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PRÍHOVOR REKTORA 

Vážená akademická obec,  
milí čitatelia Výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019, 
 
v závere leta roku 2019 som sa zúčastnil otvorenia kongresu Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu s nosnou 
myšlienkou, ktorá znela: Máme nádej? A do čoho či Koho ju vkladáme?  

Pri písaní úvodníka výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku po prežití uplynulých 
kalendárnych dní minulého roka cítim nádej, že aj v Novom roku 2020 máme na čom stavať a v čom pokračovať.  

Ďakujem Bohu, ale aj Vám, vážená akademická obec, za rok 2019, počas ktorého bola činnosť Katolíckej univerzity 
naozaj rozmanitá: okrem „klasického“ vzdelávania, výskumu a vedy sme pripravili množstvo podujatí 
pre verejnosť, ako napríklad letnú i detskú univerzitu, prednášky (o budúcnosti vzdelávania s Tomášom Feřtekom, 
o Leonardovej Poslednej večeri s maliarom Stanislavom Lajdom, o ekonomike a rodine s Hanou Lipovskou), 
nechýbali koncerty, výstavy, početné a pestré návštevy (Veľkého kancelára KU, veľvyslancov, rektorov, dekanov, 
profesorov, podnikateľov, zástupcov štátnej a verejnej správy, študentov, a ďalších vzácnych osobností –                               
Vás samých, ktorí ste zavítali či už na akademickú pôdu KU alebo aj na samotný rektorát).  

Za podstatné v uplynulom roku považujem nielen posilňovanie externej komunikácie (snažíme sa osloviť mladých 
aj na sociálnej sieti Instagram), ale aj internú komunikáciu: našich zamestnancov pravidelne informujeme o dianí 
na KU prostredníctvom intranetu (ktorý sme založili práve na začiatku roka 2019), newslettrov, ale aj organizáciou 
univerzitných podujatí smerom dovnútra univerzity, vlani sme si napríklad predstavili témy týkajúce                                         
sa štandardov a kvality vzdelávania na vysokých školách a program, aký chystáme pri 20. výročí vzniku Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, ktorý si pripomíname počas celého roka 2020. 

Ak spomíname výročia, musíme sa v roku 2019 pristaviť aj pri tridsiatom výročí pádu komunizmu 
17. novembra 1989. Je pre mňa cťou, že sme si tento významný dátum pripomenuli aj u nás, a to viacerými 
podujatiami – položením venca, ale aj návštevou osobností Novembra ´89 u nás. Treba si uvedomiť, 
že aj Katolícka univerzita je dieťa slobody a dieťa novembrových udalostí – nebyť nich, ešte stále žijeme 
v komunistickom jarme, ktoré poznalo len jedno, prísne regulované štátne školstvo. Práve Katolícka univerzita 
je dieťaťom (aj) politickej zmeny, ktorá po roku 1989 umožnila zakladať najprv neštátne, potom verejné a neskôr 
súkromné vysoké školy. My sme verejná vysoká škola s konfesijným charakterom a predpokladám, že práve u nás 
by sme mali premýšľať, ako napĺňať odkaz Novembra ´89 a ako chápať, uskutočňovať a ochraňovať slobodu. 
Osobne si nemyslím, že sloboda existuje v nejakom vzduchoprázdne, ale mala by sa vzťahovať k Pravde, Dobru 
a Kráse.  

Katolícka univerzita v Ružomberku má oproti iným vysokým školám množstvo devíz, ktoré sa môžu stať zdrojom 
jej vnútornej sily. Je to napríklad sila modlitby, katolíckej identity, ochrany Cirkvi, ale aj sila osobností, 
ktoré historicky pôsobili v Ružomberku i genius loci tohto stredoslovenského a severného mesta. 
„Sme  ako trpaslíci, ktorí sedia na pleciach obrov, takže môžeme vidieť viac vecí a ďalej ako oni, no nie pre ostrosť 
svojho zraku alebo pre vzrast svojho tela, ale pretože nás nosia vyššie a dvíhajú nás do obrovskej výšky,“ napísal 
známy pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Kto sú tí „obri“? Nebojím sa zmieniť Andreja Hlinku, 
ktorý podľa filozofa, kulturológa a ďalšieho „obra“ (ktorý zomrel a je pochovaný v Ružomberku) Ladislava Hanusa 
„ako farár povzniesol farnosť, povzniesol človeka... A Ružomberok, ten Hlinka skutočne povzniesol, 
ako povzniesol v náboženskom aj národnom povedomí ružomberského človeka.“ (Povznášajme sa!)  

O „obroch“ môžeme symbolicky hovoriť aj v prípade „otcov zakladateľov“ Katolíckej univerzity – tých, ktorí kládli 
základy technickej vysokej školy (ešte v rokoch 1938-39), neskôr tých, čo v srdci nosili myšlienku o „výške“ 
v Ružomberku (napríklad textilnej) až po tých odvážlivcov – práve z radov Cirkvi – ktorí nielen snívali, 
ale aj  uskutočnili sen o Katolíckej univerzite v Ružomberku. Nie som si istý, či to všetko dokážeme adekvátne 
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doceniť a 20 rokov po vzniku KU naplno pochopiť, aká dejinná udalosť sa vznikom jedinej katolíckej univerzity 
na Slovensku vôbec udiala.  

Osobnosti minulé i súčasné. Sú to plecia obrov, na ktorých môžeme stáť. Cítim úžas, vďačnosť, ale aj obrovské 
odhodlanie, aby sme z obrovských pliec nielen dovideli ďalej, ale aj učinili to, čo sa od nás očakáva v tomto čase: 
vstúpiť do nového sveta. Myslím si, že jednou zo súčasných výziev je už prestať sa vyhovárať na uplynulý 
komunizmus, od ktorého nás delia tri desaťročia, a konečne naplno prevziať zodpovednosť do svojich rúk 
a postaviť sa na vlastné nohy vo všetkých oblastiach politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho 
života.  

Podľa podnikateľa a inovátora Jána Košturiaka existujú akoby dva svety – jeden, ktorý odchádza, a druhý, 
ktorý je predo dvermi. Starý svet je charakterizovaný nedostatkom, súperením, nedôverou či ničením prírody. 
Nový svet prináša udržateľnosť, hojnosť, spoluprácu, službu i ochranu životného prostredia. Do ktorého sveta 
chcete patriť vy? Osobne mi je bližší „nový svet“ – nie vo význame svetlejších zajtrajškov, ktoré nám sľubovali 
bývalé i súčasné politické „režimy“, ale vo význame hlbokej nádeje, že naším pričinením, sústredenou prácou 
a tiež vzájomnou kooperáciou dokážeme urobiť náš svet – na ktorý máme dosah – aspoň o trochu lepší. 

