“. Diskutovali na tému 
,,Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii”. Stretnutie sa začalo 
sv. omšou v Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku, 
na ktorej o. biskup Peter Rusnák všetkých zúčastnených 
povzbudil k tomu, aby našli pevný bod pre svoj život, ktorým je 
Ježiš Kristus. Moderátorom stretnutia bol dp. Ondrej Chrvala. 
V úvodnom príhovore stretnutia, v Aule sv. Jána Pavla II. 
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, pripomenul 
nevyhnutnosť jednoty. Keď bude spoločenstvo Cirkvi jednotné, 
bude aj evanjelizácia účinná. Na stretnutí vystúpili 
p. Milan Bubák, SVD  prednáškou na tému „Osobný vzťah k Bohu 
– prameň katolíckej identity“, ktorej nosnou myšlienkou bolo vedieť 
sa prehlbovať v osobnom vzťahu k Bohu cez načúvanie Bohu, 
úctu k tichu, hľadanie pokory, úprimnosť. O. biskup Mons. Jozef 
Haľko vystúpil s prednáškou na tému „Ako sa má katolícka identita 
prejavovať navonok“. Členovia jednotlivých spoločenstiev a hnutí 
dostali priestor na to, aby predstavili svoje projekty a aktivity, 
ktoré v blízkej dobe organizujú. 
 

29. marec 
Univerzitná knižnica KU spoločne s Historickým ústavom 
Akadémie vied Českej republiky organizovala obsahovo 
rozsiahlu panelovú výstavu „ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI“ 
s podtitulom „Rezistence československých Židů v letech druhé 
světové války“. Hlavnou autorkou výstavy a odborným 
garantom bola doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 
z Historického ústavu AV ČR, ktorá pedagogicky pôsobí 
na Katedre politológie FF KU. Výstavu garantovalo  Občianske 
združenie Magen a podporoval ju Spolok akademikov Židov 
v Českej republike. 
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APRÍL  

4. apríl 
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vystúpil s prednáškou PhDr.  Mgr. 
Imrich Degro, PhD. Hovoril na tému „Rozlišovanie duchov“. Vo 
svojej prednáške vychádzal z objektu skúmania, pokračoval 
rozdelením impulzov, stanovením cieľa duchovného rozlišovania 
a uviedol kritériá i konkrétne prejavy pôsobenia Božieho ducha, 
zlého ducha a ľudského ducha v duši človeka. 

11. apríl 
V Univerzitnej knižnici KU sa konala iniciácia knihy Mila 
Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka spojená s autorským 
čítaním a multimediálnym programom, ktorého súčasťou bol 
prednes, hudba a tanec. Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve 
Skalná ruža (2017), mapuje bohatú celoživotnú tvorbu poetky, 
ktorá najmä v 90-tych rokoch 20. storočia prinášala do okruhu 
ženského písania, ale i celej slovenskej lyriky inovatívne  podnety. 
Poetka si vyskladala hostí z rôznych oblastí umenia. „Krstnými 
otcami“ jej zbierky boli akademický maliar Ján Kudlička (PF KU) 
a akademický sochár Rastislav Biarinec (PF KU), umelecký 
prednes prebehol v podaní poetky, textárky a prekladateľky 
Silvie Kaščákovej (PF KU), tanečnú performance ponúkla poetka 
Anna Ondrejková. Podmanivé hudobné vstupy realizoval 
hudobný skladateľ Peter Machajdík. Iniciácie sa zúčastnil aj 
vydavateľ Skalnej ruže, básnik, prozaik a  prekladateľ Juraj 
Kuniak. Program prebehol pod záštitou a s podporou Filozofickej 
fakulty KU, organizačne ho pripravila a tiež moderovala Jana 
Juhásová (FF KU). Symbolom iniciácie bola farebná mozaika, 
odkazujúca na fragmenty zbierok, ktoré vstúpili do knižného 
výberu, ale aj na pestrosť života, ktorý je vždy žriedlom umenia. 

24. apríl 
Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu na KU 
pripravil vernisáž fotografií študentov a zamestnancov 
univerzity „Erasmus očami KU“. Akcia sa uskutočnila pri 
príležitosti 30. výročia fungovania tohto programu. Otvorenie 
výstavy sa nieslo v duchu slovenskej ľudovej tradície. 
Po úvodnom príhovore prorektora pre zahraničné veci, mobility 
a formáciu KU prof. ThDr. PaedDr. Františka Trstenského, PhD. 
a univerzitnej koordinátorky Mgr. Michaely Moldovej 
Chovancovej predstavili svoje domovské univerzity zahraniční 
hostia z Poľska a Chorvátska. 

Katolícke biblické dielo a Studia biblica slovaca v spolupráci 
s KU zorganizovali prednášku talianskeho biblistu prof. Marcella 
Alfia Buscemiho, OFM. Prof. Buscemi prednášal v Univerzitnej 
knižnici KU na tému „K miere plnej dospelosti Krista. Aspekty 
kresťanskej dokonalosti u svätého Pavla“.  
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 25. apríl 
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vystúpila s prednáškou 
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., ktorá pracuje ako vedecko-
výskumný pracovník na Ústave experimentálnej medicíny 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Hovorila na tému „Vedecký 
pohľad na homeopatiu“. Rozprávala o pozadí vzniku homeopatie 
ako aj o základných princípoch výroby homeopatických liečiv.  

MÁJ 

2. - 7. máj 
Po vydarenom úvodnom ročníku aj tohto roku zorganizovalo 
v Ružomberku občianske združenie Vzdelávanie umením – 
EduArt, v spolupráci s KU a so Spoločnosťou Ježišovou 2. ročník 
podujatí s kresťanským obsahom a so širokým žánrovým 
rozptylom ,,Týždeň kresťanskej kultúry“. Cieľom podujatí bolo 
upriamiť a sústrediť pozornosť na prítomnosť kresťanských 
hodnôt v kultúrnych prejavoch súčasného človeka a spoločnosti, 
s osobitným akcentom na rôzne formy odovzdávania kresťanskej 
kultúry. Počas celého týždňa bolo možné zúčastniť sa 
nasledovných  podujatí:  
Vernisáž výstavy Ondreja Ďuriana s názvom „PRÍBEHY“. 
Výstava obsahovala výber figurálnych plastík, tvarovaných 
kovaním a tepaním z medeného plechu, ktoré predstavil sám 
autor. Náboženské či kresťanské témy tu boli zahrnuté 
ako prirodzená súčasť autorových myšlienok, jeho života i jeho 
výtvarného prejavu. Výstavu predstavila Mgr. Katarina 
Matuškova, ktorá poukázala aj na spoluprácu Ondreja Ďuriana 
s KU pri tvorbe jej insígnií. 

Verejná diskusia o ponuke kresťanského vzdelávania 
v Ružomberku s názvom „Pridaná hodnota katolíckej školy“. 
Pozvanie do diskusie prijali predstavitelia Materskej školy 
sv. Lujzy Mgr. Elena Chachaľáková, riaditeľka Základnej školy 
sv. Vincenta Mgr. Mária Brejková, riaditeľka Strednej 
zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej MUDr. Ľubomíra 
Albertyová, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja PaedDr. Kamil 
Nemčík, ako aj rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
a prorektorka KU doc. PaedDr.  Janka Bednáriková, PhD. 

Prehliadka dokumentárnych filmov z produkcie Lux 
Communication, ktorá bola sprevádzaná diskusiou o kresťanskej 
audiovizuálnej kultúre za účasti tvorcov, kritikov z radov 
odborníkov a bežných televíznych divákov. 

Bodku za celým Týždňom kresťanskej kultúry učinil „Barokový 
koncert“ z diel obľúbeného talianskeho autora A. Vivaldiho. Pod 
vedením doc. Zuzany Zahradníkovej predstavili pedagógovia 
a študenti Katedry hudby PF KU spolu s Komorným orchestrom 
učiteľov a žiakov ZUŠ Ľ. Fullu tri žánrovo odlišné skladby – 
Koncert pre dvoje huslí a orchester a  mol RV 522; áriu z opery  
Bajazet a sakrálne dielo „Glória“ pre sóla, zbor a orchester. 
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3. máj 
V Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Rybárpoli sa uskutočnilo 
slávnostne ukončenie akademického roka. Ďakovnú sv. omšu 
Te Deum slávil Mons. Štefan Sečka, spišsky biskup. Homíliu 
predniesol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - 
metropolita a Veľký kancelár KU.  
Po skončení sv. omše sa na KU konalo odhalenie a požehnanie 
pamätníka zakladateľom KU – biskupom Mons. Františkovi 
Tondrovi a Mons. Rudolfovi Balážovi. Umelecké stvárnenie je 
dielom akademického sochára Štefana Hudzíka, pre ktorého to 
bolo jedno z posledných diel, keďže náhle zomrel 4. apríla 2017. 
Prítomných najskôr oslovil rektor KU. V krátkosti pripomenul 
históriu vzniku Katolíckej univerzity, pričom vyzdvihol prínos 
obidvoch otcov biskupov. Nasledoval príhovor Ing. arch. Martina 
Bišťana, ktorý realizoval práce na pamätníku. Tretím rečníkom 
bol Milan Fiľo, predseda predstavenstva spoločnosti Eco-invest, 
ktorý sa finančne podieľal na realizácii celého projektu 
pamätníka. Následne odhalený pamätník požehnal košický 
arcibiskup Bernard Bober- metropolita a Veľký kancelár KU. 

12. - 13. máj 
The Nanovic Institute for European Studies – University of Notre 
Dame, USA, zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu 
Hope in the Future: The Experience of Youth Under Comunism, the 
Transition, and the Present. Hostiteľom bola Katolícka univerzita 
v chorvátskom Záhrebe. Tohtoročnej konferencie sa zúčastnili 
zástupcovia katolíckych univerzít z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, 
Chorvátska, USA a Gruzínska. KU zastupovali prorektor prof. 
ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. a PhDr. Andrea 
Božeková, PhD., vedúca Katedry politológie FF KU. 

20. máj 
V Aule TF KU v Košiciach sa uskutočnilo stretnutie 
s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ na tému ,,Prenasledovanie 
kresťanov v súčasnom svete“. Arcibiskup Cyril Vasiľ predstavil aj 
knihu Johna L. Alena, jr. - Globálna vojna proti kresťanom, ktorú 
vydalo vydavateľstvo Dobra kniha. Globálna vojna proti 
kresťanom je najaktuálnejším prehľadom prenasledovaní 
v dnešnom  svete, ktorý prvýkrát vychádza v slovenčine. 

25. máj 
Na KU sa uskutočnilo piate pracovné stretnutie prorektorov 
zodpovedných pre zahraničné vzťahy slovenských univerzít 
a vysokých škôl. V spolupráci s KU podujatie zorganizovala 
Slovenská akademická informačná agentúra SAIA. Stretnutie 
bolo platformou pre výmenu skúseností vysokých škôl v oblasti 
internacionalizácie a pre stimulovanie pozitívnych zmien 
systému vysokého školstva v tejto oblasti.  
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 25. - 28. máj 
V priestoroch areálu Teologického inštitútu a Kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je 
súčasťou KU, sa uskutočnil už 5. ročník duchovno-kultúrneho 
festivalu ,,Spišský Jeruzalem“. Jeho súčasťou bola aj vernisáž 
výstavy akad. mal. Márie Spoločníkovej, ktorá zobrazuje časť 
tvorby zachytenej na fotografiách a časť reštaurovaných plastík 
a reliéfov z tvorby významnej slovenskej reštaurátorky. 
Vernisáže výstavy sa zúčastnila akad. mal. Mária Spoločníková 
osobne a zamyslenie nad jej tvorbou predniesol doc. PhDr. Ivan 
Chalupecký, významný slovenský historik a archivár. Obidvaja 
menovaní sú nositeľmi titulu „doctor honoris causa“, ktorý im 
udelila KU v roku 2015.  

JÚN 

1. – 3. jún 
V portugalskom Lisabone sa uskutočnilo Generálne 
zhromaždenie Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). 
Hostiteľom bola Katolícka univerzita v Lisabone, ktorá si v tomto 
roku pripomína 50. výročie svojho založenia. Prítomní boli 
zástupcovia 32 katolíckych univerzít z celej Európy a Libanonu. 
KU zastupoval prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., 
prorektor pre zahranične vzťahy, ktorý je zároveň členom 
predsedníctva FUCE. 

1. – 6. jún 
Na KU sa uskutočnila už 3. duchovná obnova, tentokrát  na tému 
„Čo mal Otec v srdci, keď dával Desatoro.“ Organizátormi bolo 
občianske združenie Effeta a Univerzitné pastoračné centrum 
KU. Duchovnú obnovu viedol páter Elias Vella. Prednášky mal aj 
prorektor KU prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.,  
ktorý do problematiky Desatora vniesol svoje hĺbkové znalosti 
z oblasti biblistiky a o. Branislav Kožuch, ktorý počas prvých 
dvoch dní okrem prednášania aj kázal a viedol adorácie.  

13. jún 
V Primaciálnom paláci v Bratislave sa konala prezentácia 
komentára ku Knihe žalmov 51-75. Ide o výsledok tímovej práce 
odborníkov v biblických vedách, konkrétne v Starom zákone, 
Slávnostnej prezentácie sa zúčastnil aj rektor KU prof. ThDr. Jozef 
Jarab, PhD. Medzi členov autorského kolektívu patrí prof. ThDr. 
Anton Tyrol, PhD. (TI TF KU), doc. Róbert Lapko, ThD., PhD. (TF 
KU) a ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (PF KU).  

14. jún 
Na streche Univerzitnej knižnice KU zorganizovalo Poradenské  
centrum KU vedomostný kvíz, v ktorom si svoje poznatky 
otestovali nielen študenti našej univerzity V trojkolovej súťaži, 
zameranej na prehľad vedomostí z rozličných oblastí, si prišli  
na svoje študenti pestrej palety odborov.   
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22. jún 
Na Katedre manažmentu PF KU v Poprade sa uskutočnila 
medzinárodná konferencia „Mladí a multikulturalizmus 
na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“. Išlo o súčasť riešenia 
medzinárodného projektu Erasmus+ „Multiculturalism in the face 
of cultural identity – youth educational projects“. 

Výročnú cenu za popularizáciu vedy v oblasti vedecko-
popularizačnej a vzdelávacej činnosti udelila SAV doc. Ing. 
Miroslavovi Sanigovi, PhD., pracovníkovi Katedry biológie 
a  ekológie PF KU a Ústavu ekológie lesa. 

30. jún – 1. júl 
Viac ako 220 odborníkov a profesionálov sa zúčastnilo na 14. 
celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Usporiadala ju 
Katedra sociálnej prace PF KU v Aule sv. Jana Pavla II. Hlavné 
témy ročníka boli: ,,Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 
so  zameraním na manažment rizík“ a ,,Komunitná sociálna práca“. 
Na  konferencii bolo prezentovaných 47 vedeckých a odborných 
príspevkov. S pozvanou prednáškou: „Algoritmus ABCDE 
a štruktúrovaná komunikácia ISBAR v komunitnom ošetrovateľstve a 
sociálnej práci“ vystúpili Miroslava Tokovská a Adriana 
Rosenberg z nórskych univerzít v Sandnes a Stavangeri. Na 
konferencii boli prerokované aj návrhy na riešenie nedostatku 
sestier v Slovenskej republike, najčastejšie problémy sestier 
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a činnosť 
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 
práce. 

JÚL 

3. – 7. júl 
Na KU sa uskutočnil už 10. ročník ,,Detskej univerzity“(DU). 
Program bol určený deťom od 8 do 14 rokov. Aktivity pre deti 
pripravili pedagógovia a študenti z PF, FF a FZ KU 
v Ružomberku a hlavný organizačný a pedagogický patronát 
mala na starosti Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 
PF KU. Cieľom Detskej univerzity bolo poskytnúť deťom kvalitnú 
a primeranú alternatívu na trávenie voľného prázdninového 
času. Mottom tohtoročnej univerzity bola ,,Dobrodružná cesta 
za oznaním“. Malí študenti sa presúvali cez jednotlivé oblasti 
vzdelávania a výchovy pomocou prednášok a workshopov 
z filozofie, biológie, informatiky, geografie, chémie, sociálnej 
práce, náboženstva, žurnalistiky, zdravotníctva, multikultúry, 
hudobnej výchovy, slovenského, talianskeho a nemeckého 
jazyka. Mohli si pozrieť divadelné predstavenia Divadla Portál 
a Divadla na doske a vystúpenie skupiny historického šermu 
Staroslovania. Predstavili sa im aj redaktori a moderátori Rádia 
Lumen a prezradili im zaujímavosti o vysielaní a práci v rádiu. 
DU bola ukončená konferenciou a slávnostnou promóciou. 
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 V tom istom období prebehol 5. ročník ,,Detskej univerzity“ 

aj na TF KU. Deti tu absolvovali rôzne workshopy a prednášky 
z oblasti sociálnej práce, rodinného poradenstva, filozofie 
a ďalších oblastí, okrem iného sa dozvedeli niečo 
aj  o organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám v hmotnej núdzi. 
V závere školského týždňa zložili skúšky. Po absolvovaní 
prednášok a obhajobe záverečných prác pristúpili k slávnostnej 
promócii, na ktorej im boli odovzdané univerzitné diplomy 
a darčeky. 

5. júl 
Vo veku 83 rokov zomrel kardinál Joachim Meisner, emeritný 
arcibiskup Kolína. Kardinál Meisner bol nositeľom titulu „doctor 
honoris causa“, ktorý mu udelila KU v roku 2011 a finančne 
výrazne podporil výstavbu Univerzitnej knižnice KU. Pohrebné 
obrady zosnulého kardinála Meisnera sa uskutočnili 15. júla 
v katedrále v nemeckom Kolíne. Spišskú diecézu zastupoval 
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. 

8. – 15. júl 
The Nanovic Institute for European Studies, ktorý je súčasťou 
katolíckej University of Notre Dame (Indiana, USA), v spolupráci 
s Mendoza College of Business, zorganizoval týždenný 
intenzívny seminár pre zástupcov katolíckych univerzít strednej 
a východnej Európy. Na seminári sa zúčastnilo 17 účastníkov 
zo šiestich krajín postsovietskeho bloku  – z Poľska, Ukrajiny, 
Maďarska, Gruzínska, Chorvátska a zo Slovenska. KU zastupoval 
prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., prorektor pre 
zahranične vzťahy KU, doc. Mgr. Marek Babic, PhD., dekan FF 
KU a PhDr. Andrea Božeková, PhD., vedúca Katedry politológie 
FF KU. Seminár bol zameraný na rôzne oblasti vedenia a riadenia 
katolíckych inštitúcii s cieľom podporiť profesionalitu 
a kompetencie.  

11. júl 
Rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. odovzdal dekrét 
prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc., ktorým ho vymenoval 
za dekana FZ KU. Stalo sa tak na základe voľby Akademického 
senátu FZ KU, ktorá sa uskutočnila 6. júna a následného 
potvrdenia voľby Veľkým kancelárom KU Mons. Bernardom 
Boberom. Prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. sa po štyroch rokoch 
opäť  vrátil  na pozíciu dekana FZ KU a vystriedal tak vo funkcii 
prof. MUDr. Annu Lesňákovú, PhD., ktorej 31. júla skončilo 
funkčné obdobie dekanky. 

28. júl 
V priestoroch FZ KU odslúžil rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, 
PhD. svätú omšu v Kaplnke blahoslavenej sestry Zdenky, kde sa 
uchováva aj jej relikvia. Úmyslom sv. omše bolo poďakovanie 
Pánu Bohu za prácu doterajšieho vedenia a prosba o pomoc 
a požehnanie pre nové vedenie. 
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AUGUST 

12. august 
V Centre svätého Jána Pavla II. v Krakove bola požehnaná 
mozaika, ktorá pripomína návštevu prvého slovanského pápeža 
na Mariánskej hore v Levoči v roku 1995. Myšlienka sa zrodila 
počas pute zamestnancov KU do Krakova v septembri 2016. 
Návrh realizoval Mons. prof. František Dlugoš, dekan farnosti 
Levoča a profesor na KU. Mozaiku vyhotovili umelci z talianskej 
Verony. Bohoslužbu viedol krakovský emeritný arcibiskup, 
kardinál Dziwisz za prítomnosti spišského biskupa Mons. Štefana 
Sečku a rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. 

17. august 
Kňazi UPaC, duchovní otcovia Róbert Slotka, Dušan Galica, Jozef 
Žvanda, po sedemnástich etapách šťastlivo doputovali 
z portugalskej Fatimy k hrobu svätého apoštola Jakuba 
do Santiago de Compostella v Španielsku. Na púť, ktorú 
obetovali aj za dielo Katolíckej univerzity, sa vydali 28. júla 
a prešli 450 km. 

SEPTEMBER 

5. – 7. september 
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule sa uskutočnil kurz pre spovedníkov. 
Spoluorganizátormi podujatia sú Konferencia biskupov 
Slovenska, Apoštolská penitenciária a Pápežský inštitút  Jána 
Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny. Hlavnou témou kurzu 
bol „Kňaz lekár: činy kajúcnika a kňaza v spovedi.“ Na kurze 
vystúpili viacerí hostia, napríklad regens Apoštolskej 
penitenciárie vo Vatikáne Mons. Krzysztof Nykiel a prof. José 
Noriega z Inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme. 

10. september 
V rodnej obci Ondrašovce sa uskutočnilo slávnostné odhalenie 
pamätnej tabule doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. (1936 – 2010), 
dekanovi FF KU v rokoch 2000 – 2007. KU zastupoval rektor KU 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. a dekan FF KU doc. Mgr. Marek 
Babic, PhD. Program začal svätou omšou v Kostole sv. Alžbety 
Uhorskej v Ondrašovciach, ktorú celebroval rektor KU. Po jej 
skončení nasledovalo odhalenie pamätnej tabule pri rodnom 
dome doc. Vaška, kde sa za KU prítomným prihovoril                               
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 

11. september 
V belgickom meste Antverpy sa uskutočnilo pracovné zasadnutie 
vybraných zástupcov predsedníctva FUCE. Hostiteľom bolo 
Univerzitné centrum sv. Ignáca (UCSIA), ktoré je súčasťou 
Antverpskej univerzity. KU zastupoval prof. ThDr. František 
Trstenský, PhD., prorektor pre zahranične vzťahy KU. Hlavným 
bodom rokovania   bola   príprava  modulov  pre  nový  študijný   

 



 

 
 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017  

34 

 program „Korene európskeho humanizmu“ s akcentom na kresťanskú 
identitu, ktorý chce FUCE ponúknuť pre európske univerzity, aby 
ho začlenili do svojich už existujúcich študijných programov. 

13. september 
Zamestnanci KU si vykonali duchovnu púť pred začiatkom nového 
akademického roka. Navštívili Baziliku sv. Jakuba a Baziliku 
Návštevy Panny Márie v Levoči a Spišskú Kapitulu, sídlo Spišskej 
diecézy, kde mali sv. omšu, ktorú pre nich slávil Mons. Štefan 
Sečka, spišsky biskup. 

14. september 
Pred začiatkom nového akademického roka sa konala duchovna 
obnova pre zamestnancov KU. Viedol ju Mons. Štefan Sečka, 
spišský biskup. Za tému si zvolil život a odkaz sv. Martina, keďže 
Spišská diecéza slávi Rok sv. Martina, predniesol prednášku, 
pri ktorej vychádzal zo životného svedectva sv. Martina. Z jeho 
odkazu zvýraznil výchovu svedomia, prehlbovanie duchovného 
života a skutky telesného i duchovného milosrdenstva. Duchovný 
program pokračoval modlitbou sv. ruženca a  sv. omšou, kde otec 
biskup Sečka rozobral postoje ľudí voči ukrižovanému Pánu 
Ježišovi. 
 

18. september 
Pri príležitosti 110. výročia narodenia katolíckeho kňaza a mysliteľa 
Ladislava Hanusa sa v priestoroch Univerzitnej knižnice KU 
uskutočnila vernisáž výstavy ,,LADISLAV HANUS (1907-1994) – 
apologét kultúry, kultúrnosti, kresťanstva a pluralizmu“. 
Z rozsiahlej panelovej výstavy bolo možné vidieť viac ako 80 
obsahovo bohatých listov, na ktorých autor výstavy 
doc. Ing. Viliam J. Gruska prostredníctvom fotografií, archívnych 
materiálov a spomienok predstavil život Ladislava Hanusa. 
Spoluorganizátormi boli Literárne informačné centrum Bratislava, 
AIA Centrum Viliam Ján Gruska Bratislava s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR a Ľubomíra Kružliaka. 

27. september 
V Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, sa 
konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018                    
Veni Sancte. Podujatie začalo sv. omšou, ktorú slávil                        
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup- metropolita 
a predseda Správnej rady KU. Prítomní boli  pomocný košický 
biskup Mons. Marek Forgáč, rektor, vedenie, zamestnanci 
a študenti KU. Po skončení sv. omše nasledovalo slávnostné 
zhromaždenie akademickej obce KU v Aule sv. Jána Pavla II., 
na  ktorom sa uskutočnila slávnostná inauguračná reč, ktorú 
predniesol prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., prorektor Karlovej 
univerzity v Prahe na tému „Múdrosť si postavila dom... Univerzity 
(katolícke univerzity) a ich poslanie“. 
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29. september 
Už deviaty rok organizuje Slovenská organizácia pre výskumné 
a vývojové  aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk 
a Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Európska 
noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky 
predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou. 
V Obchodnom centre MAX v Poprade v 13-tich interaktívnych 
vedeckých stánkoch a expozíciách sa už po štvrtýkrát stretli 
pracovníci z rôznych oblastí vedy a výskumu.  Motto 
tohtoročného festivalu ,,Made by Science – Vytvorené vedou” bolo 
podložené myšlienkou, že každý z nás denne využíva množstvo 
výsledkov vedy a inovácií bez toho, aby si to uvedomoval. Už 
druhý rok reprezentovali zastúpenie  KU na tejto akcii členovia 
Katedry manažmentu PF KU v Poprade, Ing. Anna 
Diačiková, PhD., Mgr. Peter Madzík, PhD. a Mgr. Karol 
Čarnogurský, PhD..  Ich vedecký stánok zameraný na tému 
„Vyskúšaj svoju presnosť“ opäť zaujal širokú verejnosť, ktorá si 
mohla zábavnou formou vyskúšať najnovšie didaktické pomôcky 
využívané vo výučbe manažérskych predmetov a štatistiky.  

OKTÓBER 

3. október 
Na KU sa začal ďalší ročník intelektuálno- formačnej aktivity 
„Hosť na KU“. Ako prví hostia sa predstavili kňazi z UPaC. 
Rozprávali o pešej púti Fatima – Santiago de Compostella, ktorú 
absolvovali uplynulé leto, keď prešli trasu dlhú približne 450 km 
a obetovali ju za spoločenstvo zamestnancov a študentov KU. 

3. – 4. október 
Veľvyslanectvo Poľskej republiky a Poľský inštitút v Bratislave 
zorganizovali prezentáciu knihy Mariana Szcepanowicza Kuriéri 
božieho slova – skúsenosť a dar, ktorá sa uskutočnila najskôr na 
TF KU v Košiciach a nasledujúci deň na PF KU v Ružomberku. 
Kniha opisuje prevoz náboženskej literatúry a devocionálií 
na Slovensko počas totalitného režimu. Mapuje odvážne aktivity 
kňazov a laických veriacich, jednotlivcov a spoločenstiev, 
aby v čase prenasledovania mali veriaci prístup k duchovnej 
literatúre a náboženským predmetom 

4. október 
Na pôde TF KU v Košiciach sa konala medzinárodná vedecká 
konferencia ,,Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej 
práce”. Cieľom konferencie bolo predstaviť organizácie, ktoré 
pracujú s osobami s duševnými poruchami, priblížiť metódy 
sociálnej práce a skúsenosti dobrej praxe v slovenských aj 
zahraničných organizáciách. Konferencie sa zúčastnili domáci aj 
zahraniční prednášajúci, a to ako z praxe, tak aj z odborno-
vedeckých kruhov. 
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 10. október 
V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou 
ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. Hovoril na tému ,,Kresťanská 
symbolika v diele Pán prsteňov“. Prítomným predstavil život 
spisovateľa J. R. R. Tolkiena a zároveň vysvetlil kresťanské 
symboly v jeho slávnej trilógii Pán prsteňov. ThDr. Pavol 
Hrabovecký, S.T.D. sa zameral na cieľ Tolkienovho eposu 
pre kresťanov, zastavil sa  pri najdôležitejších kresťanských 
motívoch tohto diela a  načrtol význam a poslanie jednotlivých 
postáv v príbehu Pána Prsteňov. 

12. – 13. október 
Časopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre 
ľudí) a Katedra žurnalistiky FF KU zorganizovali medzinárodnú 
konferenciu „Výzvy digitálnej komunikáciu pre evanjelizáciu“. 
Hlavným prednášajúcim bol profesor Pápežskej univerzity 
svätého Kríža v Ríme Daniel Arasa, ktorý je známym odborníkom 
na využívanie nových médií v náboženskom prostredí. V rámci 
workshopov vystúpil aj pomocný biskup Bratislavskej 
arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý predstavil svoje 
evanjelizačné aktivity na sociálnej sieti Facebook, najmä 
pravidelné zamyslenia s názvom Na minútku, prosím. 
Inšpiratívne boli aj workshopy tímu okolo saleziána Pavla 
Dzivého, youtubera a benediktínskeho mnícha Michala Máriu 
Kukuča, ktorý ako prvý slovenský youtuber v habite približuje 
život v kláštore a ľuďom odpovedá na najrôznejšie duchovné 
otázky. Zaujímavý pohľad na využitie videí z internetu predstavil 
aj český salezián Libor Všetula, SDB. 

17. október 
V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou 
Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., ktorý už niekoľko rokov 
sprevádza pútnikov na posvätných miestach. Hovoril na tému 
„Fatima očami sprievodcu“. Vo svojej prednáške rozprával o svojich 
prvých pútnických skúsenostiach a pokúsil sa vyzdvihnúť 
prednosti sprevádzajúceho kňaza, pod ktorého vedením sa 
zájazd stáva duchovnou obnovou a putovaním oproti 
obyčajnému turistickému sprievodcovi. Pri príležitosti stého 
výročia fatimského zjavenia otec Gavenda napísal tematickú 
publikáciu, v ktorej objasňuje chronológiu fatimských zjavení, 
životopisy troch vizionárov ako aj takzvané tretie fatimské 
tajomstvo a jeho správnu interpretáciu. Priznáva, že  posolstvo 
fatimských zjavení sa často stretáva s neporozumením, preto sa 
v druhej časti prednášky pokúsil nastoliť kľúč k jeho uchopeniu. 
Na záver otec Gavenda porozprával niekoľko zážitkov zo Svätej 
Zeme a snažil sa objasniť skutočnú povahu nepokojov v Izraeli, 
ale aj fenomén uzdravenia či obrátenia ateistov počas pútí, čím 
potvrdil, že púte nemusia byť len veľkým dobrodružstvom, ale aj 
príležitosťou spoznať Boha o čosi bližšie. 
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19.–20. október 
Katedra manažmentu PF KU v Poprade usporiadala 1. ročník 
,,Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2017)“ 
s tematikou „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“. 
V úvode konferencie za členov organizačného výboru všetkých 
účastníkov privítala Ing. Anna Diačiková, PhD. Svojimi 
príhovormi účastníkov pozdravili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., 
rektor KU, prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry 
manažmentu PF KU a PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan PF KU, 
ktorý následne slávnostne konferenciu otvoril. Prítomným sa tiež 
prihovorili významní hostia: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta 
Poprad a štátny tajomník Ministerstva školstva vedy, výskumu 
a športu,  Mgr. Peter Krajňák. V zastúpení praxe a hlavných 
partnerov sa prihovorili Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, 
DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, 
pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Ing. 
Jaroslav Mervart, PhD., predseda predstavenstva skupiny 
CHEMOSVIT, a.s. a Ing. Juraj Chovaňák, marketingový riaditeľ 
TMR, a.s.  

24. október 
V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou  
SLic. Vladimír Peregrim, SDB. Hovoril na tému ,,Jahveho plameň“. 
Išlo o symbolickú exegézu starozákonnej knihy Pieseň piesní 
(Vľp 8, 5 – 7). 

25. október 
V priestoroch Univerzitnej knižnice KU sa uskutočnilo podujatie 
,,KU 21 – Konferencia o identite a poslaní Katolíckej univerzity“. 
Jeho cieľom bolo zamýšľať sa nad poslaním tejto katolíckej 
vzdelávacej inštitúcie v našej spoločnosti. Vystúpili na nej hostia 
z univerzitného, spoločenského a cirkevného prostredia, ako 
napr. Marek Šmíd, rektor Trnavskej univerzity, Martin Luterán 
z Kolégia Antona Neuwirtha, Marek Forgáč, košický pomocný 
biskup, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky 
Veronika Remišová, bývalý predseda Národnej rady SR 
František Mikloško a mnoho iných hostí.  

24. – 29. október 
Na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí sa uskutočnili ,,Dni kresťanskej kultúry IV.“ 
a ,,Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV.“ Tohtoročnou témou 
bol ,,Sv. Martin z Tours v Roku sv. Martina (1620 rokov od jeho smrti)“ 
a  ,,Osobnosť Ladislava Hanusa (110. výročie narodenia)“. Podujatie 
bolo určené pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Cieľom 
podujatia bolo vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej 
generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na 
myšlienky prof. Ladislava Hanusa, ktorý za vrchol kultúrnosti 
považoval nábožnosť, preto akcent je na duchovnosti. 
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 NOVEMBER 

6. november 
Akademické spoločenstvo KU si pripomenulo všetkých zosnulých 
zamestnancov a študentov KU zádušnou sv. omšou, ktorú slávil 
rektor KU v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli.  

6. – 8. november 
KU navštívila Dr. Monica Caro z Nanovic Institute for European 
Studies, ktorý je súčasťou University of Notre Dame (Indiana, USA), 
s ktorou KU spolupracuje už niekoľko rokov predovšetkým na 
dlhodobých a krátkodobých pobytoch našich vyučujúcich. Cieľom 
jej návštevy boli prednášky, v ktorých priblížila spôsob riadenia 
a fundraisingu  tejto americkej katolíckej univerzity. Monica Caro 
vystúpila na širšom kolégiu rektora s prezentáciou, v ktorej 
predstavila prácu manažmentu University of Notre Dame, stretla sa 
so študentmi a pedagógmi, ktorých informovala o možnostiach 
študentských a učiteľských pobytov na tejto americkej katolíckej 
univerzite.  

6. – 10. november 
KU organizovala aj tento rok ,,Týždeň vedy a techniky 
na Slovensku“, ktorého cieľom bolo zlepšiť vnímanie vedy 
a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať 
a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium 
vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť 
o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu 
a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského 
pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. V rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa na jednotlivých fakultách 
KU uskutočnili rôzne podujatia.  

FF KU ponúkla v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  
rozsiahlejšie podujatia, ako napr. prednáškový cyklus „More 
Tempting than a Cinnabon“ alebo „Dutch Days“, ktoré otvoril 
zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku 
Martijn Lambarts a tiež hosťujúce prednášky z oblasti lingvistiky, 
filozofie či histórie. S témou: „Pojem kritiky a spoločenské vedy“ 
vystúpil Juraj Halas z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Až dve prednášky o vojenskom umení si pre 
akademickú obec pripravil Volodymyr Hucul z Užhorodskej 
národnej univerzity. Nedávne kodifikačné úpravy výnimiek 
z rytmického krátenia v kontraste s jazykovou praxou priblížil 
Ľubomír Kralčák z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Odborné prednášky počas Týždňa vedy 
a techniky doplnilo podujatie „No Rocket Science Day“, ktoré 
pripravila Katedra anglického jazyka a literatúry, ako aj 
prezentácia reportážnej literatúry z dielne vydavateľstva Absynt.  

Na TF KU v Košiciach počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
slávnostne otvorili výstavu „CASSOVIA FOTO  2017". Táto 
výstava   fotografií  združenia K91 Košice, ktoré už  niekoľko rokov  
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spolupracuje s TF KU, je unikátnym pohľadom na mesto Košice, 
jeho krásy a históriu. 

Na pôde FZ KU sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie ,,Ružomberské zdravotnícke dni“. FZ KU 
v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP 
Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, Vysokou školou 
polytechnickou v Jihlavě, Univerzitou Jana Kochanowskiego 
v Kielcach a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne privítala takmer 
200 odborníkov z domova i zo zahraničia. Akcia sa uskutočnila 
pod záštitou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory medicínsko-
technických pracovníkov a Slovenskej komory fyzioterapeutov. 
Odborný program prebiehal v sekciách venovaných problémom 
medicíny súčasnosti a celého spektra nelekárskych zdravotníc-
kych vied. Cieľom už tradičného podujatia bola predovšetkým 
výmena skúseností týkajúcich sa aplikácie najnovších vedeckých 
poznatkov a prezentácia výsledkov vedeckej práce.  

PF KU uskutočnila sériu podujatí v Ružomberku, ale aj 
na detašovaných pracoviskách v Poprade, Levoči a Starej 
Ľubovni. V rámci ,,Týždňa vedy a techniky“  PF KU pripravila 
pre svojich zamestnancov a študentov odborné prednášky, 
prezentácie, konferencie, semináre a workshopy. Do programu 
boli zapojené všetky katedry PF KU, napr.:  
 Katedra geografie PF KU organizovala seminár pod vedením 

prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. z Ústavu trans-
disciplinárnych štúdií v životnom prostredí na tému 
„Slovenské mestá sa pripravujú na klimatickú zmenu“, 
prednášku známeho blogera a propagátora inovatívnych 
metód vyučovania geografie Petra Farárika, alebo prednášku 
doc. RNDr. Jána Laciku, CSc. z Katedry geografie 
a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre na tému                    
,,Vybrané geografické aspekty rozšírenia hradov na Slovensku“.  

 Katedra sociálnej práce PF KU pod záštitou dekana PF KU 
PaedDr. Petra Kršku, PhD. usporiadala vedeckú  konferenciu 
doktorandov s názvom „Sociálna práca vo verejnej správe 
a sociálne služby – s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov 
Európskej únie“.  

 Katedra katechetiky a praktickej teológie PF KU 
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime 
zorganizovala vedeckú konferenciu s názvom „Aktuálnosť 
Mariánskeho kultu pre súčasného kresťana“.  
Katedra biológie a ekológie PF KU v chemickom 
a biologickom laboratóriu usporiadala workshop 
„Experimenty v biológii a chémii zážitkom“ pod vedením 
Ing. Dany Blahútovej, PhD. a Silvie Lukáčovej, počas ktorého 
žiaci zo Základnej školy v Černovej absolvovali cvičenia a 
prostredníctvom zážitku realizovali jednoduché školské 
pokusy z biológie a chémie s cieľom zvýšiť záujem 
o prírodovedné štúdium. 
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  Katedra výtvarnej výchovy PF KU v priestoroch Galérie pod 
krížom usporiadala vernisáž výstavy „Hommage á Juraj 
Meliš“. Výstava bola prehliadkou študentských prác 
z Katedry výtvarnej výchovy PF KU. Vernisáž slávnostne 
otvoril prof. Rastislav Biarinec.  

 Katedra manažmentu PF KU v Novej aule IŠN v Poprade 
v rámci aktivít súvisiacich s vedou a technikou usporiadala 
odborné prednášky a študentom manažmentu sa predstavili 
Ing. Peter Tomečko zo spoločnosti CHEMOSVIT, a.s., 
z Úseku strategického rozvoja s prednáškou na tému „Návrh 
strategických alternatív v medzinárodnom podnikaní“ 
a doc. Ing. Jana Piteková, PhD. s prednáškou na tému 
„Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70% 
a zľavomaty zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO?“.  

 Na inštitúte Juraja Páleša PF KU sa počas Týždňa vedy 
a techniky uskutočnila prednáška na tému „Média 
v edukačnom prostredí IV. Žiak, média, edukácia“, prednášajúcim 
bol doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.; prednášky 
PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD. s názvom: „Motivácia detí 
predškolského veku formou didaktických hier“ a „Zimné 
telovýchovné aktivity a ich využitie v primárnej edukácii“; 
so svojím príspevkom „Detské divadlo a dramatické hry 
ako divadlo“ vystúpila PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
a s príspevkom „Dysfunkcie senzorickej integrácie u žiaka 
s autizmom – dôsledky, identifikácia a možnosti intervencie“ 
vystúpila PaedDr. Jana Hrčová, PhD. Zaujímavá bola beseda 
o básnickej zbierke „Láska má tvar štvorrozmerný“ s básnikom 
a vysokoškolským profesorom doc. PhDr. Františkom 
Ruščákom, CSc. V rámci Týždňa vedy a techniky 
sa uskutočnila aj študentská kvapka krvi, ktorá sa realizovala 
priamo v priestoroch Inštitútu Juraja Páleša v Levoči vďaka 
zamestnancom z Oddelenia klinickej biochémie, hematológie 
a transfuziológie z nemocnice v Levoči. 

Počas Týždňa vedy a techniky na KU bol venovaný jeden deň aj 
poézii a v Univerzitnej knižnici KU sa uskutočnili dve literárne 
podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie 
účastníkov literárnej súťaže. Stretli sa tu začínajúci tvorcovia 
poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy 
a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva 
kúsok vedy a techniky. V prvej časti stretnutia s názvom „Poetry 
Quartet“ vystúpili dvaja českí a dvaja slovenskí básnici: Vít Slíva, 
Petr Hruška, Ján Gavura, Juraj Kuniak. Autorský recitál uvádzala 
literárna vedkyňa Jana Juhásová z FF KU. Druhá časť stretnutia 
bola venovaná slávnostnému vyhláseniu výsledkov 4. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 2017“, ktorej 
vyhlasovateľmi boli PF KU a Klub Tomáša Munka 
v Ružomberku. Súťaž koordinovala Silvia Kaščáková PF KU.  
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V  priestoroch Univerzitnej knižnice KU sa uskutočnila aj 
prezentácia kolektívnej monografie ,,Stredoveké pramene cirkevnej 
hudby na Slovensku“. Monografia je výsledkom spolupráce troch 
autorov, PhDr. Evy Veselovskej, PhD. z Ústavu hudobnej vedy 
SAV v Bratislave, doc. ThDr. Art. Lic. Rastislava Adamku, PhD. 
a doc. PaedDr. Janky Bednárikovej, PhD., pedagógov z Katedry 
hudby PF KU. Ide o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov 
stredovekej hudobnej kultúry Slovenska. Predkladá 
najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých 
rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia 
do začiatku 16. storočia.  

7. november 
UPaC oslávilo 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti 
rektor KU spolu s kňazmi, ktorí pôsobia v UPaC, slávil ďakovnú 
svätú omšu v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli.  

V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou 
Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB. Hovoril na tému ,,Odkaz 
blahoslaveného Titusa Zemana“. Prednáška sa uskutočnila 
pri príležitosti nedávneho blahorečenia dona Titusa Zemana 

9. november  
V jadrovej elektrárni Mochovce sa uskutočnilo celoareálové 
cvičenie zahŕňajúce radiačný únik a haváriu troch osobných 
automobilov. Situácia, v ktorej museli zasahovať havarijná 
skupina Slovenských elektrárni, Ochrana a bezpečnosť, Policajný 
zbor SR, Hasičský a záchranný zbor a Záchranná zdravotná 
služba. ZZS okrem službukonajúcich posádok reprezentovalo aj 
päť dvojčlenných posádok študentov urgentnej zdravotnej 
starostlivosti z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cvičenie 
organizovala Havarijná skupina Slovenských elektrárni 
Mochovce, HaZZ Mochovce a OZ Salus Vitalis pod vedením 
Mgr. Dagmar Tomčányovej. 

14. november 
Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucci  
navštívil KU. V rámci svojho programu otvoril pán veľvyslanec 
na PF KU úplne obnovenú „triedu talianskeho jazyka                                
a kultúry“, venovanú pamiatke slávneho profesora Katerina 
Katerinova, významného jazykovedca a promótora Univerzity 
pre zahraničných študentov v Perugii. Stretol sa na diskusii 
so študentmi taliančiny a s vedením PF KU. Mgr. Katarína 
Matušková, vedúca Univerzitnej knižnice KU predstavila  
veľvyslancovi architektúru knižnice, jej dejiny a fungovanie 
a ukázala mu najkrajšie exempláre kníh. Nakoniec sa pán 
veľvyslanec stretol s vedením KU v zastúpení prorektorky doc. 
PaedDr. Janky Bednárikovej, PhD., ktorá načrtla dejiny KU 
a vykreslila vzťahy, ktoré má naša univerzita s talianskymi 
univerzitami. 
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 V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpili so svojou prednáškou 
Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš. Hovorili na tému 
,,Problematika očkovania“. Svojou prednáškou sa pokúsili priblížiť 
pohľad na očkovanie zo zdravotníckeho a etického hľadiska.  

14. – 15. november 
Na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí, 
ktorý je súčasťou TF KU, sa uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia ,,Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka“. Konferencia sa 
konala pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia. Konferenciu 
otvoril úvodným pozdravom spišský diecézny biskup Mons. Štefan 
Sečka. Po ňom sa prítomným prihovoril Jozef kardinál Tomko, 
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 
V úvodnom bloku príhovorov prítomných pozdravil aj Mons. 
Giuliano Brugnotto, dekan Fakulty Kánonického práva 
v Benátkach a predstavil zborník Mlčiaca Cirkev a Pápežská  
diplomacia 1945-1965. Úvodný blok príhovorov ukončil pozdrav 
rektora Katolíckej univerzity Mons. Jozefa Jaraba a rektora 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí 
vsdp. Petra Majdu. Na konferencii odznelo celkovo 18 príspevkov 
od historikov. Príspevky boli podľa tém rozdelené do blokov, 
pričom po každom nasledovala diskusia.  

 15. november  
Akademické spoločenstvo KU oslávilo deň patróna Kaplnky sv. 
Alberta Veľkého, ktorá sa nachádza na prízemí PF KU. Slávnostnú 
sv. omšu slávil doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD., kňaz 
Rožňavskej diecézy a prednášajúci na Katedre katechetiky 
a praktickej teológie PF KU. 
21. november 
V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpili so svojou prednáškou 
manželia Miroslav a Jana Slebodníkovci. Hovorili na tému 
,,Svedectvo z dynamiky manželstva“. Slebodníkovci sú manželmi už 
23 rokov, na svojej prednáške opísali prítomným nielen chvíle 
spoločného „randenia“, ale aj prvé roky manželstva, ťažkosti, krízy 
aj skúsenosti s „tichou domácnosťou“, ktoré ich stretli počas 
manželského života. Vyzdvihli dôležitú skúsenosť s letným 
formačným stretnutím Kána, ktoré im po 11-tich rokoch manželstva 
pomohlo nanovo objaviť krásu manželstva, dôležitosť spoločných 
rozhovorov a nevyhnutnosť odpustenia. 
 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU a jej 
študenti sa aktívne zapojili do ,,Dňa materských škôl na 
Slovensku“. V tomto roku sa konal už 3. ročník výtvarnej 
prezentácie pre deti z materských škôl s názvom ,,Obrázky z mesta“ 
s tohtoročným podtitulom ,,Miesto, ktoré mám rád“ a 2. ročníkom 
prezentácie detského prednesu s názvom: ,,Poviem Ti básničku“. 
Oboch akcií sa aktívne zúčastnili deti z materských škôl 
z Ružomberka a okolia, ale aj z Oravy, východného Slovenska 
a Poľska.  
  



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017   

 43 

21. - 22. november 
Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra 
predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU zorganizovali 
vedeckú konferenciu ARS ET EDUCATIO IV. s medzinárodnou 
účasťou, ktorá bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, 
pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom. 
Konferenčný program bol tematicky zameraný na oblasť 
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry v súčasnom vzdelávaní, na 
tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na 
hudobné a výtvarné umenie a na jubilujúce osobnosti hudobného 
a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich 
pedagogickej činnosti. Obohacujúce boli príspevky vedecko-
pedagogických pracovníkov z rôznych univerzít i vystúpenia 
doktorandov. Sprievodnými podujatiami konferencie boli: 
výstava študentských prác Katedry výtvarnej výchovy PF KU 
s názvom ,,BIBLIOFÍLIE“, ktorú pripravil a slovom 
sprevádzal  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. a klavírny koncert 
pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, na ktorom sa predstavilo 
klavírne duo Robert Gawroński a Jakub Brawata, hostia 
z Akademie im. Jana Długosza v Częstochowej. S veľkým 
záujmom zo strany študentov PF KU, účastníkov konferencie 
i učiteľov umeleckých predmetov na ZŠ, SŠ i v ZUŠ sa stretli 
hudobné dielne, ktoré viedli Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. 
a Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. 

22. november 
Katedru ošetrovateľstva FZ KU navštívila špecialistka 
pre hodnotenie sústavného vzdelávania Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Mgr. Jana Slováková, 
PhD., ktorá študentom 3. ročníka prezentovala interaktívnu 
prednášku s názvom „Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek- vzdelávanie, členstvo a registrácia“. Prednáška bola 
zameraná na charakteristiku stavovskej organizácie SK SaPA, 
legislatívne normy a ich novelizáciu, hodnotenie sústavného 
vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, licencie, etickú 
spôsobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárodných asociáciách 
sestier a pôrodných asistentiek, publikovanie v odborných 
časopisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách a pod. Príspevok bol 
obohatený o príklady z klinickej ošetrovateľskej praxe 
a o diskusiu so študentmi. 