Nikto nám neprinesie „nový svet“. Nosíme si ho sami v našom vnútri. Tak, ako čiara medzi dobrom a zlom vedie 
skrz srdce každého človeka, podobné je to aj so „starým“ a „novým“ svetom. Oba zápasia v nás samých. 

Zásadnou udalosťou „nového sveta“ je, že univerzity začali konečne spolupracovať a pomáhať si. V októbri 2019 
sme podpísali memorandum o spolupráci slovenských univerzít s ďalšími ôsmimi rektormi. Naším plánom 
je vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu 
Európy.  Zriadenie konzorcia bude znamenať zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, 
medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom 
slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať 
s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete. 

O uplynulom roku píšem a uvažujem už v roku novom – v roku 2020. Práve v tomto roku si pripomíname 
20. výročie založenia našej alma mater. Nepíšem nadarmo slovo „našej“, pretože by som bol rád, aby či už študenti, 
či vysokoškolskí učitelia, ale aj Ružomberčania a vôbec veriaci na Slovensku si osvojili Katolícku univerzitu ako 
„našu“. Nehovorím privlastnili, „sprivatizovali“, ale „osvojili“, adoptovali – jednoducho zamilovali. Filozof Josiah 
Royce radí pri hodnotení svojho života nepýtať sa, či som šťastný, ale položiť si inú otázku: Ako veľmi som verný? 
A voči komu/čomu som verný? 

Sme verní Katolíckej univerzite v Ružomberku, jej poslaniu, vízii a misii?  

Táto otázka nás môže sprevádzať práve v roku 2020 – v symbolickom „roku KU“ a svoj vzťah k nej môžeme 
prehĺbiť aj vďaka podujatiam, ktoré sa pri príležitosti jej výročia uskutočnia a ktoré sme pre vás radi pripravili.   

„Tajomstvo geniality je ostať dieťaťom do vysokého veku, čo znamená, že nikdy nestratíte svoje nadšenie.“ 
Tieto múdre slová nám zanechal spisovateľ Aldous Huxley. Dvadsaťročná KU začínala s ohromným nasadením, 
chuťou a entuziazmom. Buďme múdrejší ako v roku 2000, buďme skúsenejší, ako sme boli pred 20 rokmi. 
Ale ostaňme rovnako nadšení.  

Žime nádejou – ale nie nádejou na plnšie hrnce, ale pričiňme sa – a oživme v nádeji, že dokážeme byť lepší, 
pracovitejší – a vernejší.  

 
 

Váš 
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

           rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Názov vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej aj KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá 
za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.  KU má svoju originalitu 
v tom, že predstavuje jedinú univerzitu konfesijného charakteru v Slovenskej republike. Je dynamicky 
sa vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi 
sa uplatňujú v študovaných profesiách. 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 2018/2019 študovalo 3 627 študentov, 2 690 v dennej a 937v externej 
forme štúdia, vrátane 116 doktorandov. KU za 19 rokov svojej existencie ponúkla vzdelanie a formáciu už viac ako 
36 500 absolventom.  

Dňa 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko Memorandum 
o spolupráci slovenských univerzít. Signatárskymi stranami tohto memoranda sú Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita 
v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita 
v Prešove. 
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Strany memoranda vyjadrili vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov,                       
vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, deklarujú svoj záujem vytvoriť 
Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy. 
Konzorcium slovenských univerzít má právne postavenie konzorcia vysokých škôl v zmysle zákona                                     
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Pôsobí ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií vysokých škôl. Právna subjektivita 
a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia sú v plnom rozsahu zachované. Zriadenie konzorcia 
znamená zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci,                   
ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie 
kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, 
v Európe a vo svete. Signatárske univerzity reprezentujú 50 000 študentov a 4 000 tvorivých zamestnancov. 
Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov 
v databáze Web of Science. 

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 (International Federation of Catholic Universities - IFCU -  
od roku 2010),  

 Európskej federácie katolíckych univerzít (Fédération des Universités Catholiques Européennes  - FUCE -                
od roku 2007),  

 Medzinárodnej katolíckej asociácie vzdelávacích inštitúcií (International Association of Catholic Institutes 
of Education - ACISE - od roku 2006), ktorá je sektorovou organizáciou Medzinárodnej federácie katolíckych 
univerzít (IFCU/FIUC), 

 Magna Charta Universitatum (od roku 2018). 

Od roku 2004 je KU členom Partnerstva katolíckych univerzít (Catholic Universities Partnership – CUP), organizácie, 
ktorá združuje rôzne katolícke univerzity zo strednej a východnej Európy a funguje pod záštitou Nanovic Institute, 
Notre Dame University v USA (štát Indiana).  

Katolícka univerzita v Ružomberku dlhodobo úspešne pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcií 
zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského 
vzdelávania, aktívna  je obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov. Rozšírenie tohto programu o ďalšie participujúce 
krajiny otvorilo nové možnosti kooperácie pre členov akademických obcí zapojených univerzít. Projekty Erasmus+ 
KA103 – mobilita jednotlivcov a Erasmus+ KA107 – spolupráca s partnerskými krajinami, administrované 
Referátom pre zahraničné vzťahy a mobility KU, boli Národnou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu 
zaradené medzi tzv. príklady dobrej praxe. Realizované mobility umožnili výmenu skúsenosti a kontaktov, ktoré 
viedli k ďalšej projektovej spolupráci. KU má podpísané zmluvy na výmenné mobility v rámci programu Erasmus+ 
s viac ako 110 krajinami. 

Cez Pedagogickú fakultu KU a Teologickú fakultu KU je univerzita zastúpená v Stredoeurópskom výmennom 
programe pre univerzitné štúdia (Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS).  

Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje aj prostredníctvom rámcových a medziuniverzitných dohôd                    
so zahraničnými univerzitami. Ide o partnerské univerzity v USA, Afrike a  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 2019 univerzita pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev, 
uzavrela ďalšie dohody o spolupráci a výmene študentov s cieľom podporovať ich intelektuálny, profesionálny 
a osobnostný rast.  
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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). 

Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR č. 167/2000 Z. z. 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 č. 167/2000 Z. z. síce zriadil 
KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. 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); piatým rektorom bol teológ Mons. prof. ThDr. Jozef 
Jarab, PhD. (6/2014 - 8/2018) a terajším rektorom je od 27. augusta 2018 doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.. 

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 
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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. 

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 2018-2022 

Rektor doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. 
 prvé funkčné obdobie;  
 vymenovaný od 27.08.2018 
 funkčné obdobie do 26.08.2022 
 
Prorektorka pre vzdelávanie PhDr. Mgr. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD.  
 prvé funkčné obdobie; 
 poverená od 28.08.2018 
 vymenovaná od 01.10.2018 
 funkčné obdobie do 26.08.2022 
 
Prorektorka pre vedu a umenie  prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc. 
 prvé funkčné obdobie;  
 poverená od 28.08.2018 
 vymenovaná od 01.10.2018 
 funkčné obdobie do 26.08.2022 
 
Poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc. 
 poverená od 27.08.2018 
 funkčné obdobie do 26.02.2019 
 poverená od 27.02.2019 
 funkčné obdobie do 26.08.2019 
 
 
Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility         Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI 
 prvé funkčné obdobie;  
 poverený od 05.09.2019 
  vymenovaný od 25.09.2019 
 funkčné obdobie do 26.08.2022 
 
       Kvestor RNDr. Daniel MACKO, CSc. 
  poverený od 27.08.2018 
 vymenovaný od 10.10.2018 
 funkčné obdobie do 31.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019   

 13 

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 09.11.2019 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť   PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  tretie funkčné obdobie;  
  podpredsedníčka od 08.11.2016 do 09.11.2019 

Podpredseda AS KU – študentská časť  Mgr. Boris PTÁK 
  prvé funkčné obdobie;  
  podpredseda od 12.12.2017 do 09.11.2019 

Tajomník AS KU  Mgr. Samuel Štefan MAHÚT 
  prvé funkčné obdobie; 
  tajomník od 12.12..2017 do 09.11.2019 

 
Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

                zamestnanecká časť  JUDr. Juraj ČECH, PhD.          
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 09.11.2019 

  PaedDr. Andrej HUBINÁK, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 03.05.2017 do 09.11.2019 

  doc. ThDr. Branislav KĽUSKA, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 09.11.2019 

  PaedDr. Miriam UHRÍNOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 20.11.2017 do 09.11.2019 

študentská časť  Mgr. Boris PTÁK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 09.11.2019 

  Boris KOČKO 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.11.2017 do 09.11.2019 

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť  Mgr. Ján HRKÚT, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 07.11.2018 do 09.11.2019 

  Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 09.11.2019 

  Mgr. Jana JUHÁSOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 02.05.2018 do 09.11.2019 

  PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 
  štvrté funkčné obdobie; člen AS od 15.11.2006 do 09.11.2019 
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študentská časť  Jakub HARZEK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 07.11.2018 do 09.11.2019 

  Mgr. Samuel Štefan MAHÚT 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 09.11.2019 

Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť  prof. ThDr. PaedDr. Jozef  BIEĽAK, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 27.04.2017 do 09.11.2019 

  ICLic. Jozef HOLUBČÍK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 09.11.2019 

  prof. ThDr. PhDr. Štefan LENČIŠ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 22.03.2018 do 09.11.2019 

  prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 27.10.2016 do 09.11.2019 

 študentská časť  Anton DURČÁK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 09.11.2019 

  Ing. Marek MARCIN 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 09.11.2019 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

               zamestnanecká časť  doc. MUDr. Jozef  DOMENIK, PhD., MPH 
  štvrté funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2005 do 09.11.2019 

  PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  tretie funkčné obdobie; člen AS od 08.12.2009 do 09.11.2019 

  doc. PaedDr. PhDr. Viera SIMOČKOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.11.2017 do 09.11.2019 

  doc. MUDr. Viliam ŽILÍNEK, CSc. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS. od 30.10.2013 do 09.11.2019 

študentská časť  Stanislav REMŠÍK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.11.2017 do 09.11.2019 

  Michal SOPIAK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 07.11.2018 do 09.11.2019 
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Zloženie Akademického senátu KU vo funkčnom období 2019-2023 

Predseda AS KU   doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie;  
  predseda od 12.11.2019 do 05.11.2023 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť   PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  štvrté funkčné obdobie;  
  podpredsedníčka od 12.11.2019 do 05.11.2023 

Podpredseda AS KU – študentská časť  Bc. Daniel ČOLLÁK 
  prvé funkčné obdobie;  
  podpredseda od 12.11.2019 do 05.11.2023 

Tajomník AS KU  Mgr. Peter PEKARČÍK 
  prvé funkčné obdobie; 
  tajomník od 12.11.2019 do 05.11.2023 

 
Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

                zamestnanecká časť  JUDr. Juraj ČECH, PhD.          
  tretie funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  PaedDr. Andrej HUBINÁK, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  doc. ThDr. Branislav KĽUSKA, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

     
                 študentská časť  Boris KOČKO 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Mgr. Peter PEKARČÍK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 
     

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

                 zamestnanecká časť  Mgr. Ján GOLIAN, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Mgr. Ján HRKÚT, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Mgr. Jana JUHÁSOVÁ, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 
  piate funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 
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študentská časť  Bc. Daniel ČOLLÁK 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Ing. Roman GAJDOŠECH 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť  PhDr. Mgr. Zuzana BUDAYOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  ICLic. Jozef HOLUBČÍK 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  prof. ThDr. PhDr. Štefan LENČIŠ, PhD. 
  druhé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

 študentská časť  Šimon ŠKVARKO 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Jakub KONKOĽ 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

               zamestnanecká časť  doc. RNDR. Soňa HLINKOVÁ, PhD. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 
  štvrté funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  doc. MUDr. Ivan SOLOVIČ, CSc. 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  doc. MUDr. Viliam ŽILÍNEK, CSc. 
  tretie funkčné obdobie; člen AS. od 09.11.2019 do 05.11.2023 

študentská časť  Filip KYSELA 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 

  Michal PÁLEŠ 
  prvé funkčné obdobie; člen AS od 09.11.2019 do 05.11.2023 
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1.3 Vedecká rada 

Zloženie Vedeckej rady KU vo funkčnom období 2018 – 2022 

Predseda VR KU  
1. doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. – biológia/ ekológia 

Interní členovia VR KU 
Prorektorky: 

2. prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc. – krajinná ekológia/ environmentálne plánovanie a manažment 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

3. PhDr. Mgr. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD. – ošetrovateľstvo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

Dekani fakúlt: 
4. PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. – dekan a predseda VR PF KU - športová edukológia 

člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

5. doc. Mgr. Marek BABIC, PhD. – dekan a  predseda VR FF KU – história 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

6. doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD. – dekan a  predseda VR TF KU - katolícka teológia 
člen VR od 27.11.2019 do 27.08.2022 

7. prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – dekan a predseda VR FZ KU  - ošetrovateľstvo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

členovia za Pedagogickú fakultu KU: 
8. doc. ThDr. Lic. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby 

člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

9. prof. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc. – manažment 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

10. prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD. – pedagogika 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

11. prof. PaedDr. Božena ŠUPŠÁKOVÁ, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

12. prof. PhDr. Anna ŽILOVÁ, PhD. – sociálna práca 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

členovia za Filozofickú fakultu KU: 
13. doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD. – slovenský jazyk 

člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

14. prof. PhDr. Ivo ČERMÁK, CSc. – psychológia 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

15. doc. Mgr. Terézia RONČÁKOVÁ, PhD. – žurnalistika 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

16. prof. Dr. phil. fac. theol. Peter VOLEK – filozofia 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 
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členovia za Teologickú fakultu KU: 
17. prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia/ cirkevné dejiny 

člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

18. prof. dr hab. Edward JARMOCH – sociálna práca   
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

19. prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD. - katolícka teológia/ história 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

20. doc. ThDr. Peter MAJDA, PhD.– katolícka teológia/ pastorálna teológia 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

21. prof. ThBiblLic. ThDr. Anton TYROL, PhD. - katolícka teológia/ biblická teológia 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 
22. doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo 

člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

23. doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. – ošetrovateľstvo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

24. prof. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

25. MUDr. Jaromír TUPÝ, PhD. – ošetrovateľstvo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

Externí členovia VR KU 
Biskupi: 

26.  J.E. Mons. Bernard BOBER – košický arcibiskup – metropolita, veľký kancelár KU 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

27.  J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD. – cirkevné právo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

28.  J.E. Mons. prof. Cyril VASIĽ, SJ – východné cirkevné právo 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

29.  J.E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD. – katolícka teológia, katechetika 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

30.  J.E. Mons. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD. – história 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

31.  J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD. – katolícka teológia 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

Rektor: 
32. prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD., prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Trnavskej univerzity 

v Trnave – právo 
člen VR od 04.12.2018 do 31.01.2020 

Dekani: 
33. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., dekan Fakulty humanitných a prírodných vied PU – geografia 

člen VR od 04.12.2018 do 28.02.2019 
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34. prof. RNDr. František PETROVIČ, PhD., dekan Fakulty prírodných vied UKF – environmentalistika 
člen VR od 04.12.2018 do 27.08.2022 

Profesor vysokoškolský, univerzitný: 
35. Prof. PhDr. Róbert LETZ, PhD., Pedagogická fakulta UK - história, slovenské dejiny 

 člen VR od 04.12.2018 do do 27.08.2022 
 
S účinnosťou od 28. februára 2019 sa vzdal funkcie člena Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., z dôvodu vymenovania za člena Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo.  

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Akademický senát KU dňa 29. októbra 2019 schválil, na návrh rektora KU a po vyjadrení súhlasu Veľkého kancelára 
Mons. Bernarda Bobera zo dňa 22. októbra 2019, nového člena Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku 
na obdobie rokov 2019 -2022, doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD., dekana TF KU, ktorého rektor KU a predseda 
VR KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. menoval do funkcie člena Vedeckej rady Katolíckej univerzity 
v Ružomberku dňa 27. novembra 2019.   
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1.4 Správna rada 

Predseda  
J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.    vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 
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. Erika JURINOVÁ                  vymenovaná od 29.03.2018 do 28.03.2024 
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 

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

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

5. Ing. Michal SLAŠŤAN     vymenovaný od 26.05.2014 do 25.05.2020 
poslanec VUC Žilina 

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

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

veľký kancelár KU     vymenovaný od 18.10.2019 do 17.10.2025 

8. Ing. Imrich BÉREŠ     vymenovaný od 27.05.2019 do 26.05.2025 
predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 

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

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

11. Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.    vymenovaný od 30.04.2015 do 21.01.2019 
Zväz automobilového priemyslu SR/prezident 

12. JUDr. Ing. Jaroslav KOMORA    vymenovaný od 07.12.2018 do 06.12.2024 
KÚPELE LÚČKY a.s./člen predstavenstva  

13. MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.    vymenovaný od 04.11.2019 do 03.11.2025 
primátor mesta Ružomberok 

Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti AS KU 
1. PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.   vymenovaná od 07.12.2018 do 06.12.2022 

                KU Ružomberok  

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

 študent KU      vymenovaný od 04.11.2019 do 03.11.2021 
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1.5 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 za zamestnaneckú časť: Mgr. Janka URBANOVÁ 
  doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. 

                Členovia za študentskú časť:   Jana HANULIAKOVÁ 
  Anzhelíka REPKA 
  Michal KRÓL 

Disciplinárna komisia Filozofickej fakulty KU pre študentov 

 Predseda:  Jela KEHOE, PhD.  

 Členovia za zamestnaneckú časť: doc. Eugen ZELEŇÁK, PhD. 

                Členovia za študentskú časť:  Mgr. Michaela MELOVÁ 
  Silvia MARETTOVÁ 

Disciplinárna komisia Teologickej fakulty KU pre študentov 

 Predseda:  doc. ThDr. Ján JENČO, PhD. 

 Členovia za zamestnaneckú časť: ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD. (rektor KS KE) 
   doc. ThDr. Peter MAJDA. PhD. (rektor KS SK) 

                Členovia za študentskú časť:  Ing. Marek MARCIN (KE) 

Disciplinárna komisia Fakulty zdravotníctva KU pre študentov 

 Predseda:  Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI 

 Členovia za zamestnaneckú časť: doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD., MPH 
   PhDr. Michaela VICAŇOVÁ, PhD. 

                Členovia za študentskú časť:  Ľudovít CSÖLDER   
   Adrián GALLO  
  Barbora TRETINOVÁ 
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1.6 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 
 druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 22.12.2019 

 TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 dekan: prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 
 druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 01.10.2015   
 dekan: doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD. 
 prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 01.10.2019  

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

Ostatné súčasti KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 
      rektor kňazského seminára a moderátor TI: doc. ThDr. Peter Majda, PhD. 
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2 PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2019 

 

JANUÁR 

7. január 
V Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku bola otvorená výstava „Vlkolinec, včera a dnes“ k 25. výročiu Zápisu 
Vlkolinca do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

10. január 
Na pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku sa konal Snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov 
a asistentov sociálnej prace. 

11. január 
Na Hrabovskej ceste v Ružomberku sa uskutočnilo otvorenie a posvätenie zrekonštruovanej časti Študentskeho 
domova (blok C), pričom sa zvýšila kapacita bloku C o 19 lôžok. 