28. november 
V rámci podujatia „Hosť na KU“ vystúpil so svojou prednáškou 
Mgr. Róbert Neupauer. Hovoril na tému „Rómovia – misia 
(ne)možná“. V prednáške poukázal na možnosť formovania 
Rómov cez evanjelium a ich začlenenia sa do spoločnosti, 
na výzvy a úskalia misie medzi Rómami na Slovensku 
a na prepojenie pastoračnej a sociálnej práce v rómskych 
komunitách. 
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 DECEMBER 

1. – 2. december 
 Schola Cantorum Rosenbergensis, pôsobiaca na Katedre hudby 
PF KU v Ružomberku, sa zúčastnila na 27. Medzinárodnom 
festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebena 
v Prahe. Ružomberská schóla pod vedením umeleckej vedúcej 
doc. PaedDr. Janky Bednárikovej, PhD. sa na festivale uchádzala 
o priazeň v kategórii komorné zbory mládeže a dospelých do 24 
spevákov, kde dovedna súťažilo 7 komorných ansámblov 
z Čiech, Poľska a Slovenska. Medzinárodnej porote v zložení Jiří 
Chvála (ČR), Johann van der Sandt (Juhoafrická republika) 
a Marek Valášek (ČR) ponúkla Schola Cantorum Rosenbergensis 
5 skladieb duchovného charakteru od gregoriánskeho chorálu 
cez raný viachlas až po súčasnú tvorbu. V hodnotení porotcovia 
vyzdvihli predovšetkým muzikálny prejav a hlasovú kultúru 
spevákov, presvedčivé a detailné frázovanie ako aj štýlové 
uchopenie a prepracovanie skladieb. Súčet bodov vyniesol schólu 
do zlatého pásma. Okrem súťažnej prehliadky sa hudobne nadaní 
študenti predstavili aj samostatným koncertom v Kostele 
sv. Martina ve zdi v centre Prahy, kde úspešne a s pozitívnym 
ohlasom reprezentovali Katolícku univerzitu v Ružomberku 
prostredníctvom kvalitnej interpretácie hodnotnej duchovnej 
hudby minulosti i súčasnosti. 

6. december 
Na Katedre manažmentu v Poprade, ktorá je súčasťou PF KU, 
sa konala vernisáž 5. adventnej výstavy  Mgr. art. Emílie 
Blaškovej s názvom ,,BEZ SLÓV“. Nad výstavou prevzal záštitu 
rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. V príhovore k študentom 
a zamestnancom sa autorka predstavila skrze svoju prácu 
a predstavila aj techniku litografie, ktorou boli vytvorené jej 
vystavené diela. Predstavila koncepciu a možnosť využívania 
vizuálneho umenia v práci manažéra a odkryla dešifrovanie 
pomyselných vrstiev "nosičov" informácií vo vizuálnych 
odkazoch dnešnej doby. Na záver odpovedal na otázky z publika 
a povzbudila návštevníkov vernisáže k tomu aby ostali sami 
sebou a používali svoju vlastnú hlavu. 

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU participovala 
na iniciácii knihy Mily Haugovej a Jána Kudličku Paradiso 
/Ricordare/ (Skalná ruža, 2017), ktorá sa uskutočnila 
v Ružomberku vo Fullovej galérii. Podujatie malo slávnostný 
charakter, zvýraznený hudobným sprievodom Andreja Krištofa 
a recitáciou Silvie Kaščákovej z PF KU. Hosťami iniciačného 
obradu boli poetka Anna Ondrejková a akademický sochár  prof. 
Rastislav Biarinec z PF KU. Podujatia sa spolu s autormi zúčastnil 
aj vydavateľ knihy Juraj Kuniak. Akciu moderovala Jana 
Juhásová z FF KU. Zbierku Paradiso /Ricordare/ možno považovať 
aj z dôvodu publikovanej série Kudličkových ilustrácií a vysoko 
kvalitnej grafiky (Pavel Choma) a tlače za umelecký artefakt.  
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8. december  
Vo veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sa 
konala Mariánska akadémia, ktorú pripravili seminaristi 
4. ročníka. Prednášku predniesol Mons. prof. Jozef Bieľak, 
penitenciár Spišskej diecézy na tému „Milostiplná.“ Prednášajúci 
zdôraznil tri skutočnosti zo života Nepoškvrnenej a to: ticho, 
milosť a radosť. Svojím spevom obohatila akadémiu aj tamojšia 
Schola Cantorum. Na záver akadémie sa prítomným prihovoril 
doc. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka. 

10. december 
Druhá adventná nedeľa sa v Kostole povýšenia Svätého kríža 
v Ružomberku niesla v znamení podvečerného sviatočného ticha, 
ktoré bolo umocnené koncertom, organizovaným Katedrou 
hudby PF KU v Ružomberku v spolupráci s Komorným 
sláčikovým orchestrom ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. 
Mimoriadnosť chvíle bola podčiarknutá 20. výročím vzniku 
Katedry hudby a univerzitného speváckeho zboru Benedictus.  

12. december 
Študenti ošetrovateľstva FZ KU Jakub Janík, Andrea Plavčanová, 
Lucia Valečíková a Barbora Tretinová aj tento tok pripravili pre 
pacientov Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok FN a 
klientov centra sociálnych služieb Trojlístok ,,Mikulášsky 
program“. Svojou angažovanosťou a malým sladkým darčekom 
potešili pacientov, ktorí počas tohto dňa zo zdravotných dôvodov 
nemôžu očakávať Mikuláša doma v kruhu najbližších., ale 
aktivita bola obohatením aj pre samotných študentov.  

FF KU usporiadala už po piatykrát charitatívnu akciu v rámci 
,,Vianočných trhov“ organizovanú Katedrou psychológie 
FF KU.  Výťažok z akcie poputoval organizácii miniBODKA o.z., 
ktorá sa zameriava na poskytovanie osobnej asistenčnej služby, 
priamej a nepriamej materiálnej a finančnej pomoci a krízovej 
intervencie pre deti a mládež.  

13. december  
Pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde 
FF KU sa konal 1. ročník podujatia ,,Slovenčinársky milionár“, 
ktorý netradičnou, zábavnou-súťažnou formou preveril v oblasti 
slovenského jazyka a literatúry  nielen vedomosti, ale aj kreativitu 
študentov štvrtých ročníkov stredných škôl. Na súťaži sa 
zúčastnilo 20 dvojčlenných družstiev reprezentujúcich 
stredoškolské inštitúcie z celého Slovenska. Po troch súťažných 
kolách sa do finále prebojovali zástupkyne z dvoch škôl - Spojená 
škola de La Salle (gymnázium) z Bratislavy a Gymnázium Školská 
7 zo Spišskej Novej Vsi. Víťazstvo  v náročnom súboji patrí dvojici 
Anetta Langová a Lucia Mišičáková z bratislavského gymnázia, 
len s tesným jednobodovým odstupom za nimi skončil 
spišskonovoveský tím Lucia Grešová a Valéria Mikolajová.  
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 Na pôde FF KU sa uskutočnil 2. ročník medzinárodnej 
doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami 
výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo 11 
prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola 
rozdelená do viacerých blokov, v ktorých odzneli príspevky 
z rôznych okruhov výskumu filozofie, z oblasti žurnalistiky, 
histórie a historiografie. Konferencia ponúkla doktorandom 
možnosť oboznámiť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež 
získať spätnú väzbu od zúčastnených študentov, spolužiakov 
a vyučujúcich. 

V Organovej sieni FZ KU sa uskutočnil koncert študentov 
a pedagógov zo Sliezskej univerzity v Katowiciach. Účinkujúcimi 
boli Komorný zbor "Piacere" a komorný sláčikový orchester 
Sliezskej univerzity v Katowiciach – Inštitút hudby v Cieszyne. 
Dirigovali Danuta Zoń-Ciuk a Joanna Nowicka.  

Vedecká rada KU na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 28.11.2017 
udelila čestný titul  doctor honoris causa doc. Ing. Milanovi 
Fiľovi, PhD. za mimoriadny prínos v oblasti filantropie, keďže sa 
dlhodobo angažuje v podpore charitatívnych projektov, ktoré 
presahujú hranice Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci, 
kultúry a školstva v krajinách Afriky (Nairobi, Rwanda, Sudán, 
Keňa), Ázie (Irán, Irak, Kambodža) a najnovšie pri pomoci 
utečencom v Grécku. Podporuje taktiež región Liptova 
v športových a kultúrnych aktivitách, Katolícku univerzitu, mesto 
Ružomberok a okolité obce. Okrem pedagógov boli medzi hosťami 
aj poslanci mestského zastupiteľstva v Ružomberku. 
Prorektorka  KU doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 
moderovala celé podujatie, vyzdvihla osobnosť Milana Fiľu, jeho 
podporu rôznych dobročinných projektov na Slovensku aj 
v zahraničí a priblížila jeho pedagogickú a vedeckú prácu. 
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. v slávnostnej reči poďakoval 
Pánu Bohu za to, že  môže pomáhať druhým ľuďom, ako aj za to, 
že sa mu darí v podnikaní. 

18. december 
TF KU v Ružomberku už niekoľko rokov úzko spolupracuje 
s Arcidiecéznou charitou Košice. Aj v tomto pripravila pre jej 
zamestnancov adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa niesla v duchu 
myšlienky ,,Kristova láska sa nás stále dotýka". Počas duchovnej 
obnovy bol vytvorený priestor pre osobné stíšenie, adoráciu, 
ale aj možnosťou prijať sviatosť zmierenia a zúčastniť sa na slávení 
Eucharistie. Záver duchovnej obnovy bol zavŕšený spoločným 
obedom a vzájomným zdieľaním sa. 
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3 INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

Spracovala: doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

Medzi základné priority KU patrí zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu v akreditovaných študijných 
programoch uplatňovaním kreditového systému hodnotenia výsledkov štúdia, pričom obsah vzdelávacích činností 
je inovovaný tak, aby odrážal požiadavky a záujmy nielen praxe, ale aj trendy a vývoj v medzinárodnom meradle. 
Štúdium sa uskutočňuje v troch stupňoch štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandský stupeň 
a spojený  1. a 2. stupeň štúdia) v 6 podskupinách študijných odborov. Štruktúra študijných odborov k 1.9.2017 
(porov. tabuľka č. 15 Prílohy č. 2 k VS): 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1.1) 
 humanitné vedy (2.1) 
 spoločenské a behaviorálne vedy (3.1) 
 žurnalistika a informácie (3.2) 
 ekonómia a manažment (3.3) 
 nelekárske zdravotnícke vedy (7.4) 

Dnes už môžeme konštatovať, že pokračujeme na ceste modernej európskej univerzity, ktorá okrem prípravy 
pedagógov pre materské, základné a stredné školy, pripravuje budúcich zdravotníckych, sociálnych pracovníkov, 
psychológov, žurnalistov, filozofov, historikov, teológov, manažérov a ďalších odborníkov. 

3.1 Študijné odbory a programy 

V akademickom roku 2016/2017 sa vzdelávací proces študentov realizoval celkovo v 169 akreditovaných 
študijných programoch (ako vyplýva z tabuľky č. 15 Prílohy č. 2 k VS). 

V bakalárskom stupni štúdia bolo akreditovaných 81 študijných programov v 23 študijných odboroch: 
učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1), učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (1.1.3), 
pedagogika (1.1.4), predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), liečebná 
pedagogika (1.1.7), filozofia (2.1.1), história (2.1.7), katolícka teológia (2.1.13),  religionistika (2.1.16), slovenský jazyk 
a literatúra (2.1.27), neslovanské jazyky a literatúra (2.1.29), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), 
sociálna práca(3.1.14), žurnalistika (3.2.1), manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), verejné zdravotníctvo (7.4.2), 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (7.4.3), urgentná zdravotná starostlivosť (7.4.6), 
fyzioterapia (7.4.7), rádiologická technika (7.4.8). 

V magisterskom stupni štúdia bolo akreditovaných 69 študijných programov v 16 študijných odboroch: 
učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1), učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (1.1.3), 
predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), filozofia (2.1.1), história (2.1.7), 
katolícka teológia (2.1.13), religionistika (2.1.16), slovenský jazyk a literatúra (2.1.27), neslovanské jazyky 
a literatúra (2.1.29), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), sociálna práca (3.1.14), žurnalistika (3.2.1), 
manažment (3.3.15), fyzioterapia (7.4.7).  

V doktorandskom stupni štúdia bolo akreditovaných 17 študijných programov v  6 študijných odboroch: 
systematická filozofia (2.1.2), slovenské dejiny (2.1.9), katolícka teológia (2.1.13), sociálna práca (3.1.14), teória 
a dejiny žurnalistiky (3.2.2), fyzioterapia (7.4.7).  

Najväčší počet akreditovaných študijných programov v počte 81, tzn. 47,93% z celkového počtu študijných 
programov, bolo v prvom stupni štúdia. V druhom stupni štúdia bolo akreditovaných 69 študijných programov, 
tzn. 40,83% z celkového počtu študijných programov. Na dvoch pracoviskách (Košice, Spišská Kapitula) 
sa uskutočňoval študijný program Katolícka teológia v spojenom prvom a druhom stupni. Doktorandských 
študijných programov na KU bolo akreditovaných  17, tzn. 10,06% z celkového počtu študijných programov. 
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V roku 2017 bolo KU priznané právo uskutočňovať magisterský študijný program Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii v dennej forme štúdia a obnovila sa platnosť priznaného práva uskutočňovať doktorandský študijný 
program Poradenstvo a sociálna komunikácia v externej forme štúdia. 

Ako vyplýva z tabuľky č. 16 Prílohy č. 2 k VS, v roku 2017 bolo PF KU odňaté právo uskutočňovať bakalársky 
a magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba v dennej forme štúdia a  doktorandské 
študijné programy  Didaktika hudby a Teória vzdelávania náboženskej výchovy v externej forme štúdia.  

V akademickom roku 2016/2017 sa vzdelávací proces realizoval spolu v 14 akreditovaných jednopredmetových  
a 36 dvojpredmetových učiteľských študijných programoch, v 102 odborných študijných programoch 
a v 17 vedeckých doktorandských študijných programoch na štyroch fakultách KU, pričom dominovala denná 
forma štúdia (Tabuľka 1, Tabuľka 2). 

Tabuľka 1 Učiteľské študijné programy k 1.9.2017 

Fakulta 
Jednopredmetové štúdium Dvojpredmetové štúdium 

Bc. Mgr. Bc. Mgr. 
denná externá denná externá denná externá denná externá 

PF KU 5 2 4 1 10  8  

FF KU     6  6  

TF KU 1  1  3  3  

FZ KU         

KU 6 2 5 1 19 0 17 0 

Tabuľka 2 Ďalšie odborné a vedecké študijné programy k 1.9.2017 

Fakulta 
Bc. Mgr. PhD. 

denná externá denná externá denná externá 

PF KU 7 6 6 5 2 3 

FF KU 
10 
20 

(dvojodborové)  

10 
20 

(dvojodborové)  3 2 

TF KU 

5  

4 
2 

(spojený                  
1. a 2. stupeň)  3 3 

FZ KU 6  1  1 0 

KU 48 6 43 5 9 8 

3.2 Študenti 

Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. Tabuľka č. 1a Prílohy č.2 k VS) možno konštatovať, že počet študentov 
študujúcich na KU vykazuje opäť mierne klesajúcu tendenciu, čo súvisí aj s demografickou situáciou na Slovensku. 
V roku 2017 bol najnižší celkový počet študentov v sledovanom šesťročnom období. V porovnaní s rokom 2016, 
keď bol celkový počet študentov 4 103, došlo v roku 2017 k zníženiu počtu študentov na 3 629, tzn. o 11,55%. 
V porovnaní s rokom 2016 v prvom stupni štúdia došlo k zníženiu počtu študentov o 9,16%, v druhom stupni 
štúdia o 15,1% a v treťom stupni štúdia sa výrazne znížil počet študentov o 22,48%. Pokiaľ ide o formu štúdia, 
znížil sa počet študentov  dennej formy o 9,64% a  externej formy  o 16,74%.  

V roku 2017 z celkového počtu 3 629 študentov študovalo v dennej forme 2 699, tzn. 74,37% z celkového počtu 
študentov a v externej forme 930, tzn. 25,63% z celkového počtu študentov. 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017   

 49 

Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 254 študentov, 
tzn. 6,99% z celkového počtu študentov (porov. tabuľka č. 1 Prílohy č. 2 k VS). V porovnaní s rokom 2016 išlo 
o zvýšenie o 138 študentov. Medzi cudzincami dominovali občania z Ukrajiny (129), Českej republiky (71) a Poľskej 
republiky (49). 

Univerzita v súlade s cieľmi dlhodobého zámeru neustále zvyšuje orientáciu na študentov denného štúdia.  

Organizácia všetkých stupňov vzdelávania na univerzite je založená na kreditovom systéme štúdia ECTS, ktorý je 
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a s Vyhláškou č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 

Pre študentov sa každoročne zvyšuje počet miest pre absolvovanie časti štúdia na iných univerzitách v zahraničí 
a za absolvované predmety sa im uznávajú kredity.  

Výučba sa realizovala podľa schváleného Harmonogramu akademického roka 2016/2017. 
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3.3 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie v roku 2017 prebehlo v súlade s platnou legislatívou a podmienkami prijatia na štúdium, ktoré 
boli prerokované a schválené v akademických senátoch fakúlt. Jednotlivé fakulty majú vytvorený vlastný 
metodický postup realizácie prijímacieho konania, s ktorým úzko súvisí aj propagácia štúdia pre získavanie 
najlepších študentov stredných škôl pre jednotlivé študijné programy. 

Tabuľka 3 Prijímacie konanie 

Stupeň štúdia Forma štúdia Prihlásení Prijatí Zapísaní 

1. stupeň 
spojený 1. a 2. stupeň 

denná 1 330 1 126 782 

externá 219 196 145 

2. stupeň 
denná 443 385 344 

externá 178 134 114 

3. stupeň 
denná 39 21 21 

externá 21 19 18 

KU 
denná 1 812 1 532 1 147 

externá 418 349 277 

Spolu KU 2 230 1 881 1 424 

 
Celkovo KU zaregistrovala 2 230 prihlášok na štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia 
v dennej aj externej forme, čo bolo o 257 (10,34%) menej uchádzačov ako v predchádzajúcom akademickom roku. 

Z tohto počtu na bakalársky stupeň štúdia sa prihlásilo spolu 1 549 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
1 330 a na externú formu 219 uchádzačov. Na magisterský stupeň v dennej forme sa prihlásilo 443 uchádzačov, 
v externej forme 178 a na doktorandský stupeň v dennej forme 39 a v externej 21 uchádzačov.  

Z celkového počtu prihlásených na prvý stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 927 študentov (oproti roku 2016 
nárast o 14 študentov) a na druhý stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 458 študentov (pokles o 171 študentov), 
na doktorandský stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 39 študentov (o jedného študenta viac oproti roku 2016). 

36
94

23
70

19
86

18
77

15
79

15
49

24
20

17
18

14
12 15

13

12
94

13
22

16
92

11
66

99
6 11

41

91
3

92
7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

prihlášky prijatia zápisy

Graf 2 Vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných uchádzačov na študijné programy v prvom stupni štúdia 
a v spojenom  prvom a druhom stupni 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017   

 51 

Na základe analýzy počtu zapísaných študentov možno konštatovať, že v študijných programoch prvého stupňa 
a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium 69,45% z prijatých v dennej forme štúdia a 72,86% 
z uchádzačov prijatých na štúdium v externej forme (porov. tabuľka č. 3a Prílohy č. 2 k VS). Predstavuje to 49,28% 
zapísaných študentov v študijných programoch prvého stupňa a v spojenom prvom a druhom stupni 
z celkového počtu prijatých uchádzačov. Ide o  zvýšenie v porovnaní s rokom 2016, kedy sa na tento stupeň štúdia 
zapísalo 44,270% z celkového počtu prijatých uchádzačov. Od roku 2013 počet zapísaných na bakalárske štúdium 
a štúdium spojeného prvého a druhého stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepresahuje 70%. 

Na bakalárske študijné programy a študijné programy v spojenom prvom a druhom stupni sa celkovo zapísalo 
70,12% z prijatých uchádzačov. Predstavuje to takmer rovnaký stav ako v  roku 2016, kedy sa na štúdium zapísalo 
70,56% z prijatých uchádzačov.  

V druhom stupni štúdia sa zapísalo 89,35% z prijatých v dennej forme a 85,07% z prijatých v externej forme (porov. 
tabuľka č. 3b Prílohy č. 2 k VS). Predstavovalo to 24,35% zapísaných študentov v študijných programoch druhého 
stupňa z celkového počtu prijatých uchádzačov. Ide o zníženie v porovnaní s rokom 2016, kedy sa na tento stupeň 
štúdia zapísalo 30,50 % z celkového počtu prijatých uchádzačov.  

Na magisterské študijné programy sa celkovo zapísalo 88,25% z prijatých uchádzačov. Predstavuje to mierne 
zvýšenie oproti roku 2016, kedy sa na štúdium zapísalo 86,16% z prijatých uchádzačov.  

V treťom stupni štúdia sa v dennej forme zapísalo 100% prijatých (porov. tabuľka č. 3c Prílohy č. 2 k VS) 
a v externej forme sa zapísalo 94,73% z prijatých uchádzačov. Predstavovalo to 2,07% zapísaných študentov 
v študijných programoch tretieho stupňa z celkového počtu prijatých uchádzačov. 

Prijímaciemu konaniu na KU predchádzala aktívna propagácia štúdia, ktorá bola zabezpečovaná rôznymi formami 
– elektronickou (webové sídla univerzity a fakúlt), printovou (tlač a distribúcia propagačných materiálov 
na stredné školy), kontaktnou (Deň otvorených dverí), mediálnou (televízia LUX, rádio Lumen). Informácie 
o možnostiach štúdia na KU boli zverejnené na web stránke univerzity a webových stránkach fakúlt, rovnako 
na Portáli vysokých škôl. 

3.4 Absolventi 

V akademickom roku 2016/2017 riadne ukončilo štúdium 1 456 absolventov (porov. tabuľka č. 2 Prílohy č.2 k VS). 
Znamená to zvýšenie počtu absolventov o 445 oproti predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom ukončilo 
štúdium 1 901 absolventov. Keďže na PF KU dlhodobo študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné, že má aj 
najväčší počet absolventov - 934, teda 64,14% z celkového počtu absolventov KU. FF KU má 184 absolventov, teda 
12,64% z celkového počtu absolventov KU. V minulých rokoch bol najnižší počet absolventov na FZ KU, v tomto 
roku sa ich počet zvýšil na 170 absolventov (o 19 absolventov viac oproti minulému roku), teda 11,68% z celkového 
počtu absolventov KU, a  najnižší počet  168 absolventov mala v tomto roku TF KU, teda 11,54% z celkového počtu 
absolventov KU. Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia (porov. tabuľka č. 2 Prílohy č. 2 k VS), z celkového počtu 
absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 741 (50,89%) absolventov, magisterské 647 (44,44%) 
absolventov a doktorandské 68 (4,67%) absolventov.  

Medzi absolventmi KU bolo 28 cudzincov (tzn. 1,92% z celkového počtu absolventov), čo znamená výrazné 
zníženie ich počtu v porovnaní s rokom 2015/2016, v ktorom štúdium na KU úspešne ukončilo 301 cudzincov.   
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Graf 3 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2016/2017 

Bližšie údaje o úspešnosti štúdia v jednotlivých stupňoch a podskupinách študijných odborov v období posledných 
šiestich rokov sú uvedené v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 k VS. 

KU umožňuje absolventom magisterských študijných programov pokračovať v rigoróznom konaní, ktoré v roku 
2017 úspešne ukončilo 50 uchádzačov (porov. tabuľka č. 12 Prílohy č. 2 k VS), čo predstavuje nepatrné zníženie 
počtu v porovnaní s minulým rokom, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 52 uchádzačov. Na PF KU 
úspešne ukončilo rigorózne konanie 43 uchádzačov a na TF KU 7 uchádzačov. 

V roku 2017 bolo na obhajobu predložených 1 507 záverečných a rigoróznych prác (porov. tabuľka č. 12 Prílohy 
č. 2 k VS), z ktorých bolo úspešne obhájených 1 484, tzn. 98,47 % z celkového počtu predložených prác. 
Pokračovalo kontrolovanie originality všetkých predložených prác prostredníctvom systému pre odhaľovanie 
plagiátov v Centrálnom registri záverečných prác. 

3.5 Školné 

V akademickom roku 2016/2017 sa výška ročného školného  na KU pohybovala v rozmedzí od 500,- € do 850,- €. 
V súlade s § 92 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov rektor KU mohol odpustiť alebo znížiť školné v zmysle kritérií stanovených 
v Smernici rektora o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
v akademickom roku 2016/207. 

V akademickom roku 2016/2017 vznikla povinnosť uhradiť  školné 1 495 študentom z celkového počtu 3 629 
študentov na KU, tzn. 41,08% študujúcim.  

Dlhodobo najčastejším dôvodom platenia školného je úhrada školného v externej forme štúdia. Povinnosť uhradiť  
školné z dôvodu štúdia v externej forme vznikla 1 115 študentom tzn. 74,58% z celkového počtu študentov 
platiacich školné. V porovnaní s minulým akademickým rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné 
z dôvodu štúdia v externej forme 1 584 študentov, je to zníženie o 29,61% (- 469 študentov) (porov. tabuľka č. 4 
Prílohy č. 2 k VS).  
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Keďže najväčší počet študentov z celkového počtu študentov KU, ako aj z počtu študentov v externej forme štúdia, 
študoval na PF KU, je pochopiteľné, že práve na tejto fakulte sa povinnosť uhradiť školné vzťahovala na najväčší 
počet študentov – 1 208 študentov, tzn. 55,03 % z celkového počtu študentov PF KU. 

Z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 401 študentov, tzn. 26,82% z celkového počtu 
študentov platiacich školné (porov. tabuľka č. 4 Prílohy č. 2 k VS).  

Z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si žiadosť o zníženie školného podalo 211 
študentov a o odpustenie školného 162 študentov. Z podaných žiadostí bolo vyhovené 285 študentom (76,41% 
z celkového počtu žiadateľov ). Pozitívne boli vybavené aj ďalšie podané žiadosti, ktoré sa vzťahovali na uhradenie 
školného formou splátkového kalendára v 2 alebo 3 splátkach alebo na odloženie splatnosti školného.  

KU v akademickom roku 2016/2017 na základe rozpisu rozpočtu pre KU a vlastných zdrojov rozdelila finančné 
prostriedky pre študentov na prospechové štipendiá, motivačné odborové štipendiá a motivačné štipendiá 
za mimoriadne výsledky. 

3.6 Ocenenia študentov  

V hodnotiacom roku dosahovali študenti KU v Ružomberku významné úspechy v rôznych oblastiach a úrovniach. 
Uvádzame úspechy študentov dosiahnuté na medzinárodnej a národnej úrovni. 

MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY 
ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI „Moyzesiana 2017“ v Prešove

Moznich Radoslav 
Cigánková Monika 
Verešová Annamária  
Mišenko Jozef  

- Cena rektora  
- Cena dekanky  
- Cena poroty za dramaturgiu súťažného programu 
- Cena poroty za interpretáciu piesne pre deti 

 
ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI „Študentská umelecká činnosť 2017“ v Ružomberku 

Pekarčík Peter    
Vlasatá Mária     
Milčáková Ľudmila  
Kováčiková Erika, Popaďáková Alžbeta  
Takáčová Kristína, Stachera Matej 
Vlasatá Mária, Mišenko Jozef 
Milčáková Ľudmila  
Pekarčík Peter    
Floreková Ingeborga 
Mišenko Jozef 

- 2. miesto  (hra na organe I. kategória) 
- Čestné uznanie (hra na organe I. kategória) 
- 2. miesto (hra na klavíri II. kategória) 
- 2. miesto (štvorručná hra na klavíri II. kategória) 
- 2. miesto (komorný spev II. kategória) 
- 3. miesto (komorný spev II. kategória) 
- 3. miesto (sólový spev I. kategória) 
- 2. miesto (sólový spev II. kategória) 
- 3. miesto (sólový spev II. kategória) 
- 3. miesto (sólový spev II. kategória) 

QUEENTETO (Takáčová Kristína, Stachera Matej, Vlasatá Mária, Pekarčík Peter, Urbanová Katarína) 
 - 1. miesto (komorný spev II. kategória)

ÚČAST NA VII. ROČNÍKU MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ZÁCHRANÁRSKYCH POSÁDOK ,, Lešť 2017“ 

Lauková Monika , Tabačková Veronika   
Kubáňová Ivana, Bendžala Jozef 
Hurtuková Adriana, Veselovský Peter   

- 1. miesto  
- 3. miesto 
- 3. miesto
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NÁRODNÉ ÚSPECHY 

ÚČAST NA II. ROČNÍKU CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE „Florence roka 2016“ 

Koristeková Katarína - 1. miesto 
 
OCENENIE PRIMÁTORA MESTA RUŽOMBEROK  

Bambúch Filip  
 
 
 
Šiškovičová Františka 
 
Tabačková Veronika 
Stachera Matej 

- spolupodieľal sa na založení univerzitného folklórneho súboru Čebrať, ktorý 
pod jeho vedením výrazným spôsobom prispieva k stmeľovaniu 
univerzitného komunitného života a k rozvoju záujmovej činnosti 
v akademickom  prostredí, 

- za úspešné angažovanie sa v televízii LUX, kde sa spolupodieľa na vytváraní 
pozitívneho obrazu Katolíckej univerzity i mesta Ružomberok, 

- za úspešnú reprezentáciu univerzity, 
- za interpretáciu árie Papagéna z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta. 

 
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, UMELECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 

Hudák Adrián    
Brišáková Božena 
Špaková Lenka  
Bodnár Peter  
Thomková Zuzana    

- 1. miesto  
- 2. miesto 
- 2. miesto 
- 3. miesto 
- Cena Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovenku za úspešnú 

reprezentáciu univerzity 
 
 

 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017   

 55 

4 INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
Spracovala: doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku v súlade s dlhodobým zámerom podporuje celoživotné vzdelávanie, čím 
posilňuje väzby celoživotného vzdelávania na potreby trhu práce a podporuje rozličné formy záujmového 
vzdelávania. Na KU v Ružomberku v roku 2017 na úrovni ďalšieho vzdelávania sa realizovali tak akreditované 
vzdelávacie programy (pôsobnosť akreditácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstve 
zdravotníctva SR), ako aj záujmové vzdelávanie na 4 fakultách (PF KU, FF KU, TF KU, FZ KU), pričom sa 
každoročne výrazne zvyšuje počet jeho účastníkov. 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

Celoživotné vzdelávanie nielen pedagogického a odborného zamestnanca v školstve, ale aj každého jednotlivca 
v produktívnom veku, ktoré vyplýva z práva a zároveň povinnosti udržiavať a rozvíjať si svoje profesijné 
kompetencie, nadobúda čoraz väčší celospoločenský význam a postupne ho univerzity začínajú vnímať 
ako rovnako dôležitú súčasť portfólia, aké malo poskytované vysokoškolské štúdium. Na tejto vízii je založené 
poslanie Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku (ďalej len CCV PF KU), ktoré 
v rámci organizačnej štruktúry vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania 
prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, 
zvyšovaní si profesionality a kariérneho rastu. Ako odborné a výskumné pracovisko zamerané na poskytovanie 
vzdelávacích aktivít interným aj externým zákazníkom a výskum vo svojom deviatom roku existencie ťažisko 
činnosti prioritne zameralo nielen na systémové zabezpečovanie rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom 
kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj na poskytovanie portfólia 
vzdelávacích aktivít pre odborníkov z iných – nepedagogických profesií.  

Centrum svoju činnosť realizovalo na dvoch stálych pracoviskách – v Ružomberku a v Levoči (konzultačné 
stredisko). Činnosti v oblasti prípravy nových a realizácie akreditovaných vzdelávacích aktivít a vedecko-
výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci centra, ktoré sú v správe uvádzané v kumulovanej forme za obe 
pracoviská, ako aj v rámci spolupráce s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej 
či medzinárodnej úrovni zabezpečoval stabilný tím 6 zamestnancov, a najmä v oblasti konzultačnej činnosti 
a posudzovania atestačných prác externej spolupráce v počte 35, v prevažnej miere interných pracovníkov 
z odborných pracovísk PF KU. V nasledujúcich rokoch sa plánuje z dôvodu zefektívnenia činnosti centra realizovať 
centralizáciu všetkých poskytovaných služieb do sídla CCV PF KU. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve PF KU poskytovala 
vzdelávacie kurzy, ktoré pokrývajú potreby celého spektra subjektov od materských škôl po stredné školy v SR, 
ako aj ďalších špecializovaných zariadení (špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie). Uvedené spektrum aktivít, poskytovaných v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov tvorilo významnú časť činnosti centra celoživotného vzdelávania. Počas celého roka 2017 poskytovalo 
viaceré typy akreditovaných kurzov v rámci aktualizačného, inovačného, špecializačného a funkčného 
vzdelávania. Väčšina z nich počas vyhodnocovaného obdobia už bola reakreditovaná, teda po formálnej aj 
obsahovej stránke reflektovala nielen platnú legislatívu, ale aj najnovšie trendy a prístupy v pedagogických 
a ďalších vedných disciplínach. Ide o nasledujúce kurzy:   

Funkčné vzdelávanie 
„Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov“. 
Obsahovo je zamerané na teoretické poznatky z oblasti profesijných kompetencií, potrebných pre výkon riadiacich 
činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca a praktické úlohy napomáhajúce uplatňovaniu metód, 
foriem, prostriedkov a stratégií pri riadení školy/ školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia 
a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú členené v 6 základných moduloch: 
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 Základy práva a školskej politiky;  
 Evalvácia a autoevalvácia kvality školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia 

a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;  
 Psycho-sociálny výcvik a programy na rozvoj ľudských zdrojov;  
 Hodnotenie pracovného výkonu a odmeňovanie zamestnancov;  
 Strategické plánovanie a krízový manažment;  
 Marketing a stratégie rozvoja školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia 

a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Inovačno-funkčné vzdelávanie 
„Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností 
pedagogických a odborných zamestnancov“.  
Obsahovo je zamerané na nové prístupy a kvalitatívne aspekty riadenia metodických orgánov na škole, 
uplatňovanie nástrojov evalvácie kvality a riadenia. Absolventi si osvojili nové teoretické poznatky z oblasti 
profesijných kompetencií, potrebných pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca 
a praktické úlohy napomáhajúce uplatňovaniu metód, foriem, prostriedkov a stratégií pri riadení školy/ školského 
zariadenia, ktoré sú členené v 4 základných moduloch: 

 Všeobecne záväzné právne predpisy;  
 Hodnotenie kvality školy a školského zariadenia;  
 Hodnotenie pracovného výkonu a odmeňovanie zamestnancov;  
 Strategické plánovanie, rozvoj školy a školského zariadenia. 

Obe formy vzdelávania sú určené pre riadiacich pracovníkov v školstve a sú vnímané aj ako jedinečná spätná väzba 
o potrebách školy/ školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie v oblasti kontinuálneho vzdelávania a kvalite poskytovaných vzdelávacích aktivít centra. 
Za posledné 4 roky došlo ku kontinuálnemu a významnejšiemu nárastu u oboch typov kurzov, k významnejšiemu 
pri kurze „Manažment školy a školského zariadenia“ (funkčné vzdelávanie). 

Centrum je v súlade s platnou legislatívou akreditovaným subjektom pre atestovanie pedagogických a odborných 
zamestnancov. Zabezpečenie čo najvyššej kvality atestačného procesu a plynulý prechod vyplývajúci z postupných 
zmien kritérií pre formálnu aj obsahovú stránku vzdelávacích kurzov kontinuálneho vzdelávania sa podarilo 
zvládnuť napriek ďalšiemu významnému nárastu uchádzačov. Pôvodná štruktúra prípravy pedagogických 
a odborných zamestnancov formou edukačnej prípravy pedagogických a odborných zamestnancov k I./II. 
atestácii sa pretransformovala ešte v roku 2016 z dvoch vzdelávacích programov (členených podľa stupňa 
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vykonávanej atestácie) na celkom 12 edukačných programov pedagogických zamestnancov, ku ktorým od začiatku 
roku 2017 boli akreditované dva programy pre odborných zamestnancov. Pretože sú tieto vzdelávacie programy 
založené na pozmenených a pre frekventanta kvalitatívne náročnejších požiadavkách (členených podľa stupňa 
vzdelávania u pedagogického zamestnanca, resp. typu skupiny odborného zamestnanca), tieto si vyžiadali 
individuálnejší prístup pre každú z cieľových podskupín pedagogických, resp. odborných zamestnancov.  

Edukačná príprava na vykonanie prvej atestácie  
Umožňuje poslucháčom v závislosti od aprobácie, resp. dosiahnutého odborného vzdelania osvojiť si ciele 
vyučovacieho a výchovného procesu, vzdelávacie štandardy, učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, 
didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

Edukačná prípravu na vykonanie druhej atestácie  
Umožňuje poslucháčom v závislosti od aprobácie resp. dosiahnutého odborného vzdelania osvojiť si úlohy 
a predmet skúmania didaktiky, prvky modernej didaktiky, problematiku metakognície, metaučenia 
a autoregulácie učenia, moderné koncepcie vyučovacieho procesu, školský vzdelávací program, inovácie 
v didaktike, legislatívnu normu pre hodnotenie a klasifikáciu, kľúčové kompetencie. 
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Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sa uskutočnili v roku 2017 celkom v 9 cykloch, 
je možné charakterizovať ako systematický kvalitatívny rast nadväzujúci na predchádzajúce sledované obdobia. 
A to aj z dôvodu zmien v organizácii a obsahovej stránke procesu atestácií, vyznačujúcej sa vyššou špecializáciou, 
ktorá umožnila klásť väčší dôraz na aplikovateľnosť teoretických poznatkov a vedeckých prístupov v oboch 
zložkách atestácií. Vďaka nárastu podielu absolventov edukačnej prípravy na PF KU v posledných troch rokoch 
sa oproti predchádzajúcim rokom stabilizoval podiel úspešných poslucháčov na celkovom počte prihlásených 
na atestačnú skúšku. Rovnaký bol aj trend zvyšovania podielu absolventov edukačnej prípravy na prvú atestáciu 
na PF KU, ktorí absolvovali bezproblémovo aj druhú atestáciu bez nutnosti absolvovať atestačnú prípravu 
resp. konzultovať intenzívne jej obsah. V tejto oblasti sa pristúpilo k efektívnejšej forme dvojstupňového systému 
poskytovania konzultácií (skupinové a individuálne). Tento faktor dlhodobo prispieva k udržaniu, resp. zvýšeniu 
úrovne práce s poslucháčmi a s kvalitou ich atestačných prác. A to predovšetkým v oblasti riešenia didakticko-
metodických problémov v edukačnom procese s uplatnením významných inovácií s akcentom na sústavné 
skvalitňovanie vyučovacieho procesu. V zmysle platného zákona garantovali úroveň atestačných skúšok 
pedagogických a odborných zamestnancov aj predsedovia skúšobných komisií, ktorých kooptovalo MŠVVaŠ SR.  

Centrum celoživotného vzdelávania zabezpečovalo viaceré kreditové programy kontinuálneho vzdelávania. Vývoj 
počtu absolventov za uplynulých sedem rokov v jednotlivých realizovaných aktivitách centra sú uvedené 
v nasledujúcom grafe. 

Za rok 2017 sa v realizovaných vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania a atestačných skúšok 
zúčastnilo celkovo 2 951 pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. To znamená medziročný pokles 
o 15,90%. Porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami ako aj percentuálny podiel absolventov jednotlivých 
realizovaných aktivít centra sú uvedené v nasledujúcom grafe a tabuľke. 
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Tabuľka 4 Celkový podiel (v %) absolventov vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania 
za roky 2014 - 2017 

Vzdelávacie programy kontinuálne vzdelávanie 2014 2015 2016 2017 

Inovačno-funkčné vzdelávanie „INOVÁCIE V MANAŽOVANÍ 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA“ 

1,42 1,18 1,00 1,66 

Funkčné vzdelávanie „ŠKOLSKÝ MANAŽMENT“ 1,57 1,13 0,94 2,35 

EDUKAČNÁ PRÍPRAVA na vykonávanie prvej atestácie 21,03 24,71 16,73 19,07 

EDUKAČNÁ PRÍPRAVA na vykonávanie druhej atestácie 18,49 23,01 14,39 12,77 

Prvá atestácia 26,05 24,80 34,20 33,09 

Druhá atestácia 29,42 23,62 32,00 27,07 

Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 0,00 0,00 0,00 2,84 

Aktuálne otázky v pedagogike a psychológii 0,00 0,66 0,00 0,00 

Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na ZŠ a SŠ 0,00 0,00 0,23 0,31 

Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nové trendy v hudobnej edukácii 1,27 0,90 0,51 0,48 

Nový model predprimárneho vzdelávania 0,75 0,00 0,00 0,35 

Celkový počet absolventov kontinuálneho vzdelávania 100 100 100 100 

 
Centrum celoživotného vzdelávania má vo svojom portfóliu aj programy ďalšieho vzdelávania pre pedagógov. Ide 
o nasledovné štvorsemestrálne programy, ktoré majú na PF KU dlhoročnú tradíciu a za posledné roky zaznamenali 
oproti tradičným formám vysokoškolského vzdelávania štandardný záujem: 

Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium určené pre absolventov VŠ neučiteľských študijných programov 
pre získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, 
študijných odborov a programov a profily ich absolventov.  

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je určené pre učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ 
učiteľského, resp. pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách. 
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Centrum celoživotného vzdelávania už piaty rok malo vo svojom portfóliu aj ďalšie formy vzdelávania (mimo 
kontinuálneho vzdelávania učiteľov). Kurzy sú určené pre ďalšie cieľové skupiny v rámci celoživotného 
vzdelávania. Ide o nasledovné programy : 

 aktivizácia osôb s ochorením demencie, 
 komunitné plánovanie sociálnych služieb, 
 komunitné plánovanie sociálnych služieb krok za krokom, 
 implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe, 
 kurz opatrovania v Európskej únii. 

Kvalitná vedecko-výskumná činnosť je fundamentálnou podmienkou zabezpečenia kvalitatívneho rastu 
pracoviska, ktorého prioritným poslaním je poskytovanie vzdelávacích služieb, umožňujúci kontinuálny odborný 
rast interných aj externých zamestnancov. V oblasti vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti sa zamestnanci 
centra v súlade s dlhodobou stratégiou zamerali prioritne na aktuálne problémy edukačnej teórie a ich 
implementácie do pedagogickej praxe. V rámci projektu PP/KU 01/17 „História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby – 
dimenzie a potenciál zvyšovania  výkonnosti a rozvoja mesta Poprad“, ktorého hlavným riešiteľom je Katedra 
manažmentu PF KU, centrum ako spolupracujúce pracovisko realizovalo celoplošný výskum zameraný 
na potenciál využitia sakrálnych stavieb vo vzdelávacom procese najmä v rámci regionálnej výchovy. Výsledky 
z vlastnej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti aktivizujúcich vzdelávacích metód a teórie informácií boli 
odbornej verejnosti predstavené ako súčasť pripravovanej monografie. Pre odbornú verejnosť a frekventantov 
vzdelávacích programov boli dostupné aj vedecké prednášky, ktoré centrum zorganizovalo a zabezpečilo 
odborníkov v oblasti pedagogiky a psychológie z externého prostredia (napr. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.  z UK 
v Bratislave či šéfredaktor časopisu Rodina a škola PhDr. Ľubomír Pajtinka), riadenia školstva a kvalita školy (doc. 
PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. z PF UK v Bratislave)  či spolupracujúcich katedier (napr. prof. PhDr. Erich Petlák, 
CSc., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.). Rovnako úspešne spolupracujeme aj s odborníkmi z organizácií 
spadajúcich pod MŠVVaŠ SR – Národného ústavu certifikovaných meraní, Národným ústavom celoživotného 
vzdelávania a Centrom vedecko-technických informácií SR.  

Splnenie vyššie uvedených cieľov na požadovanej kvalitatívnej úrovni si vyžaduje postupné vytváranie lepších 
podmienok pre činnosť centra celoživotného vzdelávania najmä v oblasti materiálneho vybavenia, 
efektívnejšieho využívania digitálnych technológií v procese spracovania údajov a komunikácie s klientmi, ako 
aj vyhovujúcich priestorov, umožňujúcich poskytovanie kvalitných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania. 
V priebehu roku 2017 centrum získalo nové kancelárske priestory a dve prednáškové miestnosti, čo umožnilo 
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vytvoriť dostatočné zázemie pre vlastnú činnosť po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke a predpoklady pre ďalší 
kvalitatívny aj kvantitatívny rast centrom poskytovaných služieb. V priebehu sledovaného obdobia sa podarilo 
spustiť aplikáciu informačného systému, umožňujúceho čiastočnú elektronizáciu administratívnych činností, čím 
sa čiastočne zvýšila efektívnosť fungovania centra a cielenej propagácie vzdelávacích programov. Rovnako dôležité 
bolo pokračovanie v dlhodobo úspešnej spolupráci so špičkovými špecializovanými pracoviskami či 
organizáciami - s Ústavom rusko-slovenských kultúrnych štúdií, Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania, Národným ústavom celoživotného vzdelávania, European Universities Continuing Education 
Network a Asociáciou centier celoživotného vzdelávania pri univerzitách. 

Na Filozofickej fakulte KU v rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania zo 7 evidovaných 
účastníkov vzdelávania v roku 2017 nikto svoje štúdium neukončil. V roku 2017 FF KU poskytovala kvalifikačné 
vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného predmetu alebo 
aprobačného predmetu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre 8 uchádzačov (rozširujúce štúdium). 

Na Teologickej fakulte KU sa v roku 2017 zapísalo 65 uchádzačov (z toho 39 novoprijatých) na doplňujúce 
pedagogické štúdium, pričom toto štúdium v hodnotiacom roku absolvovalo 39 uchádzačov.  

Fakulte zdravotníctva KU v rámci ďalšieho vzdelávania v zdravotníckom povolaní sestra poskytovala vzdelávanie 
v špecializačnom študijnom programe „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ a v certifikovanom 
študijnom programe v odbore „Funkčné vyšetrovacie metódy“. FZ KU organizovala rozličné vzdelávacie aktivity na 
medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek 
v Ružomberku, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov 
a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. Ich účastníci získali certifikáty s príslušným počtom 
kreditov. Organizovaním vzdelávacích aktivít fakulta napomáha zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú povinní 
sústavne sa vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s rozvojom 
príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. V spolupráci s Územným spolkom 
Slovenského Červeného kríža Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Falck-academy a.s. sa FZ KU podieľala aj 
na realizácii kurzov laickej prvej pomoci a organizovaní iných dobrovoľníckych aktivít aj za účasti študentov.  

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

Katolícka univerzita v Ružomberku je členom Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie 
(SAACV) a Asociácie univerzít tretieho veku (ASUVT) na Slovensku. 

Univerzita tretieho veku (UTV) na KU je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie starších ľudí. Štúdium je centrálne 
koordinované Rektorátom KU a v hodnotiacom období sa vzdelávalo 216 poslucháčov v šiestich vzdelávacích 
programoch: 

 Spoznávame Sväté písmo – 110 poslucháčov 
 Kresťanská kultúra – 14 poslucháčov 
 Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie – 19 poslucháčov 
 Humanitné štúdiá – 10 poslucháčov 
 Senior v súčasnej spoločnosti – 19 poslucháčov 
 Filozoficko-teologické základy – TF KU – 44 poslucháčov 

V akademickom roku 2017/2018 sa otvoril nový študijný program ,,Spoznávame Sväté písmo“, o ktorý bol veľký 
záujem, čím výrazne stúpol počet poslucháčov na UTV. 

V rámci UTV sa uskutočnil projekt ,,Finančná gramotnosť“, kde sa účastníci oboznámili s finančnými službami 
v bankovníctve a so základnými podmienkami poisťovníctva.
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5 INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ 
TVORIVEJ ČINNOSTI 

Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj výskumnej činnosti. Koncepcia 
rozvoja výskumnej činnosti sa opiera o základné ciele Dlhodobého zámeru KU 2012-2017, ktorými sú: 

 Posilniť svoje postavenie ako výskumná inštitúcia, ktorá vedie medzinárodný výskumný program 
so širokým spektrom vedných oblastí a prostredníctvom interdisciplinárneho dialógu založeného 
na dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. 

 Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci 
v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity. 

 Rozširovať a skvalitňovať ponuky doktorandských študijných programov s priamou väzbou 
na výskumný potenciál v každej oblasti výskumu. 

Vedecko-výskumná činnosť je jednou z fundamentálnych činností KU, zameraná na oblasť zvyšovania účinnosti 
výchovno-vzdelávacieho procesu a to hlavne tvorbou aktuálneho obsahu výučby, nových didaktických pomôcok, 
ako aj celého didaktického prostredia. Výsledkom práce vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných 
pracovníkov sú početné učebné texty, vedecké a odborné publikácie, nové učebné pomôcky, inovované laboratória 
a odborné učebne.  

Vedecko-výskumná činnosť sa uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, 
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu.  

Výskumná činnosť prebieha na jednotlivých pracoviskách, ktorými sú katedry a ústavy, riešiace konkrétne 
výskumné témy. Tvorivé činnosti v rámci KU sú zamerané predovšetkým na kvalitný výskum v oblastiach: 

 pedagogické vedy 
 humanitné vedy 
 umenie 
 spoločenské a behaviorálne vedy 
 ekonómia a manažment 
 fyzika  
 chémia, chemická technológia a biotechnológie 
 vedy o Zemi a vesmíre 
 vedy o živej prírode 
 informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 
 matematika a štatistika 
 historické vedy a etnológia 
 lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy. 

Výskumná činnosť je realizovaná prevažne s podporou domácich a zahraničných grantových zdrojov, alebo 
vnútorných grantových schém fakúlt. Vo finančnom vyjadrení pokrýval objem tvorivej činnosti so zameraním 
sa na vedu a výskum 22,46% ročného rozpočtu KU (o 3,91 percentuálneho bodu menej ako v roku 2016). 

Výskumná činnosť na KU sa opiera o rozvoj odborov a fakúlt predstavujúcich široké spektrum spoločensko-
vedných a exaktných disciplín, ktoré sú zabezpečované kvalifikovaným zborom takmer 400 pedagógov, vedcov 
a výskumníkov. 
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V roku 2017 bolo podaných 51 výskumných projektov, z toho boli podané 3 žiadosti o finančné prostriedky 
na riešenie projektov výskumu a vývoja Agentúre na podporu výskumu a vývoja, 22 žiadostí o dotáciu na riešenie 
projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a 15 žiadostí o dotáciu na projekty Vedeckej 
grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (Tabuľka 5). V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný pokles v počte podaných 
výskumných projektov o 30,14%.  

Tabuľka 5 Prehľad počtu podaných výskumných projektov v roku 2017 
Podané projekty  PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu 

APVV 1 2   3 

KEGA 11 2 6 3 22 

VEGA 5 6 3 1 15 

INÉ DOMÁCE 3    3 

ZAHRANIČNÉ 2 2 2 2 8 

Celkový súčet 22 12 11 6 51 

Z podaných 51 výskumných projektov bolo schválených 45 projektov (29 domácich a 16 zahraničných).  

Tabuľka 6 Prehľad všetkých získaných výskumných grantov v rokoch 2012 - 2017 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 41 31 21 17 18 16 

Filozofická fakulta KU 20 20 16 14 9 11 

Teologická fakulta KU 4 6 17 12 15 12 

Fakulta zdravotníctva KU 8 2 2 5 8 6 

Celkový súčet 73 59 56 48 50 45 

Všetky fakulty KU sa usilujú o neustále zvyšovanie podielu zapojenia tvorivých pracovníkov do riešenia 
výskumných projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov. Cieľom je dosiahnuť taký stav, aby 
každý tvorivý zamestnanec fakulty vnímal rovnomerne tak svoje didaktické, ako aj vedecko-výskumné pôsobenie, 
čím sa – okrem iného – dosiahne ešte vyššia úroveň prepojenia teórie so vzdelávaním a s praxou a naopak. 

Okrem vedecko-výskumných pracovníkov sa fakulty KU snažia zapájať do riešenia projektov aj svojich 
doktorandov. V roku 2017 tak bolo do riešenia výskumných projektov zapojených 26 doktorandov dennej formy 
štúdia, tzn. 15,38% z celkového počtu 169 doktorandov v dennej forme štúdia. 

Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov doktorandského štúdia do riešenia 
inštitucionálnych projektov zobrazuje Tabuľka 7. 

Tabuľka 7 Počet vedecko-výskumných pracovníkov zapojených do projektovej činnosti 

Fakulta počet učiteľov % z celkového 
počtu učiteľov 

počet doktorandov % z celkového 
počtu doktorandov 

Pedagogická fakulta KU 87 46,00% 1 1,16% 

Filozofická fakulta KU 24 41,00% 15 78,95% 

Teologická fakulta KU 32 72,73% 9 15,52% 

Fakulta zdravotníctva KU  12 17,91% 1 16,67% 

Celkový súčet 155 43,22% 26 15,38% 
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Zaujímavú výpovednú hodnotu má Graf 10 vyjadrujúci prepočítaný objem finančných prostriedkov z domácich 
a zahraničných výskumných grantov v rokoch 2013 až 2016 prepočítaný na jedného tvorivého pracovníka. 

5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém 

Katolícka univerzita v Ružomberku zaznamenala v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku mierny pokles 
v počte získavaných projektov z domácich grantových schém. V sledovanom období bolo na KU riešených celkovo 
29 výskumných projektov z domácich grantových schém, z toho najvyšší podiel predstavovali projekty VEGA 
(44,83%) a KEGA (37,93%).  

Údaje o počte domácich výskumných projektoch a ich finančnom zabezpečení v hodnotenom období uvádzame 
v nasledujúcich  tabuľkách a grafoch. 

Tabuľka 8  Prehľad počtu získaných výskumných domácich projektov z domácich grantov v rokoch  2012 - 2017 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 22 29 19 15 17 15 

Filozofická fakulta KU 6 7 3 6 5 7 

Teologická fakulta KU 4 5 9 4 7 5 

Fakulta zdravotníctva KU 4 2 3 5 2 2 

Celkový súčet 36 43 34 30 31 29 

 
Tabuľka 9 Prehľad počtu získaných domácich výskumných grantov za rok 2017 

Získané projekty PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu 

APVV 1    1 

KEGA 6  3 2 11 

VEGA 7 6   13 

INÉ DOMÁCE 1 1 2  4 

Celkový súčet 15 7 5 2 29 

41
6,

16

31
21

,0
9

46
4,

5

32
8,

62 86
8,

64

51
9,

46

23
0,

8

86
9,

78

15
9,

98 47
3,

26

60
2,

95

21
6,

6

11
43

,2
5

22
5,

93 55
1,

96

46
7,

57

26
0,

48

14
15

,2
2

21
1,

15 51
7,

5

39
7,

64

34
9,

96

14
13

,6
7

16
6,

48 50
4,

95

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

PF KU FF KU TF KU FZ KU KU

2013 2014 2015 2016 2017

Graf 10 Prepočet objemu získaných finančných prostriedkov z domácich a zahraničných grantov v rokoch                   
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Najvyššiu úspešnosť v získaní výskumných projektov z domácich grantových schém dosiahla PF KU (51,72% 
z celkového počtu domácich výskumných projektov), ktorá získala aj najviac finančných prostriedkov. Podiel 
fakúlt na získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich výskumných projektov dokumentuje Graf 12. 

 

 

 

PF KU
60%

FF KU
17%

TF KU
15%

FZ KU
8%

Graf 12 Podiel fakúlt na získaných finančných prostriedkoch na riešenie domácich výskumných projektov                         
v roku 2017 
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Prostredníctvom domácich grantových schém na riešenie projektov získala KU objem finančných prostriedkov 
v sledovanom období 87 888,- €, čo v porovnaní s rokom 2016 znamená mierny nárast o 3,83%. Najvyššiu finančnú 
dotáciu predstavujú projekty VEGA (44 750,- €) a KEGA (33 750,- €). Prehľad získaných finančných prostriedkov 
fakultami je uvedený v Tabuľke 10 a v Tabuľke 11. 

Tabuľka 10 Prehľad objemu finančných prostriedkov  z výskumných domácich grantov v rokoch 2014 - 2017 

Fakulta 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

Pedagogická fakulta KU 87 311,00 19 63 734,00 15 56 268,00 17 52 422,00 15 

Filozofická fakulta KU 5 550,00 3 14 623,00 6 11 040,00 5 15 248,00 7 

Teologická fakulta KU 27 188,00 9 18 941,33 4 13 944,00 7 13 065,00 5 

Fakulta zdravotníctva KU 7 082,00 3 7 603,00 5 3 397,00 2 7 153,00 2 

Celkový súčet 127 131,00 34 104 901,33 30 84 649,00 31 87 888,00 29 

 
Tabuľka 11 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov v rokoch 
2014 - 2017 

 Fakulta 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

APVV 

Pedagogická fakulta KU 6324,00 2 4 550,30 1 3 471,00 1 2 750,00 1 

Filozofická fakulta KU         

Teologická fakulta KU         

Fakulta zdravotníctva KU         

Spolu 6 324,00 2 4 550,30 1 3 471,00 1 2 750,00 1 

KEGA 

Pedagogická fakulta KU 27 320,00 7 11 091,00 3 13 230,00 7 16 032,00 6 

Filozofická fakulta KU         

Teologická fakulta KU 22 688,00 7 18 941,33 4 11 444,00 4 10 565,00 3 

Fakulta zdravotníctva KU 4 292,00 1 7 063,00 1 1 797,00 1 7 153,00 2 

Spolu 54 300,00 15 37 095,33 8 26 471,00 12 33 750,00 11 

VEGA 

Pedagogická fakulta KU 53 667,00 10 48 093,00 11 39 567,00 9 29 640,00 7 

Filozofická fakulta KU 5 550,00 3 14 623,00 6 11 040,00 4 15 110,00 6 

Teologická fakulta KU         

Fakulta zdravotníctva KU         

Spolu 59 217,00 13 62 716,00 17 50 607,00 13 44 750,00 13 

Ostatné

Pedagogická fakulta KU       4 000,00 1 

Filozofická fakulta KU      1 138,00 1 

Teologická fakulta KU 4 500,00 2   2 500,00 3 2 500,00 2 

Fakulta zdravotníctva KU 2 790,00 2 540,00 4 1 600,00 1   

Spolu 7 290,00 4 540,00 4 4 100,00 5 6 638,00 4 

Celkový súčet 127 131,00 34 104 901,63 30 84 649,00 31 87 888,00 29 
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5.2 Projekty podporované zo zahraničných schém 

V sledovanom období bolo podaných 8 žiadostí na riešenie výskumných projektov zo zahraničných grantov. 
Schválených bolo 16 projektov podporených zo zahraničných grantových schém, čo oproti predchádzajúcemu roku 
2016 značí pokles o 15,79ˇ% v úspešnosti získania zahraničných projektov. Schválené projekty boli finančne 
podporené nasledovnými zahraničnými grantovými schémami: Technologická agentúra ČR (Praha/CZ), Porticus 
by Stiftung Auxilium (Zug/SE), Nederlandse Taalunie, University of Innsbruck, SCIENTIA ARS EDUCATIO (Krakow/ 
PL), EDUCARIO sp. z. o. o. (Lódź/ PL), Sotio a.s. (Praha/CZ).  

I v súčasnosti platí, že početnejšie väzby na medzinárodné pracoviská sme mali na základe individuálnych 
kontaktov vedecko-pedagogických pracovníkov. 

Tabuľka 12 Prehľad počtu získaných výskumných projektov zo zahraničných grantov v rokoch  2012 - 2017 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 19 2 2 2 1 1 

Filozofická fakulta KU 14 13 11 7 4 4 

Teologická fakulta KU  1 8 1 8 7 

Fakulta zdravotníctva KU 4  1  6 4 

Celkový súčet 37 16 22 10 19 16 

Zapojenosť jednotlivých fakúlt KU do projektov  podporených zahraničnými grantovými schémami v období                    
od 01.01.2012 do 31.12.2017 je veľmi nerovnomerná (viď Graf 13). 

Na riešenie výskumných projektov v roku 2017 získali fakulty KU zo zahraničných grantových schém finančné 
prostriedky  v celkovej výške 74 776,83 €. V porovnaní s rokom 2016 došlo nielen k poklesu získaných zahraničných 
výskumných projektov, ale aj k poklesu objemu finančných prostriedkov, čo predstavuje pokles o 17,71%. Podiel 
sumy zahraničných výskumných grantov na celkovej sume získaných výskumných grantov za rok 2017 
predstavuje 45,97%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12,02% menej. 

Údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov 
v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce, ktoré KU získala v rokoch 2014-2017, sú uvedené 
v Tabuľke 13. 
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Tabuľka 13 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných zahraničných grantov v rokoch 2014 - 2017 

Fakulta 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

Pedagogická fakulta KU 20 030,00 2 54 113,08 2 31 540,97 1 18 396,83 1 

Filozofická fakulta KU 9 800,00 11 2 500,00 7 5 050,00 4 5 050,00 4 

Teologická fakulta KU 21 050,00 8 8 335,00 1 48 000,00 8 50 550,00 7 

Fakulta zdravotníctva KU  1  0 6 280,00 6 780,00 4 

Celkový súčet 50 880,00 22 64 948,08 10 90 870,97 19 74 776,83 16 

 

Najúspešnejšou fakultou, ktorá v roku 2017 prevýšila ostatné fakulty v získaní finančných prostriedkov na riešenie 
zahraničných projektov, bola TF KU.  
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Graf 15 Podiel fakúlt na získaných finančných prostriedkoch na riešenie zahraničných výskumných projektov 
v roku  2017 
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5.3 Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom 
ostatných grantov 

V roku 2017 okrem domácich a zahraničných výskumných grantov implementovali pracoviská KU viacero grantov 
z rôznych podporných schém. Spolu s fakultami na ich dosiahnutí participoval aj Rektorát KU. V sledovanom 
období riešitelia získali na nevýskumné projekty 354 766,78  € z domácich grantov a 352 301,21 € zo zahraničných 
grantov. Išlo najmä o vzdelávacie a podporné programy, ako sú ERASMUS+, CEEPUS. Tieto MŠVVaŠ SR vykazuje 
ako vzdelávacie, hoci sú previazané aj na výskumné aktivity. 

Tabuľka 14 Prehľad počtu získaných ostatných domácich grantov v rokoch 2012 - 2017 
Pracovisko 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rektorát KU 4 3 3 6 3 11 

Pedagogická fakulta KU 4 6 1 3  3 

Filozofická fakulta KU   1   1 

Teologická fakulta KU      2 

Fakulta zdravotníctva KU  1  1 1 1 

Celkový súčet 8 10 5 10 4 18 

 
Tabuľka 15 Prehľad objemu finančných prostriedkov z ostatných domácich grantov 

Pracovisko 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

Rektorát KU 70 977,00 4 133 611,00 6 105 780,00 3 254 626,78 11 

Pedagogická fakulta KU 150,00 1 8 405,92 3   55 961,00 3 

Filozofická fakulta KU       35 043,00 1 

Teologická fakulta KU       8 000,00 2 

Fakulta zdravotníctva KU   2 880,00 1 1 600,00 1 1 136,00 1 

Celkový súčet 71 127,00 5 144 896,92 10 107 380,00 4 354 766,78 18 

Prehľad o počte zahraničných nevýskumných grantov a ich finančnom zabezpečení udávajú nasledujúce tabuľky.  

Tabuľka 16 Prehľad počtu získaných ostatných zahraničných grantov 
Pracovisko 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rektorát KU 6 5 7 3 4 4 

Pedagogická fakulta KU 4   2 3 1 

Filozofická fakulta KU  1 1 1  1 

Teologická fakulta KU       

Fakulta zdravotníctva KU  2 2    

Celkový súčet 10 8 10 6 7 6 

 
Tabuľka 17 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných z ostatných zahraničných grantov 

Pracovisko 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

Rektorát KU 268 390,00 7 324 240,00 3 338 414 4 304 697,00 4 

Pedagogická fakulta KU   24 462,84 2 25 970,84 3 27 997,35 1 

Filozofická fakulta KU  1  1   19 606,86 1 

Teologická fakulta KU         

Fakulta zdravotníctva KU 790,00 2       

Celkový súčet 269 180,00 10 348 702,84 6 364 384,84 7 352 301,21 6 
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V roku 2017 sa rovnako ako v predchádzajúcom roku 2016 na univerzite nerealizovali žiadne projekty, ktoré by 
boli podporené zo zdrojov štrukturálnych fondov dotovaných Európskou komisiou.   

Tabuľka 18 Prehľad počtu získaných grantov zo štrukturálnych fondov 
Pracovisko 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rektorát KU 1  1 1   

Pedagogická fakulta KU 4 4 2 2   

Filozofická fakulta KU       

Teologická fakulta KU       

Fakulta zdravotníctva KU       

Celkový súčet 5 4 3 3 0 0 

 

Tabuľka 19 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných grantov zo štrukturálnych fondov 

Pracovisko 
2014 2015 2016 2017 

Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet Suma (€) Počet 

Rektorát KU 2 842 522,00 3 2 172 886,48 1     

Pedagogická fakulta KU 242 800,00 2 161 888,28 2     

Filozofická fakulta KU         

Teologická fakulta KU         

Fakulta zdravotníctva KU         

Celkový súčet 3 085 322,00 5 2 334 774,76 3 0,00 0 0,00 0 

 

5.4 Vnútorná grantová schéma vysokej školy 

Fakulty KU v rámci vnútorných grantových mechanizmov podporujú a stimulujú vedeckú, umeleckú a ďalšiu 
tvorivú činnosť vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. K tomuto účelu 
sú vyčlenené a poskytované účelové finančné prostriedky. Každá fakulta má svoj vlastný systém posúdenia 
návrhov projektov a vyhodnotenia výsledkov ich riešenia. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov 
na riešené projekty v roku 2017 predstavovala 51 892,40 €. 

Tabuľka 20 Prehľad o počte podporených projektov a finančnom zabezpečení 
VNÚTORNÁ GRANTOVÁ SCHÉMA 

Fakulta 
počet 

podporených 
projektov 

poskytnuté 
finančné 

prostriedky 
názov fondu 

Pedagogická fakulta KU 85 37 789,00 € Grantová agentúra  PF KU (GAPF) 

Filozofická fakulta KU 15 10 776,80 € Fond na podporu vedeckej činnosti na FF KU 

Teologická fakulta KU 7 3 326,60 € Fond na podporu vedy a výskumu na TF KU 

Fakulta zdravotníctva KU    

Celkový súčet 107 51 892,40 €  

Počet žiadostí podaných cez vnútorné grantové agentúry fakúlt KU je každým rokom vyšší. 

Na Pedagogickej fakulte KU bola zriadená Grantová agentúra (GAPF), ktorá sa zameriava na podporu malých, 
investične nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred 
určeným spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov. Alokovaná suma v roku 2017 bola 
stanovená na 40 000,- €, z toho 8 000,- € na tlač publikácií. V roku 2017 vyhlásila GAPF v poradí už 14. výzvu 
na predkladanie žiadostí o pridelenie interného grantu. 
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Žiadosti o grant bolo možné podať v piatich tematických oblastiach: 
1. Vedecko-výskumné a umelecké projekty postdoktorandov (do 5 rokov po PhD.), 
2. Účasť na vedeckých a umeleckých aktivitách a iných podujatiach,  
3. Vedecko-výskumná činnosť doktorandov, 
4. Podpora organizácie vedeckých aktivít a iných podujatí, 
5. Tlač publikácií. 

V roku 2017 bolo podaných spolu 85 žiadostí, v celkovej hodnote 58 016,- €, z toho bolo 29 žiadostí určených na tlač 
publikácií. Financovaných bolo 85 žiadostí v celkovej sume 37 789,- €. Doba riešenia projektov GAPF schválených 
vo výzve 2017 je od 01.09.2017 do 31.08.2018. 

Na podporu vedeckej činnosti učiteľov Filozofická fakulta KU vyčleňuje spravidla 10% z rozpočtu tovarov a služieb 
fakulty a dané finančné prostriedky predstavujú Fond na podporu vedeckej činnosti na FF KU. Z prostriedkov 
fondu sú podľa pravidiel stanovených v Smernici dekana FF KU o Fonde na podporu vedy podporované výskumné 
aktivity jednotlivých učiteľov fakulty vo forme finančného grantu. V roku 2017 bola v rámci tejto grantovej schémy 
vyhlásená jedna výzva na podávanie žiadostí o grantovú podporu z fondu, celkovo bolo podaných 17 žiadostí 
a podporených bolo 15 projektov vysokoškolských učiteľov FF KU v sume 10 776,80 €.  

Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila vydavateľskú a umeleckú činnosť v objeme 
503,77 €. Časť výdavkov financovaných zo zdrojov fakulty na podporu vedy a výskumu tvorilo financovanie 
nákladov na Služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti vo výške 895,- €. 
Z fondu na podporu vedy a výskumu na TF KU bolo podporených 7 projektov vysokoškolských učiteľov TF KU 
sumou 3 326,60 €. 

Fakulta zdravotníctva KU nemá vytvorenú vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu. 

5.5 Činnosť a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových 
pracovísk 

KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH 

Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja špirituáli. 
Rektor:   ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD. 
Vicerektor:  JCLic. Andrej KAČMÁR 
Prefekt:  Mgr. Jozef KOHUT 
Špirituál: Mgr. Ján DUDIČ 
Špirituál: ThDr. Peter CEĽUCH 

K 31.12.2017 je vo výchove kňazského seminára 47 seminaristov. V júni 2017 ukončilo formáciu kňazskou 
vysviackou 6 seminaristov a prijatí boli 10 kandidáti.  

Výchovné aktivity 
Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre seminaristov, na začiatku školského 
roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvujú seminaristi aj jeden oddychovo 
komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára. 

Študijné mobility a stáže 
Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra 3 bohoslovci vo farnostiach Košickej arcidiecézy a jeden 
v sociálnom centre v Žakovciach. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už zároveň diakonmi, absolvujú počas 
dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach. 

Dobrovoľnícke aktivity 
Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne postihnutých vozičkároch 
a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí Ekumenického spoločenstva mesta Košice. 
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Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis Boromeo. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu bohoslovci 
organizujú Deň otvorených dverí, keď do priestoru kňazského seminára je pozvaná široká verejnosť, pre ktorú 
je pripravený celodenný program. Na sviatok sv. Karola Boromejského a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie seminaristi organizujú slávnostné akadémie pre širokú verejnosť. Pri kňazskom seminári účinkuje 
aj spevácky zbor Schola cantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv. Antona Paduánskeho a realizoval 
aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci. 

KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA A TEOLOGICKÝ INŠTITÚT V SPIŠSKEJ 

KAPITULE SPIŠSKOM PODHRADÍ 

Kňazský seminár v Spišskom Podhradí je zároveň vedecko - pedagogické pracovisko KU. Pripravuje študentov 
katolíckej teológie pre kňazskú službu a študentov sociálnej práce pre rôzne služby v sociálnej i charitatívnej službe, 
či v štátnej správe. 

Kňazský seminár (KS) a Teologický inštitút (TI) pracuje pod vedením rektora, ktorý je zároveň moderátorom 
Teologického inštitútu. Vo vedení mu pomáhajú v zmysle Štatútu KS KU a TI KU ďalšie osoby:  
Rektor a moderátor TI:  doc. ThDr. Peter MAJDA, PhD.  
Vicerektor:   ICLic. Jozef HOLUBČÍK  
Prefekt:    ThLic. Martin MAJDA  
Špirituál:   ThDr. Jaroslav BARTA, PhD.  
Študijný tajomník:  ThLic. Martin TARAJ, PhD. 

Formačný program  
Formačný program sa riadi príslušnými dokumentmi Cirkvi a Seminárskym poriadkom, ktorý  schválil diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka. Formácia sa zameriava na štyri oblasti - ľudská, duchovná, intelektuálna a pastoračná. 
S nimi súvisia aj mnohé ďalšie činnosti a formačné ciele. 

Duchovný život  
Medzi hlavné činnosti duchovného rastu bohoslovcov patrí každodenná aktívna účasť na slávení Eucharistie; 
pravidelná svätá spoveď každú druhú stredu, ktorej predchádza kajúca pobožnosť a večer sa slávi svätá omša 
s biskupom. 

Ďalším prvkom duchovného rastu je každodenné rozjímanie. Body na rozjímanie zabezpečuje špirituál večer pred 
kompletóriom. Rovnako tu patrí každodenné čítanie Božieho slova a náboženskej literatúry - skriptúra a lektúra. 
Bohoslovci sa spolu s predstavenými modlia aj ranné chvály, modlitbu cez deň, vešpery, posvätný ruženec, v pôste 
krížovú cestu, a tiež korunku k Božiemu milosrdenstvu. V tejto oblasti vychádzajú v ústrety priamymi prenosmi 
zo seminárnej kaplnky aj Rádiu Lumen. 

Vo štvrtok je možnosť adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a každý prvý štvrtok je hodinová večerná adorácia 
ako duchovná participácia na záväzkoch Spolku adorujúcich kňazov Spišskej diecézy. Každý prvý piatok je slávená 
svätá omša s biskupom v katedrále aj s pobožnosťou na prvý piatok zakončenou eucharistickým požehnaním. 

Pravidelné duchovné rozhovory s predstavenými, rektorské konferencie, duchovné obnovy raz za mesiac 
s pozvanými kňazmi i duchovné cvičenia pred Vianocami a pred sväteniami tiež prispievajú k celkovému 
duchovnému rastu bohoslovcov. 

Štúdium 
Po stránke študijnej je Teologický inštitút afiliovaným pracoviskom TF KU. Zabezpečuje výučbu pre 185 študentov 
v dvoch študijných programoch: 

 Katolícka teológia - 40 študentov 
 Sociálna práca - 145 študentov 

Bohoslovci sa denne zúčastňujú na prednáškach v dopoludňajších hodinách a pokračujú samoštúdiom od 15:15 

do vešpier.  
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V júni 2017 ukončilo formáciu kňazskou vysviackou 8 seminaristov a prijatí boli 9 kandidáti. V septembri 2017 bolo 
zapísaných 42 študentov na študijný program Katolícka teológia.   

Študijné mobility, stáže, praxe a výcviky 
Študenti Katolíckej teológie využívajú aj možnosti zahraničných študijných pobytov či už v rámci programu 
Erasmus+ alebo CEEPUS. Rovnako je poskytované v rámci týchto programov štúdium aj zahraničným študentom. 
Každý ročník absolvuje počas roka jeden pastoračný víkendový pobyt mimo kňazského seminára. Počas semestra 
prebieha aj pravidelne – dvakrát do mesiaca pastoračný výcvik v domovoch sociálnych služieb v Hodkovciach 
a v Spišských Vlachoch, ako aj príležitostný výjazd do rómskych osád a do Centra Nano Nagle v Spišskom 
Podhradí. Zároveň sú seminaristi každý deň podľa rozpisu k dispozícii v Zariadení pre seniorov a Kňazskom dome 
v Spišskej Kapitule. Počas štúdia absolvujú študenti 5. ročníka pedagogický výcvik a následne pedagogickú prax 
vo vybraných školách. Počas letných semestrálnych prázdnin všetci študenti Katolíckej teológie absolvujú stáž - 
dva týždne v seminári, kde pripravujú rôzne aktivity pre mladých, miništrantov, rodiny s deťmi, pre účastníkov 
konferencií (sympózium kánonického práva, konferencia pre spovedníkov a pod.) a jeden týždeň mimo seminára 
- buď v domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov alebo v hospici, prípadne v slovenských 
farnostiach v Rumunsku. Študenti 6. ročníka - diakoni počas roka praxujú v kňazskom seminári, v katedrále a okolí 
(pravidelne pripravujú adorácie, homílie v sobotu ráno a príhovory v sobotu večer v seminárnej kaplnke, 
príhovory na nedeľné vešpery, kážu každý deň v Kňazskom dome v Spišskej Kapitule, príležitostne vypomáhajú 
vo farnostiach). Počas prázdnin absolvujú diakonskú prax vo farnostiach, ktoré im určí biskup, diakonskú prax 
v Kňazskom dome v Spišskej Kapitule, pastorálno-medicínsku prax v NsP v Trstenej a pedagogickú prax 

vo vybraných školách. Okrem toho praxujú a kážu vo vlastných farnostiach. 

Študenti Sociálnej práce na základe zmluvy o spolupráci tiež absolvujú počas štúdiá odborné praxe vo vybraných 
zariadeniach v rôznych oblastiach.  

Ďalšie aktivity a činnosti  
- Pravidelné mariánske akadémie na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
- Pravidelné Tomášovské akadémie na sviatok sv. Tomáša Akvinského 
- Pravidelné konferencie s názvom Znaky časov 
- Pravidelné konferencie s názvom Religio et Societas 
- Besedy na vybrané témy s pozvanými hosťami 
- Cvičenia z apologetiky s pozvaným hosťom 
- Účasť na sympóziách kánonického práva v Spišskej Kapitule 
- Účasť na príležitostných interdisciplinárnych konferenciách a prednáškach pozvaných profesorov (kurz pre 

spovedníkov, mobility profesorov zo zahraničia) 
- Mikulášsky večierok 
- Predvianočné posedenie 
- Zabezpečenie asistencie a spevu v katedrále na sviatok Všetkých svätých a Dušičky (celý seminár) 
- Zabezpečenie asistencie v katedrále počas vianočných sviatkov a Nového roku (3. ročník) 
- Zabezpečenie asistencie a spevu v katedrále na Zelený štvrtok (celý seminár) 
- Zabezpečenie asistencie v katedrále počas veľkonočných sviatkov (4. ročník) 
- Účasť na kurze animácie voľného času detí a mládeže 
- Exkurzia v Rádiu LUMEN v rámci predmetu Nové formy evanjelizácie 
- Výcvik na organizovanie kurzu prípravy na birmovku v rámci predmetu Pastorálna teológia 
- Výcvik na organizovanie kurzu prípravy na manželstvo v rámci predmetu Pastorálna teológia 
- Psychologicko-sociálny výcvik 
- Účasť a spoluorganizovanie národných a diecéznych stretnutí mládeže 
- Modlitby vešpier a korunky k Božiemu milosrdenstvu podľa rozpisu do Rádia LUMEN 
- Pravidelné nácviky spevu speváckeho zboru Schola cantorum a pravidelné vystúpenia v nedele, sviatky a na 

púti Rádia Lumen v Krakove. 
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CENTRUM EXCELENTNOSTI TF KU – Centrum pre dialóg medzi náboženstvami, 
kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou 

Centrum excelentnosti pri Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (CE TF KU) bolo 
zriadené na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom a má ambíciu zaradiť sa medzi Národné centrá 
excelentnosti a reagovať na výzvy Európskeho výskumného priestoru. Cieľom centra je používať a vedecky skúmať 
dialóg ako princíp a vynikajúcu metódu v záujme pozitívneho spolužitia, komunikácie a vzťahov na spoločenskej, 
náboženskej i súkromnej úrovni.  

Centrum pre dialóg TF KU vyvíja aktivity v oblasti: 
 vedeckej,  
 ekumenickej,  
 medzináboženskej, 
 sociálnej a charitatívnej. 

Centrum pre dialóg TF KU  spolupracuje s inštitúciami:  
 Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice  
 Košický samosprávny kraj  
 Magistrát mesta Košice  
 Arcidiecézna charita 

Vedecká oblasť 
Dňa 11. novembra 2017 Ekumenické spoločenstvo cirkví usporiadalo s CE TF KU medzinárodné ekumenické 
vedecké sympózium na tému 500. výročie reformácie v očiach Ekumeny. Okrem cenných vedeckých prezentácií 
a kontaktov je plodom tohto sympózia aj stretávanie všetkých zainteresovaných inštitúcií a vymieňanie skúseností 
a poznatkov na domácej i zahraničnej pôde.  

Ekumenická oblasť 
CE TF KU spolupracuje s Ekumenickým spoločenstvom na základe zmluvy veľmi úzko. Ekumenické spoločenstvo 
koná svoju liturgickú, organizačnú a kultúrnu činnosť:  
1. Liturgická činnosť 
- Ekumenická bohoslužba slova: 28.1.2017 - Historická radnica, Hlavná 59, Košice. 

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa s hlavnou myšlienkou ,,Caritas  Christ  Urget Nos - Ženie nás 
Kristova láska“ uskutočnila 23. Ekumenická bohoslužba slova. Hlavným celebrantom bol emeritný biskup 
Evanjelickej cirkvi a. v. ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. 

- Ekumenický svetový deň modlitieb za krajinu Filipíny: 3.3.2017 - kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Hrnčiarska 
9 v Košiciach 
Pri príležitosti Ekumenického svetového dňa modlitieb sa uskutočnila Ekumenická bohoslužba slova, za krajinu 
Filipíny. Na celom svete sa v prvý piatok v mesiaci modlia kresťanské ženy so ženami z Filipín za lepšie životné 
podmienky, za prácu a mier v krajine.   

- Ekumenický pašiový sprievod:  14.4.2017 - ulicami mesta Košice 
Ekumenické spoločenstvo cirkví pripravilo Pašiový sprievod na Veľký piatok. Hlavná téma Pašiového 
sprievodu znela Boží služobník Iz. 42-43. Ide o 22-ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista 
prostredníctvom sprievodu za účasti 500-600 veriacich a predstaviteľov kresťanských spoločností ktoré 
pôsobia na území mesta Košice. Pašiový sprievod je vnímaný ako najvhodnejšia forma spoločne svedčiť 
a ohlasovať Kristovu lásku k človeku a súčasne vytvára jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, 
ktorým je blízke čítanie Božieho slova o umučení Ježiša Krista počas slávenia Veľkej noci. 

- Duchovný program jednoty kresťanov: 8.7.-12.7.2017 – Ľvov / Ukrajina  
Ukrajinsko-slovenské prázdninové stretnutie usporiadané Hnutím Fokoláre. V meste Ľvov na Ukrajine sa zišli 
kresťania na duchovné zamyslenia, odovzdávanie skúsenosti a dialóg na témy: ,,ja – blížny – Boh - pokojný život 
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v rodine - život v Cirkvi a spoločnosti - bolesť v našom živote“, ktoré boli sprevádzané oddychovými aktivitami 
a spoločnými výletmi do okolia, pri ktorých mali účastníci možnosť presvedčiť sa, že sú jedna rodina.  

- Veni Sancte: 25.9.2017- Seminárny kostol  sv. Antona Paduánskeho 
Ekumenická bohoslužba pre univerzity a vysoké školy - pre študentov a pedagógov na začiatku nového 
školského roka. Ekumenické Veni Sancte má svoje hlboké opodstatnenie nadväzuje na tradíciu európskych 
univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých universitas professorum et scholarium znamenalo 
spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu.  

- Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu: 22.10.2017 - Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, Bratislavská 1, 
Košice 
Každoročne sa koná ekumenická bohoslužba na poďakovanie za úrodu. Hlavnou myšlienkou ďakovnej 
bohoslužby je vyjadrenie úprimnej vďaky v modlitbách za úrodu. Hlavným celebrantom bohoslužby bol 
biskup Kresťanskej Apoštolskej cirkvi Mgr. Ján Liba. 

2. Spoločenské a kultúrne aktivity  
- Festival sakrálneho umenia:  

Mesto Košice v dňoch 12.11. - 26.11.2017 pripravilo Festival sakrálneho umenia, v rámci ktorého Ekumenické 
spoločenstvo cirkví v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach pripravili 
Medzinárodné vedecké ekumenické sympózium na tému 500.výročie reformácie v kontexte Ekumeny. Garantom 
sympózia bol prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty KU v Košiciach. Hlavnú prednášku 
,,Reformácia otvára možnosti k obnove apoštolského diakonátu“ predniesol prof. ThDFr. Július Filo, PhD., emeritný 
biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Hosťom sympózia bolo Ekumenické spoločenstvo cirkví Mukačevo – Ukrajina. 
Príhovor za mesto Košice predniesla námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Odborné 
prednášky sa niesli v duchu odkazu reformácie pre súčasnú spoločnosť so zamyslením sa nad významom 
odkazu, ktorý pripomína existenciálny rozmer biblickej viery s dôrazom na lásku blížnemu, spravodlivosť 
a pravdu. V závere Medzinárodného vedeckého sympózia bola otvorená moderovaná diskusia, do ktorej sa  
zapojila  široká verejnosť.    

- Adventný večer Božieho slova a hudby: 
Dňa 5.12.2017, v kostole Evanjelickej cirkvi a. v., Mlynská 23 v Košiciach sa uskutočnil Adventný večer slova 
a hudby, počas ktorého zneli zamyslenia nad prichádzajúcimi Vianocami, sviatkami lásky, pokoja a mieru.    

3. Zahraničné cesty  
V dňoch 20.5.2017 - 22.5.2017 sa konalo III. stretnutie Ekumenického spoločenstva Košice s Ekumenickým 
spoločenstvom Mukačevo – Zakarpatie s cieľom prehĺbenia vzájomnej spolupráce výmeny skúseností, 
spiritualite jednoty a ekumenického dialógu s  Ekumenickým spoločenstvom cirkví Mukačevo. Predmetom 
cesty  bolo stretnutie oboch spoločenstiev v diecéznom dome v Sinjaku. Predstavitelia Ekumenického 
spoločenstva cirkví v Košiciach a na Ukrajine si vzájomne prejavili vďačnosť za možnosť byť spolu a  pomáhať 
si navzájom, rovnako sa vyslovili za pokračovanie v spolupráci. Vzájomné stretnutie je zdokumentované 
bulletinom III. Ekumenické stretnutie – Sinjak 2017.  

Medzináboženská oblasť 
CE TF KU spolupracuje so Židovskou náboženskou obcou (ŽNO) v Košiciach ako s členom Ekumenického 
spoločenstva i priamo v spolupráci s rabínmi v Košiciach od r. 1994. Výstupy: účasť Teologickej fakulty 
na každoročnej pietnej spomienke na deportácie Židov z Košíc. CE TF KU vytvára skupinu ľudí nevyznávajúcich 
vieru ako partnerov pre dialóg a pre napĺňanie cieľov zhodných s poslaním Ekumenického spoločenstva 
a medzináboženského dialógu. 

Sociálna a charitatívna oblasť 
Pomoc pre núdznych bez domova – návštevy  zariadení Katolíckej charity s ekumenickým rešpektom vyznania 
klientov. Obsah duchovnej služby spočíva v prítomnosti na stretnutí tzv. Komunity, kde sa vstupuje do dialógu 
medzi klientmi a vedením zariadenia, spoznáva sa problematika klientov a získava priestor pre dialóg a pomoc. 
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Spoznávanie sociálnych zariadení na území mesta Košice – koordinuje CE TF KU, Košice. Sú to tieto subjekty:  
 Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice, 
 Mesto Košice,  
 Polícia,  
 Charita, 
 Rehoľné spoločenstvá so sociálnym a charitatívnym zameraním. 

LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V KOŠICIACH 

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou TF KU. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 
2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI vykonáva liturgickú, vedeckú a odborno-pastoračnú činnosť 
v zmysle konštitúcie Sacrosanctum concilium, č. 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ 
je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s Katedrou praktickej teológie, keďže väčšina členov LI JJ 
sú zároveň pedagógovia na KPT. 

Expertná činnosť LI JJ 
Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje 
Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie. 

Projektová činnosť LI JJ 
1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála 

Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS 
a SSV. Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). 
Do projektu je zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne. Redakčná rada 
pokračovala v príprave slovenského znenia. V roku 2016 sa ukončila príprava všetkých častí nového Rímskeho 
misála v slovenskom jazyku. V prvej polovici roka 2017 sa očakáva schvaľovanie na úrovni KBS, kde bude 
Liturgický inštitút spolupracovať pri vyhodnocovaní prípadných pripomienok a pri spracovaní záverečnej 
správy pre Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Zároveň sa bude podieľať na popularizačných 
aktivitách. 

2. Liturgický spevník 
Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI JJ na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný spolu 
s prof. Lexmannom v roku 2015 pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol 
predložený na oponentúru. V roku 2017 sa ujasnili práce jednotlivých odborných skupín a bola pripravená 
ucelená osnova nového spevníka, ktorý bol predložený do pripomienkového procesu. 

Publikačná činnosť LI JJ  
Publikačné výstupy si spolupracujúci pedagógovia evidujú v agende príslušných katedier. 

INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA 

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko TF KU. Cieľom inštitútu je popularizácia 
a aplikácia etiky do sociálneho prostredia. Má tiež za úlohu zabezpečovať výuku etických disciplín v akademickom 
prostredí a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania. Inštitút sa cez svojich 
členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možností a podávaní vedeckých projektov.   

Vedúci pracoviska:    doc. ThDr. Martin UHÁĽ, PhD.  
Členovia:    ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.  

ThDr. Štefan ALBIČUK, PhD.  
Mgr. Peter NOVÁK, farár, vicedekan dekanátu Košice – Západ  

Externí spolupracovníci:  Ing. Jozef BAČA 
Mgr. Ing. Slavomíra MAREKOVÁ  
Ing. Mária TOMAŠOVÁ  
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Zahraniční spolupracovníci:Prof Dr. Med. Josef SOPKO, PhD. – Bazilej, Švajčiarsko 
Prof. Paul ROETTIG – Wien, Rakúsko  
Prof. Markus VOGT – Zittau, Nemecko 
Prof. Georg MILBRADT – Drážďany, Nemecko 

Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2017 
1. Pravidelné aj príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním 

zápisu. 
Mimoriadne a príležitostné pracovné stretnutia členov inštitútu pri plánovaní činnosti a zabezpečovaní a 
realizácií aktivít a riešenia organizačných úloh. 

2. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.  
Príležitostné pracovné stretnutia s kresťanskými odborármi v oblasti koordinácie práce odborov v jej 
metodickej a eticko-obsahovej časti aktivít. (koordinátor M. Uháľ) 

3. Občasné konzultačno-informačné stretnutia s neoficiálnymi klubmi či spoločenstvami podnikateľov. 
Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov pri prejednávaní aktivít alebo stanovísk na isté otázky 
hospodárskej etiky (koordinátor Radoslav Ivanko a M. Uháľ). 

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
Inštitút sa naďalej účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk TF KU. Jeho členovia, pracovníci 
a spolupracovníci (M. Uháľ, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj občasne podieľali na vzdelávacom procese 
vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch, ktoré TF KU zabezpečuje.   

Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TF KU a niektorí doktorandi ako aj študenti TF KU sú jeho členmi alebo 
spolupracovníkmi.  

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  
1. Účasť na projekte a víťaz výberového konania (verejné obstarávanie) pre oblasť – 6.1.10. Experti SK v rámci 

projektu „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“, číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, prebiehajúceho v Prešove od júla 2016 do 30. apríla 2017. 
Aktivita EXPERTOV v rámci projektu bola podporená sumou 3000 Eur.  

2. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – spoluriešiteľ na medzinárodnom projekte ,,Re-Learning to be Human for Global 
Times: Challenges and Opportunities” (Znovu sa naučiť byť ľudským pre globálny vek: výzvy a príležitosti) 
Council for Research in Values and Philosophy (CRVP), Catholic University in America, marec 2016 - december 2018. 

Podporné činnosti pracoviska 
Vydavateľská a publikačná činnosť v medzinárodnej spolupráci 
Členovia inštitútu publikujú svoje výstupy v rámci katedier TF KU a evidencia ich publikačnej činnosti 
je zaregistrovaná pod jednotlivými katedrami pracoviska.  
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5.6 Publikačná činnosť 

Výsledky v oblasti vedy a výskumu tvorivých pracovníkov KU sa premietli do publikačných aktivít, výstupov 
pre prax, ako aj do organizovania konferencií, seminárov a iných vedecko-odborných podujatí. Publikačná činnosť 
zamestnancov vysokých škôl na Slovensku je v súčasnosti scientometrickým údajom určovania úrovne a kvality 
vedecko-výskumnej činnosti verejných a štátnych vysokých škôl. 

Prehľad výsledkov univerzity v oblasti publikačnej činnosti, ktoré majú čoraz väčšiu váhu pri rozpise dotačných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám podľa fakúlt KU je uvedený v Tabuľke 21 
a je  prezentovaný v Grafe 16 a Grafe 17. 

Tabuľka 21 Publikačná činnosť univerzity v roku 2017, porovnanie s rokom 2016 

Fakulta 
Kategória 

Spolu 
A1 A2 B C D 

2017 

Pedagogická fakulta KU 46 54 11 18 373 502 

Filozofická fakulta KU 9 10 13 13 99 144 

Teologická fakulta KU 22 36  2 174 234 

Fakulta zdravotníctva KU 3 7 9 11 113 143 

Celkový súčet 80 107 33 44 759 1 023 

2016 

Pedagogická fakulta KU 39 65 10 10 437 561 

Filozofická fakulta KU 5 5 5 22 132 169 

Teologická fakulta KU 23 30 2 1 187 243 

Fakulta zdravotníctva KU 7 4 9 6 75 101 

Celkový súčet 74 104 26 39 831 1 074 

Rozdiel 2017/2016 (v %) 8,11 2,88 26,92 12,82 - 8,66 - 4,75 

Katolícka univerzita v Ružomberku vykazuje ku dňu 04.04.2018 v roku 2017 1 023 publikácií v dotačných 
kategóriách.  

Na základe predložených údajov je možné konštatovať, že z pohľadu kvantity počet výstupov publikačnej činnosti 
oproti roku 2016 klesol o 51 publikácií zaradených do dotačných kategórií, čo predstavuje pre KU pokles o 4,75% 
(ide o nižší pokles ako tomu bolo predchádzajúci rok – 13,45 %). 

Zaradenie publikácií do kategórií je nasledovné: 
V kategórii A1   Počet knižných publikácií charakteru vedeckej monografie sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil 

o 6 publikácií (čo predstavuje nárast o 8,11%).  
V kategórii A2  Ostatné knižné publikácie – v tejto kategórii sa počet publikácií oproti roku 2016 mierne zvýšil 

o 3 publikácie (nárast o 2,88%). 
V kategórii B  Publikácie v karentovaných časopisoch zaznamenali oproti roku 2016 nárast o 7 publikácií 

(nárast o 26,92%). 
V kategórii C  Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo 

Scopus – v tejto kategórii sa počet publikácií oproti roku 2016 zvýšil o 5 publikácií (nárast 
o 12,82%). 

V kategórii D   Ostatné sledované publikácie – v tejto kategórii bol zaznamenaný pokles publikácií o 72 (pokles 
o 8,66%). 

Je potrebné poznamenať, že rok vykazovania 2017 nie je ešte uzatvorený, preto je ešte možné očakávať mierny 
nárast v každej kategórii. 
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Graf 17 Podiel kategórií publikačnej činnosti na fakultách KU v roku 2017 

Graf 16 Podiel jednotlivých fakúlt KU na skupinách kategórií publikačnej činnosti v roku 2017 
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Prehľad výsledkov KU v oblasti umeleckej činnosti je uvedený v Tabuľke 22 alebo v Tabuľke č. 14 Prílohy č. 2 VS. 

Tabuľka 22 Umelecká činnosť univerzity v roku 2017, porovnanie s rokom 2016 

Fakulta 
Kategória 

Spolu 
Z Y X 

2017 

Pedagogická fakulta KU 22 3 4 29 

Filozofická fakulta KU     

Fakulta zdravotníctva KU     

Teologická fakulta KU     

Celkový súčet 22 3 4 29 

2016 

Pedagogická fakulta KU 110 8 1 119 

Filozofická fakulta KU     

Fakulta zdravotníctva KU     

Teologická fakulta KU     

Celkový súčet 110 8 1 119 

Rozdiel 2016/2015 (v %) -80,00 -62,50 300,00 -75,63 

 

Umelecká činnosť bola v sledovanom období v rámci KU vykázaná len na PF KU. V roku 2017 bolo zaevidovaných 
celkove 29 záznamov umeleckej činnosti, čo je v porovnaní s rokom 2016 výrazný pokles o 75,63%.  

V kategórií „Z“ - pre závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony a prezentácie, 
ktoré prvýkrát zverejňujú pôvodné výsledky umeleckej práce autora alebo skupiny autorov a sú 
prezentované v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií; ide o pôvodné umelecké diela 
a umelecké výkony náročnejšieho druhovo-funkčného charakteru alebo odvodené umelecké 
diela náročnejšieho druhovo-funkčného charakteru vzniknuté spracovaním pôvodných 
umeleckých diel, v tejto kategórii bol zaznamenaný najvyšší pokles o 88 záznamov umeleckej 
činnosti (čo predstavuje celkový pokles o 80,00%). 

V kategórii „Y“- pre menej závažné umelecké výstupy, ktorými sú také umelecké diela, umelecké výkony 
a prezentácie, ktoré prvýkrát zverejňujú pôvodné výsledky umeleckej práce autora alebo skupiny 
autorov a sú prezentované v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií; ide o umelecké diela 
a umelecké výkony menej náročného druhovo-funkčného charakteru. V tejto kategórii bol 
zaznamenaný pokles o 5 záznamov umeleckej činnosti (čo predstavuje celkový pokles o 62,50%). 

V kategórií „X“- pre ostatné výstupy a aktivity v oblasti umeleckej činnosti, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 
z predchádzajúcich  kategórií. V tejto kategórii bol zaznamenaný nárast o 3 záznamy umeleckej 
činnosti (čo predstavuje celkový nárast o 300,00%). 
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5.7 Doktorandské štúdium 

Najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania je doktorandské štúdium, ktorého cieľom je získať ucelené 
vedomosti z vybranej časti príslušného odboru na úrovni svetového poznania a  schopnosti vedecky pracovať. 

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa veľká pozornosť orientuje na doktorandské štúdium, v ktorom KU 
rozširuje a skvalitňuje ponuku doktorandských študijných programov s priamou väzbou na potenciál v každej 
oblasti výskumu. Vedecká výchova sa na KU realizovala prostredníctvom 3-4 ročného denného a 4-5 ročného 
externého doktorandského štúdia v 17 akreditovaných študijných programoch v 6 študijných odboroch: 
3.1.14 Sociálna práca 

- Sociálna práca 
- Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 
- Poradenstvo a sociálna komunikácia 
- Charitatívna a misijná práca 

2.1.2 Systematická filozofia 
- Systematická filozofia 

2.1.9 Slovenské dejiny 
- História 

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky 
- Teória a dejiny žurnalistiky 

2.1.13 Katolícka teológia 
- Katolícka teológia 
- Náuka o rodine 

7.4.7  Fyzioterapia 

- Fyzioterapia 
(porov. Tabuľka č. 15 Prílohy č. 2 k VS) 

V roku 2017 boli PF KU odňaté práva uskutočňovať doktorandský študijný program: 
- Didaktika hudby v externej forme štúdia 
- Teória vzdelávania náboženskej výchovy v externej forme štúdia 

(porov. Tabuľka č. 16 Prílohy č. 2 k VS) 

Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého 
a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania 
a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti 
v oblasti umenia. 