15. január 
Na Teologickej fakulte KU v Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti 400 rokov od smrti                        
Sv. Košických mučeníkov. 

27. január 
Pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zasielal na všetky farnosti v diecézach list                      
rektora KU a arcibiskup Mons. Bernard Bober, veľký kancelár KU, slávil slávnostnú sv. omšu v Košiciach                                 
za Katolícku univerzitu v Ružomberku. 

31. január 
Vo Výstavnej sieni rektorátu KU v Ružomberku sa pod vedením prof. Jana Košturiaka uskutočnilo úvodne 
stretnutie univerzitných inovátorov. 

FEBRUÁR 

5. február 
Na KU sa konal „Deň otvorených dverí“ na všetkých jej štyroch fakultách. Návštevníci si mohli osobne prezrieť 
priestory a vybavenie fakúlt a zároveň spoznať vyučujúcich a študentov na jednotlivých katedrách. 

10. február 
V rámci prednáškového cyklu „Hosť na KU“ uskutočnila prednáška pod názvom: Svetové dni mládeže 2019 – 
Panama hlboko v srdci. Hosťom otca Róberta Slotku bol univerzitný kaplán otec Jozef Žvanda. Na záver Svetových 
dní mládeže Svätý Otec vyhlásil čas a miesto konania nasledujúcich Svetových dní mládeže – bude                                                 
to v portugalskom Lisabone v roku 2022.  

14. február 
Pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku konal 
druhý ročník podujatia „Slovenčinársky milionár“. 

28. február 
Pri Teologickej fakulte KU v Košiciach bolo založene Centrum na ochranu maloletých (COM). Centrum organizuje 
kurzy v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania deti a mladistvých. 
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MAREC  

11. – 15. marec 
Poradenské centrum KU v Ružomberku zorganizovalo „Týždeň psychického zdravia“, počas ktorého pripravilo 
pre návštevníkov každý deň pestrú paletu aktivít. Študenti a zamestnanci univerzity mali možnosť zistiť viac 
o svojom fyzickom i psychickom zdraví a pomôcť svojmu telu. 

20. marec 
V priestoroch rektorátu KU sa uskutočnila prednáška o vesmíre, jeho najzaujímavejších objektoch                                                     
a o medzinárodnom projekte CREDO, ktorú predniesli poľskí hostia prof. J. Kamiński a prof. P. Homola z Inštitútu 
jadrovej fyziky v Krakove. 
22. marec 
Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívil František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty 
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu. 

27. marec 
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. pedagógov škôl, ktoré 
pôsobia na území mesta. Medzi ocenenými boli aj traja zástupcovia KU v Ružomberku: doc. ThDr. Lic. Rastislav 
Adamko, PhD. (PF KU), prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. (FF KU) a PhDr. Bc. Eva Moraučikova, PhD. (FZ KU). 

28. – 29. marec 
Na Fakulte zdravotníctva KU sa konal IX. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2019.                       
Záštitu nad kongresom prevzali dekan Fakulty zdravotníctva prof. Anton Lacko, rektor KU doc. Jaroslav Demko 
a riaditeľ ÚVN FN Ružomberok MUDr. Peter Vaněk. 

28. – 30. marec 
Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v spolupráci s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku usporiadala tretí 
ročník festivalu stredoškolských speváckych zborov Cantare Choraliter. 
 

APRÍL  

2. apríl 
Konalo sa 2. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hlavným bodom zasadnutia VR KU 
bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2018. Prerokovaný 
a schválený bol aj návrh opatrení k zlepšeniu stavu KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia. 

9. – 10. apríl 
Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku usporiadala už XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej 
súťaže s medzinárodnou účasťou „Študentská umelecká činnosť“. 

25. apríl 
Na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku sa uskutočnilo celoslovenské kolo „Študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti (ŠVOČ)“ v nelekárskych zdravotníckych odboroch. 

MÁJ 

6. – 7. maj 
Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku sa konala vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou „Musica Mediaeva Liturgica III.“ zameraná na stredovekú liturgickú hudbu. 

8. máj 
Na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku sa uskutočnilo celofakultne stretnutie absolventov. Na univerzitu 
zavítalo spolu približne 200 absolventov. 
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10. – 12. máj 
V Ostrihome (Maďarsko) sa uskutočnilo v rámci Partnerstva katolíckych univerzít (CUP) stretnutie zástupcov 
katolíckych univerzít strednej a východnej Európy, ktoré organizačne zastrešila Katolícka univerzita Pázmany 
Péter v Budapešti. Na stretnutí sa za KU zúčastnili prorektorka KU prof. Mária Kozová, , dekan Filozofickej fakulty 
KU doc. Marek Babic a Mgr. Michaela Moldová Chovancová z Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility. 

16. – 18. máj 
V belgických Antverpach sa uskutočnilo Plenárne zhromaždenie Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE). 
KU v Ružomberku zastupoval prof. František Trstenský, člen Predsedníctva FUCE. 

23. máj 
V Aule sv. Jana Pavla II. sa uskutočnil odborný seminár s konzultantom organizácie EDUin Tomašom Feřtekom, 
hľadajúc odpovede na otázky týkajúce sa vzdelávania v budúcnosti, možnosť a efektívnosť využívania 
alternatívnych typov vzdelávania a rozvoja kreativity žiakov. 

13. máj  
Na KU bol prijatý vnútorný predpis o katolíckej formácii, ktorým KU po dohode s orgánmi KU realizuje svoju 
zodpovednosť za zachovanie katolíckeho charakteru KU. Dôležitým článkom vo vnútornom predpise                                           
je zadefinovanie realizácie predmetu Sústredenie zo spirituality. Tento predmet predstavuje duchovno-formačný 
program s hodinovou dotáciou 0/1, ktorý je na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska, povinnou 
súčasťou študijného programu na KU a patrí do všeobecného základu študijných programov na jej všetkých 
fakultách. Vnútorný predpis vypracoval v marci 2019 ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.  

JÚN 

6. jún 
Na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku sa konala „Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním vzdelávaných podľa programu APROGEN“, PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. 

13. jún 
V priestoroch Rektorátu KU v Ružomberku sa uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku 
(UTV) v akademickom roku 2018/2019. 

16. jún 
Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku usporiadala prvé stretnutie svojich absolventov.                              
Na stretnutí sa zúčastnilo 39 teraz už učiteľov na základných umeleckých a základných školách. 