Prijímacie konanie: 
Jednotlivé fakulty KU zverejňujú najmenej dva mesiace pred podaním prihlášok na doktorandské štúdium 
na webovom sídle fakulty témy dizertačných prác spolu s menom školiteľa ku každej vypísanej téme. Uchádzači 
o doktorandské štúdium sa prihlasovali na jednu z vypísaných tém. V roku 2017 sa na doktorandské štúdium 
v akreditovaných študijných programoch prihlásilo 60 uchádzačov (v dennej forme 39 uchádzačov a v externej 
forme 21 uchádzačov).  

Náležité schopnosti a predpoklady uchádzačov o doktorandské štúdium sa overovali zákonom stanovenou 
prijímacou skúškou. Prijímacie skúšky sa vykonávali pred komisiami vymenovanými dekanmi príslušnej fakulty 
KU. Komisie hodnotili hlavne obsahovú stránku projektu k dizertačnej práci, úroveň jeho prezentácie a schopnosť 
pohotovo reagovať na položené otázky počas diskusie. V prípade, že na jednu tému bolo prihlásených viac 
uchádzačov, prijímacia komisia stanovila ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške a podľa stanovených 
kritérií. Návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia predkladala prijímacia komisia dekanovi 
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príslušnej fakulty KU, ktorý na základe odporúčaní vydal rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na 
doktorandské štúdium. Prijímacie konania na doktorandské štúdium, uskutočnené na fakultách KU v roku 2017, 
rešpektovali zákon v plnom rozsahu. Z celkového počtu prihlásených bolo na doktorandský stupeň štúdia 
prijatých 40 uchádzačov (v dennej forme 21 a v externej forme 19).  

Z toho sa na doktorandské štúdium  zapísalo 39 doktorandov, v dennej forme 21 doktorandov (t. j. 100% z prijatých 
uchádzačov) a v externej forme 18 doktorandov (t. j. 94,73% z prijatých uchádzačov).  

(porov. Tabuľka č. 3c Prílohy č. 2 k VS) 

Tabuľka 23 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej i externej forme na KU v roku 2017 

Forma štúdia Prihlásení Prijatí Zapísaní 

denná 39 21 21 

externá 21 19 18 

Spolu 60 40 39 

Doktorandi: 
Na KU študovalo v sledovanom období celkovo 169 doktorandov, z toho 69 doktorandov v dennej forme (40,83%) 
a 100 doktorandov v externej forme (59,17%) (porov. Tabuľka č. 1 Prílohy č. 2 k VS). Počet študentov v dennej  
forme štúdia závisel od počtu štipendií, ktoré dostala  KU v rámci dotačných prostriedkov od MŠVVaŠ SR. Prehľad 
počtu doktorandov v dennej a externej forme doktorandského štúdia je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 24 Počet doktorandov k 31.10.2017 
Fakulta Denná forma Externá forma Spolu 

Pedagogická fakulta KU 28 58 86 

Filozofická fakulta KU 15 4 19 

Teologická fakulta KU 20 38 58 

Fakulta zdravotníctva 
KU 

6  6 

Celkový súčet 69 100 169 

Informácie o vývoji počtu doktorandov za posledných šesť rokov na fakultách KU podáva Tabuľka 25. 

Tabuľka 25 Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2012-2017 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 267 213 213 188 139 86 

Filozofická fakulta KU 61 53 37 29 24 19 

Teologická fakulta KU 71 66 63 55 48 58 

Fakulta zdravotníctva KU 6 11 7 3 7 6 

Celkový súčet 405 343 320 275 218 169 

O vývoji týkajúcom sa priemerného počtu školených doktorandov na jedného profesora a docenta vypovedá 
Tabuľka 26. 

Tabuľka 26 Priemerný počet školených doktorandov na l profesora a docenta 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 3,03 2,43 2,21 2,1 2,83 1,13 

Filozofická fakulta KU 2,90 2,29 2,38 0,95 2,08 1,22 

Teologická fakulta KU 3,59 3,35 2,63 2,81 2,18 2,80 

Fakulta zdravotníctva KU 0,32 0,54 0,48 0,177 0,29 0,27 
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Absolventi: 
V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 68 doktorandov, 30 v dennej forme (44,12%) a 38 v externej 
forme (55,88%) (porov. tabuľka č. 2 Prílohy č. 2  k VS). Prehľad o počtoch úspešne ukončených doktorandov oboch 
foriem štúdia v roku  2017 na jednotlivých fakultách KU predstavuje Tabuľka 27. 

Tabuľka 27 Prehľad počtu absolventov doktorandského štúdia v roku 2017 na jednotlivých fakultách KU 
Forma štúdia PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu KU 

denná 17 5 8  30 

externá 26  10 2 38 

Spolu 43 5 18 2 68 

Vývoj počtu úspešne ukončených doktorandov v obidvoch formách štúdia na školiacich pracoviskách KU za 
posledných šesť rokov je uvedený v Tabuľke 27. 

Tabuľka 28 Vývoj počtu absolventov doktorandského  štúdia na KU v rokoch 2012-2017 
Fakulta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 44 54 39 40 38 43 

Filozofická fakulta KU 16 9 13 8 2 5 

Teologická fakulta KU 19 14 11 14 12 18 

Fakulta zdravotníctva KU  14 4 1 2 2 

Celkový súčet 79 91 67 63 54 68 
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6 HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

Habilitačné a inauguračné konania prebiehajú na KU v súlade s § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 
6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor. Na aplikáciu vyššie uvedených predpisov KU v roku 2016 vydala novelizovaný Metodický postup pri 
habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na KU v Ružomberku. 

Katolícka univerzita v Ružomberku mala v roku 2017 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU. 

Počas roka 2017 sa na KU neuskutočnili žiadne habilitačné ani inauguračné konania. 

Porovnanie počtov habilitačných a inauguračných konaní za roky 2012 až 2017 udávajú Tabuľky 29 a 30. 

Tabuľka 29 Habilitačné konania na fakultách KU v období 2012-2017 
fakulty /obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU 12 12 13 6   
Filozofická fakulta KU       
Teologická fakulta KU 2  6 3   
Fakulta zdravotníctva KU       

Celkový súčet 14 12 19 9 0 0 

Tabuľka 30 Inauguračné konania na fakultách KU v období 2012-2017 
fakulty /obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pedagogická fakulta KU   1    
Filozofická fakulta KU       
Teologická fakulta KU 1 1 4 6   
Fakulta zdravotníctva KU       

Celkový súčet 1 1 5 6 0 0 
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7 ZAMESTNANCI 
Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ  

7.1 Štruktúra zamestnancov 

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2017 zamestnávala 584 zamestnancov (údaj sa uvádza ako priemerný 
evidenčný počet vo fyzických osobách). V rámci 4 fakúlt pracovalo 372 vysokoškolských učiteľov, v oblasti vedy 
a výskumu bolo zamestnaných 7 zamestnancov, nepedagogických zamestnancov v roku 2017 pracovalo na KU 
205. Z celkového počtu zamestnancov bolo zamestnaných 318 žien, čo predstavuje hodnotu 54,4 % . 

KU podporovala rozvoj pedagogických aj nepedagogických zamestnancov formou vzdelávacích aktivít, ktoré boli 
zamerané na odborný a profesionálny rast všetkých zamestnancov, na rozvoj kvalifikačnej štruktúry 
pedagogických zamestnancov ako aj administratívnych a prevádzkových zamestnancov podľa požiadaviek 
legislatívy a zmien v oblasti jednotlivých zákonov a noriem. 

K 31.10.2017 boli zamestnaní na KU vysokoškolskí učitelia v kvalifikačnej štruktúre uvedenej v Tabuľke 31. 

Tabuľka 31 Kvalifikačná štruktúra VS učiteľov k 31.10.2017 

Fakulty 
Profesori, 

docenti 
s DrSc. 

Docenti 
bez DrSc. 

Ostatní 
učitelia 

bez DrSc. 

Ostatní 
učitelia 
s PhD. 
DrSc. 

Ostatní 
učitelia 

bez 
vedeckej 
hodnosti 

Spolu 

Pedagogická fakulta KU 19,55 56,35  94,30 5,80 176,00 

Filozofická fakulta KU 10,00 13,16  29,43 1,50 54,09 

Teologická fakulta KU 11,00 10,00  17,70 3,90 42,60 

Fakulta zdravotníctva KU 5,50 17,10  19,10 6,26 47,96 

Celkový súčet KU 46,05 96,61  160,53 17,46 320,65 

Podrobnejšie údaje o štruktúre zamestnancov sú uvedené v Tabuľke č. 10 Prílohy č. 2 k VS. 

Vývoj podielu profesorov k vysokoškolských učiteľom a podiel profesorov a docentov k vysoko-školským 
učiteľom vykazuje klesajúci trend, čo dokumentuje Graf 18 (uvádzaný neprepočítaný evidenčný stav). 
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Tabuľka 32 Prehľad o štruktúre zamestnancov (uvádzané v priemerných evidenčných prepočítaných počtoch) 

Priemerný evidenčný počet 
prepočítaný / Zamestnanci  

Počet Podiel v % 
2017 2016 2017 2016 

Vysokoškolskí učitelia 329,7 348,4 61,44 61,80 

Výskumní zamestnanci 4,9 7,2 0,92 1,27 

Odborní zamestnanci 30,8 32,6 5,73 5,79 

Administratívni zamestnanci 97,8 103,5 18,22 18,36 

Prevádzkoví zamestnanci 52,0 56,4 9,69 10,00 

Zamestnanci študentských 
domovov 

17,4 11,3 3,25 2,00 

Zamestnanci študentských 
jedální 

4,0 4,4 0,75 0,78 

Celkový súčet / podiel v % 536,6 563,8 100 100 

Údaje sú spracované za obdobie od 1.1. do 31.12. roku 2017. 

Z údajov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016 medziročne poklesol počet zamestnancov KU o 9,5% z dôvodu 
skončenia pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú, skončenia pracovného pomeru dohodou, alebo  
z dôvodov prirodzenej fluktuácie. 

Za sledované obdobie bolo prijatých do pracovného pomeru 42 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci 
na  zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti kmeňových zamestnancov. Z uvedeného počtu opätovne 
nastúpilo na to isté pracovné miesto 17 zamestnancov. KU za rok 2017 splnila povinnosť  zamestnávania občanov 
so zdravotným znevýhodnením a celoročne zamestnávala priemerne 18,6 občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

69
9

70
0

64
5

60
1

58
4

43
7

45
3

41
3

38
3

37
2

11 8 11 8 7

25
1

23
9

22
1

21
0

20
5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 2017

počet zamestnancov VŠ učitelia VV pracovníci nepedagogickí zamestnanci

Graf 19 Vývoj zamestnanosti na KU - porovnanie rokov 2013-2017 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017   

 87 

Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU je uvedená v Tabuľke 33. 

Tabuľka 33 Veková štruktúra zamestnancov KU k 31.12.2017 
Zamestnanci KU Priemerný vek 

Vysokoškolskí učitelia 50,8 

Vedecko-výskumní zamestnanci 57,2 

Odborní zamestnanci 47,7 

Administratívni zamestnanci 45,9 

Prevádzkoví zamestnanci 51,5 

Priemerný vek za celú KU 50,0 

Priemerný vek zamestnancov KU v Ružomberku k 31.12.2017 predstavoval hodnotu 49,0 veku, v porovnaní 
so sledovaným rokom sa priemerný vek zvýšil na 50,0 rokov. 

Veková štruktúra vysokoškolských zamestnancov v roku 2017 s vedecko-pedagogickým titulom profesor 
predstavuje hodnotu 62,8 rokov a s vedecko-pedagogickým titulom docent 54,9 rokov. 

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa aj v roku 2017 realizovalo v súlade so „Zásadami 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku“, o čom 
vypovedá Tabuľka č. 9 Prílohy č. 2 k VS. 

Tak ako v minulých rokoch, nepedagogickí zamestnanci aj v sledovanom roku zabezpečovali administratívno-
hospodárske, pomocné a ubytovacie činnosti na rektoráte, fakultách a  súčastiach univerzity. KU zabezpečila pre 
zamestnancov povinné periodické preškolenia súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, s požiarnou 
ochranou a s odbornou spôsobilosťou potrebnou pre výkon práce, ktoré v roku 2017 boli vykonané zmluvne 
externou spoločnosťou.  

Rozvoj jazykových vedomostí pokračoval jazykovým kurzom pre výuku anglického jazyka aj v roku 2017, ktorý 
navštevovalo 45 zamestnancov. Organizačne túto činnosť zabezpečil Referát zahraničných vzťahov, mobilít 
a formácie rektorátu KU. 

Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis, absolvovali povinné školenia v zmysle príslušných  
zákonov. V roku 2017 sa zúčastnili preškolenia z oblasti Zákonníka práce, zákonov z oblasti daňových a sociálnych 
predpisov a nariadení. 
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7.2 Pracovné prostredie 

Spracovala: Mgr. Mária PARIGALOVÁ  

Prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU bolo v roku 2017 zabezpečené ich účasťou na rôznych 
školeniach, kurzoch, seminároch či vedeckých podujatiach. V rámci riešenia jednotlivých úloh projektov alebo ich 
častí členovia riešiteľských kolektívov počas roka na svojich pracoviskách organizovali aktivity, ktoré napomáhali 
k zvyšovaniu kvality výskumu, výmene skúseností a poznatkov a nadviazania vzájomnej spolupráce. 

Pedagogická fakulta KU 
Hlavnou víziou PF KU je zvýšiť postavenie v systéme univerzít a fakúlt Slovenskej republiky s pôsobnosťou 
v národnom i európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Cieľ, ktorý postupne napĺňa, je stať sa  kvalitnou 
výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá podporuje dialóg teológie s inými disciplínami. PF KU je inštitúciou 
s kvalitnou vedecko-výskumnou a umeleckou činnosťou, ktorá rozvíja poznanie na základe tvorivej vedeckej 
a umeleckej činnosti v duchu kresťanskej hodnotovej orientácie. Vedecko-výskumná a umelecká činnosť fakulty 
posilňuje jej potenciál a rozvíja tvorivosť, vytvára predpoklady pre získanie nových poznatkov a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť povinností vysokoškolského učiteľa s výnimkou lektorov. Úzka previazanosť na túto činnosť 
je dôležitá najmä na druhom a treťom stupni. Táto činnosť sa realizuje v definovaných oblastiach výskumu formou: 
 inštitucionálneho bádateľského výskumu, 
 zapojením do riešenia grantových úloh, 
 riešením domácich a zahraničných výskumných grantov, 
 publikačnou činnosťou a umeleckými výstupmi, 
 realizovaním a prezentovaním dosiahnutých výsledkov na vedeckých a umeleckých podujatiach, 
 študentskou vedeckou a umeleckou činnosťou, 
 aplikáciou dosiahnutých výsledkov do výučby. 

PF KU podporuje a oceňuje vedeckých aj pedagogických pracovníkov v oblasti vydávania vedeckých a umeleckých 
publikácií, podporuje mobilitu svojich pracovníkov a v riešení najmä zahraničných grantov. Podľa možností sa 
udeľuje Cena dekana v kategóriách profesor, docent, odborný asistent a vedecký, resp. umelecký pracovník. Medzi 
priority patrí aj podpora mladých pracovníkov v habilitačnom, resp. inauguračnom konaní. Rozvojové zámery PF 
KU sa orientujú na budovanie nových učební a laboratórií vybavených modernou prístrojovou technikou, ktoré 
umožnia náročné riešenie výskumných úloh a zabezpečia konkurencieschopnosť fakulty v európskom 
výskumnom priestore. 

Filozofická fakulta KU 
FF KU aktívne pristupuje k nástrojom na podporu získavania zahraničných výskumných skúseností svojich 
zamestnancov ako aj k umožneniu zapojiť sa do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce. V roku 2017 sa 
vysokoškolskí učitelia FF KU aktívne zapojili do zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+. Vďaka záujmu 
vyučujúcich a ich osobnej angažovanosti pri získavaní nových kontaktov FF KU v roku 2017 navštívilo 15 
zahraničných a 14 domácich hostí a pozvaných prednášajúcich, ktorí spolu odprezentovali 29 odborných 
prednášok a moderovaných diskusií pre študentov a vysokoškolských učiteľov FF KU, pričom bola využitá 
i podpora rôznych mobilitných a grantových programov. 28 vysokoškolských zamestnancov FF KU prednieslo 67 
odborných  prednášok na externých inštitúciách, z toho 36 na domácich a 31 na zahraničných podujatiach. Zároveň 
sa v tomto roku 36 vysokoškolských učiteľov FF KU zúčastnilo domácich a zahraničných konferencií, kolokvií, 
sympózií alebo iných odborných a vedeckých podujatí. Jednotlivé pracoviská FF KU organizovali alebo sa aktívne 
zapojili do prípravy a realizácie  vedeckých, odborných a popularizačných podujatí doma i v zahraničí.  

Teologická fakulta KU 
TF KU je miestom vzdelávania a rozvíjania vedeckej činnosti predovšetkým v oblasti katolíckej teológie. S tým 
súvisí rozvoj spolupráce so všetkými pastoračnými inštitúciami sídliacimi v budove Teologickej fakulty (napríklad 
Ekumenické spoločenstvo, Inštitút rodiny, Maják nádeje, Apoštolát života),  alebo v meste Košice, či na území 
Košickej arcidiecézy. Svojich vedeckých aj pedagogických pracovníkov TF KU podporuje vo vedeckých projektoch 
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a v oblasti publikovania ich výsledkov vo vedeckých monografiách či indexovaných časopisoch. Pedagogickí 
zamestnanci TF KU počas roka uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských, výchovných či mediálnych 
podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych 
podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí.  

Medzinárodné aktivity zamestnancov TF KU v roku 2017 pozostávali predovšetkým z účasti na zahraničných 
konferenciách a seminároch. Členovia katedier TF KU sú s dlhoročnou kontinuitou zapojení do medzinárodných 
projektov, dlhodobo figurujú v redakčných radách zahraničných časopisov, sú členmi zahraničných 
a medzinárodných vedeckých organizácií. Ako posudzovatelia boli členmi medzinárodných odborných komisií. 
Zamestnanci katedier TF KU sa snažia spolupracovať s teologickými fakultami iných univerzít a tak získavať 
možnosti výmeny učiteľských pobytov a pobytov pre študentov a učiteľov. Konkrétne ide o výmenné pobyty 
študentov prostredníctvom existujúcich programov CEEPUS a ERASMUS podporovaných Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo iné projekty podporované zahraničnými nadáciami. 

Fakulta zdravotníctva KU 
FZ KU sídli v dvoch budovách na Námestí A. Hlinku 48 a na Námestí A. Hlinku 60, ktoré vytvárajú príjemný 
priestor pre výchovno-vzdelávacie a výskumné aktivity vedeckých aj pedagogických pracovníkov. Prispieva 
k tomu tiež vybavenie pracovní zabezpečené potrebnou počítačovou technikou a ostatným vybavením. Každý 
zamestnanec má PC s tlačiarňou a prístup na internet, k dispozícii sú kopírovacie a skenovacie zariadenia. 
Zamestnanci majú cez univerzitnú knižnicu prístup k niektorým on-line vyhľadávacím portálom a odborným 
externým databázam (SAGE, Research Methods Online, Scientia.Sk, The International Encyclopedia of Communicton, 
ProQuest, Ebsco...). Odborné učebne fakulty určené pre jednotlivé študijne programy boli  priebežne dopĺňané o 
nové materiálno-technické a prístrojové vybavenie. 

FZ KU svojich vedecko-pedagogických pracovníkov podporuje vo vlastnej vedeckej činnosti, s ktorou súvisí aj 
publikovanie svojich výsledkov a účasť na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch. K odbornému aj 
vedecko-publikačnému rastu vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty napomáha aj vydávanie vedecko-
odborného časopisu „Zdravotnícke štúdie“ (IX. ročník) na FZ KU a organizovanie domácich a medzinárodných 
konferencií, z ktorých najvýznamnejšia je už po dvanásty krát organizovaná medzinárodná konferencia 
pod názvom „Ružomberské zdravotnícke dni 2017“. Svoj vedecký rast vedecko-pedagogickí pracovníci prezentujú 
aj podávaním projektov. Pedagogickí pracovníci fakulty sa podieľajú na výučbe odborných predmetov 
v ďalších  študijných programoch, rozvíjajú vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými katedrami v oblasti 
vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti. Vedecko-pedagogickí pracovníci FZ KU sú pravidelnými členmi vedeckých 
a organizačných výborov domácich konferencií a aj konferencií organizovaných partnerskými univerzitami. 
Sú členmi vedeckých, redakčných rád a iných významných orgánov. Vykonávajú recenzie učebných textov, 
článkov v odborných časopisoch a zborníkoch. Sú členmi komisií pre štátne skúšky v rámci FZ KU, ale aj na iných 
vysokých školách na Slovensku a v Českej republike. 

FZ KU má nadviazanú aktívnu spoluprácu so zahraničnými vysokými školami. Realizuje medzinárodné aktivity 
predovšetkým s fakultami rovnakého zamerania z Poľska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Litvy 
a Španielska. Inštitúcie spolupracujú v rámci organizácie vedeckých a odborných podujatí, v rámci učiteľských 
a študentských mobilít prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci odborných medzinárodných podujatí 
a konferencií organizovaných fakultou bol zriadený flexibilný diaľkový prenos prednášok do spoločných 
priestorov fakulty, ktorý prispel k vyššej úrovni podujatí. V rámci zahraničných mobilít sa pracovníci fakulty 
v roku 2017 zúčastnili týchto mobilít za účelom výučby, štúdia, pracovnej stáže a školenia. 
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8 PODPORA ŠTUDENTOV 
Spracovala: doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.  

Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2017 systém sociálnej podpory študentov na KU pozostával z priamej 
podpory formou štipendií a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá) a štipendiá 
z vlastných zdrojov. 

8.1 Sociálne štipendiá 

Za rok 2017 bolo na KU denným študentom, študujúcim v prvých dvoch stupňoch štúdia s trvalým pobytom 
na Slovensku, vyplatené sociálne štipendium v celkovej výške 621 040,- €. Oproti minulému kalendárnemu 
roku 2016 je to pokles o 241 740,- € (28,02 %). Maximálna mesačná výška sociálneho štipendia na jedného 
študenta je 280,- €, ktorá je prepočítaná podľa výšky životného minima od 1. júla 2017. Minimálna mesačná výška 
sociálneho štipendia 10,- € je stabilná. 

Výška štipendia na 1 študenta dosahovala mesačný priemer 201,- €, čo je oproti predchádzajúcemu 
kalendárnemu roku nižšia o 4,- €. Z celkového počtu študentov KU za rok 2017 (3 629 študentov) poberalo 
sociálne štipendium priemerne 310 študentov (8,54%). Najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia 
evidujeme na PF KU a najmenší na TF KU. 

Tabuľka 34 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium podľa fakúlt v roku 2017 

Fakulta 

Celkový počet 
študentov  

 
(osôb mesiace*) 

Celková 
výška 

vyplatených 
štipendií (€) 

Priemerný 
počet 

študentov 
mesačne 

Priemerná 
suma 

štipendií 
mesačne (€) 

Priemerná  
výška 

štipendia 
na 1 študenta 
mesačne (€) 

Priemerná  
výška 

na 1 študenta 
mesačne 

za rok 2016 (€) 

PF KU 1 557 327 235,00 156 32 724,00 210,00 215,00 

FF KU 499 99 395,00 50 9 940,00 199,00 197,00 

TF KU 341 66 470,00 34 6 647,00 195,00 214,00 

FZ KU 700 127 940,00 70 12 794,00 183,00 183,00 

Spolu 3 097 621 040,00 310 62 104,00 201,00 205,00 

*počet študentov  v mesiacoch, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium  

8.2 Motivačné štipendiá  

Katolícka univerzita v Ružomberku v  roku 2017 na základe rozpisu rozpočtu pre KU a vlastných zdrojov rozdelila 
finančné prostriedky pre študentov na motivačné štipendiá za vynikajúci prospech a motivačné štipendiá 
za mimoriadne výsledky. V roku 2017 priznávala KU študentom z prostriedkov zo štátneho rozpočtu motivačné 
štipendiá za vynikajúci prospech a za mimoriadne výsledky v celkovej výške 141 136,34 € a z vlastných zdrojov 
štipendiá za mimoriadne výsledky v celkovej výške 12 860,- €. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie 
študijných povinností priznávala v súlade s platnou legislatívou a Štipendijným poriadkom KU. Motivačné 
štipendium za mimoriadne výsledky priznávala študentom, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky počas celého 
štúdia, za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej 
činnosti alebo za úspešnú reprezentáciu KU na národných či medzinárodných podujatiach. 
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Tabuľka 35 Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu priznané v roku 2017 

Pracovisko 
Motivačné štipendiá 

Celkový súčet za vynikajúci 
prospech 

za mimoriadne 
výsledky 

PF KU 
Počet študentov 195 14 209 
Náklady na štipendiá  59 115,00  € 2 800,00  € 61 915,00  € 

FF KU 
Počet študentov 66  66 
Náklady na štipendiá 25 356,34 €  25 356,34 € 

TF KU 
Počet študentov 61 7 68 
Náklady na štipendiá 16 800,00  € 3 230,00 € 20 030,00 € 

FZ KU 
Počet študentov 78  78 
Náklady na štipendiá 26 773,00 €  26 773,00 € 

Rektorát KU 
Počet študentov  26 26 
Náklady na štipendiá  7 062,00 € 7 062,00€ 

Celkový súčet  
Počet študentov 400 47 447 
Náklady na štipendiá 128 044,34 € 13 092,00 € 141 136,34 € 

Tabuľka 36 Štipendiá z vlastných zdrojov priznané v roku 2017 

Pracovisko 

Štipendiá z vlastných zdrojov 

Celkový súčet prospechové a 
 za mimoriadne 

výsledky 

na sociálnu podporu 
študentov 

PF KU 
Počet študentov  4 4 
Náklady na štipendiá  2 020,00 € 2 020,00 € 

FF KU 
Počet študentov 27  27 
Náklady na štipendiá 3 890,00 €  3 890,00 € 

TF KU 
Počet študentov 6  8 
Náklady na štipendiá 1 350,00 €  2 800,00 € 

FZ KU 
Počet študentov 44  44 
Náklady na štipendiá 5 600,00 €  5 600,00 € 

Rektorát KU 
Počet študentov    
Náklady na štipendiá    

Celkový súčet  
Počet študentov 77 4 81 
Náklady na štipendiá 10 840,00 € 2 020,00 € 12 860,00 € 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM ZA VYNIKAJÚCI PROSPECH 

Štipendium za vynikajúci prospech sa priznávalo študentom študujúcim v dennej forme štúdia v študijných 
programoch prvého alebo druhého stupňa. 

Študentovi, zapísanému na štúdium v prvom roku štúdia, sa štipendium za vynikajúci prospech priznávalo 
v druhom  semestri, za vynikajúce plnenie študijných povinností v prvom semestri akademického roka. Študentovi, 
zapísanému na štúdium v druhom alebo v ďalšom roku štúdia, sa štipendium za vynikajúci prospech priznávalo 
v danom  semestri, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom semestri.  

Plnenie študijných povinností študentom sa posudzovalo podľa: 
a) úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal na štúdium, 
b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch; na určenie kvality slúži 

vážený študijný priemer. 

Štipendiá za vynikajúci prospech sa rozdelili na jednotlivé fakulty KU podľa počtu denných študentov. Fakulty 
zostavili zoznamy študentov, ktorým dekan priznáva štipendium za vynikajúci prospech a zverejnili ho na 
vývesnej tabuli fakulty alebo na osobitnej internetovej stránke. Štipendium za vynikajúci prospech bolo vyplácané 
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dvakrát (v zimnom a letnom semestri). Celkovo bolo vyplatených 400 prospechových štipendií v hodnote 
128 044,34 € zo zdrojov štátneho rozpočtu a 6 prospechových štipendií v hodnote 1 350,- € z vlastných zdrojov.  

Tabuľka 37 Počet študentov a  celková výška vyplatených štipendií za vynikajúci prospech v roku 2017 

Fakulta 

vyplatené 
prospechové štipendiá 
zo štátneho rozpočtu 

vyplatené 
prospechové štipendiá 

z vlastných zdrojov 
Počet 

študentov 
Suma 

(€) 
Počet 

študentov 
Suma 

(€) 
Pedagogická fakulta KU 195 59 115,00 €   

Filozofická fakulta KU 66 25 356,34 €   

Teologická fakulta KU 61 16 800,00  € 6 1 350,00 € 

Fakulta zdravotníctva KU 78 26 773,00 €   

Celkový súčet 400 128 044,34 € 6 1 350,00 € 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM ZA MIMORIADNE VÝSLEDKY 

Štipendium za mimoriadne výsledky sa priznávalo študentom študujúcim v dennej alebo externej forme štúdia 
v študijných programoch prvého, druhého alebo tretieho stupňa. 

Štipendium za mimoriadne výsledky sa študentovi priznávalo spravidla za: 
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,  
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,  
c) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, napr. za autorstvo alebo spoluautorstvo 

práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v danej oblasti,  
d) úspešnú reprezentáciu KU alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých činnostiach alebo 

vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, za príkladný občiansky postoj študenta KU, ktorý 
svojím činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel 
tak k šíreniu dobrého mena KU.  

S priznaním motivačného štipendia za mimoriadne výsledky, akými boli vynikajúce plnenie študijných povinností 
počas celého štúdia a vypracovanie mimoriadne kvalitnej záverečnej práce (čl. 3 časť B III. ods. 1 písm. a) a písm. 
b) Štipendijného poriadku KU), sa spája udelenie Ceny rektora KU (čl. 3 časť B III ods. 8), ktorá bola v roku 2017 
udelená 15 absolventom a udelenie Ceny dekana príslušnej fakulty (čl. 3 časť B III ods. 9), ktorá bola v roku 2017 
udelená 40 absolventom. 

V roku 2017 bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky 118 študentom v celkovej výške 
22 582,- €. Z toho bolo z vlastných zdrojov vyplatených 71 motivačných štipendií za mimoriadne výsledky 
(27  FF  KU a 44 FZ KU) v celkovej výške 9 490,- €, tzn., že z prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo vyplatených 
47 motivačných štipendií za mimoriadne výsledky v celkovej výške 13 092,- €. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom to predstavuje zníženie, ktoré vyplýva zo zníženia pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu.  

Tabuľka 38 Počet študentov a  výška vyplatených mimoriadnych štipendií v roku 2017 

Fakulta 
Počet 

študentov 

z toho 
Cena 

rektora 
KU 

z toho  
Cena 

dekana 

Celková výška 
vyplatených 

mimoriadnych 
štipendií 

z toho  výška 
vyplatených 

mimoriadnych štipendií 
z vlastných zdrojov 

Pedagogická fakulta KU 32 7 14 6 662,00 €  

Filozofická fakulta KU 30 3 16 5 090,00 € 3 890,00 € 27 

Teologická fakulta KU 9 2 7 4 030,00 €  

Fakulta zdravotníctva KU 47 3 3 6 800,00 € 5 600,00 € 44 

Celkový súčet 118 15 40 22 582,00 € 9 490,00 € 71 
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Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky (Cena rektora 
KU, Cena dekana):   

Pedagogická fakulta KU 
1. Bc. Dominik Boško  (Cena dekana PF KU) 
2. Filip Droppa  (Cena dekana PF KU) 
3. Bc. Jakub Grohoľ (Cena dekana PF KU) 
4. Bc. Anna Juríčková  (Cena dekana PF KU) 
5. Bc. Anna Ľachová  (Cena dekana PF KU) 
6. Michaela Kyseľová (Cena dekana PF KU) 
7. Terézia Valášková  (Cena dekana PF KU) 
8. Bc. Peter Pekarčík  (Cena dekana PF KU) 
9. Ivana Prachárová  (Cena dekana PF KU) 
10. Bc. Diana Jeníková  (Cena dekana PF KU) 
11. Veronika Šromeková  (Cena dekana PF KU) 
12. Bc. Adriana Hudáková (Cena dekana PF KU) 
13. Bc. Veronika Školová (Cena dekana PF KU) 
14. Kristína Takáčová (Cena dekana PF KU) 

15. Renáta Gromová   (Cena rektora KU) 
16. Bc. Laura Kameníková (Cena rektora KU) 
17. Júlia Karbulová   (Cena rektora KU) 
18. Bc. Katarína Pavlíková  (Cena rektora KU) 
19. Patrik Sitiarik   (Cena rektora KU) 
20. Bc. Zuzana Thomková  (Cena rektora KU) 
21. Bc. Zuzana Tomášová  (Cena rektora KU) 

 
 
 
 
 

 
Filozofická fakulta KU 

1. Križová Blažena  (Cena dekana FF KU) 
2. Kušnírová Mária   (Cena dekana FF KU) 
3. Pomikalová Martina   (Cena dekana FF KU) 
4. Bc. Nekorancová Pavla (Cena dekana FF KU) 
5. Bc. Pastucha Tomáš   (Cena dekana FF KU) 
6. Bc. Húsková Zuzana  (Cena dekana FF KU) 
7. Bc. Janíčková Nikoleta  (Cena dekana FF KU) 
8. Bc. Latková Jana   (Cena dekana FF KU) 
9. Bc. Macková Zuzana  (Cena dekana FF KU) 
10. Bc. Martoníková Daniela (Cena dekana FF KU) 
11. Bc. Vašková Romana   (Cena dekana FF KU) 
12. Bc. Janiga Igor   (Cena dekana FF KU) 
13. Bc. Bučková Daniela   (Cena dekana FF KU) 
14. Bc. Dragoš Bystrík   (Cena dekana FF KU) 
15. Bc. Holka Marek   (Cena dekana FF KU) 
16. Bc. Glod Ondrej   (Cena dekana FF KU)  

17. Bc. Daniela Martoníková  (Cena rektora KU) 
18. Bc. Eva Smiešna   (Cena rektora KU) 
19. Daniela Tkačíková   (Cena rektora KU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fakulta zdravotníctva KU 

1. Bariak Vincent  (Cena dekana FZ KU) 
2. Mydliarová Barbora  (Cena dekana FZ KU) 
3. Sečianska Nikola  (Cena dekana FZ KU) 

4. Terézia Budzeľová    (Cena rektora KU) 
5. Veronika Kalusová   (Cena rektora KU) 
6. Jakub Kubica  (Cena rektora KU) 

Teologická fakulta KU 
1. Lukáš Imrich  (Cena dekana TF KU) 
2. Jaromíra Gaľová (Cena dekana TF KU) 
3. Zuzana Sabolová  (Cena dekana TF KU) 
4. Katarína Tatárová (Cena dekana TF KU) 
5. Lukáš Vaník   (Cena dekana TF KU) 
6. Mária Pongó  (Cena dekana TF KU) 
7. Martina Zděnková  (Cena dekana TF KU) 

8. Mgr. Veronika Matysková  (Cena rektora KU) 
9. Mgr. Tomáš Tomusko  (Cena rektora KU) 
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8.3 Štipendiá z vlastných zdrojov  

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2017 poskytla štipendiá z vlastných zdrojov 81 študentom vo výške 
12 860,- €. V porovnaní s rokom 2016, v ktorom boli priznané štipendiá z vlastných zdrojov v celkovej výške  
19 030,- €, ide o zníženie poskytnutých štipendií celkovo o 6 170,- €. 

Tabuľka 39 Vyplatené štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§97 zákona) v roku 2017 

Fakulta 
Počet 

študentov 

Celková výška 
vyplatených 

štipendií 
Pedagogická fakulta KU 4 2 020,00 € 

Filozofická fakulta KU 27 3 890,00 € 

Teologická fakulta KU 6 1 350,00 € 

Fakulta zdravotníctva KU 44 5 600,00 € 

Celkový súčet 81 12 860,00 € 
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8.4 Ubytovanie študentov 

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje ubytovanie vo vlastných zariadenia a to v Ružomberku, Levoči, 
Spišskej Kapitule a Košiciach, ale aj v zmluvných zariadeniach v Ružomberku, Poprade, Levoči a Košiciach. 

Tabuľka 40 Vlastné ubytovacie zariadenia KU 

Názov zariadenia 
Počet ubytovaných študentov 

k 31.12.2017 

ŠD C blok,  
Hrabovská cesta 1/C, 034 01 Ružomberok 

160 

ŠD Ruža,  
Plavisko 39, 034 01 Ružomberok  

133 

Kolégium KU,  
Námestie A Hlinku 56, 034 01 Ružomberok  

8 

Ubytovacie zariadenie PF KU,  
Bottova 15, 054 01 Levoča 

95 

KU, Teologická fakulta Košice,  
Hlavná 89, 041 21 Košice  

50 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,  
Spišská Kapitula, 053 04 Spišské Podhradie  

42 

Celkový súčet 488 

Tabuľka 41 Zmluvné ubytovacie zariadenia 

Názov zariadenia 
Počet ubytovaných študentov 

k 31.12.2017 

TEXICOM, 
Textilná 23, 034 01 Ružomberok 

24 

ŠD TRIO, 
Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok 

137 

ŠD Vojtaššák, 
Textilná 23, 034 01 Ružomberok 

74 

Školský internát, 
Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok 

18 

Školský internát, 
Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad 

70 

Slávia, 
Ul. 1. Mája 28 A, 059 01 Poprad 

8 

Rímska únia Rádu sv. Uršule, 
Hlavná 66, 040 01 Košice 

1 

Školský internát Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta, 
Kláštorná 24A, 054 01 Levoča 

6 

ŠD IKAR, 
Bystrická cesta 21, 034 01 Ružomberok 

15 

Celkový súčet 353 

Celkom bolo ubytovaných 841 študentov.  
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Našou snahou je poskytovanie kvalitného ubytovania a s tým spojených služieb, vytváranie priaznivých 
podmienok pre samostatné štúdium a odpočinok ubytovaných študentov, rozvíjanie spoločenského, duchovného, 
kultúrneho a športového využitia. 

Tabuľka 42 Členenie ubytovaných študentov vo vlastných zariadeniach podľa fakúlt 
Názov ŠD PF KU FF KU TF KU FZ KU 

Ružomberok 
ŠD Ruža 2 1  130 

ŠD Hrabovská cesta 1/C 110 48  2 

Kolégium KU 8    

Levoča Ubytovacie zariadenie PF KU 95    

Košice Teologická fakulta KU   50  

Spišská Kapitula Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka   42  

Okrem skvalitnenia ubytovania a s ním spojených služieb pre bežných študentov, ale aj pre študentov 
so špecifickými potrebami, snažíme sa aj o zlepšenie vybavenia priestorov na voľno-časové aktivity. Študenti majú 
k dispozícii viaceré priestory na športové využitie: posilňovňu so samostatným hygienickým zariadením, menšiu 
multifunkčnú telocvičňu na floorbal, nohejbal, zumbu a ďalšie športové aktivity. V rámci športového vybavenia 
sme dokúpili pingpongové stoly, šípky, stolné futbaly (kalčetá).  

Na základe prieskumu na internetovom portáli studentskefinancie.sk, v ktorom sa vyjadrila tisícka študentov,  boli 
uvedené služby hodnotené ako najlepšie v rámci SR. 
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8.5 Stravovanie študentov 

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 10 externých dodávateľov 
stravovacích služieb a 1 vlastnej jedálne. 

Tabuľka 43 Stravovacie služby 
Externý dodávateľ: 

Áčko, a. s. (hotel Áčko), Textilná 19, Ružomberok 
Školský internát (jedáleň pri PF KU), Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok 
DUGE CATERING, s. r. o., Jánošíkova 538, Liptovský Mikuláš 
Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, ul. Bottova 15/A, Levoča 
Penzión a reštaurácia u Jeleňa, Stará Ľubovňa 
SLÁVIA, Ing. Ferdinand Lesňák, CSc., Tichá 31, Ružomberok 
WELCOME, spol. s r. o., Karpatská 7, Poprad 
HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1, Poprad 
Základná škola Sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 
Gastromila, spol. s r. o., Košice 

Vlastné jedálne: 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 

V priebehu kalendárneho roka 2017 bolo vydaných 64 765 jedál,  z toho vo vlastných stravovacích zariadeniach 
bolo vydaných 16 935 jedál. Cena jedla sa pohybovala od 1,50 € do 4,20 € (bez dotácie). V rámci dotácie príspevok 
MŠVVaŠ SR na stravovanie študentov na  jedno vydané jedlo v roku 2017 bolo 1,- €. 
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8.6 Poradenská a konzultačná činnosť 

Spracovala: Mgr. Katarína MARKOVIČOVÁ, PhD. 

Základné informácie o Poradenskom centre KU 
Poradenské centrum KU vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na začiatku akademického roka 2011/2012. 
Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala v roku 2017 svojim 
študentom a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách. 

Odborný tím v Poradenskom centre KU poskytuje kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, 
zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha študentom so špecifickými 
potrebami. Súčasťou služieb je aj telefonická SOS linka +421 917 224 662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom 
mailovej adresy poradna@ku.sk. Aktuálne informácie poskytujeme prostredníctvom webovej stránky 
Poradenského centra na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku. Poradenské centrum tiež spolupracuje 
s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka. 

Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát KU, nadriadenou je prorektorka pre vzdelávanie. 
Pre študentov a absolventov KU je Poradenské centrum otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni 
od 9:00 do 14:00 (bez predchádzajúcej dohody). V čase od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00 sa venujeme vopred 
objednaným študentom. V Poradenskom centre pracuje koordinátorka pre poradenskú činnosť Mgr. Katarína 
Markovičová, PhD. (kariérové poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, poradenstvo a podpora pre študentov 
so špecifickými potrebami v zmysle zákona o vysokých školách). Psychologické poradenstvo zabezpečovali v roku 
2017 Mgr. Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Jana Bachanová, Mgr. Martina Medžová. 

Informácie o poskytnutých službách Poradenským centrom KU v roku 2017 

Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2017 poskytnuté 380-krát. Študenti sa oboznámili so svojimi právami 
a povinnosťami, poradkyňa im poskytla poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež sprostredkovala 
právne poradenské služby. V prípade závažných právnych otázok je Poradenskému centru KU k dispozícii 
právnik. 
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Kariérové poradenstvo predstavuje poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, poradenstvo o možnostiach brigád 
doma i v zahraničí, zamestnania, tréningovú prípravu na pracovný trh. V roku 2017 bolo využité 1285-krát 
zo strany študentov a absolventov KU. Kariérové poradenstvo bolo v roku 2017 poskytované aj v programe 
s názvom ,,Moje portfólio“, zameranom na dlhodobú individuálnu prácu klientov (sebapoznávanie, rozvojové 
aktivity). Ide o špeciálny komplexný prístup Poradenského centra ku zlepšeniu pozície na trhu práce našich 
absolventov. Študenti pravidelne pracovali na rozvoji svojho potenciálu a na príprave na vstup na trh práce. 

Do programu ,,Moje portfólio“ sa aktívne zapájali okrem kariérovej poradkyne aj psychológovia Poradenského 
centra. Samotné psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 791-krát pri osobných, vzťahových a študijných 
ťažkostiach. Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov. 

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami bola poskytnutá študentom 1 874-krát. V tejto 
službe išlo o poradenstvo a podporu pri štúdiu a pobyte na KU pre študentov so zmyslovým, telesným 
a viacnásobným postihnutím, pre študentov s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, pre študentov so 
psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a pre študentov 
s poruchami učenia. Poradenské centrum KU asistovalo študentom so špecifickými potrebami aj pri práci 
s akademickým informačným systémom. 

V roku 2017 sa realizovali viaceré podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami, ako napríklad 
zapisovateľský servis, individuálna výučba, študijná asistencia, digitalizácia študijných materiálov, úprava 
študijných materiálov do prístupnej podoby podľa jednotlivých špecifických potrieb študentov.  

V Poradenskom centre funguje nová Špeciálna študovňa, ktorá je vybavená asistenčnými technológiami, napr. 
študijná PC stanica pre slabozrakého/nevidiaceho študenta a študijná PC stanica pre telesne postihnutého študenta 
a študenta so špecifickými poruchami učenia. Asistenčné technológie a kompenzačné pomôcky v Špeciálnej 
študovni slúžia študentom KU na štúdium, prípravu na vyučovanie, na písanie záverečných prác, ide napr. 
o skenovacie perá, skenovaciu myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne klávesnice, myši, 
diktovacie zariadenie alebo rôzne zaujímavé, moderné softvéry. 

Okrem služieb v Špeciálnej študovni a vyššie uvedených podporných služieb sa podarilo zvýšiť vybavenie 
priestorov univerzity pre uľahčenie štúdia a pobytu študentom so špecifickými potrebami. Priestory KU boli 
vybavené tak, aby vyhovovali potrebám študentov podľa druhu a rozsahu ich špecifických potrieb. Preto boli 
v priestoroch KU realizované označenia dverí v Braillovom písme. Kvôli zlepšeniu orientácie pre osoby 
s poruchami zraku boli v tomto roku na dvere miestností FZ KU, TF KU, Inštitútu Juraja Páleša v Levoči a na 
internáte Ruža inštalované nápisy v bodovom písme, ktoré dokážu nevidiaci čítať hmatom. 

V spolupráci so Špecializovaným liečebným ústavom Marína v Kováčovej sa v roku 2017 sprístupnila relaxačná 
miestnosť, v ktorej sa realizuje nový koncept fyzioterapeutickej metódy pre študentov so špecifickými potrebami. 
Bola využitá viac ako 200-krát. Študenti s obmedzenou schopnosťou pohybu využívali tiež bezbariérové 
ubytovacie zariadenia priamo v areáli univerzity. 

V priestoroch Poradenského centra sa podarilo znovu otvoriť miestnosť vyhradenú pre študentov – rodičov 
maloletých detí, ktorá je využívaná najmä na dojčenie, ale aj pobyt detí so sprievodom počas študijných povinností 
matky. 

Služby Poradenského centra boli v roku 2017 využívané nielen študentmi KU, absolventmi KU a uchádzačmi 
o štúdium na KU, ale na Poradenské centrum sa obracali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci KU. Služby 
využívali individuálne, ale aj skupinovo v rôznych oblastiach, najčastejšie išlo o správnu komunikáciu 
s „problémovými“ študentmi. Pedagógom boli poskytnuté aj konzultácie a poradenské služby ohľadom študentov 
so zdravotným postihnutím alebo so psychickým problémom. S príslušnými katedrami KU sa podarila prirodzene 
nadviazať spolupráca, vyučujúci poradenské a podporné služby Poradenského centra ďalej odporúčali svojim 
študentom. V roku 2017 sa uskutočnili viaceré exkurzie do Poradenského centra, účastníci (študenti, ale aj 
pedagógovia) sa zaujímali o služby poskytované študentom, no najväčší ohlas vzbudilo vybavenie Špeciálnej 
študovne, ktoré každý rok inovujeme, aktualizujeme podľa potrieb študentov so špecifickými potrebami 
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a dostupných noviniek zo sveta asistenčných pomôcok. Asistenčné pomôcky na podporu v štúdiu si študenti 
so špecifickými potrebami môžu aj zapožičať a využívať ich tak pre študijné účely na internáte či doma. 

Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme 
v roku 2017 ponúkli 4 203 podporných služieb (asistenčné služby, zapisovateľský servis, polohovanie tela, 
semináre). Keď k počtu podporných služieb prirátame 4 330 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb 
Poradenského centra. Za rok 2017 to bolo 8 533 služieb. 

Tabuľka 44 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2017 podľa jednotlivých oblastí 

Služby poradenstva Podporné služby 
Celkový počet služieb 

PC KU 

Sociálno-právne poradenstvo 380 
tréningy, semináre, 
asistenčné služby, 

poskytnutie priestorov 
na pobyt 

v roku 2017 
Kariérové poradenstvo 1 285 

Psychologické poradenstvo 791 

Poradenstvo pre študentov so 
špecifickými potrebami 

1 874 

Spolu 4 330 4 203 8 533 

Počet služieb poskytovaných Poradenským centrom KU sa oproti roku 2016 zvýšil najmä v oblasti podpory 
študentov so špecifickými potrebami, a to z dôvodu rozvoja nových služieb pre klientov so špecifickými potrebami. 
Pokračovalo sa v zavedených službách pre študentov KU, ako je ,,Moje portfólio“ či systém podpory študentov 
so špecifickými potrebami vyplývajúci zo zákona. Okrem hlavnej činnosti – poskytovania informačných 
a poradenských služieb – Poradenské centrum KU organizovalo viaceré podujatia, ktoré mali preventívny 
a podporný charakter. Zamerané boli najmä na osobnostný rozvoj, prípravu na trh práce a zvládanie štúdia. 
Ponuka seminárov zohľadňovala najčastejšie problémy vyskytujúce sa u študentov v poradenských rozhovoroch. 
Semináre a workshopy sa organizovali na témy, ktoré mladých ľudí prirodzene zaujímajú a trápia. Témy 
seminárov sa týkali najmä prípravy na vstup na trh práce a tiež rozvoja komunikačných a prezentačných zručností.  

Z iniciatívy samotných študentov rozbehlo Poradenské centrum skupinové aktivity, počas ktorých sa 
so študentami venuje viacerým témam. Ide v podstate o svojpomocné skupiny, v ktorých si študenti 
prostredníctvom skupinovej dynamiky a spätnej väzby sami vymieňajú informácie, skúsenosti či názory. Pomáha 
im to pri sebapoznávaní, pri rozvoji sebavedomia či sebaúcty. V Poradenskom centre bol vytvorený priestor, 
kde sa  študenti môžu stretávať a pracovať na svojej vlastnej osobnosti a sociálnych zručnostiach. Vďaka otvorenej 
komunikácii a diskusii si trénujú komunikačné zručnosti, asertívne správanie, sebaprezentáciu či riešenie 
konfliktných situácií. Na pravidelných stretnutiach sa tiež venujú trénovaniu zručností potrebných pre 
vykonávanie ich budúcej praxe vo svojej profesii. Cez rôzne témy, aktivity a cvičenia sa u študentov podporuje 
rozvoj zručností potrebných pre vykonávanie praktických činností v študovanom obore. 
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Tabuľka 45 Prehľad podujatí (aktivít) organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2017 

Dátum podujatia Názov podujatia 

30. 1. 2017 
Prednáška pre študentov FF KU na tému: 
Efektívne učenie, plánovanie času a zvládanie stresu 

31. 1. 2017 
Prednáška pre študentov FF KU na tému: 
Efektívne učenie, plánovanie času a zvládanie stresu 

7. 2. 2017 Deň otvorených dverí v Poradenskom centre 

15. 2. 2017 
Prednáška pre študentov PF KU na tému:  
Poradenstvo, pomáhajúca profesia 

14. 6. 2017 
Zábavno-vedomostný kvíz na streche Univerzitnej knižnice KU, 
zábavné popoludnie ako prevencia proti stresu 

12+12 stretnutí 
v letnom semestri 

Pravidelné stretnutia so študentmi na tému:  
Praktický rozvoj zručností potrebných pri práci s klientom (2 skupiny) 

5. – 11. 9. 2017 Stretnutia so študentmi na zápisoch 

20. 9. 2017 Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov 

21. 9. 2017 Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov 

27. 9. 2017 
Vzdelávací a informačný seminár zameraný na predstavenie služieb Poradenského 
centra a náplne práce zamestnancov Poradenského centra 

3. 10. 2017 Stretnutie so študentmi na internátoch 

17. 10. 2017 Exkurzia pre študentov psychológie 

24. 10.2017 
Vzdelávací seminár pre študentov PF KU na tému:  
Poradenstvo a podpora študentov so špecifickými potrebami 

6. 12. 2017 
Mikulášsky zábavno-vedomostný kvíz, 
zábavné popoludnie ako prevencia proti stresu 

12 stretnutí v zimnom 
semestri 

Pravidelné stretnutia so študentmi na tému: 
Praktický rozvoj zručností potrebných pri práci s klientom 

O službách, aktivitách a o vybavení priestorov Poradenského centra KU boli uchádzači o štúdium oboznamovaní 
počas Dňa otvorených dverí a na zápisoch boli študenti prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa 
štúdia informovaní o možnostiach využívania služieb a priestorov Poradenského centra. Viacerí študenti 
prichádzali do Poradenského centra práve na základe uvedených vstupných informácií, ale aj na základe 
odporúčaní spolužiakov, ktorí služby Poradenského centra využili. Zo spätnej väzby študentov využívajúcich 
služby Poradenského centra máme informácie, že boli so službami spokojní. 
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9 PODPORNÉ ČINNOSTI 
 

9.1 Informačné technológie 

Spracoval: ICLic. Dušan ŠKRABEK 

Personálne zabezpečenie 
V prvom polroku 2017 mal Ústav informačných a komunikačných technológií KU (ďalej len ÚIKT KU) 

6 zamestnancov. Skončením rodičovskej dovolenky jedného zamestnanca bol v druhom polroku reálny počet 
zamestnancov zvýšený na 7.  

Tabuľka 46 Personálne pokrytie hlavných činností ÚIKT KU 

Činnosť 
Počet 

úväzkov 
Poznámka 

Systémová správa sieťovej 
infraštruktúry 

1,40 

154 manažovateľných sieťových prepínačov, 91 bezdrôtových 
prístupových bodov, 14 IP kamier, 3 firewally, cca 3600 koncových 
prípojných bodov 

Systémová správa dátových 
centier 

1,40 
34 fyzických serverov, 81 virtualizovaných serverov, 3 SAN/NAS 
systémy, 1 hierarchický úložný systém 

Prevádzka 1,90 
Prevádzka a technická údržba infraštruktúry, správa aplikácií, bežná 
podpora používateľov, preukazy, telefóny …, atď. 

AiS2  1,0 Transformačný proces, zavádzanie, odstraňovanie chýb ... 

Administratíva  1,1 Administratívne činnosti a riadenie 

Hlavné realizované úlohy: 
1. Generálna oprava dieselagregáta a výmena batérií na zabezpečenie nepretržitej prevádzky uzla siete SANET. 
2. Výmena switchov uzla siete SANET. 
3. Majoritná aktualizácia systému elektronickej pošty. 
4. Majoritná aktualizácia virtualizačnej platformy a OS všetkých virtualizovaných serverov (bez výpadku 

služieb). 
5. Inštalácia a konfigurácia nových univerzitných firewallov. 
6. Výmena, inštalácia a konfigurácia prístupových zariadení v metropolitnej bezdrôtovej sieti KU. 
7. Realizácia nevyhnutných činností po prechode na akademický informačný systém AiS2 (konfigurácia 

modulov systému, tvorba univerzitných tlačových zostáv, školenia zamestnancov). 
8. Prepojenie AiS2 a Abakusu pre zachovanie funkčnosti stravovania, preukazov, správy používateľských účtov 

a exportov  pre knižnicu.  
9. Prepojenie AiS2 a finančného informačného systému SAP SOFIA. 
10. Zavedenie nového typu preukazu – ,,denný študent s vizuálom KU" a zapracovanie zmien v súvislosti 

s prideľovaním ISIC/ITIC licencií. 
11. Poskytnutie technickej podpory pri zavádzaní systému elektronických výplatných pások a projektu UNIKAN. 
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9.2 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 

Spracovala: Mgr. Katarína MATUŠKOVÁ  

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len UK KU) plní úlohy akademickej knižnice. 
Je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom. Svoje služby poskytuje predovšetkým 
vedecko-pedagogickým pracovníkom, študentom KU v externej aj v internej forme štúdia a odbornej verejnosti. 
Bibliograficky registruje publikačnú a umeleckú činnosť pedagógov a vedeckých pracovníkov KU. Pre svojich 
používateľov sprístupňuje knihy, periodiká, kvalifikačné, záverečné práce a elektronické informačné zdroje.    

UK KU tvorí centrálne pracovisko v Ružomberku, ktoré metodicky riadi pracoviská na TF KU so sídlom 
v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí. 

Knižničný fond 
Všetky pracoviská UK KU naďalej používajú Knižnično-informačný systém ,,Virtua“, prostredníctvom ktorého 
sú zapojené do súborného katalógu knižníc ,,Slovenská knižnica“ v SR.  

Medzi hlavné priority UK KU patrí sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich 
používateľov. Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria 
humanitné a spoločenské vedy. V menšej miere sú to odbory z prírodných a lekárskych vied. Doplňovanie 
knižničného fondu prebieha na základe požiadaviek vyučujúcich z jednotlivých fakúlt.  

Ročný prírastok knižničných jednotiek bol v UK KU 8 287 (Tabuľka 47). Prírastky knižničného fondu tvoria 
predovšetkým dary, potom nasleduje kúpa. Výrazne stúpol počet kníh zakúpených z grantov. Vytvárali sa nové 
bibliografické záznamy pre knihy zo série ,,Loeb Classical Library“. Kompletná, doteraz vydaná séria Loeb Classical 
Library, je totiž od 26.6. 2017 súčasťou knižničného fondu UK KU. V podobe bilingválnych vydaní séria Loeb Classical 
Library ponúka pôvodné texty latinskej a gréckej antickej literatúry a ich anglické preklady. Doteraz v rámci Loeb 
Classical Library vyšlo 523 titulov.  

Knižničný fond UK KU na pracovisku Teologickej fakulty v Košiciach bol obohatený o zbierku vzácnych  kníh, 
ktoré daroval J. Em. Jozef kardinál Tomko. Vzácne exponáty boli umiestnené v reprezentačných vitrínach 
v priestoroch knižnice.  

Z knižničného fondu sa vyradilo 64 KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov. Dôvodom vyradenia KJ bola ich 
strata, nedobytnosť alebo obsahová zastaranosť kníh. 

UK KU naďalej spracovávala knižné dary prof. M. S. Ďuricu a mnohých iných darcov. V roku 2017 UK KU 
bibliograficky spracovala 1 138 KJ z daru prof. Milana S. Ďuricu.  

Zníženie počtu skatalogizovaných kníh ovplyvnil aj fakt dlhodobej práceneschopnosti jedného z katalogizátorov, 
zvýšený počet exkurzií počas roka a realizácia informačných hodín pre študentov 1. ročníkov naprieč všetkými 
odbormi, ktoré zabezpečoval 1 pracovník z oddelenia katalogizácie. Na pracovisku v Spišskej Kapitule sa opäť 
pristúpilo k sťahovaniu knižnice do nových priestorov, čo je dosť komplikované z dôvodu malého personálneho 
zabezpečenia. Z uvedeného dôvodu bolo spracovávanie fondu na uvedenom pracovisku takmer nemožné. 

Vzhľadom na znížený počet brigádnikov poskytnutých z fakúlt si situácia vyžadovala zapojenie ostatných 
pracovníkov knižnice do údržby otvoreného knižničného fondu a podieľali sa aj na zhotovovaní štítkov 
so signatúrami. 

Počas roka 2017 absolvovali všetci pracovníci oddelenia katalogizácie UK KU metodicko-koordinačné semináre 
s názvom ,,Katalogizačné pravidlá RDA I.,II.,III“. Cieľom seminárov bolo definitívne metodické usmernenie 
vychádzajúce z 1. fázy metodiky a implementácie pravidiel RDA v roku 2016 v rámci konzorcia KIS3G 
a bibliografického systému SR. 
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V priebehu roka dochádzalo do UK KU 165 titulov periodík, z toho 73 zahraničných. V počte dochádzajúcich 
periodík nastal v porovnaní s minulým rokom mierny pokles (Tabuľka 47). Prostredníctvom elektronických 
databáz bolo prístupných 17 012 elektronických titulov časopisov. Zoznam aktuálne dochádzajúcich periodík, ako 
aj zoznam všetkých periodík je prístupný na webovej stránke UK KU. UK KU naďalej pokračuje v prispievaní 
do Súborného katalógu periodík (SKP) pre ktorý bolo spracovaných 932 záznamov (875 upravených a 57 nových 
záznamov).  

Tabuľka 47 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2014-2017 
Akvizícia 2014 2015 2016 2017 

Prírastok knižničných jednotiek 12 641 11 074 8 771 8 287 

z toho kúpou 2 527 2 097 966 1 211 

z toho darom 9 934 8 927 7 583 6 999 

z toho výmenou 167 38 205 64 

z toho inak (náhrada) 13 12 17 13 

z prírastku knihy 10 788 8 519 6 630 5 437 

z  toho audiovizuálne a elektronické dok. 72 298 119 92 

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 1 631 2 227 2 010 2 567 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 186 183 171 165 

Úbytky knižničných jednotiek 38 52 37 64 

Celkový stav knižničného fondu 167 699 178 721 187 455 195 678 

 
Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 30 612,43 €  (Tabuľka 48). V porovnaní s rokom 2016 
stúpol počet KJ získaných kúpou o 245 exemplárov, ako aj množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich 
nákup o 8 396,59 € (Tabuľka 49) . 

Tabuľka 48 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2017 
Fakulty Knihy (€) Časopisy (€) JSTOR (€) Spolu (€) 

Pedagogická fakulta KU 4 193,81 2 996,33  7 190,14 

Filozofická fakulta KU 15 971,14 1 845,03  17 816,17 

Teologická fakulta KU 1 200,15 383,85  1 584,00 

Fakulta zdravotníctva KU 498,22 223,90  722,12 

Univerzitná knižnica KU 3 300,00   3 300,00 

Spolu 25 163,32 5 449,11  30 612,43 

UK KU sa podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia 5.1.3 Akvizícia knižníc „Kontinuálna podpora priorít 
vedy a vzdelávania formou akvizície odbornej a študijnej literatúry pre používateľov“, cez ktorý boli zakúpené knihy 
v hodnote 3 000,- €, pričom  spoluúčasť UK KU bola 300,- €. Celkovo sa zakúpilo 200 titulov a 217 exemplárov. 
Knihy boli umiestnené v UK KU.
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Tabuľka 49 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009-2017 

Rok 
Vyčlenené financie na 

nákup literatúry  (€) 
Počet kúpených 

knižničných jednotiek  
Medziročný 
rast / pokles 

2009 67 924,00 5 938  
2010 63 948,00 3 045 ↓ 
2011 50 551,00 2 391 ↓ 
2012 40 338,00 1 980 ↓ 
2013 49 017,00 2 190 ↑ 
2014 53 257,86 2 527 ↑ 
2015 49 167,63 2 097 ↓ 
2016 22 215,84 966 ↓ 
2017 30 612,43 1 211 ↑ 

Počas roka 2017 mali používatelia UK KU naďalej možnosť využívať vybrané elektronické informačné zdroje 
prostredníctvom projektu  Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ) - ProQuest, Scopus, SpringerLink, Web of Science - Current Contents Connect, Essential 
Science Indicators a Wiley. Aj naďalej je možné vyhľadávať vo všetkých e-zdrojoch, ku ktorým má KU prístup 
súčasne cez aktualizovanú discovery službu Summon. V roku 2017 bola ukončená národná licencia EBSCO, ktorú 
zabezpečovala Slovenská národná knižnica. V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie na novú národnú 
licenciu, ktorej dodávateľom bude SNK.  

Rovnako sa v roku 2017 skončil aj prístup k JSTOR kolekciám, nakoľko fakulty neprejavili o uvedené kolekcie 
záujem.        

V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých databáz a časopiseckých kolekcií: 
k časopisom Royal Society of Chemistry, k encyklopédiám Oxford Research Encyclopedias od Oxford University Press, 
archív článkov od roku 1665 – 1995 od The Royal Society. 

Zo strany dodávateľov a UK KU sa zvýšila ponuka online webinárov so zameraním na: ProQuest, Ref Works, 
Altmetric for books, Digital Humanities - Brill, WoS Core Collection, Journal and Hightly Cited Data, Journal Citation 
Reports, Essential Science Indicators, ProQuest Central, InCities Benchmark and Analytics, Journal Citation Reports, 
ProQuest Central-medicínske databázy, WoS so zameraním na Core Collestion a Researcher ID.  

Publikačná a umelecká činnosť predstavuje najdôležitejší ukazovateľ úrovne vedeckej činnosti vysokej školy. Počas 
roka bolo na žiadosť jednotlivcov a fakúlt vypracovaných 219 výstupov z databázy CREPČ1. V databáze 
publikačnej činnosti dosiahol počet bibliografických záznamov 1 471 (vrátane záznamov, ktoré nie sú 
konvertované do CREPČ1 – externí doktorandi, študenti, záznamy z predchádzajúcich rokov bez väzieb a ohlasov, 
ktoré celkový počet navyšujú). V prípade CREUČ dosiahol počet záznamov 29. Počas roka 2017 prebiehali školenia 
k prechodu na novú verziu systému evidencie publikačnej činnosti tzv. CREPČ2. Školenia sa zúčastňovali všetci 
spracovatelia z oddelenia EPC UK KU, informatik a vedúca UK KU. Nakoľko došlo k preklopeniu údajov zo 
systému Sofia, bolo potrebné čistenie entít inštitúcií a taktiež čistenie entít osôb, čo vzhľadom na preklopenie 
všetkých údajov vrátane osôb, ktoré nespadajú do prispievateľov publikačnej činnosti bolo časovo náročné. Nový 
systém CREPČ2 začína fungovať od 1.1.2018 s tým, že sa doň budú evidovať len publikácie s rokom vydania 2018. 
V súčasnosti je diskutovaná otázka exportu dát zo systému CREPČ2 do lokálnej databázy DAWINCI a jej celkové 
zachovanie.  

V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investície do lepšej 
kvality vzdelávania ITMS 26250120061 sme pokračovali v skenovaní a spracovávaní knižných dokumentov z fondu 
UK KU. V roku 2017 sa v tejto aktivite pokračovalo skenovaním a digitalizovaním kníh a periodík, ktoré sú 
prístupné cez prezentačnú platformu MediaInfo, ktorá bola úspešne aktualizovaná a užívatelia majú možnosť 
pracovať v novej verzii. Digitalizované jednotky aj naďalej prechádzajú postupným procesom cez jednotlivé fázy 
od skenovanie kníh, rukopisov a iných typov dokumentov, cez kategorizáciu a katalogizáciu, priradenie metadát 
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a indexov, riadenie a spracovania digitalizačného procesu, archiváciu spracovaného digitálneho obsahu 
až po samotné publikovanie digitálneho obsahu v MediaInfo. V súčasnosti je zdigitalizovaných 2002 KJ. 
Zdigitalizované dokumenty boli v tomto roku prepojené s online katalógom UK KU, kde je zverejnená url adresa 
priameho vstupu k zdigitalizovanej kópii. Tú je však možné prehliadať len z IP adresu UK KU. 

V rámci projektu bola naďalej prevádzkovaná aj digitálna študovňa s 20 PC stanicami prioritne určenými 
na vyhľadávanie zdigitalizovaných dokumentov. 

Knižničné služby a používatelia 
UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. Na začiatku akademického roka 
sme vydali tlačenú verziu skladačky pod názvom GPS navigátor, ktorá pomáha zlepšeniu orientácie používateľov 
v službách, vo fonde UK KU i vo vyhľadávaní v online katalógu. Okrem tlačenej verzie si ju mohli naši používatelia 
voľne stiahnuť aj na webstránke knižnice. 

V roku 2017 bolo v UK KU 2 855 registrovaných používateľov (Tabuľka 50), čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles 
o 224 používateľov. Z celkového počtu študentov KU je v UK KU registrovaných viac ako 57%. Pokles 
registrovaných študentov oproti minulému roku vznikol najmä v dôsledku celkového poklesu študentov na KU. 
Návštevnosť UK KU v roku 2017 bola 75 031. Celkový počet výpožičiek predstavuje 70 461 knižničných jednotiek, 
z toho 50 684 absenčných a 19 777 prezenčných výpožičiek (Tabuľka 50 a Tabuľka 51).  

Tabuľka 50 Knižničné služby poskytované UK KU v rokoch 2013-2017 
Knižničné služby 2013 2014 2015 2016 2017 

Výpožičky spolu  106 391 110 429 85 484 76 388 70 461 
z toho absenčné výpožičky  79 922 79 541 60 025 49 845 50 684 
z toho prezenčné výpožičky  26 469 30 888 25 459 26 543 19 777 

Výpožičky prezenčne periodiká  8 539 8 118 5 848 4 609 4 127 

MVS iným knižniciam  474 433 479 408 421 

MVS z iných knižníc  575 475 433 346 354 

Počet vypracovaných bibliografií a 
rešerší  

452 490 379 197 219 

Registrovaní používatelia  7 492 5 002 3 617 3 079 2 855 
z toho poslucháči VŠ  6 276 3 825 2 493 2 083 2 069 

Potenciálni používatelia  7 397 6 688 5 297 4 704 4 205 
z toho poslucháči VŠ  6 734 5 988 4 663 4 103 3 629 

Akcie informačnej výchovy  15 14 32 26 28 

Tabuľka 51 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách 
Výpožičné služby 2013 2014 2015 2016 2017 

Absenčné 
výpožičky 

Ružomberok 68 962 70 256 52 127 43 045 44 168 

Košice 7 350 6 481 5 040 4 071 4 865 

Spiš 3 610 2 804 2 858 2 729 1 651 

Spolu 79 922 79 541 60 025 49 845 50 684 

Prezenčné 
výpožičky 

Ružomberok 17 670 24 251 19 713 22 736 16 333 
Košice 6 035 5 930 4 798 3 091 2 418 
Spiš 2 764 707 948 716 1 023 
Spolu 26 469 30 888 25 459 26 543 19 777 

Celkový súčet 106 391 110 429 85 484 76 388 70 461 
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UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov (Tabuľka 52). Vrátené dokumenty sú z biblioboxov vyberané dvakrát 
denne počas pracovných dní. Celkovo zaznamenávame zvýšený záujem o reprografické služby, či už za pomoci 
personálu knižnice, alebo prostredníctvom samoobslužných zariadení. Za rok 2017 dosiahol počet čiernobielych 
kópií 89 013 ks a počet farebných kópií 3 883 ks.  

Tabuľka 52 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov 
Počet dokumentov 

vrátených cez Bibliobox 
Ružomberok Košice Spiš Spolu 

2013 9 958 2 302 847 13 107 

2014 10 595 1 822 559 12 976 

2015 7 119 1 630 263 9 209 

2016 5 193 1 302 642 7 137 

2017 3 705 1 103 277 5 085 

Významný je fakt, že on-line katalóg UK KU je súčasťou webového portálu Slovenská knižnica a preto mnohí 
čitatelia prichádzajú na stránku online katalógu UK KU práve z uvedeného rozhrania. Webová stránka UK KU je 
aj naďalej súčasťou stránky Katolíckej univerzity, kde sa však návštevnosť štatisticky nesleduje. Aj napriek tomu sa 
zvýšil počet návštev v online katalógu knižnice o viac ako 17 600 návštev. Referenčné služby aj naďalej 
poskytujeme prostredníctvom priamej linky k výpožičnému pultu. Uvedený kontakt bol každodenne využívaný. 
Univerzitná knižnica v priebehu roka aktualizovala statusy na svojej FB stránke, na ktorej zaznamenáva 962 
fanúšikov a každým dňom tento počet narastá. Zaregistrovali sme aj niekoľko dotazov zaslaných cez vnútornú 
poštu sociálnej siete, v ktorých čitatelia žiadali o informácie súvisiace s výpožičnými službami.  

Tabuľka 53 Elektronické služby UK KU v rokoch 2012 – 2017 
Elektronické služby 2013 2014 2015 2016 2017 

E-mail 2 624 2 092 1 661 1 218 1 324 

Spýtajte sa knižnice 26 14    

Online katalóg   294 949 329 734 347 352 

Sprievodné podujatia                   
UK KU aj v tomto roku organizovala sprievodné vzdelávacie a kultúrne podujatia. Pracovníci knižnice 
zorganizovali pre jednotlivé fakulty 28  informačných hodín v priestoroch knižnice, počas ktorých sa najmä 
študenti prvých ročníkov oboznámili so službami,  priestormi, klasifikačným systémom, knižničným 
a výpožičným poriadkom UK KU. Informačným hodinám predchádzalo predstavenie UK KU na zápisoch pre 
študentov 1. ročníkov  jednotlivých fakúlt. V rámci úvodov do štúdia im boli na exkurzii predstavené priestory, 
služby a základy vyhľadávanie v online katalógu knižnice. Uvedeným spôsobom sme preškolili 100% študentov 1. 
ročníkov. Zástupcovia jednotlivých elektronických databáz, do ktorých má KU prístup, lektorovali 6 školení, ktoré 
boli zamerané najmä na vyhľadávanie v závislosti od zamerania jednotlivých účastníkov školenia. Na webovej 
stránke UK KU sme pravidelne zverejňovali informácie ohľadom konania webinárov k elektronickým 
informačným zdrojom. 

Počas roka 2017 bolo v UK KU v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhradí zorganizovaných 62 odborných 
exkurzií a 44 sprievodných podujatí (vernisáže, výstavy literatúry spojené s predajom, vyhlásenie výsledkov 
literárnych súťaží, predstavenie kníh spojené s autorským čítaním - Tab. č. 8.) V organizovaní podujatí UK KU 
spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Slovenská národná galéria – GĽF Ružomberok, Klub nezávislých 
spisovateľov v Bratislave, vydavateľstvo Portál, vydavateľstvo Skalná ruža, vydavateľstvo Eurokódex, Spoločnosť Ježišova 
Ružomberok, Mesto Ružomberok, OZ Vzdelávanie umením, Historický ústav Českej akadémie vied, Lux Communication, ŠVK 
Banská Bystrica, Spolok ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov, SI Spoločenstvo Fatima, Ústav pamäti 
národa, Zväz slovenských fotografov, Združenie košických fotografov, Východoslovenské múzeum Košice a OZ Maják,  
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V priestoroch UK KU bol pravidelne organizovaný kurz angličtiny pre zamestnancov a kurz slovenského jazyka 
pre Erasmus študentov Katolíckej univerzity. V UK KU sa aj v tomto roku konalo pravidelné podujatie 
Univerzitného pastoračného centra KU „Hosť na KU“.  

Z odborných seminárov a školení so zameraním na riešenie aktuálnych problémov knihovníctva bolo v priestoroch 
UK KU organizované Zasadnutie Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc a odborný seminár k problematike 
spracovania periodík v systéme Virtua v spolupráci so ŠVK Banská Bystrica za účasti zamestnancov z UK KU 
Ružomberok a Košice. 

Pri príležitosti sprievodných podujatí boli do printových a elektronických médií zasielané tlačové správy 
s fotografiami. Dianie na KU, ako aj v UK KU, bolo pravidelne reflektované  v spravodajsko-publicistickej relácii 
TV LUX pod názvom RUNIVERZ, ktorého časti sa nahrávali priamo v priestoroch UK KU. Rovnako boli tlačové 
správy s fotografiami publikované v Tlačovej agentúre konferencie biskupov Slovenska i v Katolíckych novinách. 
Pozvánky boli prezentované aj v súhrne podujatí na TV LUX. Kultúrne podujatia boli zverejňované aj 
v dvojtýždenníku Ružomberský hlas. 

Skúsenosti z Erasmus+ školení boli reflektované prostredníctvom článku v odbornom periodiku Slovenskej 
asociácie knižníc – Bulletin SAK. Projekt digitalizácie v UK KU bol predstavený v odbornom časopise ITLib. 

Tabuľka 54 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2017 
Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2017 Pracovisko 

Január 

Zasadnutie Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc 
UK KU 

Ružomberok 

Výstava grafík: Fragmenty z Fullu,  
kurátorka: Zuzana Gažíková, spolupráca: Slovenská národná galéria 

UK KU 
Ružomberok 

CASSOVIA FOTO 2016 
UK KU  
Košice 

Február 

Vernisáž výstavy/výstava fotografií: Slovensko očami sveta, 
vystavujúci autori: Tamara Jenčová, Petra Cepková, Marek Hasák, 
kurátorka: Katarína Matušková, spolupráca: KŽ FF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Vernisáž výstavy/výstava študentských prác: Myšlienka, materiál, tvorivosť/Materiál 
papier, spolupráca: KVV PF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava košického fotografa Mariána Šangalu,  
spolupráca: Východoslovenské múzeum v Košiciach 

UK KU 
 Košice 

Deň otvorených dverí na TF KU so sprievodnými akciami 
UK KU 
 Košice 

Marec 

Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými podujatiami – informačné vzdelávania 
a exkurzie ZŠ a SŠ 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava kníh z vydavateľstva Portál spojená s predajom 
UK KU 

Ružomberok 
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Vernisáž výstavy/panelová výstava: Židé v boji a odboji/ Rezistence československých 
Židů v letech 2. sv. války,  
kurátorka: Zlatica Zudová Lešková,  
spolupráca:  Historický ústav Českej akadémie vied, KP FF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Týždeň slovenských knižníc: 
Prednáška: Mons. Cyril Vasiľ, SJ: Zákon v koncepcii sv. T. Akvinského 
Informačné hodiny pre študentov 
Burza kníh na podporu OZ Maják pre sociálne odkázané rodiny 

UK KU 
 Košice 

Výstava fotografie: 41. ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF 
UK KU 
Košice 

Apríl 

Literárne podujatie: Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka, prezentácia knihy 
vydanej pri príležitosti životného jubilea autorky,  
účinkujúci: Peter Machajdík, Anna Ondrejková, Silvia Kaščáková, Jana Juhasová 
spolupráca: Klub nezávislých spisovateľov, vydavateľstvo Skalná ruža, KSL FF KU 

UK KU 
Ružomberok 

 

Fotografická výstava Združenia košických fotografov 
UK KU  
Košice 

Výstava: „Svet autizmu“ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme spojená 
s prezentáciou výtvarných prác žiakov Základnej školy pre žiakov s autizmom 

UK KU 
Košice 

Máj 

II. ročník: Týždeň kresťanskej kultúry 
Výstava plastík: Ondrej Ďurian/Príbehy 
Verejná diskusia:   „Pridaná hodnota katolíckej školy“ 
Prehliadka dokumentárnych filmov z produkcie Lux Communication: Slovo v obraze, 
Akvinas, Teodor – dar Boží“ (Marek Poláček, P. Jozef Brodňanský, OSB) 
spolupráca: OZ Vzdelávanie umením, Lux Communication, MŠ Sv. Lujzy, GSA, ZŠ MTCH 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava fotografie: STROM 2017,  Ružomberok - medzinárodný fotografický salón 
UK KU  
Košice 

Jún 

Prednáška: TITUS ZEMAN 
UK KU 
Košice 

September 

Výstava fotografií: Svet očami viery, výsledky fotografickej súťaže 2. ročníka TKK, 
spolupráca: SJ Ružomberok 

UK KU 
Ružomberok 

Odborný seminár: Spracovávanie periodík v systéme Virtua,  
Spolupráca: ŠVK Banská Bystrica, lektorka Jana Vranová 

UK KU 
Ružomberok 

Prezentácia výstavy/výstava: Ladislav Hanus apologét kresťanstva, kultúry, kultúrnosti 
a pluralizmu, kurátor a zostavovateľ výstavy V. J. Gruska, spolupráca: AIA 

UK KU 
Ružomberok 
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Október 

Prezentácia knihy: Kuriéri božieho slova – skúsenosť a dar,  
autor: Marian Szcepanowicz  
spolupráca: SI Spoločenstvo Fatima, Ústav pamäti národa SR 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava:  vyhodnotenie výtvarnej súťaže MŠ: „Mesto mojimi očami“, 
v spolupráci s kat. PEP PF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava fotografie: Členská výstava fotoklubu Rzsesow 
UK KU 
Košice 

November 

Vyhodnotenie literárnej súťaže: Slávme to spoločne, 
v spolupráci s FF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Prezentácia knihy: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 
autori: Eva Veselovská, Rastislav Adamko, Janka Bednáriková 

UK KU 
Ružomberok 

Literárna súťaž: Poviem Ti básničku – súťaž v prednese pre MŠ,  
v spolupráci s PEP PF KU 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava vydavateľstva Eurokódex spojená s predajom literatúry 
UK KU 

Ružomberok 

Literárne podujatie: STRETNUTIE XIV.  
spolupráca: Spolok ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava "Cassovia foto 2017" v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
UK KU  
Košice 

December 

Výstava fotografií: členovia Združenia košických fotografov K-91 
UK KU  
Košice 

Priestory a technické vybavenie 
Využívanie priestorov sa oproti minulému roku diametrálne nezmenilo. V  UK KU  sa nachádzajú 2 tiché študovne, 
1 počítačová študovňa, 1 konferenčná a 1 prednášková miestnosť. Tichá študovňa na modrom podlaží aj naďalej 
plní funkciu digitálnej študovne určenej na vyhľadávanie a štúdium digitálneho obsahu UK KU prostredníctvom 
prezentačnej platformy MediaInfo. Okrem študovní je možné študovať v otvorenom priestore UK KU, 
kde sa nachádzajú stoly so stoličkami, pohodlné kreslá a sedačky. Študenti môžu využívať počítače, ktoré 
sú rozmiestnené po knižnici, zapožičať si notebook, tablety alebo pracovať na vlastných počítačoch. V celej budove 
je možné wifi pripojenie na internet cez sieť Eduroam. Na samostatné vypožičanie kníh slúžia 3 selfchecky, 
z ktorých jeden má licenciu aj na vracanie kníh. UK KU využíva technológiu založenú na rádio-frekvenčnej 
identifikácii (RFID). Na ochranu knižničného fondu sú používané elektromagnetické pásky.  

Na prelome rokov 2017/2018 pribudli pri výpožičného pultu 2 mikrofóny s reproduktormi a so zosilňovačmi 
na uľahčenie komunikácii so študentmi so špecifickými potrebami. Uvedené zariadenie bolo zakúpené vďaka 
účelovej podpore zo strany Poradenského centra.  
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Na pracovisku v Spišskom Podhradí sa z dôvodu presťahovania knižnice do nových priestorov zredukoval počet 
miest v študovni. Študovňa je súčasťou kancelárie pracovníčky, sú tam 2 PC s prístupom na internet. K dispozícii 
sú periodiká príslušného kalendárneho roka, študijná literatúra, encyklopédie, lexikóny a slovníky. 

Tabuľka 55 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2012 - 2017 
Priestory a technické vybavenie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet miest v študovniach a čitárňach  183 561 561 561 561 553 

Celková plocha knižnice v m2  2 473 6 776 6 776 6776 6776 6776 

z toho priestory pre používateľov  1 723 5 035 5 035 5035 5035 5035 

Počet selfcheckov 5 5 5 5 5 5 

Počet biblioboxov 4 6 6 6 6 6 

Počet pracovných staníc 3M  6 9 9 9 9 9 

Počet digitálnych knižničných asistentov (DLA)  4 4 4 4 4 4 

Počet detekčných brán  5 5 5 5 5 5 

Počet kombinovaných de/aktivátorov 7 9 9 9 9 9 

Počet počítačov  168 381 381 401 401 401 

Počet skenerov  2 4 5 5 5 5 

Počet skenerov pre študentov 2 6 6 6 6 6 

Počet kopírovacích zariadení pre študentov 4 9 9 9 9 9 

Online katalóg na internete (áno=1, nie=0) 1 1 1 1 1 1 

Počet prevádzkových hod. pre používateľov  54 58 58 54 54 52,5 

Zamestnanci knižnice 
Nedostatok pracovníkov sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám v roku 2017 poskytla iba FF KU. Veľkou 
pomocou boli najmä absolventi, ktorí boli financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci 
absolventskej praxe. Ich práca spočívala najmä v zakladaní kníh, kontrole fondu, tvorbe zoznamov z darov, tvorbe 
signatúr, vlepovaní 3M pások a konzultačných službách. 

Na pracovisku v Spišskom Podhradí  jedna pracovníčka vykonáva akvizíciu, katalogizáciu, realizuje výpožičné 
služby, zabezpečuje administratívne práce projektov ako aj všetky činnosti spojené s chodom knižnice. 
Na pracovisku v Košiciach vďaka poskytnutému finančnému príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu zabezpečili 
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 3 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov.  

 Tabuľka 56  Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU 

Zamestnanci knižnice 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zamestnancov  
(fyzické osoby) 

18 19 15 15/3⃰ 15/3⃰ 

zamestnanci vykonávajúci knihovnícke 
činnosti 

17 17 18 14/3 14/3 

so základným knihovníckym vzdelaním 
(kvalifikačný kurz) 

13 
13 

 
13 14/3 14/3 

s odborným knihovníckym vzdelaním 
(VŠ, SOŠ) 

2 2 2 2/0 2/0 

Počet zamestnancov  
(prepočítaný stav na plný úväzok) 

18 18,2 18,2 15/3 15/3 

⃰ 3 zamestnanci pracujú na pracoviskách UK KU  na TF KU v Košiciach a na TI TF KU v Spišskej Kapitule, 
nenachádzajú sa v organizačnej štruktúre UK KU Ružomberok, pretože administratívne spadajú pod uvedené 
fakulty KU.
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V rámci programu Erasmus+ navštívili UK KU kolegovia z partnerských inštitúcii z Univerzity Zelona Gora 
a z Jagellonskej Univerzity v Krakove. Dvanásti zamestnanci sa zúčastnili mobility pracovníka Erasmus+ 
v univerzitných knižniciach v partnerských inštitúciách (Univerzita Palackého v Olomouci, Sliezska univerzita 
v Katowiciach, Ostravská univerzita v Ostrave, Vysoké technické učení v Brne, Univerzita Tomáša Bati v Zlíne).  

Sedem pracovníkov knižnice aj v uplynulom roku navštevovalo kurz anglického jazyka, ktorý je určený 
pre zamestnancov KU.  

Jeden pracovník z UK KU v Ružomberku a dve pracovníčky z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči sa zúčastnili 
na školení KIS3G modul Výpožičky. Počas roka sa 6 zamestnanci zúčastnili na školeniach k systému EPC – CREPČ2 
v CVTI SR v Bratislave a v Prešove. Pracovník z Košíc sa 28. – 29. 03.2017 zúčastnil vedeckej konferencie 
pod názvom „Vývoj kultúry Východného Slovenska“, ktorú organizovala Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Dvaja 
zamestnanci sa zúčastnili na odbornej konferencii ,,Bibliosféry 2017“ so zameraním na nové trendy v knihovníctve. 
Katolícka univerzita sa pripojila k iniciatíve na podporu Open Access, pričom kontaktnými osobami k uvedenej 
problematike sa stali prorektorka pre vedu a umenie a vedúca knižnice UK KU. Uvedená iniciatíva vyústila 
k založeniu kontaktnej kancelárie v priestoroch CVTI SR a zorganizovaní odborného seminára k danej 
problematike.  

VYDAVATEĽSTVO VERBUM 

V roku 2017 VERBUM – vydavateľstvo KU vydalo 98 titulov, aj naďalej vydávalo periodiká uvedené v zozname:  
 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (PF KU),  
 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok (PF KU), 
 KURIÉR – Informačný spravodajca KU, 
 Zdravotnícke štúdie (FZ KU), 
 Kultúrne dejiny (FF KU), 
 Verba Theologica (TF KU), 
 Notitiae Historiae Ecclesiasticae (TF KU), 
 Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 
 Reflexie. Kompendium teórie a praxe podnikania (PF KU). 

Posledný menovaný časopis (Reflexie) začal vychádzať v roku 2017 na pracovisku PF KU v Poprade. 

VERBUM – vydavateľstvo KU v roku 2017 zabezpečovalo aj ďalšie činnosti týkajúce sa vydavateľskej činnosti 
univerzity: 
 prideľovanie ISBN, 
 zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona 

o povinných výtlačkoch,  
 archivácia a evidencia vydaných titulov, 
 spracovanie štatistických výkazov pre potreby MK SR, 
 spracovanie časopisu Kultúrne dejiny pre CEEOL, 
 grafické spracovanie časopisu Kuriér, 
 správa databázy predplatiteľov časopisu Verbum.             
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9.3 Oddelenie prevádzky a investícií 

Spracovala: Mgr. Mária BETÍKOVÁ 

Činnosť v administratívnej oblasti 
V rámci pridelených úloh zabezpečuje oddelenie prevádzky a investícií centrálne spracovávanie poistných zmlúv 
a poistných udalostí týkajúcich sa poistenia služobných motorových vozidiel (havarijné a povinné  zmluvné 
poistenie), nehnuteľností, hnuteľného majetku a osôb. Oddelenie vykonáva úlohy v oblastí energií, spojené 
so spracovaním prehľadov spotrieb v rámci celej univerzity. Sleduje medziročné pohyby v oblasti spotrieb. 
Zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za spotrebu energií v budovách užívaných viacerými súčasťami KU. 
Vypracováva a aktualizuje register nehnuteľností KU vlastných ako aj prenajatých. Zastrešuje a koordinuje 
prostredníctvom externého dodávateľa činnosti pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 
a zdravotnej služby pre celú Katolícku univerzitu. Pravidelne podľa harmonogramu organizuje revízie 
vyhradených technických zariadení- elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích. 

Činnosť v oblasti údržby 
Zamestnanci sa podieľali na drobných opravách a údržbe priestorov budovy Univerzitnej knižnice. V zimnom 
období zabezpečovali pravidelné odpratávanie snehu na im pridelených úsekoch. V areáli na Hrabovskej ceste 
zabezpečili koordináciu vývozu komunálneho odpadu so separáciou odpadu a pravidelným čistením exteriéru 
budov od odpadkov. 
 

9.4 Formácia na Katolíckej univerzite 

Spracoval: PaedDr. Róbert SLOTKA, PhD. 

DUCHOVNÉ AKTIVITY 

Pravidelná duchovná činnosť: 
 sv. omše: počas kalendárneho roka sa slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Alberta na PF KU, v Kostole sv. Rodiny, 

v Kostole Povýšenia sv. Kríža – kostol Jezuitov a  na internátoch RUŽA a TRIO. V týždni je slúžených pre 
univerzitárov 22 sv. omší. 

 duchovné rozhovory a sv. spoveď: od pondelka do piatka bola zabezpečená daná služba, celkovo je to v týždni 
12,5 h. 

 činnosť malých spoločenstiev: na Internáte RUŽA, TRIO a v priestoroch UPaC sa stretávali malé spoločenstvá. 
Ich náplňou je spoločné uvažovanie nad Božím slovom, reflexia nad životom vo svetle Božieho slova, spoločná 
modlitba a zdieľanie sa. Spoločenstvá sa stretávali počas prednáškového obdobia každý týždeň, čiže je to 
v týždni 8 h. 

Iné duchovné aktivity: 
 duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku Rybárpoli, 
 duchovná obnova raz v mesiaci spojená so sv. omšou, adoráciou a prednáškou pre ružomberských seniorov, 
 zastupovanie kňazov vo farnostiach, 
 požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie bytov pedagógov 

i zamestnancov KU (január 2017), 
 evanjelizácia vo farnostiach spojená s propagáciou Katolíckej univerzity a s predstavením činnosti UPaC 

(15.01.2017 Zuberec, 22.01.2017 Rabča, 11.06.2017 Bobrovec,11.12.2017 Pucov, 17.12.2017  Chmelnica), 
 víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským „Žena poznaj seba“ (03. – 04. 03. 2017, UPaC), 56 účastníkov  
 týždeň za ochranu počatého života - viaceré podujatia (20. – 25.03. 2017), 
 celouniverzitná Krížová cesta na ružomberskej Kalvárii (04. 04. 2017), 80 účastníkov, 
 pôstna kvapka krvi, (05. 04. 2017, UPaC), 40 účastníkov, 
 pomoc pri organizovaní Detskej univerzity (03. - 07. 07. 2017),  
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 púť Fatima – Santiago de Compostela (29. 07. – 19. 08. 2017), 4 účastníci, 
 víkendovka „Chodíme spolu, ako ďalej?“(03. – 05. 11. 2017, Kežmarok), 30 účastníkov, 
 pomoc pri modlitbách za nenarodené deti a podpore Fóra života (23.- 27. 10. 2017), 
 odpustová slávnosť sv. Alberta Veľkého v Kaplnke sv. Alberta Veľkého na PF KU (15.11.2017), hlavný celebrant 

a kazateľ doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD., 
 Púť Wadowice – Oswiecim (24. 11. 2017), 37 účastníkov,  
 účasť na Púti zrelosti vo Vysokej nad Uhom (24. – 26. 11. 2017), 4 účastníci, 
 adventná kvapka krvi (29. 11. 2017, UPaC), 65 účastníkov, 
 adventný Kraków (02. 12. 2017), 47 účastníkov,  

FORMAČNÉ AKTIVITY 

Utorky s hosťami 
Prednášky sa uskutočnili počas prednáškového obdobia v utorok o 16:16 vo Výstavnej miestnosti UK KU. Podujatie 
sprevádzali hudobné skladby prednesené študentmi a doktorandmi PF KU pod vedením pedagógov z Katedry 
hudby PF KU. Časové trvanie podujatie bolo 1,5h. V priemere sa na každom podujatí zúčastnilo okolo 40 ľudí. 

Témy prednášok v letnom semestri AR 2016/17: 
14. 02. 2017  ThDr. Štefan Novotný, PhD.: Sprevádzanie po Svätej Zemi  
21. 02. 2017  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.: Prenasledovanie biskupa Jána Vojtaššáka 
28. 02. 2017  ThLic. Róbert Neupauer: Dynamika lásky  
07. 03. 2017  fr. Alan Ján Dely OP: Božie volanie a odpoveď človeka  
14. 03. 2017  RNDr. Andrea Novomeská, PhD.; prof. MUDr. František Novomeský, PhD; MUDr. František 

Štuller, PhD: Forenzná expertíza ostatkov sv. Jána Almužníka v Bratislave 
21. 03. 2017  doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.: Dialóg s islamom  
04. 04. 2017  PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.: Rozlišovanie duchov 
25. 04. 2017  RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.: Vedecký pohľad na homeopatiu 

Témy prednášok v zimnom semestri AR 2017/18: 
03.10. 2017  kňazi z UPaC: Pešia púť Fatima – Santiago de Compostela za KU 
10.10. 2017  ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.: Kresťanská symbolika v diele „Pán prsteňov“ 
17.10. 2017 Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.: Fatima očami sprievodcu  
24.10. 2017 SSLic. Vladimír Peregrim, SDB: Jahveho plameň (symbolická exegéza Vľp 8, 5 - 7) 
07.11. 2017  Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB: Odkaz bl. Titusa Zemana  
14.11. 2017 Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján Viglaš: Problematika očkovania  
21.11. 2017 Manželia Miroslav a Jana Slebodníkovci: Svedectvo z dynamiky manželstva  
28.11. 2017 Mgr. Róbert Neupauer: Rómovia – misia (ne)možná  

KULTÚRNE AKTIVITY 

 Gospel Fest 2017, 2. ročník gospelového festivalu spojeného s workschopmi s benefičným charakterom           
(10. 02. 2017, Gymnázium sv. Andreja, Aula Jána Pavla II., UPaC, Ružomberok), 152 účastníkov 

 Svätový ples (22. 02. 2017, spoločenské priestory PF KU), 81 účastníkov 
 Sedliacka veselica (26. 04. 2017, spoločenské priestory PF KU), 90 účastníkov, 
 Beánia KU (19. 10. 2017, Veľká dvorana Kultúrneho domu Andreja Hlinku), 270 účastníkov, 
 Silvester v UPaC (30.12.2017 - 01.01.2018), 15 účastníkov, 
 Filmový klub na KU (dvakrát v mesiaci o 19:00 v priestoroch UPaC), moderoval ho PaedDr. Ján Gera, PhD., 

10 účastníkov.  
 Tvorivé dielne – pravidelné aktivity prebiehali v utorok a v stredu od 10:00 – 15:00. Vďaka tejto aktivite mohli 

študenti objaviť svoj talent. Tvorivé dielne viedla Adriana Valušiaková. V tvorivých dielňach sa realizovali 
tieto aktivity: výroba vencov a ružencov, veľkonočných pozdravov a vajíčok, adventných vencov, vianočných 
ozdôb, pozdravov a stromčekov, výzdoba na kultúrnospoločenské akcie. 
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 Šikovná vareška – frekvencia podujatia je každý pondelok o 13:00, študenti sa dostávali do praktickej 
zručnosti prípravy jedál. Jedlá boli ponúknuté na agapé po mládežníckej svätej omši.  

ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Pravidelné športové podujatia sa v prednáškovom období uskutočňovali v telocvični pri Gymnáziu sv. Andreja 
v Ružomberku v tom istom rozsahu a čase ako minulý rok: 
 v utorok sa hrával volejbal v čase od 19:00 do 21:00,  
 v stredu futsal v čase od 17:00 do 19:00,  
 vo štvrtok florbal v čase od 19:30 do 21:00.  

Okrem nich sa konali aj dva turnaje vo futsale v telocvični na Základnej škole Klačno. Zúčastnili sme sa turnaja 
univerzitných pastoračných centier vo florbale v Bratislave, kde sme obsadili 3. miesto. Zamestnanci KU sa v dňoch 
05. - 07. 05. 2017 zúčastnili celoslovenskom volejbalovom turnaja v Dolnom Kubíne – Kub Cup.  

Športové podujatia koordinoval  o. Dušan Galica v spolupráci so študentmi KU.  

Pri KU je zriadený turistický klub, ktorého členmi sú aj kňazi z UPaC. Počas roka sme organizovali niekoľko 
turistických akcií. Zvlášť pre prvákov to boli „poznávacie“ túry okolia nášho mesta: Hrabovská dolina, Kalvária, 
Vlkolínske lúky, Čebrať. Navštívili sme aj všetky okolité pohoria: Malú a Veľkú Fatru, Nízke Tatry, Chočské vrchy. 
Tešil nás aj záujem Erasmus+ študentov z Poľska, Ukrajiny a niektorých absolventov KU. 
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10 ROZVOJ 
Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ 

Na základe vyhodnotenia výzvy na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných 
nákladov verejných vysokých škôl – UNIKAN bola Katolícka univerzita v Ružomberku úspešná pri podaní projektu 
a zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do podpory implementácie v 1. kole výzvy. KU 
bola pridelená na tento účel dotácia v kategórii bežných výdavkov vo výške 55 710,- € na roky 2017 a 2018. Systém 
UNIKAN dáva vedeniu univerzity indikatívnu odpoveď na otázku, aké sú náklady na jednotlivé aktivity 
univerzity v rámci vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja a ostatných činností vykonávaných v rámci 
zabezpečovania hlavnej činnosti univerzity, a to v členení podľa jej jednotlivých súčastí a podľa študijných odborov. 
S použitím takto získaných informácii môže vedenie univerzity prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri riadení 
chodu a ďalšieho rozvoja univerzity, a tak isto môže usmerňovať čerpanie nákladov na realizáciu jednotlivých 
aktivít univerzity.  