19. jún 
Filozofická fakulta KU v Ružomberku zorganizovala pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry 
konferenciu „Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie. Vedecké podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 
životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry                                 
na Filozofickej fakulte KU. 

24. – 26. jún 
Univerzita v Bologni spolu s Observatory Magna Charta Universitatum, Európskou asociáciou univerzít 
a s  podporou ďalších partnerov zorganizovala oslavu 20. výročia podpísania Bolonskej deklarácie. Na konferencii 
sa zišlo približne 200 rektorov a prorektorov univerzít. Na konferencii sa za KU v Ružomberku zúčastnila 
prorektorka KU prof. Mária Kozová. Na dvojdňovej slávnostnej konferencii sa zišlo približne 200 rektorov                               
a prorektorov, ako aj ďalších akademických pracovníkov z európskych krajín s cieľom výmeny myšlienok 
týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v rámci bolonského procesu. 
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25. jún 
Katolícka univerzita v Ružomberku privítala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie                     
na Slovensku, diplomata a bývalého námestníka ministra zahraničných veci Ruska Dr. Alexeja Leonidoviča 
Fedotova a jeho kolegov z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. 

JÚL 

1. júl 
Katolícka univerzita v Ružomberku oslávila 19 rokov. Pri tejto príležitosti sa za účasti zamestnancov KU 
uskutočnilo krátke spomienkové stretnutie pred budovou rektorátu KU pri bustách zakladateľov KU Mons. 
Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža. 

8. – 12. júl 
Dve študentky KU Simona Briššová a Laura Mária Šiškovičová sa zúčastnili letnej školy v Gubbiu, v Taliansku, 
ktorú organizovala Európska federácia katolíckych univerzít (FUCE). Išlo o program určený študentom 
katolíckych univerzít zameraný na európske hodnoty. 

13. – 20. júl 
Zástupcovia troch fakúlt KU sa zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic Institute for European Studies, 
University of Notre Dame, USA, štát Indiana. Nanovic Institute zastrešuje iniciatívu Partnerstvo katolíckych 
univerzít (CUP), do ktorého sú zapojené katolíckej univerzity zo strednej a východnej Európy. Z Pedagogickej 
fakulty KU sa seminára zúčastnili prodekanka PF doc. Markéta Rusnáková a prodekanka PF dr. Angela Almašiová, 
z Filozofickej fakulty to bol dr. Juraj Holdoš a dr. Pavel Izrael a z Teologickej fakulty doc. Martin Uháľ. 

SEPTEMBER 

9. – 10. september 
KU navštívil rektor Školy sv. Xaviera, Kathmandu, Nepál, otec Jiju Varghese. Škola sv. Xaviera je vzdelávacia 
inštitúcia univerzitnej úrovne založená a spravovaná Nepálskou jezuitskou spoločnosťou. Otec Jiju Varghese, ktorý 
bol hosťom Pedagogickej fakulty KU, navštívil aj Univerzitne pastoračne centrum KU, kde sa stretol s Otcom 
Slotkom a Otcom Žvandom. 

11. - 12. september 
Na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku sa uskutočnila vedecká konferencia „Kult v dejinách“. Organizovali                 
ju Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Česka společnost pro slavisticka, 
balkanisticka a byzantologicka studia, z. s. 

19. september 
Doc. Miroslav Saniga si prevzal ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio.                 
Cenu udeľuje Konferencia biskupov Slovenska. 

25. september 
Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnila 
slávnostná bohoslužba Veni Sancte, ktorú v kostole sv. Rodiny (Rybarpole) celebroval Veľký kancelár KU a košicky 
arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober.  

OKTÓBER 

1. október 
V Košiciach slávnostne inaugurovali nového dekana Teologickej fakulty KU v Košiciach doc. ThDr. Radoslava 
Lojana, PhD. Program sa začal sv. omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, ktorú 
celebroval Mons. Bernard Bober, Veľký kancelár KU a košický arcibiskup – metropolita.. 
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3. október 
V Sieni rektorov na Rektoráte KU v Ružomberku sa konal workshop „Návrhy revitalizačných plánov na obnovu 
tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolinec“. Na workhope boli predstavené výsledky dvoch 
medzinárodných projektov (cezhraničný projekt Interreg a projekt H2020 SIMRA), na ktorých sa v rokoch 2017                     
až 2019 podieľali pracovníci Pedagogickej fakulty KU v spolupráci s partnermi z Českej republiky, zo slovenských 
univerzít (UKF v Nitre a UK v Bratislave), s mestom Ružomberok a ďalšími miestnymi a regionálnymi partnermi. 

4. október 
Vo Výstavnej sieni na Rektoráte KU v Ružomberku sa uskutočnila slávnostná promócia absolventov rigorózneho 
konania a doktorandského štúdia Pedagogickej fakulty, Filozofickej fakulty, Teologickej fakulty a Fakulty 
zdravotníctva. 

7. október 
Bola schválená a vydaná Politika kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá je základným predpokladom 
toho, aby bola naplnená naša vízia byť uznávanou a dôveryhodnou univerzitou. 

17. - 18. október 
Na Katedre manažmentu v Poprade sa konal 2. ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra 
s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov.“ Konferencie, ktorej úspešný prvý ročník                         
sa konal pred dvoma rokmi, sa aktívne zúčastnilo takmer 50 účastníkov zo štyroch krajín – Slovenska, Poľska, 
Českej republiky a Francúzska a 50 ďalších publikovalo v konferenčnom zborníku. 

21. - 24. október 
V spolupráci s Instituto di culturea italiana v Bratislave, Pedagogickou fakultou KU a mestom Ružomberok sa pre 
študentov i širokú verejnosť uskutočnil XIX. Týždeň talianskeho jazyka a kultúry vo svete. Univerzitu navštívili 
a svojimi prednáškami obohatili prof. Pallone, prof. Scacchi a prof. Madarász Imre z Debrecína. 

22. október 
Vo Zvolene bolo podpísané „Memorandum o spolupráci slovenských univerzít“. Jeho signatári vyjadrili vôľu užšie 
spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, 
projektovej a inej tvorivej činnosti. Signatárom tohto memoranda je aj KU. 

NOVEMBER 

7.- 8. november 
V týždni vedy a techniky sa na pôde Fakulty zdravotníctva KU uskutočnil 14. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie – Ružomberské zdravotnícke dni. Organizátor, Fakulta zdravotníctva KU,v spolupráci s Ústrednou 
vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, Vysokou školou polytechnickou v Jihlave, 
Univerzitou Jana Kochanowskiego v Liekcach a Univerzitou Palackého v Olomouci privítali takmer 230 
odborníkov z domova i zo zahraničia. 