Systém UNIKAN obsahuje 2 oddelené, ale navzájom súvisiace procesy, a to výročnú kalkuláciu a kalkuláciu 
nákladov a výnosov na vzdelávacie aktivity. Výročná kalkulácia je retrospektívna alokácia (priradenie, rozpísanie) 
a vykázanie nákladov a výnosov za uplynulý kalendárny rok na hlavné oblasti aktivít verejnej vysokej školy. 
Vychádza z účtovnej závierky vysokej školy a jej hlavným výsledkom je ročný výkaz nákladov a výnosov, ktorý 
obsahuje náklady za uplynulý rok v oblastiach: 

• vysokoškolské vzdelávanie  
• výskum a vývoj 
• ostatné aktivity patriace do hlavnej činnosti univerzity.  

V rámci výročnej kalkulácie získa univerzita aj ďalšie údaje potrebné pre jej vnútorný manažment. Napríklad 
náklady a výnosy v členení podľa organizačného členenia vysokej školy (fakulty, katedry, ústavy, vysokoškolské 
podniky), ako aj sadzby (koeficienty) pre rozpis rôznych druhov nepriamych nákladov (napríklad nákladov na 
priestory). V procese výročnej kalkulácie sa vygenerujú aj sadzby rôznych druhov nepriamych nákladov a sadzby 
nákladov na priestory, ktoré je následne možné používať na vyčíslenie nákladov na študijné programy.  

Kalkulácia nákladov a výnosov na vzdelávacie aktivity je ďalšia analýza nákladov a výnosov na vzdelávanie 
s cieľom určiť náklady na uskutočňovanie vybraných vzdelávacích aktivít (v rámci študijného odboru, študijného 
p rogramu, študijného predmetu) resp. náklady na študenta a výnosy, ktoré tieto aktivity priniesli univerzite. 

Od júna roku 2017 sa na KU začali realizovať práce na prepojení ekonomického informačného systému SAP 
s Akademickým informačným systémom (AiS2). Cieľom riešenia je odstrániť dvojité spracovávanie platieb (prvýkrát 
v IS SAP a druhýkrát v systéme AiS2), spracovanie poplatkov a štipendií (na základe prijatých predpisov 
zo systému AIS2) vykonávať v rámci celkového spracovávania platieb v IS SAP, automatizovať účtovanie 
predpisov poplatkov a štipendií v IS SAP, automatizovať spracovanie prijatých a odoslaných platieb voči 
študentom. Výhodami riešenia je spracovanie úhrad poplatkov a štipendií na jednom mieste – IS SAP, možnosť 
rozhodnutia o rozsahu prepojenia – aké fakulty, aké poplatky, aké štipendia, automatické účtovanie predpisov 
poplatkov a štipendií so zodpovedajúcou rozpočtovou klasifikáciou v IS SAP, automatické priraďovanie platieb 
k príslušným predpisom v IS SAP, automatická aktualizácia stavu úhrad poplatkov a štipendií v systéme AIS2. 
Po čiastkových prácach dňa 9.8.2017 prebehli akceptačné testy prepojenia systémov SAP a AiS2 za účelom 
otestovania funkčnosti a akceptácia nastavení a následne bola spustená ostrá prevádzka. 

KU bola vybraná na implementáciu modulu Výkonové listy zamestnancov univerzity, ktorého cieľom je poskytnúť 
manažmentu vysokej školy nástroj na zhromažďovanie štruktúrovaných dát o zamestnancoch, vzájomné 
porovnanie výkonnosti zamestnancov, vzájomné porovnanie jednotlivých univerzitných zložiek, poskytnúť 
reporty nad databázou výkonových listov v súlade s požiadavkami. Výkonový list predstavuje súhrn hodnotiacich 
parametrov definovaných príslušnou univerzitou za hodnotiace obdobie pre potreby hodnotenia pracovníka. 
Riešenie je určené pre hodnotenie pracovníkov vykonávajúcich pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. 
Hodnotenie prebieha v nasledovných oblastiach: 
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 Výkon v publikačnej a umeleckej činnosti 
 Výkon vo vedecko-výskumnej činnosti  
 Výkon vo vzdelávaní 
 Výkon v ostatných sledovaných činnostiach 

Hodnotiace kritériá sú definované centrálne pre celú univerzitu. Fakulty si môžu dopĺňať ďalšie doplnkové kritériá. 
Katedry následne vykonávajú hodnotenie. Nasadenie ostrej prevádzky na KU sa predpokladá v 1. polroku 2018. 

Od októbra 2017 zamestnanci KU využívajú Zamestnanecký portál verejných vysokých škôl ESS (Employee Self-
Service) modul Elektronické výplatné pásky. Portál ESS je modulom systému SAP-SOFIA, ktorý využíva väčšina 
slovenských univerzít a mnoho zahraničných univerzít. Na portáli ESS je elektronická forma dokladu o odmene, 
t.j. výplatná páska vo formáte PDF a je dostupná aj cez webový prehliadač aj mimo univerzitnú sieť. Cieľom 
sprístupnenia portálu ESS je znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať efektívnosť podporných procesov 
a poskytnúť zamestnancom kvalitnejšie elektronické služby. 

Pre skvalitnenie výučby sa na katedre Urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU plánuje postupné vydávanie 
učebných textov špecificky zameraných pre záchranárov, ktoré by obsahovali komplexné informácie potrebné pre 
prax. V uplynulom roku došlo k reštrukturalizácii učiteľského zboru s angažovaním učiteľov záchranárov z praxe. 
Do učiteľského zboru sme získali prof. MUDr. Ota Masára, CSc. na funkčné miesto profesor. Členovia katedry si 
ďalej zvyšujú svoje odborné i vedecké kvalifikácie. PhDr. et Bc. Marek Šichman úspešne obhájil dizertačnú prácu 
a získal titul PhD. Katedra podala žiadosť o schválenie magisterského štúdia v odbore urgentná zdravotná 
starostlivosť. Katedra získala akreditáciu na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci od MZ SR 
a v súčasnosti je v akreditačnom procese na Neodkladnú podporu životných funkcií. 

Na Katedre rádiologickej techniky FZ KU vydali a pripravujú v rámci publikačnej činnosti vlastné skriptá a učebné 
materiály so špecifickým zameraním na prácu rádiologického technika. Katedra počas roka zakúpila odbornú 
literatúru, čím doplnila a rozšírila knižný fond KU z oblasti rádiológie, radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny, 
topografickej anatómie, onkológie, rádiobiológie, rádiologickej fyziky, ochrany proti ionizačnému žiareniu a iné 
v súlade s informačnými listami. V kooperácii s PF KU katedra zabezpečuje laboratóriá pre praktické cvičenia 
odborných predmetov z oblasti biofyziky a jadrovej fyziky. Vyučujúci pripravili anotácie vybraných informačných 
listov predmetov v cudzom jazyku. V akad. roku 2016/2017 rozšírila spoluprácu pri zabezpečovaní klinickej praxe 
študentov vyšších ročníkov na špecializovaných pracoviskách Východoslovenského onkologického ústavu a. s., 
Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline 
a Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. 

Samostatnou kapitolou je skvalitnenie a podpora vedeckej činnosti na TF KU. S tým súvisí podpora vedeckých 
projektov a publikovanie ich výsledkov vo vedeckých monografiách či indexovaných časopisoch. 

Veľká časť úsilia o rozvoj a skvalitnenie vzdelávania a výskumu v tomto čase súvisí s komplexnou akreditáciou, 
ktorá sa zrealizuje v rokoch 2018 – 2019 a má hodnotiť obdobie rokov 2014 – 2019. 

TF KU je miestom vzdelávania a rozvíjania vedeckej činnosti predovšetkým v oblasti katolíckej teológie. S tým 
súvisí aj rozvoj spolupráce so všetkými pastoračnými inštitúciami sídliacimi v budove Teologickej fakulty 
(napríklad Ekumenické spoločenstvo, Inštitút rodiny, Maják nádeje, Apoštolát života) alebo v meste Košice 
či  na  území Košickej arcidiecézy.  

Vzhľadom na súčasný nízky počet študentov, súvisiaci aj s populačne nižšími ročníkmi, TF KU plánuje viac sa 
sústrediť na cezhraničnú spoluprácu. Konkrétne ide o výmenné pobyty študentov prostredníctvom existujúcich 
programov CEEPUS a ERASMUS podporovaných MŠVVaŠ SR alebo iné projekty podporované zahraničnými 
nadáciami. 
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11 MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
Spracovala: Mgr. Michaela Moldová Chovancová 

Medzinárodná spolupráca je pre Katolícku univerzitu v Ružomberku dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu 
a odborného rastu členov akademickej obce. Univerzita aj svojím členstvom v medzinárodných organizáciách 
(v Medzinárodnej federácii katolíckych univerzít (IFCU), v Európskej federácii katolíckych univerzít (FUCE), 
v Európskej asociácii inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE)) podporuje internacionalizáciu vysokoškolského 
vzdelávania. V roku 2017 podala žiadosť o prijatie za signatára dokumentu Magna Charta Universitatum. Prijatie 
prebehne 17. septembra 2018 v Salamanke. 

KU je aktívna v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii Erasmus+. Od uplynulého akademického roka 
realizovala okrem individuálnych mobilít v rámci programových krajín aj mobility s partnerskými krajinami a bola 
úspešná pri získaní ďalšieho grantu na rozvoj tejto projektovej spolupráce. To jej umožnilo začať kooperáciu 
s novými vysokoškolskými inštitúciami. KU rozvíja cezhraničnú kooperáciu aj v rámci Stredoeurópskeho 
výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS), v ktorých  je zastúpená cez PF KU a TF KU. 

Rozvoj zručnosti a odbornosti členov akademickej obce sa KU snaží dosahovať študentskými mobilitami, rovnako 
aj mobilitami pedagogických a nepedagogických  zamestnancov, ktoré výrazne podporuje. Výmena skúseností 
a príkladov dobrej praxe so zahraničnými kolegami prispieva k rozvoju partnerských univerzít.  

Podujatia a prezentácia zahraničných pobytov 
KU organizuje podujatia zamerané na dobrú informovanosť v oblasti vzdelávania v zahraničí. Prostredníctvom 
svojich informačných nástrojov (univerzitný obežník, televízia, rádio, študentský magazín, sociálne siete i národné 
náboženské média) sa informácie dostávajú nielen k členom akademickej obce. Tak ako už niekoľko rokov, aj 
v tomto období pravidelne pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU informovali 
o medzinárodných aktivitách na jednotlivých fakultách počas „Informačných dní“ či podujatia „Päť minút pre 
Erasmus“. Pracovníci referátu pripravili aj osobitné stretnutie pre študentov so špecifickým potrebami a ich 
rodičov a ďalší samostatný seminár zameraný na stáže absolventov. Pripravili letáky a podujatia pre domácich 
i zahraničných študentov, na ktorých sa poslucháči podelili o svoje skúsenosti z pobytu napr. „Pizza s Erasmákmi 
v univerzitnej knižnici“ či „Erasmus večery v priestoroch univerzitného internátu“. KU dňa 25. mája 2017 hostila 
5. pracovné stretnutie prorektorov pre zahraničné vzťahy slovenských univerzít a vysokých škôl. Podujatie 
zorganizovala Slovenská akademická informačná agentúra SAIA, n. o. v spolupráci s KU. 

V priestoroch univerzitnej knižnice bola slávnostne otvorená výstava „Erasmus očami KU“, ktorú pri príležitosti 
osláv 30. rokov programu Erasmus zorganizovala Mgr. Michaela Moldová Chovancová a Mgr. Miroslava 
Sekanová. Cieľom výstavy bolo vo forme fotografií a krátkych textov predstaviť profesionálny a osobný prínos 
programu Erasmus pre jednotlivých účastníkov mobilít a pripomenúť si tých, ktorí program absolvovali alebo sa 
doň ináč aktívne zapojili. Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj vyhodnotenie súťaže o študentský plagát, ktorý 
najvýstižnejšie zachytil výročie programu. Samotná výstava a aktivity programu Erasmus na KU boli spracované 
a vydané aj vo forme bulletinu, ktorého grafiku pripravil PaedDr. Martin Pinkoš.   

V spolupráci so Slovenskou informačnou agentúrou (SAIA) referát zabezpečil semináre o štipendiách, ktoré 
agentúra zastrešuje.   
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11.1 Mobility študentov a zamestnancov 

Najviac využívaný je program Erasmus+, ale záujem o mobility cez Stredoeurópsky výmenný program 
pre  univerzitné štúdia, hlavne o medziuniverzitné siete PF KU a TF KU, sa potvrdil aj v tomto období. Rovnako sa 
študenti (hlavne študenti doktorandského štúdia) zúčastnili letných jazykových kurzov, zrealizovali študijné 
a výskumné  pobyty cez bilaterálne dohody.  

ERASMUS+ KA103 A  KA107 

Od predošlého akademického roka je univerzita zapojená do siete Erasmus KA107 spoluprácou s partnerskými 
krajinami. Tento projekt úspešne realizovala s partnermi v Ukrajine a v Gruzínsku. Získaný grant bol 47 070,- € 
na obdobie dvoch akademických rokov. V rámci tohto projektu absolvovala školenie na Katedre žurnalistiky 
FF KU pracovníčka z Ukrainian Catholic University a na tejto univerzite realizovali mobilitu aj dvaja pracovníci 
FF KU. V ďalšom projektovom období budú  študenti z Ukrainian Catholic University a Ilia State University študovať 
na KU. 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU sa uchádzal o grant aj v aktuálnom akademickom roku. Univerzite 
tak bol pridelený ďalší grant vo výške 28 200,- € na výmenu skúsenosti, zlepšenie výučbového procesu a rozvoj 
odborných zručností študentov a zamestnancov s ďalšou ukrajinskou univerzitou. 

Záujem o program Erasmus+ KA103 zo strany študentov poklesol, ale záujem pracovníkov pretrval. Napriek tomu 
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pridelila KU finančnú podporu na mobility 
v akademickom roku 2016/2017 vo výške 337 762,- € a na aktivity v akademickom roku 2017/2018 sumu 265 190,-  €.  

Tabuľka 57 Financovanie v rámci programu Erasmus+: 

Akademický 
rok 

Mobilita 
za účelom 

štúdia/ 
suma (€) 

Mobilita za 
účelom 
stáže/    

suma (€) 

Mobilita za 
účelom 
výučby/     
suma (€) 

Mobilita za 
účelom 

školenia/   
suma (€) 

Organizácia 
mobilít 

/ 
suma (€) 

Príspevok 
MŠVVaŠ 

/ 
suma (€) 

 
Spolu    

/ 
suma (€) 

2016/2017 94 135,00 88 729,00 40 495,00 18 200,00 69 000,00 27 203,00 337 762,00 

2017/2018 80 640,00 62 400,00 35 100,00 21 450,00 65 600,00 18 983,00 265 190,00 

Katolícka univerzita v Ružomberku je oprávnená realizovať všetky typy mobilít v rámci programu Erasmus+ 
KA103 mobility jednotlivcov: 

MOBILITA ŠTUDENTA - študijný pobyt Erasmus+    

V roku 2017 došlo k výraznému poklesu záujmu o študijný pobyt. Dokopy univerzita vyslala 46 poslucháčov do 
zahraničia cez  program Erasmus+ namiesto predpokladaných 73 osôb. Pokles bol spôsobený komplikovanejšou 
spoločenskou a politickou situáciou v zahraničí, nižším celkovým počtom študentov KU ako aj viacerými 
rezignáciami na už pridelenú mobilitu (so stážou išlo o 20 rezignácií). Avšak študenti, ktorí vycestovali, strávili 
jeden až dva semestre na kvalitných univerzitách v Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku. Najviac 
mobilít bolo už tradične uskutočnených, aj kvôli jazykovej blízkosti, v Česku a Poľsku. Vysoký záujem bol 
o štúdium v Taliansku, Slovinsku a Chorvátsku. Uskutočnené mobility podnietili záujem o opätovné zapojenie sa 
do programu Erasmus+ alebo o využitie iných mobilitných programov. Niekoľkí poslucháči požiadali o predlženie 
mobility. 

MOBILITA ŠTUDENTA  A ABSOLVENTA - pracovná stáž Erasmus+ 

KU vyslala rovnaký počet (63 stážistov) ako v minulom období do overených inštitúcií i do spoločností, s ktorými 
doteraz nespolupracovala. S iniciatívou na spoluprácu prišli samotní poslucháči. Stáž je stále obľúbenou 
aj pre absolventov, niekoľkí z nich sa v danej inštitúciu zamestnali. Stáž absolvovali v Česku, Poľsku, 
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vo Francúzsku, v Taliansku, Anglicku i v Belgicku. Túto formu mobility využili najviac poslucháči FZ KU. 
Pri schválených absolventských stážach došlo k rezignáciám z dôvodu získania zamestnania.  

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 

Pre lepšie začlenenie zahraničných študentov do akademickej obce boli pre prichádzajúcich študentov 
organizované kultúrno-adaptačné podujatia. Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU 
zabezpečil osobitné, tzv. orientačné dni pred začiatkom každého semestra so zámerom zoznámiť poslucháčov 
s prostredím univerzity, výučbou i mestom. Pripravil bulletin v anglickom jazyku o štúdiu na KU, zabezpečil 
bezplatný kurz slovenského jazyka i službu tzv. Buddy (domáceho študenta, ktorý pomáhal zahraničnému 
poslucháčovi). Univerzita nemá študentskú službu Erasmus Students Network (ESN) a preto podujatia opakovane 
zastrešovali pracovníci referátu napriek tomu, že majú iné pracovné povinnosti a ich počet je nízky už niekoľko 
rokov. Ponuka predmetov v cudzích jazykoch bola širšia, ale stále vidieť potenciál zlepšenia. Záujem o mobility 
zo strany poľských a českých študentov v rámci programu Erasmus+ pokračoval, rovnako to bolo pri poslucháčoch 
z Talianska a Španielska. Študenti, ktorí uprednostňujú kratšie ako semestrálne pobyty, siahli po ponuke programu 
CEEPUS a NŠP.  

VEDECKO-VÝSKUMNÉ MOBILITY ZAMESTNANCOV 

Zamestnanci KU sa aktívne podieľali na rozvoji medzinárodnej spolupráce. Spolupracovali s kolegami po celom 
svete. Využili grantovú podporu fakúlt alebo iných mobilitných programov (hlavne Erasmus+, Akcia Rakúsko-
Slovensko) na realizáciu výskumných, prednáškových a jazykových pobytov zväčša v krajinách Európskej únie. 

Už druhým rokom pripravil Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pre pracovníkov kurz 
anglického jazyka. Jeho zámerom bolo rozvíjať jazykové schopnosti všetkých  zamestnancov KU, rovnako podporiť 
výučbu predmetov poskytovaných v tomto jazyku a umožniť, aby kolegovia realizovali výskumné či vzdelávacie 
mobility v rôznych krajinách. Kurz prebiehal počas pracovnej doby. 

MOBILITA ZAMESTNANCA – výučba a školenie Erasmus+ 

Zníženie prideleného rozpočtu umožnilo vyslať 88 učiteľov. Tí realizovali výučbu a konzultácie pre zahraničných 
poslucháčov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v Čechách, Poľsku, Slovinsku, Taliansku a po prvý raz 
v Macedónsku – na novej partnerskej univerzite. Výučbový typ mobility podnietil záujem zo strany zahraničných 
študentov a kolegov stráviť svoj vzdelávací pobyt na KU v nasledujúcom období. Niekoľkí pedagógovia 
rezignovali pre zdravotné a iné pracovné povinnosti.  

Školenie absolvovalo 55 zamestnancov, čo je v histórii existencie programu Erasmus na KU najviac. Tento typ 
mobility umožnil kolegom spoznať iný vzdelávací systém, nadviazať nové kontakty a získať podnety do ich 
každodennej práce. Zapojené osoby pracujú na rôznych oddeleniach univerzity. Prijali ich partnerské univerzity 
v Česku, Chorvátsku, Poľsku, Lotyšsku, Litve, Slovinsku, Rumunsku, Taliansku a v Španielsku.  

ZAHRANIČNÍ ZAMESTNANCI 

Najviac zahraničných kolegov realizovalo mobilitu opätovne cez program Erasmus+. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať pokles počtu prijatých učiteľov. Hostili sme 73 kolegov z cudziny. Zahraniční vyučujúci pochádzali 
z partnerských inštitúcii vo Francúzsku, v Čechách, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Taliansku. Mobility podporili 
akademický život na fakultách. Školenie absolvovalo dokopy 56 pracovníkov (z toho 38 zamestnancov sa školilo 
na pracoviskách Rektorátu KU: zahraničný referát, ekonomické oddelenie, knižnica, ubytovacie a stravovacie 
zariadenie). Z iných grantových schém, ktoré zahraniční kolegovia využívali, išlo hlavne o program CEEPUS, NŠP 
a bilaterálne dohody.  
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11.2 Partnerské univerzity v rámci Erasmus+ 

Katolícka univerzita v Ružomberku má veľký okruh partnerov v rámci programu Erasmus+ a za uplynulé obdobie 
podpísala nové dohody o recipročnej výmene študentov a zamestnancov s nasledujúcimi vysokoškolskými 
inštitúciami:  

Erasmus+, KA103: St. Patricks College Maynooth, Sting Academy Brno, Akademia Wychowania Fizycnego we Wroclawiu, 
Kazimieras Simonavičius University, University of Bucharest, Universitá Degli Studi Della Tuscia.   

Erasmus+, KA107: Uzhorod National University, Ukrainian Catholic University, Ilia State University. 
 
Tabuľka 58 Spolupracujúce inštitúcie v rámci Erasmus+ 

Partnerská inštitúcia Študijný odbor 

Anglicko 

Heythrop College University of London Teológia 

Belgicko 

Katholieke Universiteit Lueven 
Teológia 

Filozofia 
Thomas More University College, Mechelen-
Antwerpen Psychológia 

Bulharsko 

Angel Kanchev University of Ruse 

Pedagogika 

Matematika 

Informatika 
College of Management, Trade and Marketing, 
Sofia 

Filológia 

Medical University Plovdiv 
 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Cyprus 

Neapolis University Pafos 

Psychológia 

Náboženstvo 

Manažment 

Česká republika 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Religionistika 

Teológia 
Filológia 

Špeciálna pedagogika 

Pôrodná asistencia 
Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Laboratórne vyšetrovacie techniky 
Geografia 

Rádiológia 

Sociálna práca 
Pedagogika 

Masarykova univerzita v Brně Filológia 

STING Academy Manažment 
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Ostravská univerzita v Ostravě 
 

Filológia 

Pedagogika 

Chémia 
Fyzika 

Biológia 

Matematika 
Hudba a hudobné vedy 

Výtvarné umenie 

Sociálna práca 
Humanitné vedy 

Geografia, prírodné vedy 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

Univerzita Hradec Králové 
 

Pedagogika 
Predškolská pedagogika 

Psychológia 

Sociálna práca 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad 
Labem 

Matematika 

Informatika 

Prírodné vedy 
Predškolská pedagogika 

Pedagogika 

Filológia 
Fyzioterapia 

Základné vzdelanie 

Hudba a hudobné vedy 
Výtvarné umenie 

Psychológia 

Univerzita Karlova v Praze 

Teológia 

Filozofia 
Žurnalistika, PR 

Pedagogika 

Matematika 
Geografia 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Psychológia 

Teológia 
Pedagogika 

Sociálna práca 

Matematika 
Informatika 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Pedagogika 
Sociálna práca 

Manažment 
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Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Vysoká škola ekonomická v Praze Manažment 

Západočeská univerzita v Plzni 

Hudba a hudobné vedy 
Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 
Verejné zdravotníctvo 

Fyzioterapia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
 

Psychológia 
Sociálna práca 

Technická univerzita v Liberci 

Pedagogika 

Filológia 
Sociálna práca 

Manažment 

Geografia 
História 

Filozofia 

Univerzita Pardubice 
Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Francúzsko 
 
Catholic Institute of Higher Studies (ICES),                 
La Roche-sur-Yon 
 

Filológia 

Politológia 

História 

Institut Catholique de Toulouse 

Žurnalistika 
Hudba 

Religionistika 

Teológia 

Holandsko 

Katholieke Pabo Zwolle Pedagogika 

Chorvátsko 

Sveučilište u Rijeci, Rijeka 

Pedagogika 

Verejné zdravotníctvo 
Ošetrovateľstvo 

Rádiologická technika 

Fyzioterapia 

Hrvatsko katoličke Sveučilište, Zagreb 

História 

Žurnalistika 

Ošetrovateľstvo 
Psychológia 

Írsko 

St. Patricks College Maynooth 
Teológia 

Filozofia 
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Litva 

Klaipeda State College 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 
Klaipeda University Psychológia 

Mykolo Romerio Universitetas 

Sociálna práca 

Žurnalistika 
Pedagogika 

Manažment 

Anglický jazyk 

Vilnius University 
Matematika 
Informatika 

Kazimieras Simonavičius University Žurnalistika 

Lotyšsko 

Latvijas University Riga 
Teológia 
Filológia 

Psychológia 

Riga Higher Institute of Religious Sciences Teológia 

Riga Stradins University 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Sociálna práca 

Žurnalistika 

Macedónsko 

SS. Cyril and Methodius University in Skopje 

História 

Filozofia 

Špeciálna pedagogika 

Psychológia 

Politológia 

Maďarsko 

Apor Vilmos Katolikus Foiskola, Vác Pedagogika 

Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest Filológia 

Gál Ferenc Hittudományi Foiskola, Szeged Teológia 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

Filológia 

Žurnalistika 

História 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

Špeciálna pedagogika 

Anglický jazyk 

Hudba 

Szent Isztván Egyetem Gödöllő, Tessedik Egyetemi 
Központ 

Pedagogika 
Manažment 

Ošetrovateľstvo 

Sociálna práca 

Debreceni Egyetem, Debrecen Taliansky jazyk, Sociálna práca 
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Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar, Sopron Pedagogika 

Kaposvar University Pedagogika 

Nemecko 

Die Ludwig-Maximilians-Universität, München Teológia 

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik in Regensburg 

Hudba 

Hudba a hudobné vedy 

Hochschule Zittau, Görlitz Manažment 

Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Filozofia a etika 

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstätt 

Vzdelávanie a učiteľstvo 

Filológia 

Psychológia 
Sociálna práca 

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt 
Georgen, Frankfurt am Main 

Religionistika (Teológia) 

Universität Bayreuth Lingvistika 

Universität Passau 
Humanitné vedy 
Pedagogika 

Komunikačné a informačné vedy 

Nórsko 

Nord-Trøndelag University College, Steinkjer Pedagogika 

Poľsko 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodźi 
Pedagogika 

Politológia 

Adakemia im. Jana Dlugosza w Częstochowie 

Matematika 

Pedagogika, TT 
Sociálna práca 

Výtvarné umenie 

Hudba a hudobné vedy 

Akademia Polonijna w Częstochowie 
Filológia 

Ošetrovateľstvo 

Akademia Pomorska w Słupsku 
 

Matematika 

Prírodné vedy 
Ošetrovateľstvo 

Akademia Techniczno-Humanistyczna  
v Bielsku-Białej 

Filológia 

Sociálna práca 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach 

Manažment 
Ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach Hudba 

ATENEUM Szkola Wysza w Gdansku Náuka o rodine 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 
w Lublinie 

Hudba a hudobné vedy 

Teológia 

Filológia (angličtina, nemčina) 
Filozofia 

Pedagogika 

Psychológia, Psychológia správania 
História 

Komunikačné a informačné vedy 

Politické vedy 
Sociálna práca 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Krakowie 

Pedagogika, TT 

Manažment  a administratíva 

Ošetrovateľstvo 
Sociálna práca, Účtovníctvo 

Fyzioterapia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Matematika 
Informatika 
Počítačové vedy 
Anglická filológia 

Nemecká filológia 
Pedagogika 

História 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Saczu 

Pedagogika 
Filológia 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 
Urgentná starostlivosť 

Państwowa Wysza Szkola Zawodowa im. 
Stanislawa Staszica w Pile 
 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu 

Fyzioterapia 

Ošetrovateľstvo 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Manažment 
Psychológia 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Spoločenské vedy (Náuka o rodine) 

Žurnalistika 
Teológia 

Sociálna práca 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 

Matematika 

Pedagogika 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie 

Environmentálne vedy, Ekológia 

Biológia 

História 
Dejiny umenia 

Sociálne vedy 

Filozofia 
Psychológia 

Matematika, Informatika 

Fyzika 
Chémia 

Teológia 

Žurnalistika 
Pedagogika 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu 
Teológia 

Pedagogika 

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny 
w Siedlcach 

Business Studies, Manažment 
Pedagogika 

História 

Filológia 
Matematika, Informatika 

Prírodné vedy 

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 

Fyzioterapia 

Informatika 
Matematika 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 
Urgentná zdravotná starostlivosť 

Verejné zdravotníctvo 

Uniwersytet Sląski w Katowicach Teológia 

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu 
Žurnalistika 
Moderné ES-jazyky 

Filológia 

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Pedagogika 

Akademia wychonania fizycnego we Wroclawiu Fyzioterapia 

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej 

Fyzioterapia 

Humanitné vedy 

Sociálna práca 

Jesuit University Ignatianum in Krakow 
 

Pedagogika 
Humanitné vedy 

Sociálna práca 

Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej 
w Toruniu 

Informatika 
Žurnalistika 

Wyższa Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu Świętokrzyskim 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Sociálna práca 
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Uniwersytet Opolski w Opolu 
 

História 

Pedagogika 

Sociálna práca 

Univesity Of Applied Sciences In Nysa 
Ošetrovateľstvo 
Anglický jazyk 

The Feliks Nowowiejski Academy Of Music In 
Bydgoszcz 

 
Hudba 
 

University Of Social Sciences And Humanities Sociológia 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
w Warszawie 

Hudba 

Lublin University Of Technology Manažment 

Portugalsko 

Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa 

Vzdelávanie a učiteľstvo 

Psychológia 

Politológia 

Rakúsko 

Kirchliche Pädagogische Hochschule, Graz 
Humanitné vedy 

Pedagogika 

Pedagogische Hochschule Kärnten-Viktor Frankl 
Hochschule, Klagenfurt 
 

Výtvarné umenie 

Hudba 

Pedagogika 
Geografia 

Filológia 

Matematika 
Biológia 

Rumunsko 

"1 Decembre 1918" University of Alba Iulia História 

University Of Bucharest Žurnalistika 

Slovinsko 

Univerza v Ljubljani 
Teológia 
Filológia 

University of Maribor 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 
Urgentná starostlivosť 

Alma Mater Europea 

Žurnalistika 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 
Manažment 

Sociálne vedy 

Španielsko 

Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus 
de Avila, Avila 

Pedagogika 
Ošetrovateľstvo 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
Pedagogika 

Sociálna práca 

Universidad De Valladolid Pedagogika 
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Esic Business And Marketing School, Madrid Marketing a reklama 

Taliansko 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Filológia 

Universitá Degli Studi Della Tuscia, Viterbo 

Anglický jazyk 

Taliansky jazyk 
Žurnalistika 

História 

Politológia 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 Filológia 

Università per Stranieri di Perugia 
 

Filológia 

Žurnalistika 

University for Foreigners "Dante  Alighieri", Reggio 
Calabria 

Filológia 
Sociálna práca 
 
 

Unviersitá Degli Studi Di Macerata 
Pedagogika 
Taliansky jazyk 
 

Turecko 

İstanbul Üniversitesi Matematika, IT 

Pamukkale Universitesi, Denizli 
Pedagogika 
Matematika, IT 

Yasar Üniversitesi, Izmir 

Žurnalistika, informatika 

Filológia 

Manažment 
Výtvarné umenie 

Ukrajina 

Ukrainian Catholic University 

Psychológia 

Žurnalistika 

Filozofia 
Politológia 

História  

Uzhorod National University Humanitné vedy 

Ilia State University 

Psychológia 
Žurnalistika 

Filozofia 

Politológia 
História  
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12 SYSTÉM KVALITY 
Spracovali: Mgr. Mária PARIGALOVÁ 

Katolícka univerzita v Ružomberku sa prirodzeným spôsobom usiluje o prepojenie vzdelávania a výskumu. 
Vzdelávanie a výskum predstavujú dva hlavné procesy, ktoré sú síce rozdielne vzhľadom na spôsob riadenia 
a realizácie, ale prepojené tak, že  výsledky výskumu sa premietajú do vzdelávania a obohacujú ho. Takýto prístup 
umožňuje študentom pochopiť dôležitosť a podstatu vedecko-výskumnej činnosti na KU a  príležitosť zapojiť sa 
do výskumu a stať sa súčasťou výskumnej komunity a pracovníkom KU a doktorandom možnosť preukázať svoju 
vedeckú spôsobilosť. 

Univerzita dlhodobo vyvíja kroky k zlepšovaniu kvality jednotlivých oblastí svojej činnosti, ktoré majú byť 
predpokladom pre pozitívne vnímanie kvality KU jednotlivými zainteresovanými stranami – študentmi, 
zamestnávateľmi, regiónom, zriaďovateľom, zamestnancami, manažmentom či štátom (akreditačnou komisiou, 
MŠVVaŠ SR). Disponuje politikou, má stanovené postupy zabezpečovania kvality a vymedzené štandardy 
študijných programov a udeľovania akademických titulov. Štandardy tvoria požiadavky na študijné programy 
a udeľovanie akademických titulov a spôsoby ich hodnotenia. Kategoricky sa KU zaväzuje k rozvoju kultúry, 
v ktorej sa uznáva dôležitosť kvality a zabezpečovania kvality vo svojej práci. Stratégia, politika a postupy majú 
na KU formálny status a sú verejne dostupné pre zainteresované strany. 

Formálne zásady a postupy poskytujú KU rámec, v ktorom rozvíja a monitoruje účinnosť svojich systémov 
zabezpečovania kvality. Pomáhajú tiež pri vytváraní verejnej dôvery v inštitucionálnu autonómiu.  

Politika kvality KU 
Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie dôležitosti kvality a jej zabezpečovania pri všetkých 
činnostiach KU. Nástrojom zabezpečenia trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality je vytvorenie 
a rozvíjanie základne obsahujúcej súbor námetov „dobrej praxe“ v oblasti systému vnútorného zabezpečovania 
kvality, ktorá by bola významným prínosom pre vnútorné prostredie univerzity a inšpirujúca pre vonkajšie 
prostredie univerzity.  

Politika kvality poskytuje rámec na vytvorenie a preskúmanie cieľov kvality. Ciele kvality sú v súlade s politikou 
kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie je na KU merateľné. Splnenie cieľov kvality môže mať 
kladný účinok na kvalitu produktov, prevádzkovú efektívnosť a finančné výsledky a tým na spokojnosť a dôveru 
zainteresovaných strán. 

Stratégia KU v oblasti kvality  a noriem 
KU využíva prístupy manažérstva kvality, ktoré zodpovedajú jej strategickým zámerom a možnostiam, ktoré 
preukázateľne napomáhajú efektívnemu plneniu požiadaviek všetkých zainteresovaných strán. Stratégia KU 
v oblasti kvality je založená aj na rešpektovaní zákonov, pravidiel a opatrení nadriadených orgánov a je v súlade 
s ďalšími politikami KU. KU je otvorená moderným prístupom manažérstva kvality vrátane vytvorenia 
integrovaného systému manažérstva pozostávajúceho zo systému  manažérstva kvality, manažérstva informačnej 
bezpečnosti a manažérstva rizika. 

Organizácia systému zabezpečenia kvality 
Systém vnútorného zabezpečovania kvality na KU je budovaný s ohľadom na efektívne plnenie požiadaviek 
zainteresovaných strán, pričom sú využívané návody štandardizovaných koncepcií. KU využíva pri zlepšovaní  
svojho systému manažérstva kvality prístupy samohodnotenia, kde si okrem silných stránok identifikuje 
príležitosti na zlepšenie, ktoré tvoria základ ,,Akčných plánov zlepšovania“. Zlepšovanie kvality je vecou každého 
pracovníka KU, organizačne je kvalita začlenená priamo do štruktúry vrcholového manažmentu univerzity.  
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Rozdelenie zodpovednosti súčastí KU v oblasti kvality 
Systém vnútorného zabezpečovania kvality je centrálne koordinovaný z úrovne vedenia KU a na jednotlivých 
fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení špecifík daných fakúlt. Všetky organizačné útvary 
univerzity vnímajú svoje zodpovednosti a právomoci pri zlepšovaní kvality, ktoré spočívajú v iniciovaní a zapájaní 
sa do spoločných aktivít (napr. samohodnotenie, stanovovanie a revízia cieľov kvality, monitorovanie a meranie, 
preskúmanie manažmentom, projekty zlepšovania kvality) a v rozvíjaní vlastných aktivít smerujúcich 
k zlepšovaniu svojho i celouniverzitného prostredia. Ciele kvality sú rozložené v niektorých prípadoch až na 
úroveň kolektívu alebo jednotlivca a podobne sú vyhodnocované na celkovej aj individuálnej úrovni. Jednotlivci 
sú povzbudzovaní k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov  rôznymi oceneniami a odmenami.  

Zapojenie študentov do zabezpečovania kvality 
Študenti sú v prostredí KU vnímaní ako hlavný objekt úsilia univerzity o zlepšovanie. Sú súčasťou akademickej 
obce, formujú prostredie univerzity, majú  príležitosť a sú povzbudzovaní  k využívaniu svojho práva podieľať sa 
na významných aktivitách KU (formovanie zásadných dokumentov, hodnotenie kvality vzdelávania, posilňovanie 
kultúry kvality) a aktívne sa tak  zapájať do procesu zabezpečovania a zvyšovania kvality vzdelávania. Ako každý 
akademický rok aj v roku 2016/2017 sa študenti KU jednotlivých študijných programov zúčastňujú prieskumu 
v oblasti  kvality vzdelávania. Výsledky týchto hodnotení tvoria základ pri vypracovaní systému aktívnych 
opatrení na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu. Dôležitým aspektom u študentov je zvyšovanie ich 
informačnej gramotnosti ako súčasti modelu rozvoja ich zručností. KU sa zaväzuje k stálemu zvyšovaniu kvality 
vzdelávania, ktorého výstupom sú študenti, ktorí nájdu uplatnenie v praxi. 

Systém kvality vo vzťahu k vízií a strategickým cieľom KU 
KU na roky 2012-2017 schválila Dlhodobý zámer rozvoja Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorého významnou 
súčasťou je oblasť politiky kvality, ktorá zasahuje do všetkých procesov a dimenzií života univerzity. Preto je 
v Dlhodobom zámere KU obsiahnutá kvalita vzdelávacích činností, kvalita akademického života ako aj princípy 
manažérstva kvality, ktoré sú aplikované na prostredie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Plnenie úloh 
Dlhodobého zámeru KU (ktoré sú definované v nadväznosti na politiku, stratégie, ciele a indikátory kvality) je 
sledované každoročne.  

Medzi prioritné oblasti manažérstva kvality patria v Dlhodobom zámere: 
Široké zapojenie vedenia a všetkých pracovníkov univerzity do procesu posilňovania kultúry kvality, s čím sú 
spojené úlohy: 

 preniesť princípy manažérstva kvality do strategických i každodenných činností univerzity, 
 rozširovať zapojenie zainteresovaných strán do procesu stanovovania cieľov kvality, 
 rozširovať zapojenie pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov do plnenia cieľov 

kvality a monitorovania ich dosiahnutia, 
 zvyšovanie povedomia o cieľoch a politike kvality v širokej akademickej obci. 

Zosilňovanie významu spätnej väzby, s čím sú spojené úlohy: 
 zosilniť význam a adresnosť spätnej väzby z plnenia hlavných úloh (vzdelávanie, veda a výskum),  
 pravidelná analýza a hodnotenie pokroku v oblasti manažérstva kvality, 
 monitorovanie úspešnosti opatrení v oblasti manažérstva kvality, 
 zverejňovanie výsledkov zo zisťovania spätnej väzby a prijímanie opatrení zabezpečujúcich trvalé 

zlepšovanie systému vnútorného zabezpečenia kvality, 
 konfrontovať dosiahnuté výsledky v oblasti systému vnútorného zabezpečenia kvality v národnom aj 

medzinárodnom kontexte, 
Zabezpečiť udržateľnosť  a rozvoj systému vnútorného zabezpečovania kvality, s čím sú spojené úlohy: 

 sledovať trendy v oblasti kvality vzdelávania a aplikovať ich do prostredia univerzity, 
 zapájať sa do medzinárodných aktivít v oblasti manažérstva kvality v prostredí vysokých škôl, 
 výmena skúseností vo vnútornom prostredí univerzity (medzi fakultami).  
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Externé hodnotenie kvality  
Externé hodnotenie kvality KU na národnej úrovni zabezpečuje procesom komplexnej akreditácie Akreditačná 
komisia, poradný orgán MŠVVaŠ SR. Politika kvality a jej napĺňanie, sa stávajú nástrojom na dosahovanie 
úspešnosti pri komplexnej akreditácii univerzity. Obstáť v procese komplexnej akreditácie a obhájiť status 
univerzitnej vysokej školy bol preto najdôležitejším cieľom univerzity v sledovanom období. Vedenie univerzity 
a  fakúlt prijalo opatrenia, na základe ktorých spĺňame požiadavky, aby KU zostala aj naďalej zaradená medzi 
slovenské univerzity. Intenzívne sa pracuje na znovuzískaní akreditácie tých študijných programov, ktoré boli 
pozastavené a zároveň sa pripravujú niektoré nové.  

12.1 Kvalita vzdelávania 

Prioritou v oblasti výchovy a vzdelávania je poskytovať výnimočné univerzitné vzdelávanie a výchovu v duchu 
katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov a významných odborníkov, 
podporujúc spoločnú univerzitnú komunitu v spojení výskumu a vzdelávania; pokračovať vo vytváraní 
priaznivého prostredia pre štúdium a formáciu svojich študentov, založeného na kresťanských hodnotách 
a vytvárať špecifické podmienky v súlade s katolíckou identitou a inovácie pre rozvíjanie programov vzdelávacej 
sústavy tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám praxe, dopytu trhu a edukačným i osobným záujmom učiacich 
sa. 

Súčasťou zabezpečovania kvality na KU je monitorovanie kvality vo vzdelávacom procese. V súlade so zákonom 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a Smernicou rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU majú 
študenti možnosť vyjadriť sa každoročne k hodnoteniu kvality výučby a o učiteľoch formou anonymného 
dotazníka. Hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia každého 
semestra. Každý pedagogický zamestnanec má možnosť prostredníctvom odpovedí sebareflexiou reagovať 
na zistené nedostatky. 

Monitorovanie a pravidelné hodnotenie vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje na každej fakulte KU, pričom 
fakulta vyhodnocuje zistené nedostatky a prijíma konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie. 

Ďalšou formou vyhodnocovania úrovne kvality poskytovaného vzdelávania je zisťovanie miery nadobudnutia 
vedomostí pred a po absolvovaní vyučovacieho procesu a porovnaním s vyhodnotením úrovne vedomostí 
po realizácii vzdelávacej činnosti. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE KU 

V zmysle práv študenta definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 70 ods. 1 písm. h/ uskutočňuje PF KU hodnotenie kvality výučby pedagógov zo strany 
študentov ako jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania.  

Hodnotenie sa uskutočňuje každoročne v zmysle Smernice dekana PF KU č. 3/2014 o hodnotení vlastnej činnosti 
študentmi a absolventmi a v súlade s politikou kvality KU na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Hodnotenie sa uskutočnilo počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia letného semestra 
akademického roku 2016/2017 elektronickou formou vyplnením anonymného dotazníka zverejneného 
v informačnom systéme AiS2. Do hodnotenia sa zapojili študenti rôznych študijných programov 
na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia.  

Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo hodnotiť tri oblasti v jednotlivých faktoroch: 
1. Kvalita výučby predmetu: rozsah preberaného učiva; obsah preberaného učiva; nadväznosť tém predmetu 

a dostupnosť študijnej literatúry. 
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2. Kvalita vyučujúceho: pripravenosť na vyučovanie; odbornosť v danej oblasti; schopnosť motivovať 
pre štúdium predmetu; formulovanie požiadaviek na hodnotenie; objasnenie opodstatnenia predmetu; 
objektívnosť hodnotenia vedomostí študentov; používané vzdelávacie metódy; prepojenie teórie s praxou. 

3. Komunikácia a prístup vyučujúceho ku študentom: zrozumiteľnosť podávaných informácií; celkový prístup 
pedagóga ku študentom; zastihnuteľnosť pedagóga cez konzultačné hodiny, ochota pedagóga komunikovať 
so študentmi a komunikácia so študentmi. 

Odpovede boli anonymné a poslúžili ako podnet pre učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie fakulty 
na zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany študentov. Študenti sa vyjadrovali k jednotlivým tvrdeniam 
v rámci hodnotiacej škály: 1 - výborne; 2 - chválitebne; 3 - dobre; 4 - dostatočne; 5 - nedostatočne. 

Študenti mali možnosť v otvorenej otázky uviesť svoje návrhy a pripomienky.  Odpovede poslúžili ako podnet 
pre učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie fakulty na zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany 
študentov. S výsledkami hodnotenia sa má právo oboznámiť vyučujúci hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej 
katedry. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU  

Trvalým cieľom FF KU je zvyšovanie kvality pri realizovaných činnostiach FF KU. Politika kvality Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zavádza vnútorný systém pre zabezpečenie kvality pri dosahovaní 
dlhodobých cieľov FF KU. Hlavné ciele FF KU spočívajú v objavovaní a sprostredkovaní pravdy v rôznych 
oblastiach ľudského bádania spôsobom, ktorý prináša úžitok celej spoločnosti. Na princípe kresťanských zásad 
chce FF KU neustále napredovať v zvyšovaní kvality vedy a poskytovaného  vzdelávania v katolíckom duchu.  

Základným nástrojom na dosiahnutie trvalého zvyšovania kvality poskytovaných činností je rozumné riadenie 
vnútorného systému kvality FF KU pozostávajúceho zo systematického monitorovania dosahovania cieľov 
a optimalizácie zvolených postupov. Dôležitými nástrojmi na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality je 
Metodický pokyn č. 1/2013 Systém vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku vymedzujúci ciele systému kvality a postupy zavedené na FF KU s dôrazom 
na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania, výskumnej činnosti a prospechu stranám zainteresovaným 
na činnostiach FF KU (študenti, zamestnanci, spoločnosť).  

Na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality pri poskytovaní vzdelávania je potrebné pokračovať v snahe 
o zlepšovanie vo sfére výskumu. S cieľom odovzdávať nové a aktuálne poznatky ľudského bádania FF KU 
posilňuje svoje postavenie výskumnej inštitúcie. Výskumný program je zameraný na podporu dosahovania 
medzinárodných úspechov, interdisciplinárny dialóg a účasť študentov na dobrách (produktoch) dosahovaných 
pri výskumných a vzdelávacích činnostiach. 

Systém finančného riadenia je na fakulte stabilizovaný a dlhodobo umožňuje solídnu prevádzku základných 
činností fakulty. Rozvoj fakulty umožňuje tiež grantová činnosť fakulty. Delenie rozpočtovej dotácie sa na FF KU 
v posledných rokoch uskutočňuje silným subsidiárnym spôsobom, ktorý zabezpečuje motiváciu jednotlivých 
pracovísk fakulty. Úspora finančných prostriedkov a racionalizácia činností umožňuje fakulte napĺňať kľúčové 
ciele fakulty v oblasti vedeckovýskumnej a vzdelávacej.  

Hodnotenie Vedeckej rady FF KU  
Vedecká rada FF KU na svojom 2. zasadnutí dňa 25. októbra 2017 hodnotila úroveň FF KU vo vzdelávacej činnosti 
a v oblasti vedy za rok 2016 v zmysle § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a prijala nasledujúce uznesenie: 
V súlade s § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Vedecká rada Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zhodnotila úroveň fakulty 
vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy za rok 2017 nasledovne: 
a) v oblasti vzdelávania oceňuje širokú ponuku študijných programov, navrhuje však sústrediť väčšiu pozornosť 

na zvyšovanie počtu študentov a udržanie študentov z bakalárskeho stupňa aj v rámci štúdia na magisterskom 
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stupni; taktiež odporúča zvýšiť ponuku študijných programov ponúkaných v cudzích jazykoch a venovať 
pozornosť zahraničným študentom; 

b) v oblasti vedy pozitívne hodnotí zmenu štruktúry publikačnej činnosti s nárastom medzinárodne uznávaných 
publikácií, navrhuje však stimulovať zamestnancov, aby sa zapájali do riešenia grantov a sprísniť kritériá 
udeľovania grantov z vnútorného grantového systému fakulty. 

Hodnotenie vlastnej činnosti študentmi 
Evalvácia kvality poskytovanej výučby a vyučujúcich jednotlivých predmetov študentmi sa na FF KU uskutočňuje 
v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a podľa Smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi. Možnosť vyjadriť svoj názor formou 
anonymného skupinového dotazníka majú študenti dvakrát ročne – vyjadrujú sa ku kvalite poskytovaného 
vzdelávania v jednotkách študijného programu zimného i letného semestra.  

V letnom semestri akademického roka 2016/2017 sa po prvýkrát paralelne s evalváciou formou skupinového 
anonymného dotazníka uskutočnilo aj hodnotenie vyučujúcich prostredníctvom systému AIS, v ktorom každý 
študent vypĺňal anonymný dotazník individuálne. Prostredníctvom AiSu sa do evalvácie zapojilo 70 študentov 
učiteľských i neučiteľských študijných programov. Vyjadrilo sa 48 študentov bakalárskeho a 22 študentov 
magisterského stupňa. Študenti hodnotili 61 vyučujúcich z deviatich katedier a 137 predmetov, celkovo bolo v AiSe 
zaregistrovaných 2000 odpovedí. Súčasne svoj názor vyjadrili študenti učiteľských i neučiteľských študijných 
programov v bakalárskom aj magisterskom stupni  v skupinovom dotazníku. Odovzdaných bolo 63 dotazníkov, 
v ktorých sa hodnotila činnosť 21 pedagógov (profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a lektorov) 
zo siedmich katedier FF KU. Vzhľadom na spôsob vypĺňania presný počet participujúcich nie je možné stanoviť. 
Maximálny počet študentov vypĺňajúcich jeden dotazník je 30. Orientačné množstvo študentov teda možno určiť 
podľa počtu odovzdaných dotazníkov. 