12. november 
Novozvolený Akademicky senát KU sa stretol na svojom 1. zasadnutí. Za predsedu senátu bol zvolený                                   
doc. PaedDr. Tomaš Jablonsky, PhD. z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. 

Katolícka univerzita v Ružomberku a mesto Ružomberok si pripomenuli 30 rokov od Novembra 89. Jednotlivé 
akcie boli rozložene do viacerých dní, no ústredná spomienka sa uskutočnila 12. novembra 2019. V sieni rektorov 
na Rektoráte KU sa uskutočnilo spomienkové stretnutie (beseda) s hlavnými aktérmi Sviečkovej manifestácie 
i Novembra 89 – Františkom Mikloškom a Jánom Čarnogurským. Nasledovalo stretnutie rektora KU so študentmi 
a odmeňovanie najlepších študnetov KU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. 

19. - 21. november 
Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky usporiadali na pôde 
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ARS ET EDUCATIO VI., 
určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom. 
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21. november 
Mesto Ružomberok ocenilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva najlepších študentov stredných 
a vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste. Ocenení boli aj študenti KU Bc. Daniel Stankovič, Bc. Jozef Horvát 
a Stanislav Remšik. 

26. november 
V Aule Jána Pavla II. na KU sa uskutočnilo celouniverzitné stretnutie zamestnancov KU, na ktorom boli 
diskutované témy týkajúce sa nových štandardov a kvality vzdelávania na vysokých školách. 

27. november 
V Sieni rektorov KU v Ružomberku sa uskutočnilo 3. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity 
v Ružomberku  Členom Vedeckej rady KU bola prezentovaná priebežná kontrola plnenia Plánu realizácie opatrení 
na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na KU na roky 2019-2020 (plnenie úloh 
v roku 2019). Na Vedeckej rade KU boli prerokované a schválené návrhy na udelenie titulu „Doctor honoris causa“ 
prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc., členovi Európskej akadémie vied a umení, Dr.h.c. Technickej univerzity 
v Košiciach, vedcovi, pedagógovi a podnikateľovi a čerstného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi 
Bublincovi CSc., dlhoročnému profesorovi KU Pedagogickej fakulty z Katedry biológie a ekológie.  

DECEMBER 

3. december 2019 
Na 2. zasadnutí Akademického senátu KU v Ružomberku boli zvolení členovia komisii AS KU: Ekonomickej 
komisie AS KU a Legislatívnej komisie AS KU. Zvolený bol aj zástupca študentov za AS KU do Študentskej rady 
vysokých škôl Slovenskej republiky. 

4. december 
Akademicky senát Filozofickej fakulty KU v Ružomberku jednomyseľne zvolil doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., 
kandidáta na dekana FF KU na obdobie rokov 2019 – 2023. 

5. december 
V priestoroch Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia 
„Interdisciplinárna spolupráca pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov“. 
 
11. december 
V priestoroch Univerzitnej knižnice KU sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy Bratia vo viere. Výstava bola 
výsledkom spolupráce Ústavu pamäti národa s poľským Inštitútom národnej pamäti a poľsým veľvyslanectvom 
na Slovensku. 
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3 INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

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 do 1. septembra.2019: 
 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) 

Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v zmysle ktorej KU 
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v týchto študijných odboroch: 

 filológia,  
 filozofia, 
 historické vedy,  
 učiteľstvo a pedagogické vedy,  
 ekonómia a manažment, 
 zdravotnícke vedy, 
 ošetrovateľstvo, 
 sociálna práca, 
 psychológia, 
 teológia, 
 logopédia a liečebná pedagogika, 
 mediálne a komunikačné štúdiá, 
 verejné zdravotníctvo.  

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

3.1 Študijné odbory a programy 

Ku dňu 1. september 2019 sa vzdelávací proces študentov  na KU realizoval celkovo v 144 akreditovaných 
študijných programoch (ako vyplýva z Tabuľky č. 15 Prílohy č. 2 k VS). 

V bakalárskom stupni štúdia bolo akreditovaných 75 študijných programov v 13 študijných odboroch:  
1. učiteľstvo a pedagogické vedy;  
2. logopédia a liečebná pedagogika;  
3. sociálna práca;  
4. ekonómia a manažment;  
5. filozofia;  
6. teológia;  
7. filológia;  
8. psychológia;  
9. mediálne a komunikačné štúdiá;  
10. historické vedy;   
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11. zdravotnícke vedy;  
12. verejné zdravotníctvo,  
13. ošetrovateľstvo 

V magisterskom stupni štúdia bolo akreditovaných 48 študijných programov v 9 študijných odboroch:  
1. učiteľstvo a pedagogické vedy;  
2. sociálna práca;  
3. ekonómia a manažment;  
4. filozofia;  
5. teológia;  
6. psychológia;  
7. mediálne a komunikačné štúdiá;  
8. historické vedy;   
9. zdravotnícke vedy;  

V spojenom1. a 2. stupni štúdia boli akreditované 2 študijné programy v 1 študijnom odbore teológia. 

V doktorandskom stupni štúdia bolo akreditovaných 19 študijných programov v 7 študijných odboroch:  
1. učiteľstvo a pedagogické vedy;  
2. sociálna práca;  
3. filozofia;  
4. teológia;  
5. mediálne a komunikačné štúdiá;  
6. historické vedy;   
7. zdravotnícke vedy;  

Najväčší počet akreditovaných študijných programov v počte 75, tzn. 52,08 % z celkového počtu študijných 
programov, bolo v prvom stupni štúdia. V druhom stupni štúdia bolo akreditovaných 48 študijných programov, 
tzn. 33,33 % 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 19 (11 v dennej forme a 8 v externej forme), tzn. 13,19 % 
z celkového počtu študijných programov. 

V roku 2019 boli KU priznané práva uskutočňovať: 

 bakalársky študijný program História v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program História v kombinácii v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Slovenský jazyk a literatúra - História v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Slovenský jazyk a literatúra v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Anglistika a amerikanistika - Slovenský jazyk a literatúra v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Germanistika - Slovenský jazyk a literatúra v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Telesná výchova v kombinácii v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy v dennej forme štúdia, 
 bakalársky študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v dennej forme štúdia, 

 magisterský študijný program História v dennej forme štúdia, 
 magisterský študijný program História v kombinácii v dennej forme štúdia, 
 magisterský študijný program Sociálna práca v externej forme štúdia, 

 doktorandský študijný program História v externej forme štúdia, 
 doktorandský študijný program História v kombinácii v dennej forme štúdia, 
 doktorandský študijný program Teória a dejiny žurnalistiky v dennej forme štúdia, 
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Obnovila sa platnosť priznaného práva uskutočňovať : 
 magisterský študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v dennej forme 

štúdia. 