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa evalvácia vyučujúcich uskutočnila opäť len formou 
skupinových dotazníkov. Odovzdaných bolo 237 dotazníkov, v ktorých študenti posúdili činnosť 42 pedagógov 
(profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a lektorov) z 9 katedier FF KU a 94 predmetov. 
Do evalvácie sa zapojili študenti učiteľských i neučiteľských študijných programov v bakalárskom aj magisterskom 
stupni.  

Výsledky dotazníkového študentského hodnotenia vyučujúcich v letnom semestri akademického roku 2016/2017 
a zimnom semestri akademického roku 2017/208 preukázali spokojnosť študentov s kvalitou výučby i odbornosťou 
vedecko-pedagogických pracovníkov FF KU. Študenti pozitívne hodnotili nielen prezentáciu, prípravy 
a vedomosti jednotlivých pedagógov, ich ochotu komunikovať a pripravenosť na vyučovanie, ale aj samotné 
predmety jednotlivých študijných programov. 

V roku 2017 bolo ku dňu 31. 10. 2017 zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 48 študentov, 8 
študentov štúdium zanechalo. Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2016/2017 vznikla 75 študentom 
bakalárskych študijných programov a 24 študentom dvojročných magisterských študijných programov. 
V akademickom roku 2017/2018 bolo k úhrade školného vyzvaných 73 študentov. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA TEOLOGICKEJ FAKULTE KU  

Na TF KU sa vykonáva v závere každého semestra hodnotenie pedagógov a predmetov zo strany študentov. 
Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom funkcionality „Anketa“ v akademickom informačnom systéme AiS2, 
ktorá zabezpečuje, že študent vyplní hodnotenie len raz a hodnotí len predmety, ktoré má v danom semestri 
v zápisnom liste a len príslušných pedagógov. Po skúsenosti z predchádzajúcich rokov bol dotazník v tomto 
hodnotení zjednodušený, nakoľko väčšie množstvo otázok odrádzalo študentov od jeho vypĺňania. Študenti môžu 
k otázkam vkladať aj slovný komentár. 

Odpovede študentov sa vyhodnocujú na pedagogických poradách, ktoré sa konajú na začiatku semestra a rovnako 
na poradách katedier, kde sa prijímajú aj konkrétne opatrenia pre zvýšenie kvality vzdelávania. 
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Pedagógovia si môžu pozrieť svoje hodnotenie v akademickom informačnom systéme AiS2 a porovnať ho 
s priemernými hodnotami. Rovnako si môžu prezrieť aj slovné komentáre. Vedúci katedier vidia hodnotenie 
všetkých pedagógov katedry. Dekan a prodekan pre vzdelávanie si môžu prezerať hodnotenie všetkých 
pedagógov. 

Absolventi fakulty sú po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia oslovení prostredníctvom e-mailu, v ktorom ich žiadame 
o vyplnenie hodnotiaceho dotazníka. Vyjadrujú sa komplexne k svojmu ukončenému štúdiu na fakulte. Hoci sa 
výzva posiela všetkým absolventom, návratnosť nie je veľmi vysoká. S absolventmi však fakulta nevie zabezpečiť 
bezprostrednejšiu komunikáciu. Do budúcnosti sa uvažuje so spustením portálu na komunikáciu s absolventmi 
„Alumni“, ktorý ako jeden z modulov ponúka akademický informačný systém AiS2 používaný na fakulte. 
Dotazníky absolventov sa realizujú cez aplikáciu Google Formuláre. 

O výsledkoch hodnotenia absolventov rokujú príslušné orgány vedenia fakulty, ktoré prijímajú aj príslušné 
opatrenia na zabezpečenie zvyšovania kvality vzdelávania. 

Hodnotenie výučby zo strany študentov v roku 2017 

Letný semester 2016/2017 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 438 1,43 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 304 1,32 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.      
    príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 

276 1,47 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 286 1,51 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia  
    predmetu a sledoval ich plnenie? 

269 1,06 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 146 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 120 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 250 1,49 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 263 1,53 

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas skúškového  
      obdobia? (škála v hodinách) 233 2,55 
     škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne) 
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Zimný semester 2017/2018 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 374 1,30 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 311 1,23 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.      
    príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 

270 1,36 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 229 1,39 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia  
    predmetu a sledoval ich plnenie? 

214 1,04 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 116 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 104 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 213 1,37 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 211 1,42 

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas skúškového  
      obdobia? (škála v hodinách) 189 2,60 
     škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne) 

 
V priemerných hodnotách odpovedí za jednotlivé otázky sú veľmi malé rozdiely, napriek tomu môžeme vyvodiť 
isté závery. Ako pozitívne študenti hodnotia jasné stanovenie požiadaviek a kritérií ukončenia predmetu 
na začiatku semestra, taktiež odbornosť vyučujúceho. V hodnotení pripravenosti vyučujúcich na hodiny vidíme 
pozitívny trend v hodnotení. Slabšie hodnotenie študenti udelili využiteľnosti získaných poznatkov v praxi 
a schopnosti vyučujúcich vyvolať záujem o daný predmet. Takéto výsledky idú v línii výsledkov akademického 
roku 2015/2016 a 2016/2017. Oproti roku 2016 sa hodnotenie študentov zlepšilo. Zároveň možno konštatovať 
kritickejšie hodnotenie v letnom semestri 2016/2017 ako v nasledujúcom zimnom semestri 2017/2018, kde sa viaceré 
hodnotenia výrazne zlepšili, najmä celkový dojem z predmetu a ochota absolvovať u daného vyučujúceho aj ďalšie 
predmety.  
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Hodnotenie štúdia absolventmi v roku 2017 
Počet odpovedí: 36 (oslovených 147 absolventov) 

Výsledky výskumu: 

Ktorý študijný program ste absolvovali? 

Vyberte stupeň štúdia 

 
Vyberte pracovisko fakulty, na ktorom ste študovali: 

Sociálna práca 25 76 % 

Sociálna filozofia 0 0 % 

Náuka o rodine 0 0 % 

Učiteľstvo filozofie a 
náboženskej výchovy 

1 3 % 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy 

1 3 % 

Katolícka teológia 6 18 % 

Iný 0 0 % 

76%
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Pokračujete v súčasnosti v štúdiu na vyššom stupni? 

 
Za koľko mesiacov od ukončenia štúdia ste sa zamestnali? 

Súvisí Vaša terajšia práca s odborom, ktorý ste študovali? 

 

20 63 % 
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Museli ste si po nástupe do zamestnania doplniť vzdelanie? 

 
Ako podľa Vás vnímal zamestnávateľ skutočnosť, že ste absolvovali Katolícku univerzitu v Ružomberku? 

 
Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň teoretického vzdelávania? 
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Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň praktického vzdelávania? 

 
Ak by ste sa teraz hlásili na vysokú školu, opäť by ste si vybrali Katolícku univerzitu? 

 
Keby ste sa mali znova rozhodnúť, zvolili by ste si študijný odbor, ktorý ste vyštudovali? 
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Aký je Váš celkový dojem zo štúdia (ohodnoťte známkou 1-výborný, 5-neuspokojivý)? 

Návratnosť dotazníka v prípade absolventov je, žiaľ, len do 25%. V hodnotení aj pri pohľade na predchádzajúce 
roky väčšina absolventov potvrdzuje, že by sa znova prihlásili na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Ohlasy na 
absolvované štúdium zo strany zamestnávateľov sú podľa spätnej väzby absolventov neutrálne, prípadne mierne 
pozitívne, vo veľmi malej miere negatívne.  

Celkový dojem zo štúdia má v hodnotení pozitívny trend, nakoľko v rokoch 2014 a 2015 bolo toto hodnotenie 
v priemere 2,18, pričom v roku 2016 sa zlepšilo na 1,83 a rovnaké hodnotenie vyplýva aj z prieskumu v roku 2017. 

Tak ako po minulé roky absolventi kritickejšie hodnotia úroveň praktického vzdelávania, kde niektorí respondenti 
uvádzali aj nedostatočnú úroveň. V tejto oblasti garanti študijných programov na poradách jednotlivých katedier 
analyzujú situáciu a hľadajú sa riešenia na zvýšenie kvality nadobúdania praktických zručností zvlášť v študijnom 
programe sociálna práca, kde je požiadavka na praktické vzdelávanie v hodnotení absolventov najväčšia. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA KU  

Systém kvality sa na FZ KU prejavil vo výsledkoch akreditácie, ktorej výsledky nám boli doručené v septembri 
2015.  

Manažment Fakulty zdravotníctva KU 
Pre priebežné hodnotenie kvality vzdelávania a manažmentu riadenia fakulty je potrebné definovať pravidlá 
na zisťovanie ich úrovne. Na základe takýchto pravidiel je potom možné porovnávať úroveň, zistiť nedostatky 
a prijať opatrenia na zlepšenie stavu. Tieto aktivity zahrňujú jednotlivé oblasti činnosti fakulty, ako je skvalitnenie 
existujúcich študijných programov, príprava nových študijných programov, podpora kariérového poradenstva, 
podpora rozvoja ľudských zdrojov, či to už v pedagogickej oblasti alebo vo výskume a vývoji, zavedenie 
vnútorného hodnotenia výsledkov vzdelávania a výskumu na fakulte. Nevyhnutnou súčasťou je zintenzívnenie 
medzinárodnej spolupráce s inými vysokými školami.  

Systém manažérstva kvality na fakulte vychádza z dokumentu Politika kvality Katolíckej Univerzity 
v Ružomberku, Smernice rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na 
KU a Dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity na roky 2012- 2017. Dôležitým nástrojom, 
vymedzujúcim ciele systému kvality a postupy zavedené na fakulte s dôrazom na zvyšovanie kvality 
poskytovaného vzdelávania a výskumnej činnosti, je Metodický pokyn č. 1/2013 Systém vnútorného zabezpečenia 
kvality vzdelávania na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
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Hlavné zásady vnútorného systému kvality na fakulte vychádzajú z nasledovných princípov: 
1. Kvalitu študijných programov, vzdelávania a práce študentov je možné neustále zlepšovať. 
2. Fakulta spoločne s jej súčasťami má inštitucionálnu zodpovednosť za ponuku a poskytovanie kvalitného 

vzdelávania. 
3. Posudzovanie kvality vzdelávania vytvára priestor na uplatňovanie špecifík jednotlivých katedier a študijných 

programov. 
4. Súčasťou posudzovania kvality je aj hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. 
5. Posudzovanie kvality vzdelávania smeruje k nepretržitému skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu 

a prostredia na základe faktov, argumentov a spätnej väzby. 

Na monitorovanie kvality vzdelávacieho procesu FZ KU používa najmä: 
 dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu študentmi cez AiS2 (posledné dva týždne 

pred koncom semestra je dotazník k dispozícii študentom na vyplnenie), 
 akademický informačný systém AiS2 – kontrola úplnosti materiálov o štúdiu, stav predmetov, počty kreditov 

a podobne, 
 monitorovanie úspešnosti/neúspešnosti študentov na skúškach, 
 aktualizácia informačných listov predmetov, 
 pravidelné stretnutia študentov s vedením fakulty (pedel jednotlivých odborov a ročníkov sa stretávajú aspoň 

raz za semester s vedením fakulty), 
 vyhodnocovanie a oceňovanie najlepších  záverečných prác študentov, účasť na domácich a zahraničných 

súťažiach, 
 systém kontroly profilových predmetov a ďalšie. 

V súlade s § 70 ods. 1 pism. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov majú študenti právo hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu formou anonymného 
dotazníka. Hodnotenie sa uskutočnilo počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia každého 
semestra. Pomocou dotazníka sa monitorovali názory na obsah učiva, metódy štúdia, úroveň využívania 
didaktických pomôcok, zabezpečenie študijnou literatúrou, spokojnosť s prácou študijných oddelení, spokojnosť s 
učiteľmi, vzťah a lojalitu k fakulte a pod. 

Ďalším ukazovateľom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je počet študentov, ktorí prekračujú štandardnú 
dĺžku štúdia a kontinuita. V akademickom roku 2016/2017 študovalo 626 študentov. Z toho 82 študentov študovalo 
dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia v bakalárskom študijnom programe (Tabuľka 56). Magisterský študijný 
program nemal študentov, ktorý by študovali dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia. 

Tabuľka 59 Počet študentov študujúcich študijný program dlhšie, ako je štandardná dĺžka v bakalárskom študijnom 
programe 

Bakalárske študijné programy Spolu 
Opakovanie štátnej 

skúšky alebo ročníka 
Štúdium v inom ŠP 

alebo na inej VŠ 

Ošetrovateľstvo 43 28 15 
Urgentná zdravotná starostlivosť 17 6 11 
Verejné zdravotníctvo 3 3  

Fyzioterapia 9 2 7 
LVM 4 1 3 
Rad. technika 6  6 

Celkový súčet 82 40 42 

Z celkového počtu študentov, ktorí boli zapísaní na bakalársky študijný program v akademickom roku 2016/2017 
(229 študentov), 69,4% pokračovalo v štúdiu aj v akademickom roku 2017/2018 (spolu 159 študentov). Dôvody, 
pre ktoré študenti nepokračovali v štúdiu boli nasledovné: vylúčených zo štúdia bolo 21 študentov, zanechalo 
štúdium 33 študentov, štúdium prerušilo 11 študentov a prestúpilo 5 študentov. 
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Tabuľka 60 Kontinuita študentov 1. a 2. ročník 

Bakalárske 
študijné programy 

1. roč. 
2016/2017 

2. roč. 
2017/2018 

Rozdiel 

vylúčení (V) 
zanechali (Z) 
prerušili (P) 
Prestup (Pp) 

% 
 pokrač.  
v štúdiu 

Ošetrovateľstvo 99 70 -29 V-3, Z-19 P-4 Pp-3 70% 

Urgentná zdravotná starostlivosť 52 30 -22 V-14 Z-7 P-1  57,7% 

Verejné zdravotníctvo 22 17 -5 V-1 Z-4   77,3% 

Fyzioterapia 38 27 -11 V-3 Z-3 P-4 Pp-1 71% 

LVM 0 0 0   

Rad. technika 18 15 -3   P-2 Pp-1 83,3% 

Celkový súčet 229 159 -70 V-21 Z-33 P-11 Pp-5 69,4% 

V magisterskom študijnom programe pokračovali všetci študenti vo svojom štúdiu. 

12.2 Kvalita výskumnej a umeleckej činnosti 

Zabezpečovanie kvality sa zakladá na vzájomnom prepojení vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej 
činnosti s efektívnym transferom nových poznatkov do pedagogického procesu.  

Systém riadenia kvality vo vedecko-výskumnej činnosti je na jednotlivých fakultách a pracoviskách KU založený 
na zásadách vnútorného systému riadenia kvality na KU a na ich aktivitách. Kvalita vedecko-výskumnej činnosti 
je hodnotená na úrovni katedier, ústavov, fakúlt, na zasadnutiach kolégií dekanov a kolégiu rektora, vo vedeckých 
radách fakúlt a univerzity. Každoročne je realizované hodnotenie a následne analýza plnenia cieľov vo vedecko-
výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk tak, aby boli v súlade so zavedeným vnútorným systémom 
zabezpečenia kvality a cieľmi Dlhodobého zámeru KU. V rámci systému kvality vedy a výskumu univerzita 
vo  vedecko-výskumnej činnosti sleduje nasledovné oblasti: smerovanie výskumu, akreditáciu, projektovú činnosť, 
publikačnú a edičnú činnosť, kvalitu vedeckých pracovníkov, vedecké a umelecké podujatia, doktorandské 
štúdium. Dodržiavanie pravidiel sa pravidelne hodnotí na zasadnutiach Vedeckej rady KU. 

Systém riadenia kvality vo vedecko-výskumnej činnosti je podporovaný z rektorátu a dekanátov fakúlt. Vedecko-
výskumnú činnosť na KU a jej výsledky zhromažďujú, analyzujú a vyhodnocujú na fakultách prodekani pre vedu, 
umenie a doktorandské štúdium, ktorí pracujú pod vedením prorektorky pre vedu a umenie. Výstupom je 
identifikovanie pozitív a progresu ako aj možných problémov a bariér uskutočňovania procesov kvality vedy 
a výskumu (ako aj ďalších podporných procesov), ich analýza s definovaním perspektív a nových rozvojových 
výziev v oblasti kvality pre ďalšie plánovacie obdobie (akademický/kalendárny rok, dva roky alebo dlhšiu etapu) 
na primárnej úrovni  - fakulta, následne na úrovni univerzity. 

Poverení pracovníci aktívne získavajú a distribuujú informácie, týkajúce sa národných a medzinárodných vedecko-
výskumných projektov, koordinujú a ďalej zabezpečujú metodickú a konzultačnú činnosť a relevantné informácie 
sprostredkovávajú jednotlivým súčastiam univerzity, pričom komunikujú priamo so zamestnancami 
zodpovednými za vedu a výskum. V spolupráci s Rektorátom KU a Univerzitnou knižnicou KU je zabezpečovaná 
informovanosť zamestnancov o výzvach, projektoch, grantoch, školeniach a možnostiach zvyšovania kvality ich 
vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Významné schémy pre vedecko-výskumnú činnosť sú podporované 
seminármi, usporiadanými v spolupráci s organizáciami na národnej úrovni. Fakulty a pracoviská KU organizujú 
početné medzinárodné vedecké konferencie, ktoré slúžia na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 
a výmenu poznatkov vedecko-výskumných pracovníkov univerzity, ako aj na nadväzovanie nových 
profesionálnych kontaktov a spolupráce s pracovníkmi iných univerzít a inštitúcií. Pravidelne organizujú 
prednášky, semináre, workshopy a ďalšie vedecké aktivity, ktorých sa aktívne zúčastňujú vedci a odborníci z praxe 
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zo SR i zo zahraničia. Tvoriví pracovníci KU sa tak v rámci rôznych grantových schém zúčastňujú výskumných 
a výskumno-pedagogických pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch. 

KU udelila v roku 2017 čestný titul doctor honoris causa doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. za mimoriadny prínos 
v oblasti filantropie. 
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KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Hrabovská cesta 1A 
034 01 Ružomberok 
 
Tel.: 044 430 46 93 
Fax: 044 430 46 94 
 
IČO: 37801279 
DIČ: 2021512427 
 
www.ku.sk 
e-mail: info@ku.sk 
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY) 
Katolícka univerzita v Ružomberku aj v roku 2017 plnila svoje poslanie poskytovať univerzitné vzdelávanie 
a výchovu v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície a uskutočňovať výskum 
pre  integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. 

Univerzite boli k 01.09.2017 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné 
akademické tituly absolventom štúdia v: 

 81 študijných programov v 23 študijných odboroch v prvom stupni štúdia, 
 69 študijných programov v 16 študijných odboroch v druhom stupni štúdia, 
 1 študijnom programe v 1 študijnom odbore v spojenom prvom a druhom stupni štúdia, 
 17 študijných programov v  6 študijných odboroch v treťom stupni štúdia. 

Celkový počet študentov na KU k 31.10.2017 bol 3 629, z toho v dennej forme študovalo 2 699, tzn. 74,37% 
z celkového počtu študentov a v externej forme 930, tzn. 25,63% z celkového počtu študentov. Z denných študentov 
v bakalárskom štúdiu študovalo 1 765 študentov, v magisterskom štúdiu 767 študentov, v spojenom prvom 
a druhom stupni štúdia 98 študentov a v doktorandskom štúdiu 69 študentov. Z externých študentov 
v bakalárskom štúdiu študovalo 535 študentov, v magisterskom štúdiu študovalo 295 študentov 
a v doktorandskom štúdiu 100 študentov. 

Vzdelávanie zabezpečovalo 372 vysokoškolských učiteľov, v oblasti vedy a výskumu bolo zamestnaných 7 
zamestnancov, nepedagogických zamestnancov pracovalo na KU 205. 

V akademickom roku 2016/2017 riadne ukončilo štúdium 1 456 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia 
v dennej a externej forme, z toho  bolo 28 (1,92%)  cudzincov. Z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo 
bakalárske štúdium 741 (50,89%) absolventov, magisterské 647 (44,44%) absolventov a doktorandské 68 (4,67%) 
absolventov.  

Vo všetkých stupňoch vzdelávania pretrvával vyšší záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti univerzity a ňou 
stanovený plánovaný počet prijímaných uchádzačov. V prípade bakalárskych študijných programov a študijných 
programov spojeného 1. a 2. stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 1,23 prihlášky, čo predstavuje mierne 
zvýšenie oproti roku 2016, kedy to bolo 1,21. Pri študijných programoch druhého stupňa pripadalo na jedno 
plánované miesto 0,86 prihlášky (0,97 v roku 2016). Pri doktorandskom štúdiu pripadalo priemerne 1,43 prihlášky 
na 1 plánované miesto, čo predstavuje mierne zníženie v porovnaní s rokom 2016, kedy to bolo 1,50. 

Systém podpory študentov je zabezpečený aj formou rôznych druhov štipendií v zmysle platnej legislatívy 
a vnútorných predpisov KU. Sociálne štipendium na KU za rok 2017 poberalo priemerne 310 študentov (8,54 %) 
v celkovej výške 621 040,- €  pri priemernej mesačnej výške 201,- € na jedného študenta. 

KU v súlade s dlhodobým zámerom podporuje aj celoživotné vzdelávanie. Na KU v Ružomberku v roku 2017 na 
úrovni ďalšieho vzdelávania sa realizovali tak akreditované vzdelávacie programy, ako aj záujmové vzdelávanie 
na 4 fakultách. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve PF KU poskytovala 
akreditované kurzy v rámci aktualizačného, inovačného, špecializačného a funkčného vzdelávania. Za rok 2017 
v realizovaných vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania sa atestačných skúšok celkovo zúčastnilo 2 
951 pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Doplňujúce pedagogické štúdium sa poskytovalo 48 
záujemcom, pričom v danom roku štúdium úspešne ukončilo 13 absolventov. Rozširujúce štúdium špeciálnej 
pedagogiky v roku 2017 PF KU poskytovala 207 záujemcom. Štúdium úspešne ukončilo 84 absolventov. 

Na FF KU v roku 2017 v rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania zo 7 evidovaných 
účastníkov v roku 2017 nikto svoje štúdium neukončil. FF KU poskytovala aj kvalifikačné vzdelávanie na splnenie 
kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného predmetu, alebo aprobačného predmetu učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry pre 8 uchádzačov (rozširujúce štúdium). 
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Na doplňujúce pedagogické štúdium  na TF KU v roku 2017 sa zapísalo 65 študentov (z toho 39 novoprijatých), 
pričom toto štúdium v hodnotiacom roku absolvovalo 39 uchádzačov.  

FZ KU v rámci ďalšieho vzdelávania v zdravotníckom povolaní sestra poskytovala vzdelávanie v špecializačnom 
študijnom programe „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ a v certifikovanom študijnom programe 
v odbore „Funkčné vyšetrovacie metódy“. FZ KU v organizovala rozličné vzdelávacie aktivity na medzinárodnej, 
národnej a regionálnej úrovni spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, 
Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a Ústrednou 
vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. Ich účastníci získali certifikáty s príslušným počtom kreditov. 

Ďalšie vzdelávanie sa aj v roku 2017 uskutočňovalo v tradičných formách – na Univerzite tretieho veku. Štúdium 
UTV je centrálne koordinované Rektorátom KU a v hodnotiacom období sa vzdelávalo 216 poslucháčov v šiestich 
vzdelávacích programoch: 

 Spoznávame Sväté písmo – 110 poslucháčov 
 Kresťanská kultúra – 14 poslucháčov 
 Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie – 19 poslucháčov 
 Humanitné štúdiá – 10 poslucháčov 
 Senior v súčasnej spoločnosti – 19 poslucháčov 
 Filozoficko-teologické základy – TF KU v Košiciach – 44 poslucháčov 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa v roku 2017 jednotlivé fakulty KU uchádzali o granty, ktoré boli zamerané 
podľa vedecko-výskumných činnosti fakúlt: 

 ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí (Fakulta zdravotníctva), 
 humanitné, historické a sociálno-behaviorálne vedy (Filozofická fakulta a Teologická fakulta),  
 pedagogické vedy, celoživotné vzdelávanie (Pedagogická fakulta). 

Na KU bolo podaných 51 výskumných projektov (43 domácich a 8 zahraničných). Do riešenia výskumných 
projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo z celkového počtu vedecko-výskumných 
pracovníkov KU zapojených 43,22% tvorivých pracovníkov a 26 doktorandov, 15,38% z celkového počtu 169 
doktorandov.  

Na riešenie zahraničných výskumných projektov v roku 2017 získali fakulty KU zo zahraničných grantových schém 
finančné prostriedky  v celkovej výške 74 776,83 €. V porovnaní s rokom 2016 došlo nielen k poklesu získaných 
zahraničných výskumných projektov, ale aj k poklesu objemu finančných prostriedkov, čo predstavuje pokles 
o 17,71%.  Prostredníctvom domácich grantových schém na riešenie projektov získali fakulty  KU objem finančných 
prostriedkov v sledovanom období 87 888,00 €, čo v porovnaní s rokom 2016 znamená nárast o 3,83%.  

Členovia akademickej obce sa aj v tomto roku výrazne zapojili do Stredoeurópskeho výmenného programu pre 
univerzitné štúdiá. Siahli po možnostiach poskytovaných v rámci spolupracujúcich sietí, rovnako sa o mobilitu 
uchádzali jednotlivo. V menšej miere využili ponuky Národného štipendijného programu. Najčastejšie realizovali 
výskumné pobyty prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 
pridelila KU finančnú podporu na mobility v akademickom roku 2016/2017 vo výške 337 762,- € a na aktivity 
v akademickom  roku 2017/2018 sumu 265 190,-  €.
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2017: 
 
Bezpečnostná smernica bola schválená 10.01.2017 a nadobudla účinnosť 11.01.2017. 

Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole 
originality, uchovávaní a sprístupňovaní bola schválená a nadobudla účinnosť 14.02.2018. 

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
v akademickom roku 2017/2018 bola schválená 14.02.2017 a jej účinnosť je platná od 01.09.2017 do 31.08.2018. 

Traumatologický plán bol schválený a nadobudol účinnosť 16.02.2017. 

Harmonogram akademického roka 2017/2018 bol schválený 23.02.2017 a jeho účinnosť je platná od 01.09.2017 do 
31.08.2018. 

Smernica k projektovej činnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola schválená a nadobudla účinnosť 07.03.2017. 

Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve na všetkých pracoviskách Katolíckej univerzity 
v Ružomberku bola schválená a nadobudla účinnosť 18.05.2017. 

Smernica na kontrolu požívania alkoholu, omamných látok a psychotropných látok bola schválená a nadobudla účinnosť 
18.05.2017. 

Koncepcia politiky BZOP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku bola schválená 
a nadobudla účinnosť 18.05.2017. 

Smernica o oboznamovaní a informovaní o BZOP na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola schválená a nadobudla 
účinnosť 22.05.2017. 

Smernica na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku bola schválená a nadobudla 
účinnosť 22.05.2017. 

Smernica na zabezpečenie správneho postupu pri vzniku pracovného úrazu bola schválená a nadobudla účinnosť 
22.05.2017. 

Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia v priestoroch a objektoch Katolíckej univerzity v Ružomberku bola 
schválená a nadobudla účinnosť 22.05.2017. 

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom bola schválená a nadobudla 
účinnosť 30.05.2017. 

Smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami bola schválená a nadobudla účinnosť 30.05.2017. 

Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 4/2016 Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov bol schválený a nadobudol účinnosť 06.06.2017. 

Opatrenie rektora č. 1/2017 Odmeny bolo schválené a nadobudlo účinnosť 14.06.2017. 

Opatrenie rektora č. 2/2017 na vykonanie riadnej inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a hmotného majetku 
v operatívnej evidencii Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017 bolo schválené a nadobudlo účinnosť 14.06.2017. 

Smernica rektora o sťažnostiach bola schválená a nadobudla účinnosť 16.06.2017. 

Smernica o posudzovaní nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotení rizík bola schválená a nadobudla účinnosť 29.06.2017. 

Smernica rektora o Univerzite tretieho veku bola schválená a nadobudla účinnosť 11.09.2017. 
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Dodatok č. 1 k Smernici rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete bol 
schválený 14.11.2017 a nadobudol účinnosť 21.11.2017. 

Dodatok č. 2 k Smernici rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete bol 
schválený a nadobudol účinnosť 11.12.2017. 

Dodatok č. 1 k Smernici rektora o správe a používaní elektronickej pošty na Katolíckej univerzite v Ružomberku bol schválený 
a nadobudol účinnosť 11.12.2017. 

Smernica rektora o nakladaní s majetkom a jeho evidovaní na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola schválená 
a nadobudla účinnosť 12.12.2017. 

Smernica rektora o vykonávaní finančnej kontroly na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola schválená 12.12.2017 
a nadobudla účinnosť 01.01.2018. 

Organizačný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku bol schválený a nadobudol účinnosť 12.12.2017. 

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2018/2019 bola schválená 
20.12.2017 a jej účinnosť je platná od 01.09.2018 do 31.08.2019. 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2017 

Vysoká škola 
Stupeň                  
štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 
občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy 

Pedagogická fakulta KU 

1 730 592 83 59 533 480 2 2 1 348 1 133 

2 460 370 6 4 237 205 58 40 761 619 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 27 19 1 0 22 15 36 17 86 51 

Pedagogická fakulta KU spolu  1 217 981 90 63 792 700 96 59 2 195 1 803 

Filozofická fakulta KU 

1 241 161 18 14 0 0 0 0 259 175 

2 164 122 2 2 0 0 0 0 166 124 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 15 3 0 0 4 2 0 0 19 5 

Filozofická fakulta KU spolu  420 286 20 16 4 2 0 0 444 304 

Teologická fakulta KU 

1 116 76 1 1 0 0 0 0 117 77 

2 121 91 3 1 0 0 0 0 124 92 

1+2 96 5 2 0 0 0 0 0 98 5 

3 15 5 5 2 21 9 17 4 58 20 

Teologická fakulta KU spolu 348 177 11 4 21 9 17 4 397 194 

Fakulta zdravotníctva KU 

1 558 432 18 13 0 0 0 0 576 445 

2 10 9 1 1 0 0 0 0 11 10 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 3 1 1 0 0 0 0 6 4 

Fakulta zdravotníctva KU spolu  573 444 20 15 0 0 0 0 593 459 

KU spolu podľa stupňov 

1 1 645 1 261 120 87 533 480 2 2 2 300 1 830 

2 755 592 12 8 237 205 58 40 1 062 845 

1+2 96 5 2 0 0 0 0 0 98 5 

3 62 30 7 3 47 26 53 21 169 80 

KU spolu  2 558 1 888 141 98 817 711 113 63 3 629 2 760 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



 

 

 
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Denná forma 
Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 1 765 1 878 2 184 2 886 3 352 3 513 

2 768 918 1 010 1 192 919 808 

1+2 97 101 119 135 143 150 

3 69 89 111 138 141 165 

Spolu 2 699 2 986 3 424 4 351 4 555 4 636 

       

Externá forma 
Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 535 654 717 818 1 024 1 445 

2 295 334 358 637 953 1 047 

1+2 0 0 0 0 0 1 

3 100 129 164 182 202 240 

Spolu 930 1 117 1 239 1 637 2 179 2 733 

       

V dennej aj v externej forme spolu 
Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 2 300 2 532 2 901 3 704 4 376 4 958 

2 1 063 1 252 1 368 1 829 1 872 1 855 

1+2 97 101 119 135 143 151 

3 169 218 275 320 343 405 

Spolu 3 629 4 103 4 663 5 988 6 734 7 369 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona     



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2016/2017 

Vysoká škola 
Stupeň                   
štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 
občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy 

Pedagogická fakulta KU 

1 244 206 4 3 203 175 0 0 451 384 

2 242 197 2 1 194 167 2 2 440 367 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 17 17 0 0 15 9 11 3 43 29 

Pedagogická fakulta KU spolu  503 420 6 4 412 351 13 5 934 780 

Filozofická fakulta KU 

1 88 65 0 0 0 0 0 0 88 65 

2 91 68 0 0 0 0 0 0 91 68 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 

Filozofická fakulta KU spolu  184 135 0 0 0 0 0 0 184 135 

Teologická fakulta KU 

1 34 21 0 0 0 0 0 0 34 21 

2 90 76 2 2 0 0 0 0 92 78 

1+2 24 1 0 0 0 0 0 0 24 1 

3 7 2 1 0 6 4 4 0 18 6 

Teologická fakulta KU spolu 155 100 3 2 6 4 4 0 168 106 

Fakulta zdravotníctva KU 

1 166 129 2 2 0 0 0 0 168 131 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 

Fakulta zdravotníctva KU spolu  166 129 2 2 2 2 0 0 170 133 

KU spolu podľa stupňov 

1 532 421 6 5 203 175 0 0 741 601 

2 423 341 4 3 194 167 2 2 623 513 

1+2 24 1 0 0 0 0 0 0 24 1 

3 29 21 1 0 23 15 15 3 68 39 

KU spolu  1 008 784 11 8 420 357 17 5 1 456 1 154 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona          



 

 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2017 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet       

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/              

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

390 466 447 404 290 1,2 0,9 0,7 0,7 

humanitné vedy 140 81 76 71 54 0,6 0,9 0,8 0,4 

spoločenské a behaviorálne vedy 140 147 143 116 83 1,1 0,8 0,7 0,6 

žurnalistika a informácie 40 24 23 22 16 0,6 1,0 0,7 0,4 

ekonómia a manažment 50 119 119 113 96 2,4 0,9 0,8 1,9 

nelekárske zdravotnícke vedy 296 493 493 400 243 1,7 0,8 0,6 0,8 

Spolu 1 056 1 330 1 301 1 126 782 1,3 0,9 0,7 0,7 

          
Externá forma 

Podskupina študijných odborov Plánovaný 
počet 

Počet   
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/       
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

155 187 181 167 122 1,2 0,9 0,7 0,8 

humanitné vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 20 16 16 14 11 0,8 0,9 0,8 0,6 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 30 16 16 15 12 0,5 0,9 0,8 0,4 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 205 219 213 196 145 1,1 0,9 0,7 0,7 

          



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina študijných odborov Počet        
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

%  
z celkového 

počtu 
prihlášok 

% 
z celkového 
počtu účasti 

% 
 z celkového 

počtu 
prijatia 

%  
z celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

36 34 34 34 5,5 5,4 6,0 8,3 

humanitné vedy 4 4 4 2 4,9 5,3 5,6 3,7 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 5 5 5 1,8 3,1 3,8 5,3 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 50 50 50 50 37,0 37,0 39,1 46,3 

nelekárske zdravotnícke vedy 18 18 14 14 3,7 3,7 3,5 5,8 

Spolu 111 111 107 105 7,2 7,3 8,1 11,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2017 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet         

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/             

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

255 215 214 190 169 0,8 0,9 0,9 0,7 

humanitné vedy 87 29 29 20 15 0,3 0,7 0,8 0,2 

spoločenské a behaviorálne vedy 136 127 125 112 103 0,9 0,9 0,9 0,8 

žurnalistika a informácie 35 22 21 21 19 0,6 1,0 0,9 0,5 

ekonómia a manažment 40 39 39 31 27 1,0 0,8 0,9 0,7 

nelekárske zdravotnícke vedy 30 11 11 11 11 0,4 1,0 1,0 0,4 

Spolu 583 443 439 385 344 0,8 0,9 0,9 0,6 

          
Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet       

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/       

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

95 166 158 124 106 1,7 0,8 0,9 1,1 

humanitné vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 20 11 11 10 8 0,6 0,9 0,8 0,4 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 20 1 1 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 135 178 170 134 114 1,3 0,8 0,9 0,8 

 
         



 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy  

Podskupina študijných odborov 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

%  
z celkového 

počtu 
prihlášok 

% 
z celkového 
počtu účasti 

%  
z celkového 

počtu 
prijatia 

% 
 z celkového 

počtu 
zápisov 

 

učiteľstvo, vychovávateľstvo   
a pedagogické vedy 

296 292 266 240 77,7 78,5 84,7 87,3 
 

humanitné vedy 16 16 14 9 55,2 55,2 70,0 60,0 
 

spoločenské a behaviorálne vedy 100 97 91 85 72,5 71,3 74,6 76,6 
 

žurnalistika a informácie 20 19 19 17 90,9 90,5 90,5 89,5 
 

ekonómia a manažment 33 26 26 22 82,5 65,0 83,9 81,5 
 

nelekárske zdravotnícke vedy 7 7 7 7 63,6 63,6 63,6 63,6 
 

Spolu 472 457 423 380 76,0 75,0 81,5 83,0  
 

         
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí  

Podskupina študijných odborov Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

%  
z celkového 

počtu 
prihlášok 

% 
z celkového 
počtu účasti 

%  
z celkového 

počtu 
prijatia 

%  
z celkového 

počtu 
zápisov 

 

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

4 4 4 4 1,0 1,1 1,3 1,5 
 

humanitné vedy 7 6 1 1 24,1 20,7 5,0 6,7 
 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 3 3 3 2,2 2,2 2,5 2,7 
 

žurnalistika a informácie 2 2 2 2 9,1 9,5 9,5 10,5 
 

ekonómia a manažment 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Spolu 16 15 10 10 2,6 2,5 1,9 2,2  



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2017 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet      

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/        

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy 7 17 17 10 10 2,4 0,6 1,0 1,4 

spoločenské a behaviorálne vedy 8 19 17 8 8 2,4 0,5 1,0 1,0 

žurnalistika a informácie 2 1 1 1 1 0,5 1,0 1,0 0,5 

ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 2 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Spolu 19 39 37 21 21 2,1 0,6 1,0 1,1 

 
         

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet      

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/        
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
 a pedagogické vedy 

0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy 6 7 6 7 6 1,2 1,2 0,9 1,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 17 14 14 12 12 0,8 0,9 1,0 0,7 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 23 21 20 19 18 0,9 1,0 0,9 0,8 

 
 
          



 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy  

Podskupina študijných odborov 
Počet      

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu účasti 

% z 
celkového 

počtu prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov  

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

humanitné vedy 16 16 11 11 66,7 69,6 64,7 68,8 
 

spoločenské a behaviorálne vedy 14 13 7 7 42,4 41,9 35,0 35,0 
 

žurnalistika a informácie 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

ekonómia a manažment 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0 
 

Spolu 32 31 20 20 53,3 54,4 50,0 51,3  

 
        

 
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí      

Podskupina študijných odborov Počet       
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu účasti 

% z 
celkového 

počtu prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov  

učiteľstvo, vychovávateľstvo  
a pedagogické vedy 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

humanitné vedy 5 4 4 4 20,8 17,4 23,5 25,0 
 

spoločenské a behaviorálne vedy 8 8 7 7 24,2 25,8 35,0 35,0 
 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

ekonómia a manažment 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Spolu 13 12 11 11 21,7 21,1 27,5 28,2  



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2016/2017) 

Forma štúdia Stupeň 

Počet 
študentov 

ktorým vznikla             
v ak. roku 
2016/2017 
povinnosť 

uhradiť školné 

z toho počet študentov Počet  študentov 

Počet žiadostí  
o zníženie 
školného 

Počet žiadostí 
 o odpustenie 

školného 

ktorým vznikla 
povinnosť 

uhradiť školné 
v externej 

forme 

ktorým vznikla 
povinnosť 

uhradiť školné 
za prekročenie 

štandardnej 
dĺžky štúdia 

cudzincov, 
ktorí uhrádzajú 

školné 

ktorým bolo 
školné znížené 

ktorým bolo 
školné 

odpustené 

Denná forma 

1 271 0 267 3 100 16 86 61 

2 78 0 77 1 45 15 37 32 

1+2 26 0 26 0 13 0 7 6 

3 5 0 5 0 0 2 2 4 

Denná forma spolu 380 0 375 4 158 33 132 103 

Externá forma 

1 648 635 11 2 34 0 49 15 

2 340 326 8 6 17 7 21 11 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 127 121 7 60 10 26 9 33 

Externá forma spolu 1 115 1 082 26 68 61 33 79 59 

obe formy spolu 

1 919 635 278 5 134 16 135 76 

2 418 326 85 7 62 22 58 43 

1+2 26 0 26 0 13 0 7 6 

3 132 121 12 60 10 28 11 37 

Spolu 1 495 1 082 401 72 219 66 211 162 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2017 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma štúdia 

Akademický rok začatia štúdia 

2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 

ekonómia a manažment 1 denná 0,00 89,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

ekonómia a manažment 1 externá 11,76 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ekonómia a manažment 2 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

humanitné vedy 1 denná 1,61 31,88 30,43 50,00 67,65 42,19 

humanitné vedy 1+2 denná 0,00 4,76 16,67 8,00 8,33 50,00 

humanitné vedy 2 denná 2,38 60,71 66,67 84,85 93,75 88,89 

humanitné vedy 3 denná 12,50 12,50 66,67 20,00 57,14 66,67 

humanitné vedy 3 externá 8,33 0,00 28,57 55,56 57,14 25,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 denná 0,00 0,00 47,33 60,23 58,80 65,50 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 externá 0,00 0,00 0,00 80,65 94,87 96,63 

nelekárske zdravotnícke vedy 3 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 3 externá 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

spoločenské a behaviorálne vedy 1 denná 2,86 3,64 44,81 44,50 75,00 75,34 

spoločenské a behaviorálne vedy 1 externá 0,00 70,83 51,85 80,00 70,37 89,36 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 denná 0,73 75,38 68,18 90,26 89,91 91,78 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 externá 0,00 78,26 33,96 95,00 89,36 95,24 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 denná 0,00 17,24 42,31 75,00 56,52 64,71 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 externá 6,25 4,76 4,17 18,52 27,91 65,71 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 denná 5,01 13,37 60,48 66,28 65,40 63,71 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 externá 0,58 6,54 73,97 78,42 75,00 73,43 
 



 

 

 
Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2017 (pokračovanie) 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma štúdia 

Akademický rok začatia štúdia 

2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 2 denná 30,03 89,89 58,68 89,64 84,76 91,96 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 2 externá 5,91 94,57 85,94 94,62 93,51 93,30 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 3 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 66,67 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 3 externá 0,00 40,91 0,00 22,22 18,18 66,67 

žurnalistika a informácie 1 denná 14,81 0,00 56,41 56,82 62,07 77,50 

žurnalistika a informácie 2 denná 0,00 65,22 92,00 100,00 88,46 88,89 

žurnalistika a informácie 3 denná 0,00 0,00 100,00 0,00 50,00 100,00 

žurnalistika a informácie 3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s akademickým rokom 2015/2016 

V roku 2016/2017           

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 
počet 

prijatých 
študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP 
iné                        

(CEEPUS, 
NIL, ..) 

programy ES NŠP 
iné                        

(CEEPUS, 
NIL, ..) 

Pedagogická fakulta KU 74 48 208,6 0 4,6 34 22 32,63 0 8,26 

Filozofická fakulta KU 37 32 161,56 0 0 16 11 88,46 2 4 

Teologická fakulta KU 15 5 25,4 0 3,56 1 1 0 0 1 

Fakulta zdravotníctva KU 17 14 42,1 0 0 8 6 37,6 0 0 

Spolu KU 143 99 437,66 0 8,16 59 40 158,69 2 13,26 

           

V roku 2015/2016           

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 
počet 

prijatých 
študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP 
iné                    

(CEEPUS, 
NIL, ..) 

programy ES NŠP 
iné                     

(CEEPUS, 
NIL, ..) 

Pedagogická fakulta KU 97 67 197,3 0 9,4 56 31 33,6 0 13,2 

Filozofická fakulta KU 30 24 101,2 0 2,7 9 5 42,1 0 0 

Teologická fakulta KU 21 8 41,83 0 6,77 4 3 3,9 0 3 

Fakulta zdravotníctva KU 18 11 53,9 0 0 7 4 25,7 0 0,9 

Spolu KU 166 110 394,23 0 18,87 78 45 111,3 0 17,1 

           

Rozdiel -23 -11 43,43 0 -10,71 -19 -5 47,39 2 -3,84 

Rozdiel v %  -13,9 -10,0 11,0 0,0 -56,8 -24,4 -11,1 42,6 0,0 -22,5 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2017 

Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum začiatku 

konania 
Dátum predloženia 

ministrovi 
Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

- - - - - 

      

Inauguračné konanie V tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy 

  

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2017 - -   
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2017 - -   

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017 - -   

Počet inak skončených konaní - -   

 - zamietnutie - -   

 - stiahnutie - -   

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) - -   

      

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov    

- -    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2017 

Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum začiatku 

konania Dátum udelenia titulu 
Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

- - - - - 
 

     

Habilitačné konanie v tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy   

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2017 - -   
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2017 - -   

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017 - -   

Počet inak skončených konaní - -   

 - zamietnutie - -   

 - stiahnutie - -   

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) - -   
 

     

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek    

- -    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2017 

Funkcia 
Počet 

výberových 
konaní 

Priemerný počet 
uchádzačov na 

obsadenie 
pozície 

Priemerný počet 
uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania neboli v 
pracovnom 
pomere s 

vysokou školou 

Priemerná dĺžka 
uzatvorenia 
pracovnej 

zmluvy na dobu 
určitú 

Počet zmlúv 
uzatvorených na 

dobu neurčitú 

Počet konaní 
bez uzatvorenia 

zmluvy 

Počet konaní, do 
ktorých sa 
neprihlásil 

žiaden uchádzač 

Počet konaní, 
kde bol 

prihlásený vš 
učiteľ, ktorý 

opätovne 
obsadil to isté 

miesto 

Profesora 18 5 1,55 12,58 1 0 1 13 

Docenta 30 7,1 0,99 14,9 0 2 1 19 

Ostatné 63 9,06 6,69 8,94 0 4 0 55 

Spolu KU 111 7,3 4,0 12,5 1 6 2 87 

         
Počet miest obsadených bez výberového konania       

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný 
počet       

VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0       
Ostatní 10 6,79       

Spolu KU 10 6,79       



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov    

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2017    

Fakulta Spolu 
Profesori, docenti                 

s DrSc. 
Docenti  

bez DrSc. 
Ostatní učitelia            

s DrSc. 
Ostatní učitelia            

s PhD, CSc. 
Ostatní učitelia bez 
vedeckej hodnosti 

Pedagogická fakulta KU 176,00 19,55 56,35 0,00 94,30 5,80 

Filozofická fakulta KU 54,09 10,00 13,16 0,00 29,43 1,50 

Teologická fakulta KU 42,60 11,00 10,00 0,00 17,70 3,90 

Fakulta zdravotníctva KU 47,96 5,50 17,10 0,00 19,10 6,26 

Spolu KU 320,65 46,05 96,61 0,00 160,53 17,46 

Podiel v % 100,00 14,36 30,13 0,00 50,06 5,45 

Spolu v roku 2016 343,00 50,70 98,60 0,00 172,80 20,90 

Podiel v % 2016 100,00 14,80 28,70 0,00 50,40 6,10 

Rozdiel 2017 - 2016 -22,35 -4,65 -1,99 0,00 -12,27 -3,44 

Rozdiel v % 2017 - 2016 0,00 -0,44 1,43 0,00 -0,34 -0,65 
 

z toho ženy 

Pedagogická fakulta KU 91,45 6,90 23,00 0,00 61,55 0,00 

Filozofická fakulta KU 16,33 2,00 2,00 0,00 11,83 0,50 

Teologická fakulta KU 7,00 0,00 2,00 0,00 5,00 0,00 

Fakulta zdravotníctva KU 19,96 1,00 5,00 0,00 10,10 3,86 

Spolu KU 134,74 9,90 32,00 0,00 88,48 4,36 

Podiel v % 42,02 7,35 23,75 0,00 65,67 3,24 

Spolu v roku 2016 139,65 11,00 33,00 0,00 88,15 7,50 

Podiel v % 2016 40,07 7,90 23,60 0,00 63,10 5,40 

Rozdiel 2017 - 2016 -4,91 -1,10 -1,00 0,00 0,33 -3,14 

Rozdiel v % 2017 - 2016 1,32 -0,55 0,15 0,00 2,57 -2,16 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien   



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s akademickým rokom 2015/2016 

V roku 2016/2017           

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov 
z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 
iné                        

(CEEPUS, 
NIL,..) 

programy ES NŠP 
iné                          

(CEEPUS, 
NIL,..) 

Pedagogická fakulta KU 95 57 230 0 269 63 44 218 0 267 

Filozofická fakulta KU 26 12 97 0 82 18 10 78 275 0 

Teologická fakulta KU 25 8 100 0 7 11 4 42 90 7 

Fakulta zdravotníctva KU 24 22 102 0 0 20 14 90 0 0 

Rektorát KU 26 17 116 0 0 38 29 145 0 0 

Spolu KU 196 116 645 0 358 150 101 573 365 274 

           

V roku 2015/2016           

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov 
z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 
iné                        

(CEEPUS, 
NIL,..) 

programy ES NŠP 
iné                          

(CEEPUS, 
NIL,..) 

Pedagogická fakulta KU 146 98 288 0 291 101 50 237 0 281 

Filozofická fakulta KU 28 16 48 0 261 23 11 147 0 90 

Teologická fakulta KU 15 8 62 0 0 11 7 49 0 0 

Fakulta zdravotníctva KU 14 12 72 0 0 11 8 52 0 0 

Rektorát KU 23 16 104 0 0 21 17 107 0 0 

Spolu KU 226 150 574 0 552 167 93 592 0 371 

           

Rozdiel -30 -34 71 0 -194 -17 8 -19 365 -97 

Rozdiel v %  -13,3 -22,7 12,4 0,0 -35,1 -10,2 8,6 -3,2 0,0 -26,1 

 



 

 

  
Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2017 

Záverečná práca 

Počet 
predložených 
záverečných 

prác 

z toho počet 
prác 

predložených 
ženami 

Počet 
obhájených 

prác 

z toho počet 
prác 

predložených 
ženami 

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác 

z toho ženy 

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác  
bez PhD. 

z toho ženy 

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác 
(odborníci  

z praxe) 

z toho ženy 

Bakalárska práca 746 604 729 591 240 127 43 21 59 34 

Diplomová práca 647 511 644 509 195 81 6 1 3 1 

Dizertačná práca 62 35 61 35 39 13 2 2 2 2 

Rigorózna práca 52 37 50 36 34 17 0 0 2 0 

Spolu 1 507 1 187 1 484 1 171 508 238 51 24 66 37 

 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016 

V roku 2017           

Kategória/ 
fakulta 

AAA, AAB, 
 ABA, ABB 

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 
ADM, ADN, 
AEM, AEN 

BDM, BDN, 
CBA, CBB Ostatné Spolu 

Pedagogická fakulta KU 21 27 16 9 2 0 12 0 403 490 

Filozofická fakulta KU 3 3 3 8 5 0 8 1 131 162 

Teologická fakulta KU 12 18 17 0 0 0 1 0 215 263 

Fakulta zdravotníctva KU 1 5 2 17 1 0 13 0 108 147 

Spolu KU 37 53 38 34 8 0 34 1 857 1 062 

           
V roku 2016           

Kategória/ 
fakulta 

AAA, AAB, 
 ABA, ABB 

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 
ADM, ADN, 
AEM, AEN 

BDM, BDN, 
CBA, CBB Ostatné Spolu 

Pedagogická fakulta KU 17 28 21 9 0 0 7 0 351 433 

Filozofická fakulta KU 3 2 3 5 0 0 20 2 202 237 

Teologická fakulta KU 24 5 20 2 0 0 1 0 235 287 

Fakulta zdravotníctva KU 3 1 3 9 0 0 6 0 79 101 

Spolu KU 47 36 47 25 0 0 34 2 867 1 058 

           

Rozdiel -10 17 -9 9 8 0 0 -1 -10 4 

Rozdiel v % -21,3 47,2 -19,1 36,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -1,2 0,4 

  



 

 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016 

V roku 2017        
Kategória/ 

fakulta Z** Y** X**     

Pedagogická fakulta KU 22 3 4     
Filozofická fakulta KU 0 0 0     
Teologická fakulta KU 0 0 0     
Fakulta zdravotníctva KU 0 0 0     
Spolu KU 22 3 4     

        
V roku 2016        

Kategória/ 
fakulta Z** Y** X**     

Pedagogická fakulta KU 110 8 1     
Filozofická fakulta KU 0 0 0     
Teologická fakulta KU 0 0 0     
Fakulta zdravotníctva KU 0 0 0     
Spolu KU 110 8 1     

 
   

    

Rozdiel -88 -5 3     
Rozdiel v % -80,0 -62,5 300,0     

  
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 

1. stupeň      

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

1 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických   predmetov 
Učiteľstvo biológie                                         
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

2 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo geografie                                                       
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

3 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo chémie                                                
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

4 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky denná slovenský Bc. 

5 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky externá slovenský Bc. 

6 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo informatiky                                               
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

7 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo matematiky                                           
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

8 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry denná ruský Bc. 

9 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry            
(v kombinácii) denná ruský Bc. 

10 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry denná talianský Bc. 

11 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Bc. 

12 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                       
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 (pokračovanie) 
1. stupeň      

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

13 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobného umenia denná slovenský Bc. 

14 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných 
 a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného umenia externá slovenský Bc. 

15 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobnej výchovy                     
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

16 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov Učiteľstvo výtvarnej výchovy denná slovenský Bc. 

17 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo výtvarnej výchovy                                  
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

18 Pedagogická fakulta KU 1.1.4 pedagogika Pedagogika denná slovenský Bc. 

19 Pedagogická fakulta KU 1.1.4 pedagogika Pedagogika externá slovenský Bc. 

20 Pedagogická fakulta KU 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika denná slovenský Bc. 

21 Pedagogická fakulta KU 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika externá slovenský Bc. 

22 Pedagogická fakulta KU 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika 
sociálne znevýhodnených skupín 

denná slovenský Bc. 

23 Pedagogická fakulta KU 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika 
Predškolská a elementárna pedagogika  
sociálne znevýhodnených skupín externá slovenský Bc. 

24 Pedagogická fakulta KU 1.1.6 špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika a pedagogika  
mentálne postihnutých 

denná slovenský Bc. 

25 Pedagogická fakulta KU 1.1.6 špeciálna pedagogika 
Špeciálna pedagogika a pedagogika  
mentálne postihnutých externá slovenský Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 (pokračovanie) 
1. stupeň 

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

26 Pedagogická fakulta KU 1.1.7 liečebná pedagogika Liečebná pedagogika denná slovenský Bc. 

27 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

28 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca externá slovenský Bc. 

29 Pedagogická fakulta KU  3.3.15 manažment Manažment denná slovenský Bc. 

30 Pedagogická fakulta KU  3.3.15 manažment Manažment externá slovenský Bc. 

31 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
(v kombinácii) 

denná 
anglický, 
slovenský 

Bc. 

32 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  
(v kombinácii) denná nemecký Bc. 

33 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

34 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo histórie                                            
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

35 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo filozofie                                          
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

36 Filozofická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                    
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

37 Filozofická fakulta KU 2.1.1 filozofia Filozofia denná slovenský Bc. 

38 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                    
2.1.7 história Filozofia - história denná slovenský Bc. 
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39 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                   
2.1.16 religionistika Filozofia - religionistika denná slovenský Bc. 

40 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                     
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Filozofia - slovenský jazyk a literatúra denná slovenský Bc. 

41 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                  
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Filozofia - germanistika denná 

slovenský, 
nemecký Bc. 

42 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                    
3.1.6 politológia 

Filozofia - politológia denná 
slovenský, 
anglický 

Bc. 

43 Filozofická fakulta KU 2.1.7 história História denná slovenský Bc. 

44 Filozofická fakulta KU 2.1.7 história,                                                     
3.1.6 politológia 

História - politológia denná slovenský, 
anglický 

Bc. 

45 Filozofická fakulta KU 2.1.16 religionistika Religionistka denná slovenský Bc. 

46 Filozofická fakulta KU 
2.1.16 religionistika,                                       
2.1.7 história Religionistika -história denná slovenský Bc. 

47 Filozofická fakulta KU 
2.1.16 religionistika,                                   
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Religionistika - slovenský jazyk a literarúra denná slovenský Bc. 

48 Filozofická fakulta KU 
2.1.16 religionistika,                                     
3.1.6 politológia Religionistika - politológia denná 

slovenský, 
anglický Bc. 

49 Filozofická fakulta KU 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra denná slovenský Bc. 

50 Filozofická fakulta KU 
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra,            
2.1.7 história Slovenský jazyk a literatúra - história denná slovenský Bc. 

51 Filozofická fakulta KU 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra,              
3.1.6 politológia 

Slovenský jazyka a literatúra - politológia denná slovenský, 
anglický 

Bc. 
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52 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika denná 
slovenský, 
anglický Bc. 

53 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Germanistika denná slovenský, 
nemecký 

Bc. 

54 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika - germanistika denná 
anglický, 
nemecký, 
slovenský 

Bc. 

55 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.1 filozofia 

Anglistika a amerikanistika - filozofia denná 
anglický, 
slovenský 

Bc. 

56 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.7 história Anglistika a amerikanistika - história denná 

anglický, 
slovenský Bc. 

57 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.7 história 

Germanistika - história denná slovenský, 
nemecký 

Bc. 

58 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.16 religionistika 

Anglistika a amerikanistika - religionistika denná anglický, 
slovenský 

Bc. 

59 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.16 religionistika 

Germanistika - religionistika denná 
slovenský, 
nemecký 

Bc. 

60 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a 
literatúra denná 

anglický, 
slovenský Bc. 

61 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Germanistika - slovenský jazyk a literatúra denná slovenský, 
nemecký 

Bc. 

62 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
3.1.6 politológia 

Anglistika a amerikanistika - politológia denná 
anglický, 
slovenský 

Bc. 

63 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
3.1.6 politológia 

Germanistika - politológia denná 
slovenský, 
anglický, 
nemecký 

Bc. 

64 Filozofická fakulta KU 3.1.6 politológia Politológia denná 
slovenský, 
anglický Bc. 
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65 Filozofická fakulta KU 3.1.9 psychológia Psychológia denná 
slovenský, 
anglický Bc. 

66 Filozofická fakulta KU 3.2.1 žurnalistika Žurnalistika denná slovenský Bc. 

67 Teologická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo filozofie                                     
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

68 Teologická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo etickej výchovy                        
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

69 Teologická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Bc. 

70 Teologická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                 
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

71 Teologická fakulta KU 2.1.1 filozofia Sociálna filozofia denná slovenský Bc. 

72 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Náuka o rodine denná slovenský Bc. 

73 Teologická fakulta KU 
2.1.13 katolícka teológia,                          
3.1.14 sociálna práca 

Štúdium rodiny a sociálnej práce denná slovenský Bc. 

74 Teologická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

75 
Teologická fakulta KU; 
Spišské Podhradie 

3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

76 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.1  ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 
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77 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.2 verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 

78 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.3  urgentná zdravotná starostkivosť Urgentná zdravotná starostkivosť denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 

79 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.3  laboratórne vyšetrovacie metódy         
v zdravotníctve 

Laboratórne vyšetrovacie metódy           
v zdravotníctve 

denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 

80 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.7  fyzioterapia Fyzioterapia denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 

81 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.8  rádiologická technika Rádiologická technika denná 
slovenský, 
anglický 
dohodou 

Bc. 
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1 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo biológie                                         
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

2 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo geografie                                        
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

3 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky denná slovenský Mgr. 

4 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo informatiky                                  
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

5 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo matematiky                                   
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

6 Pedagogická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry  
(v kombinácii) denná talianský Mgr. 

7 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobného umenia denná slovenský Mgr. 

8 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobného umenia externá slovenský Mgr. 

9 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobnej výchovy                     
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

10 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Mgr. 

11 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                    
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

12 Pedagogická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo výtvarnej výchovy denná slovenský Mgr. 

13 Pedagogická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo výtvarnej výchovy                        
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 
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14 Pedagogická fakulta KU 
1.1.5 predškolská a elementárna 
pedagogika Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie denná slovenský Mgr. 

15 Pedagogická fakulta KU 
1.1.5 predškolská a elementárna 
pedagogika 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie externá slovenský Mgr. 

16 Pedagogická fakulta KU 1.1.6 špeciálna pedagogika 
Špeciálna pedagogika a pedagogika  
mentálne postihnutých denná slovenský Mgr. 

17 Pedagogická fakulta KU 1.1.6 špeciálna pedagogika 
Špeciálna pedagogika a pedagogika  
mentálne postihnutých 

externá slovenský Mgr. 

18 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia denná slovenský Mgr. 

19 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia externá slovenský Mgr. 

20 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

21 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca externá slovenský Mgr. 

22 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca 
Sociálna práca vo verejnej správe  
a sociálne služby denná slovenský Mgr. 

23 Pedagogická fakulta KU 3.3.16 ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná slovenský Mgr. 

24 Pedagogická fakulta KU 3.3.16 ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá slovenský Mgr. 

25 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
(v kombinácii) denná 

anglický, 
slovenský Mgr. 

26 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  
(v kombinácii) 

denná nemecký Mgr. 
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27 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

28 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo histórie                                            
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

29 Filozofická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Učiteľstvo filozofie                                             
(v kombinácii) denná 

slovenský, 
anglický Mgr. 

30 Filozofická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                   
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

31 Filozofická fakulta KU 2.1.1 filozofia Filozofia denná slovenský, 
anglický 

Mgr. 

32 Filozofická fakulta KU 2.1.1 filozofia,                                                  
2.1.7 história 

Filozofia - história denná slovenský, 
anglický 

Mgr. 

33 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                 
2.1.16 religionistika Filozofia - religionistika denná 

slovenský, 
anglický Mgr. 

34 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                             
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra Filozofia - slovenský jazyk a literatúra denná 

slovenský, 
anglický Mgr. 

35 Filozofická fakulta KU 2.1.1 filozofia,                                                 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry 

Filozofia - germanistika denná slovenský, 
anglický 

Mgr. 

36 Filozofická fakulta KU 
2.1.1 filozofia,                                                 
3.1.6 politológia 

Filozofia - politológia denná 
slovenský, 
anglický 

Mgr. 

37 Filozofická fakulta KU 2.1.7 história História denná slovenský Mgr. 

38 Filozofická fakulta KU 
2.1.7 história,                                                  
3.1.6 politológia História - politológia denná 

slovenský, 
anglický Mgr. 

39 Filozofická fakulta KU 2.1.16 religionistika Religionistka denná slovenský Mgr. 
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40 Filozofická fakulta KU 2.1.16 religionistika,                                         
2.1.7 história 

Religionistika -história denná slovenský Mgr. 

41 Filozofická fakulta KU 
2.1.16 religionistika,                                   
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Religionistika - slovenský jazyk a literarúra denná slovenský Mgr. 

42 Filozofická fakulta KU 
2.1.16 religionistika,                                     
3.1.6 politológia Religionistika - politológia denná 

slovenský, 
anglický Mgr. 

43 Filozofická fakulta KU 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra denná slovenský Mgr. 

44 Filozofická fakulta KU 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra,                 
2.1.7 história 

Slovenský jazyk a literatúra - história denná slovenský Mgr. 

45 Filozofická fakulta KU 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra,             
3.1.6 politológia 

Slovenský jazyka a literatúra - politológia denná slovenský, 
anglický 

Mgr. 

46 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika denná 
slovenský, 
anglický 

Mgr. 

47 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Germanistika denná 
slovenský, 
nemecký 

Mgr. 

48 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika - germanistika denná 
anglický, 
nemecký, 
slovenský 

Mgr. 

49 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.1 filozofia Anglistika a amerikanistika - filozofia denná 

anglický, 
slovenský Mgr. 

50 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry, 
2.1.7 história Anglistika a amerikanistika - história denná 

anglický, 
slovenský Mgr. 

51 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.7 história Germanistika - história denná 

nemecký, 
slovenský Mgr. 

52 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.16 religionistika Anglistika a amerikanistika - religionistika denná 

anglický, 
slovenský Mgr. 
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53 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.16 religionistika Germanistika - religionistika denná 

slovenský, 
nemecký Mgr. 

54 Filozofická fakulta KU 
2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk  
a literatúra denná 

anglický, 
slovenský Mgr. 

55 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 

Germanistika - slovenský jazyk a literatúra denná slovenský, 
nemecký 

Mgr. 

56 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
3.1.6 politológia 

Anglistika a amerikanistika - politológia denná anglický, 
slovenský 

Mgr. 

57 Filozofická fakulta KU 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry,  
3.1.6 politológia 

Germanistika - politológia denná 
slovenský, 
anglický, 
nemecký 

Mgr. 

58 Filozofická fakulta KU 3.1.6 politológia Politológia denná 
slovenský, 
anglický Mgr. 

59 Filozofická fakulta KU 3.1.9 psychológia Psychológia denná slovenský, 
anglický 

Mgr. 

60 Filozofická fakulta KU 3.2.1 žurnalistika Žurnalistika denná slovenský Mgr. 

61 Teologická fakulta KU 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo filozofie                                           
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

62 Teologická fakulta KU 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo etickej výchovy                                 
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

63 Teologická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Mgr. 

64 Teologická fakulta KU 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                  
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

65 Teologická fakulta KU 2.1.1 filozofia Sociálna filozofia denná slovenský Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 (pokračovanie) 

2. stupeň 

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

66 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Náuka o rodine denná slovenský Mgr. 

67 Teologická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

68 
Teologická fakulta KU;   
Spišské Podhradie 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

69 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.7 fyzioterapia Fyzioterapia denná slovenský Mgr. 

       

Spojený 1. a 2. stupeň      

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

1 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Katolícka teológia denná slovenský Mgr. 

2 Teologická fakulta KU;               
Spišské Podhradie 

2.1.13 katolícka teológia Katolícka teológia denná slovenský Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 (pokračovanie) 

3. stupeň 

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

1 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia externá slovenský PhD. 

2 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca denná slovenský PhD. 

3 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca externá slovenský PhD. 

4 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca vo verejnej správe  
a sociálne služby 

denná slovenský PhD. 

5 Pedagogická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca 
Sociálna práca vo verejnej správe  
a sociálne služby externá slovenský PhD. 

6 Filozofická fakulta KU 2.1.2 systematická filozofia Systematická filozofia (3 roky) denná slovenský PhD. 

7 Filozofická fakulta KU 2.1.2 systematická filozofia Systematická filozofia (4 roky) externá slovenský PhD. 

8 Filozofická fakulta KU 2.1.9 slovenské dejiny História (3 roky) denná slovenský PhD. 

9 Filozofická fakulta KU 2.1.9 slovenské dejiny História (4 roky) externá slovenský PhD. 

10 Filozofická fakulta KU 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky Teória a dejiny žurnalistiky (3 roky) denná slovenský PhD. 

11 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Katolícka teológia denná slovenský PhD. 

12 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Katolícka teológia externná slovenský PhD. 

13 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Náuka o rodine denná slovenský PhD. 



 

 

 
Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2017 (pokračovanie) 

3. stupeň 

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

14 Teologická fakulta KU 2.1.13 katolícka teológia Náuka o rodine externná slovenský PhD. 

15 Teologická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Charitatívna a misijná práca denná slovenský PhD. 

16 Teologická fakulta KU 3.1.14 sociálna práca Charitatívna a misijná práca externná slovenský PhD. 

17 Fakulta zdravotníctva KU 7.4.7 fyzioterapia Fyzioterapia denná slovenský PhD. 

 
 



 

 

  
Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva                 
k 31.12. 2017 
 
Pozastavené práva        

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 
Dátum 

pozastavenia 

 -  -  -  -  -  - -  -  

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva      

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti 

Pedagogická fakulta KU 1. učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobného umenia  
a cirkevná hudba 

denná slovenský Bc. 15.05.2017 

Pedagogická fakulta KU 2. 
učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobného umenia 
a cirkevná hudba denná slovenský Mgr. 15.05.2017 

Pedagogická fakulta KU 3. odborová didaktika Didaktika hudby externá slovenský PhD. 15.05.2017 

Pedagogická fakulta KU 3. odborová didaktika 
Teória vzdelávania  
náboženskej výchovy externá slovenský PhD. 12.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2017 

Fakulta Odbor          

Filozofická fakulta KU  3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky          
 



 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 
skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2017 
 
Pozastavené práva         

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia       

- - -       

         
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva        

Fakulta Odbor 
Dátum odňatia  

alebo skončenia platnosti 
      

Pedagogická fakulta KU Odborová didaktika 06.11.2017       

 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 

Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                               

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

1 VEGA G  D VEGA 2/0193/15  
Bella Pavel,                 
doc. RNDr., 

PhD. 

Vek, rozsah a hĺbka epizodického 
topenia permafrostu počas 
neskorého pleistocénu – údaje z 
jaskynných klimatických archívov 
Slovenska. 

2015-2017 1 257,00 € -   € 

2 VEGA G  D VEGA 2/0126/16 
Hrkľová 
Gabriela,             

MVDr., PhD. 

Výskum štruktúry a dynamiky 
prírodných ohnísk kliešťami 
prenášaných nákaz horského typu. 

2016-2019 5 351,00 € -   € 

3 VEGA G  D VEGA 2/0038/14 
Tomčíková  

Ivana,               
Mgr., PhD. 

Adaptačné stratégie na prírodné a 
spoločenské disturbancie 
prebiehajúce v lesnej krajine. 

2014-2017 6 074,00 € -   € 

4 VEGA G  D VEGA 2/0034/17 
Rastislav 
Adamko,            

doc. ThDr., PhD. 

Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej 
kultúre na Slovensku 2017-2020 4 361,00 € -   € 



 

 

 
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ Objednávka 
(O) 

Domáce  
(D) 

/ Zahraničné 
(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

5 VEGA G  D VEGA 1/0913/15 
Juszczyk 

Stanislaw,              
prof., PhD. 

Mediálna gramotnosť u žiakov 
primárneho vzdelávania v kontexte 
kooperácie rodiny a školy 

2015-2017 5 154,00 € -   € 

6 VEGA G  D VEGA 1/0430/15 
Bella Pavel,                  
doc. RNDr., 

PhD. 

Geochronológia jaskynných úrovní a 
rekonštrukcia vývoja reliéfu Západných 
Karpát 

2015-2017 4 360,00 € -   € 

7 VEGA G  D VEGA 1/0105/17 
Adamko 
Rastislav,                    

doc. ThDr., PhD. 

Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z 
Ústrednej knižnice SAV - výskum a 
pramenná edícia 

2017-2020 3 083,00 € -   € 

8 KEGA G  D KEGA 069UK-
4/2015 

Kováčová 
Barbora,                      

doc.  PhD. 

Podpora sociálnej adaptácie adolescentov 
so zdravotným znevýhodnením 
prostredníctvom skupinovo orientovanej 
arteterapie 

2015-2017 4 973,00 € -   € 

9 KEGA G  D KEGA 039UKF-
4/2016 

Krušinská 
Martina, 

PaedDr., PhD. 

Princípy Orffovho Schulwerku a ich 
aplikácia vo vzdelávaní učiteľov 2016-2018 1 257,00 € -   € 



 

 

 
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                               

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

10 KEGA G  D KEGA 032KU-
4/2016 

Klein Vladimír,               
doc. PaedDr., 

PhD. 

Podpora inkluzívnej edukácie na 
predprimárnom a primárnom stupni 
školskej sústavy s akcentom na sociálne 
znevýhodnené skupiny 

2016-2018 2 066,00 € -   € 

11 KEGA G  D KEGA 009KU-
4/2017 

Majherová 
Janka,                        

Ing., PhD. 

Inovatívne metodiky v predmete 
informatika v sekundárnom vzdelávaní 2017-2019 2 803,00 € -   € 

12 KEGA G  D KEGA 007KU-
4/2017 

Petlák Erich,                 
prof. PhDr. CSc. 

Devalvačné prejavy žiakov voči učiteľom 
- prejavy, príčiny, prevencia. 2017-2019 2 191,00 € -   € 

13 KEGA G  D KEGA 006KU-
4/2017 

Melicherčíková 
Danica,                     

doc. PaedDr., 
PhD. 

Anorganická a bioanorganická chémia 
pre učiteľov základných a stredných škôl 2017-2019 2 742,00 € -   € 

14 APVV G  D APVV-15-0378  Kopáčová Janka,              
PaedDr., PhD. 

Optimalizácia výučbových materiálov z 
matematiky na základe analýzy 
súčasných potrieb a schopností žiakov 
mladšieho školského veku 

2016-2020 2 750,00 € -   € 



 

 

 
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                               

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

15 
Nadácia SUPRA,                  
Bystriscká cesta 1,                           

031 01 Ružomberok 
G  D SUPRA 02/2017 

Almašiová 
Angela,               

PhDr., PhD. 

Analýza užívania návykových látok u 
detí a mládeže v meste Ružomberok 2017 4 000,00 € -   € 

16 

Technologická agentúra 
České republiky, Evropská 

1692/37,  
160 00 Praha 6 

G  Z TAČR TA04031376  Černák, Igor,                 
doc. Ing. PhD. 

Výzkum/vývoj metodiky výcviku 
leteckých specialistů L 410UVP - E20“ 2014-2017 18 396,83 € -   € 



 

 

 
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Filozofická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                 

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

17 VEGA G  D  1/0830/15 Zeleňák Eugen,                
Mgr., PhD. Problematika faktuálneho naratívu 2015 - 2017 2 681,00 € -   € 

18 VEGA G  D  1/0514/15 Marťák Michal,                
PhDr., PhD. Martin Mičura - politik a právnik 2015 - 2017 1 806,00 € -   € 

19 VEGA G  D  1/0480/15 Baláková Dana,                
doc. PhDr., PhD. 

Biblická frazeológia v interkultúrnom a 
interjazykovom kontexte 2015 - 2017 3 053,00 € -   € 

20 VEGA G  D  1/0035/17 Olexák Peter,                 
PhDr., PhD. Florián Tománek - kňaz, politik, publicista 2017 - 2019 2 401,00 € -   € 

 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Filozofická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu             
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

21 VEGA G  D  1/0287/17 Nemeš Jaroslav,               
doc. Mgr., PhD. 

Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach 
kráľom Ľudovítom I. (1360) 2017 - 2019 1 843,00 € -   € 

22 VEGA G  D  1/0638/17 Izrael Pavel,                 
Mgr., PhD. 

Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom 
detstve a mladšom školskom veku 2017 - 2019 3 326,00 € -   € 

23 SAIA G D 2016-05-15-001 
Labudová 
Katarína,                     

PaedDr. Ph.D. 

Recognition/Continuity & Dicontinuity – 
SALZBURG EASTER SCHOOL 2017 in the 
context of the Salzburg Easter  Festival 

1. 11. 2016 – 
31. 12. 2017 138,40 € -   € 

24 Porticus by Stiftung Auxilium,  
(Zug/Switzerland) G Z 443.20132320/21885 Pavol Labuda,                 

PhD. 
Outreach Platform for CEE Research Network 
on Christian Culture 

1. 11. 2013 – 
31.8. 2017 -   € -   € 

25 Porticus by Stiftung Auxilium, 
 (Zug/Switzerland) G Z 443.20132321/21885 Ján Hrkút,                    

PhD. 
The Idea of Christian Philosophy in Central 
and Eastern Europe 

1. 11. 2013 – 
31.8. 2017 -   € -   € 

 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Filozofická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

26 University of Innsbruck G Z ID#57397 

Pavol Labuda, 
PhD.,                     

Peter Volek                   
prof. Dr. phil. 

fac. theol.  

Timelessness of God (Analytic Theology and 
the Nature of God: Integrating Insights from 
Science and Philosophy into Theology) 

1. 10. 2016 – 
30. 6. 2018 2 550,00 € -   € 

27 Nederlandse Taalunie G Z 2017/rv/01 
prof. Adam 

Bžoch,                        
PhD. 

Nederlandistik 9 2017 2 500,00 € -   € 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Teologická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

28 KEGA G D KEGA č. 011KU-
4/2015 

Amantius 
Akimjak,               

prof. PhDr. 
ThDr., PhD., 

PhD 

Jednotný katolícky spevník a vzťah Slovákov 
k tomuto významnému hudobno-
duchovnému dedičstvu.  

2015-2017 1 665,00 € -   € 

29 KEGA G D KEGA č. 023KU-
4/2016 

 Štefan Novotný,              
ThDr., PhD. 

Online kurz interkulturálneho prístupu k 
biblickému textu a jeho sociálna aplikácia 2016-2018 2 913,00 € -   € 

30 KEGA G D KEGA č. 026KU-
4/2017 

 Michaela 
Šuľová,                

PhDr., PhD. 

Sociálna práca s osobami s duševnými 
poruchami – Výskum v sociálnych službách 
ako základňa pre vytvorenie inovatívnych 
učebných a digitálnych materiálov pre 
študijný odbor sociálna práca 

2017-2019 5 987,00 € -   € 

31 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka  
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr.14.11.16 
 Peter Majda,                 
doc. ThDr., 

PhD.  

Znaky časov v Cirkvi, spoločnosti a v dielach 
teológov Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom 
Podhradí 

2016-2018 1 500,00 € -   € 

 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Teologická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 

Domáce  
(D) 

/ 
Zahraničné 

(Z) 
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projektu 
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meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 
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v kategórii 

BV 
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finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  
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1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

32 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka  
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr. 15.11.16  Ondrej Štefaňak,             
doc. PhDr., PhD. 

Premeny religiozity mládeže Spišskej diecézy 
– dynamický výskum 2016-2017 1 000,00 € -   € 

33 SCIENTIA ARS EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) G Z SAE Gr. 23.10.16 

P.SK 
Jozef Holubčík,               

ICLic.  

Wyniki badań z teologii systematycznej i 
praktycznej w dziełach teológow grupy 
wyszegradzkiej 

2016-2018 15 000,00 € -   € 

34 SCIENTIA ARS EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) G Z SAE Gr. 22.10.15 

P.SK 

 Jozef Hlinický,              
prof. Ing. Arch., 

PhD., ThD.  

Church and sacred art in post-communist 
countries today. 2015-2017 2 000,00 € -   € 

35 SCIENTIA ARS EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) G Z SAE Gr.20.10.14. 

P.SK 
 Ondrej Štefaňak,             
doc. PhDr., PhD. 

Kostol a sakrálne umenie 
v postkomunistických krajinách dnes.  2014-2017 15 000,00 € -   € 

36 SCIENTIA ARS EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) G Z SAE GR.21.10.14 

P.SK 
 Ján Kuboš,                   

PhDr., PhD.  
Teologia katolicka w śpólczesnych dziełach 
teologów słowackich, czeskich i polskich 2014-2017 1 000,00 € -   € 
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Obdobie 
riešenia 
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KV 

37 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) 

G Z SAE Gr. 15.10.14 
P.SK 

 Jozef Bieľak,               
prof. PaedDr. 
ThDr.,  PhD. 

Teológia pracy socjalnej w dzielach 
słowackich, polskich i czeskich teologów 

2014-2017 1 000,00 € -   € 

38 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO                 
 Krakov (Poland) 

G Z SAE Gr. 24.10.17. 
P.SK 

Cyril Hišem,                 
prof. ThDr., 

PhD. 

Recepcia Druhého vatikánskeho koncilu 
v súčasných podmienkach na Slovensku 

2017-2020 7 000,00 € -   € 

39 
EDUCARIO sp. z  o. o., 

Spółka Edukacyjna,                          
Lódź (Poland) 

G Z 
EDU Gr. 01.05.17 

P.SK 

 Jozef Jurko,                
prof. ThDr. 

PhDr. PaedDr., 
PhD.  

Výskum v charitatívnej a misijnej práci 
na Slovensku, v Poľsku a v Čechách 2017-2020 9 550,00 € -   € 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Fakulta zdravotníctva KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                                

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 
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(G) 

/ 
Objednávka 

(O) 
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(D) 

/ 
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riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
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projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  
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v kategórii 

BV 
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dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  
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1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV 

40 KEGA G D 016KU-4/2017 
Katarína 

Zrubáková, 
PhDr., PhD. 

Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri 
realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov 
v ústavných zariadeniach 

2017-2019 2 349,00 € -   € 

41 KEGA G D 029KU-4/2016 
 Mária 

Kopáčiková,    
doc.PhDr., PhD. 

Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na 
zdravie žien 2016-2018 4 804,00 € -   € 

42 PPD Slovakia G Z 
Millenium 

Pharmaceuticals, Inc. 
XL184-308 EXELIXIS 

 Anton Lacko,                 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované,kontrolované klinické 
skúšanie fázy 3 porovnávajúce kabozantinib 
(XL184) a everolimus u pacientov s 
metastatickým karcinómom renálnych 
buniek, ktorý progredoval po 
predchádzajúcej liečbe VEGFR inhibítorom 
tyrozínkinázy 

2013-2017 540,00 € -   € 

43 Sotio a.s. Praha CZ G Z 

Chiltern 
International, 

s.r.o.Praha                
2012-002814-38  
protokol SP005 

 Anton Lacko,                 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované,kontrolované klinické 
skúšanie fázy 3 porovnávajúce kabozantinib 
(XL184) a everolimus u pacientov s 
metastatickým karcinómom renálnych 
buniek, ktorý progredoval po 
predchádzajúcej liečbe VEGFR inhibítorom 
tyrozínkinázy 

2014-2018 240,00 € -   € 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2017 

Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                              

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 

Grant  
(G) 
 / 

objednávka 
(O) 

Domáce 
(D) 

/ 
zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
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projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu               
(od - do) 

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

BV  

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

1 
Nadácia SUPRA, 
Bystriscká cesta 1, 

031 01 Ružomberok 
G  D  SUPRA 01/2017 Tkačik Štefan, 

RNDr., PhD. 

Študentská vedecká 
odborná činnosť 
 pre vysoké školy  
v didaktike matematike 
česko – slovenské kolo 

2017 2 000,00 € 0,00 €   

2 

Operačný program 
Technická pomoc  

Európsky fond regionálneho 
rozvoja 

G  D 

Vyzvanie na projekty 
technickej pomoci č. 

OPTP-PO1-SC1-2016-
11 

Janigová Emília, 
doc. PhDr. Ing., 

PhD. 

Príprava nových kapacít 
pre EŠIF 1 2017-2018 0,00 € 0,00 € 

Projekt je  
v štádiu 

prípravy. Hl. 
riešiteľ je úrad 
podpredsedu 

vlády SR. PF je 
ako partner. 

3 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, 
Riadiaci orgán  

pre INTERREG V-A 
Slovenská republika - Česká 

republika, 
 

G  Z 
INTERREG V-A-SK-

CZ/20/16/02 č. 
NKP3040D001 

 Kozová Mária, 
prof. RNDr. PhD. 

Pamiatky svetového 
dedičstva UNESCO v 
živote miest, obcí a 
regiónov 

2017-2019 0,00 € 0,00 € 

Projekt je  
v štádiu 
podpisu 
zmluvy, 

žiadaná suma 
bola schválená 
v plnej výške. 

4 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Odbor financovania 

 

G  D Rozvojový projekt 
002KU-2-3/2016  

Janigová Emília, 
doc. PhDr. Ing., 

PhD. 

Rozvoj a podpora 
kvalitného a 
udržateľného 
vzdelávania na KU 

2017 26 561,00 € 27 400,00 € 
98 140 spolu za 
celú KU na BV 

a KV 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2017 (pokračovanie) 

Filozofická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                              

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 
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(G) 
 / 

objednávka 
(O) 
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(D) 
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projektu  
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v kategórii 
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 Objem 
dotácie/ 

finančných 
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prijatých VŠ  
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1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 

KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

5 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR G D  002KU-2-3/2016 PhDr. Michal 

Marťák, PhD. 

Rozvoj a podpora 
kvalitného 
a udržateľného 
vzdelávania na KU 

01. 01. 2017 – 
31. 12. 2017 35 043,00 € 0,00 € 

98 140 spolu za 
celú KU na BV 

a KV 

6 Education Audiovisual & 
Culture Executive Agency G Z 

587609-EPP-1-2017-1-
SK-EPPJMO-

MODULE 

Ivan Koniar,                   
PhD. 

The Ukrainian Crisis: 
Challenge for European 
integration (akronym: 
TUCCHEI)  

01. 09. 2017 – 
31. 08. 2020 19 606,86 € 0,00 €   
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dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 
1.1. do 31.12. 

v eur 
v kategórii 
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dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ  
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KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

7 EKOfence, s.r.o., 
Prešov G D 89/2017 

prof. ICDr. ThDr. 
Anton Fabian, 

PhD. 

Evanjelizačné stimuly –
publikácia 2017 2 000,00 € 0,00 €   

8 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR G D 002KU-2-3/2016 PhDr. Michal 

Marťák, PhD. 

Rozvoj a podpora 
kvalitného a 
udržateľného 
vzdelávania na KU 

2017 6 000,00 € 0,00 € 
98 140 spolu za 
celú KU na BV 

a KV 

 
 

Fakulta zdravotníctva KU 

9 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR G D 002KU-2-3/2016 PhDr. Michal 

Marťák, PhD. 

Rozvoj a podpora 
kvalitného a 
udržateľného 
vzdelávania na KU 

2017 1 136,00 € 0,00 € 
98 140 spolu za 
celú KU na BV 

a KV 
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KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

10 RKC G D   prof. ThDr. Jarab 
Jozef, PhD. dar 2017 20,00 € 0,00 €   

11 Ivan Pleva G D   prof. ThDr. Jarab 
Jozef, PhD. dar 2017 10,00 € 0,00 €   

12 ECO-INVESTMENT, a.s. 
Praha G D   prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. dar 2017 100 000,00 € 0,00 € ZML 107/2017 
RE 

13 Marián Gajdoš G D   prof. ThDr. Jarab 
Jozef, PhD. dar 2017 50,00 € 0,00 €   

14 Ivan Pleva G D   prof. ThDr. Jarab 
Jozef, PhD. dar 2017 13,78 € 0,00 €   
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Rektorát KU 
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objednávateľ) 
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 / 
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projektu 
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KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

15 SAAIC  
Bratislava G D 2017-1-SK01-KA103-

034927 
prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. ERASMUS+ 2017-2019 18 983,00 € 0,00 € ZML 134/2017 
RE 

16 SAAIC  
Bratislava G Z 2017-1-SK01-KA103-

034927 
prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. ERASMUS+ 2017-2019 153 391,00 € 0,00 € ZML 134/2017 
RE 

17 SAAIC  
Bratislava G Z 2017-1-SK01-KA107-

034985 
prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. ERASMUS+ 2017-2019 18 330,00 € 0,00 € ZML 172/2017 
RE 

18 SAAIC  
Bratislava G Z 2016-1-SK01-KA103-

022155 
prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. ERASMUS+ 2016-2018 118 217,00 € 0,00 € ZML 284/2016 
RE 

19 SAAIC  
Bratislava G Z 2016-1-SK01-KA107-

022335 
prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. ERASMUS+ 2016-2018 14 759,00 € 0,00 € ZML 313/2016 
RE 
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Rektorát KU 
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v kategórii 
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KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

20 

Asociácia univerzít tretieho 
veku  

na Slovensku,  
Žilina 

G D   prof. ThDr. Jarab 
Jozef, PhD. 

Miniprojek na podporu 
rozvoja vzdelávania  
v oblasti finančnej 
gramotnosti 

2017 550,00 € 0,00 € ZML 138/2017 
RE 

21 ECO-INVESTMENT, a.s. 
Praha G D   prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. dar 2017 32 000,00 € 0,00 € ZML 699/2017 
RE 

22 SAPIENTIA  
Ružomberok G D   prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. dar 2017 0,00 € 50 000,00 € 25.01.2017 

23 SAPIENTIA  
Ružomberok G D   prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. dar 2017 0,00 € 50 000,00 € 28.09.2017 

24 Fond na podporu umenia, 
Bratislava G D 17-513-02467 prof. ThDr. Jarab 

Jozef, PhD. 

Kontinuálna podpora 
priorít vedy  
a vzdelávania formou 
aktvizície odbornej  
a študjnej literatúry  
pre používateľov 

2017-2018 3 000,00 € 0,00 € ZML193/2017 
RE 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2017 

Kategória výkonu Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZYX Rusko Pavol 
XIII. Békescsabai Nemzetközi Művésztelep kiállítása (28.07. - 20.08.2017, 
Békescsaba, Maďarsko) 

Békéscsaba 28.07.2017 

ZZV Rusko Pavol Pavol Rusko: Ilúzia II.; Tech. popis: 2016, akryl, 100x135 cm, Oravská galéria 
v Dolnom Kubíne - zaradenie diela do zbierkok Oravskej galérie 

Dolný Kubín 09.11.2017 

ZYX Rusko Pavol  Konkrétní podzim 2017 (14.09.-15.10.2017, Hradec Králové, Česká republika) Hradec Králové 14.09.2017 

ZVV Rusko Pavol 
Kontexty - Vzťahy - Súvislosti (24.08. - 19.11.2017, Liptovský Mikuláš, 
Slovensko) 

Liptovský 
Mikuláš 

24.08.2017 

ZYY Rusko Pavol Socha a objekt XXII. (29.06. - 27.08.2017, Bratislava, Slovensko) Bratislava 29.06.2017 

YZX Kudlička Ján TRANSFORMACJE (20.04.2017 - 16.05.2017, Warszawa, Poľsko) Warszawa 20.04.2017 

YXX Kudlička Ján 
Jan Kudlička - spotkanie z malarzem i pedagogiem (19.10. - 12.11.2017, 
Akademia Muzyczna, Katowice));  

Katowice 20.10.2017 

ZVV Kudlička Ján Kontexty - Vzťahy - Súvislosti (24.08. - 19.11.2017, Liptovský Mikuláš, 
Slovensko) 

Liptovský 
Mikuláš 

24.08.2017 

ZYV Kudlička Ján TRIALÓG (9. marca  - 30. apríla 2017, Ružomberok, Slovensko) Ružomberok 09.03.2017 
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YZX Di Fiore David Gerhard 

Vianočné koledy: Of he Father´s Love Begotten; Once in David´s Royal City; 
On Christmas Night; Good Christian Friends Rejoice; Away in a Manger; It 
Came Upon a Midnight Clear; improvisation on Dobri pastier sa narodi; O 
Come, All Ye Faithful; Hark the Herald Angels Sing; Glory be to God on 
High; Candlelight Carol; Joy to the World; Lo, how a rose e´er blooming; O 
Little Town of Bethlehem; O Holy Night; Silent Night; Divinum Mysterium 

Everett, 
Washington 

24.12.2017 

XXV Di Fiore David Gerhard 
M. Corrette: Good Joseph, Listen to Me; W. Walton: Touch Her Soft Lips and 
Part from Henry V; M. Corrette: Grand Jeu with Thunder Effects 

Ružomberok 21.11.2017 

ZZV Di Fiore David Gerhard 
T. Susato: Mohrentanz; Anonymous: A Suite of Dances; D. Ellington: Come 
Sunday; J. M. Michel: Toccata Jazzica; J. Langlais: Epilogue (on a theme of 
Frescobaldi) for pedal solo; M. E. Bossi: Studio sinfonico 

Ružomberok 19.10.2017 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

T. Susato: Mohrentanz; P. Eben: Jób - časti The Mystery of Creation, God´s 
Reward, The Dance and Triumph of the Resurrection; Anonym: Renesančné 
tance; C. Franck: Pièce Héroique; M. Dupré: Variations Sur un Noël; D. 
Ellington: Come Sunday; J. M. Michel: Toccata Jazzica; J. Langlais: Epilogue 
on a theme of Frescobaldi for pedal solo; M. E. Bossi: Studio sinfonico 

Banská Bystrica 20.09.2017 

ZZV Di Fiore David Gerhard 
Petr Eben: "JOB" pro varhany - Osud, Vernosť v nešťastí, Prijatie utrpenia, 
Túžba po smrti, Zúfalstvo a rezignácia, Tajomstvo stvorenia, Pokánie a 
prehliadnutie, Naplnenie života 

Trnava 10.09.2017 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

M. Corrette: Grand Jeu with Thunder Effects; T. Susato: Mohrentanz; C. 
Franck: Chorale No. 3 in a-minor; Anonymous: A Suite of Dances; J. S. Bach: 
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645; D. Ellington: Come Sunday; J. M. 
Michel: Toccata Jazzica; A. Guilmant: Final 

Piešťany 24.08.2017 

ZZX Di Fiore David Gerhard 

T. Susato: Mohrentanz; C. Franck: Troisième Choral; Anonymes: Suite de 
danses; M. Dupré: Variations sur un Noël; M. Corrette: Grand Jeu; D. 
Ellington: Come Sunday; A. Guilmant: Sonate n°1 op. 42; J. M. Michel: 
Toccata jazzica; M. E. Bossi: Studio Sinfonico 

Orléans 20.08.2017 
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ZZV Di Fiore David Gerhard 

Michel Corrette: Grand Jeu with Thunder Effect; Anonym: Dance Suite; 
Johann Sebastian Bach: Pièce d´Orgue, BWV 572; Baldassare Galuppi: Sonata 
in d-minor; Domenico Zipoli: All´Offertorio; Johann Sebastian Bach: Liebster 
Jesu, wir sind hier, BWV 731, Toccata a fúga d mol, BWV 565 

Nitra 28.04.2017 

ZXV Di Fiore David Gerhard 

EUCA40177 - Organová sieň Katolíckej univerzity v Ružomberku / DI FIORE, 
David Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZXV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Anonym: A 
Suite of Dances; Jean Langlais: Epilogue on a Theme by Frescobaldi for pedal 
solo; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 
15 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.04.2017; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Program 

Ružomberok 11.04.2017 

ZVV Biarinec Rastislav 

EUCA40174 - Galéria Rumansky Art Centre / BIARINEC, Rastislav (1968), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský 
výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Kontexty - Vzťahy - Súvislosti 
(24.08. - 19.11.2017, Liptovský Mikuláš, Slovensko); Charakteristika: výstava; 
Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 24.08.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 
Plagát, skladačka, zoznam vystavených diel 

Liptovský 
Mikuláš 

24.08.2017 

XXV Palovičová Stefka Johann Strauss: Mein Herr Marquis... pieseň Adely z operety Netopieru Ružomberok 11.04.2017 

ZXV Procházková Martina Antonio Vivaldi: Sposa son disprezzata; Antonio Vivaldi: Gloria D dur RV 
589 

Ružomberok 07.05.2017 

XXV Procházková Martina Johann Strauss: Mein Herr Marquis... pieseň Adely z operety Netopier Ružomberok 11.04.2017 
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ZXX Procházková Martina 

J. S. Bach: Quia respexit; J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; J. S. Bach: 
Ich will dir mein Herze schenken; J. S. Bach: Sonata IV. c mol BWV 1017, 
Siciliano; A. Aschner: Et misericordia z Magnificat D dur; J. S. Bach: Largo F 
dur; A. Aschner: Sacrificium Deo; G. F. Händel: Süße Stille, sanfte Quelle; A. 
Vivaldi: Sonata V h mol; G. F. Händel: Meine Seele hört im Sehen; J. L. Bella: 
Pieśń bez słów 

Pszczyna 17.11.2017 

ZZX Adamko Rastislav 

J. S. Bach: Quia respexit; J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; J. S. Bach: 
Ich will dir mein Herze schenken; J. S. Bach: Sonata IV. c mol BWV 1017, 
Siciliano; A. Aschner: Et misericordia z Magnificat D dur; J. S. Bach: Largo F 
dur; A. Aschner: Sacrificium Deo; G. F. Händel: Süße Stille, sanfte Quelle; A. 
Vivaldi: Sonata V h mol; G. F. Händel: Meine Seele hört im Sehen; J. L. Bella: 
Pieśń bez słów 

Pszczyna 17.11.2017 

ZZX Zahradníková Zuzana 

J. S. Bach: Quia respexit; J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; J. S. Bach: 
Ich will dir mein Herze schenken; J. S. Bach: Sonata IV. c mol BWV 1017, 
Siciliano; A. Aschner: Et misericordia z Magnificat D dur; J. S. Bach: Largo F 
dur; A. Aschner: Sacrificium Deo; G. F. Händel: Süße Stille, sanfte Quelle; A. 
Vivaldi: Sonata V h mol; G. F. Händel: Meine Seele hört im Sehen; J. L. Bella: 
Pieśń bez słów 

Pszczyna 17.11.2017 

ZZV Adamko Rastislav 

F. Ch. Mohrheim: Wer nur den lieben Gott läss walten (č. 8, 9); J. S. Bach: 
Largo F dur; J. S. Bach: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654; J. S. Bach: 
Sonáta č. IV, BWV 1017 - Siciliano; F. M. Bartholdy: Sonata II. c mol; B. 
Marcello: Sonáta G dur, č. 7, op. 1; J. Strejc: Sonata I. - II. Aria; Ľ. Bernáth: 
Poéma melancholica pre husle a organ; S. Karg-Elert: Nun danket alle Gott 

Trenčín 11.06.2017 

ZZV Zahradníková Zuzana 

F. Ch. Mohrheim: Wer nur den lieben Gott läss walten (č. 8, 9); J. S. Bach: 
Largo F dur; J. S. Bach: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654; J. S. Bach: 
Sonáta č. IV, BWV 1017 - Siciliano; F. M. Bartholdy: Sonata II. c mol; B. 
Marcello: Sonáta G dur, č. 7, op. 1; J. Strejc: Sonata I. - II. Aria; Ľ. Bernáth: 
Poéma melancholica pre husle a organ; S. Karg-Elert: Nun danket alle Gott 

Trenčín 11.06.2017 
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XZV Bednáriková Janka 

Gregoriánsky chorál: Cantantibus organis, Summi regis archangele Michael, 
Sanctus, Salve praeclara martyr Christi Sophia, Gaudeamus omnes in 
Domino, Alleluia. Ave Maria summum caeli gaudium, Regina mundi et 
Domina, Kyrie eleison X, Ave maris stella, Alleluia Ave benedicta Maria, 
Conditor alme siderum 

Svätý Jur 30.04.2017 

ZZX Bednáriková Janka 

Gregoriánsky chorál - Kyrie eleison X., Virgo Dei genitrix, Rorate coeeli 
desuper, Flos Carmeli, Conditor alme siderum, Veni, veni Emmanuel; 
stredoveké organum Alleluia. Ave benedicta Maria; Rastislav Adamko: 
Proglas; Mariano Garau: Magnificat; Petr Eben: Velebí duše má Hospodina; 
Peter Hochel: Počujte radosť utešenú 

Praha 01.12.2017 

 



 

 

 