V roku 2019 neboli KU pozastavené žiadne práva.  

Ku dňu 01.09.2019 sa vzdelávací proces realizoval spolu v 22 akreditovaných jednopredmetových                                                   
a 36 dvojpredmetových učiteľských študijných programoch, v 67 odborných študijných programoch                                          
a v 19 vedeckých doktorandských študijných programoch na štyroch fakultách KU, pričom dominovala denná 
forma štúdia (Tabuľka 1, Tabuľka 2). 

Tabuľka 1 Učiteľské študijné programy k 1.9.2019 

Fakulta 
Jednopredmetové štúdium Dvojpredmetové štúdium 

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

PF KU 6 2 5 2 11  9  

FF KU     5  6  

TF KU 2 1 3 1 3  2  

FZ KU         

KU 8 3 8 3 19 0 17 0 

Tabuľka 2 Ďalšie odborné a vedecké študijné programy k 1.9.2019 

Fakulta 
Bc. Mgr. PhD. 

denná externá denná externá denná externá 

PF KU 9 6 5 4 5 4 

FF KU 

12 
(jednoodborové) 

7 
(dvojodborové)  

5 
(jednoodborové) 

1 
(dvojodborové)  3 2 

TF KU 

3 
(jednoodborové) 

1 
(dvojodborový)  

4 
(jednoodborové) 

2 
(spojený 1. a 2. st.)  

2 2 

FZ KU 6 1 1  1  

KU 38 7 18 4 11 8 
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3.2 Študenti 

Počet študentov KU (porov. Tabuľka č. 1a Prílohy č. 2 k VS) vykazuje opäť mierne stúpajúcu tendenciu.                               
V porovnaní s rokom 2018, keď bol celkový počet študentov 3 573, došlo v roku 2019 k nepatrnému zvýšeniu počtu 
študentov o 1,51% t.j. na 3 627 študentov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo v roku 2019 k zvýšeniu počtu 
študentov v prvom stupni štúdia o 9,96%, stále pokračuje zníženie počtu študentov v druhom stupni štúdia 
a spojenom prvom a druhom stupni štúdia o 13,67%  a taktiež v treťom stupni štúdia o 22,15%. Pokiaľ ide o formu 
štúdia, mierne sa zvýšil počet študentov dennej formy o 0,34% a externej formy o 5,04%. 

V roku 2019 z celkového počtu 3 627 študentov študovalo v dennej forme 2 690, tzn. 74,17% z celkového počtu 
študentov a v externej forme 937, tzn. 25,83% z celkového počtu študentov.  

Počet študentov, ktorí skončili štúdium v akademickom roku 2018/2019, bolo spolu vo všetkých troch stupňoch 
vzdelávania 953. Z toho 30 študentov bolo inej štátnej príslušnosti, čo je 3,15 % z celkového počtu absolventov 
(Tabuľka č. 2 Prílohy č. 2 k VS).  Medzi cudzincami dominovali občania z Ukrajiny,  Poľska a  Českej republiky. 

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 2018/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Vývoj počtu študentov, stav k 31.10.2019 
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3.3 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie v roku 2019 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 
študentov stredných škôl pre jednotlivé študijné programy. 

Tabuľka 3 Prijímacie konanie v roku 2019 
Stupeň štúdia Forma štúdia Prihlásení Prijatí Zapísaní 

1. stupeň 
spojený 1. a 2. stupeň 

denná 1 421 1 131 855 

externá 287 264 215 

2. stupeň 
denná 371 318 280 

externá 96 85 65 

3. stupeň 
denná 22 12 12 

externá 14 10 10 

KU 
denná 1 814 1 461 1 147 

externá 397 359 290 

Spolu KU 2 211 1 820 1 437 

 
Katolícka univerzita v Ružomberku zaregistrovala celkom 2 211 prihlášok na štúdium vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme, čo bol rovnaký počet uchádzačov ako v predchádzajúcom 
akademickom roku. 

Z tohto počtu sa na bakalársky stupeň štúdia  prihlásilo spolu 1 708 uchádzačov, a to na dennú formu štúdia 1 421 
a na externú formu 287 uchádzačov. Na magisterský stupeň sa prihlásilo 467 uchádzačov, z toho v dennej forme 
bolo 371 a v externej 96 uchádzačov. Na doktorandský stupeň sa prihlásilo 36 uchádzačov, z toho bolo v dennej 
forme 22 a v externej 14 uchádzačov.  

Z celkového počtu prihlásených na prvý stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 1 070 študentov (oproti roku 2018 
nárast o 61 študentov) a na druhý stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 345 študentov (oproti roku 2018 nárast                     
o 29 študentov), na doktorandský stupeň štúdia bolo zapísaných spolu 22 študentov (o 26 študentov menej oproti 
roku 2018). 
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Na bakalárske študijné programy a študijné programy v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo celkom 
76,70 % z prijatých uchádzačov. Na porovnanie sa v roku 2018 na štúdium zapísalo 74,36 % z prijatých uchádzačov, 
čo predstavuje rozdiel 2,34 % v prospech roka 2019. 

Na magisterské študijné programy sa zapísalo celkom 85,61% z prijatých uchádzačov. Predstavuje to nárast 
oproti roku 2018, kedy sa na štúdium zapísalo 61,11% z prijatých uchádzačov.  

V treťom stupni štúdia sa  zapísalo 100%  prijatých uchádzačov. Predstavuje to nárast oproti roku 2018, kedy                       
sa na štúdium zapísalo 94,12%  prijatých uchádzačov.  

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

3.4 Absolventi 

V akademickom roku 2018/2019 riadne ukončilo štúdium 953 absolventov (Tabuľka č. 2 Prílohy č.2 k VS).    
Znamená to zníženie počtu absolventov o 185 absolventov oproti predchádzajúcemu akademickému roku, 
v ktorom ukončilo štúdium 1 138 absolventov. Keďže na PF KU dlhodobo študuje najvyšší počet študentov, je 
pochopiteľné, že má aj najvyšší počet absolventov, a to 557, čo predstavuje 58,45 % z celkového počtu absolventov 
KU. Na FZ KU sa v tomto roku počet absolventov zvýšil zo 146 na 158 absolventov (rozdiel oproti 
predchádzajúcemu roku o 12 absolventov) a tento počet predstavuje 16,58 % z celkového počtu absolventov KU. 
TF KU mala 120 absolventov  v roku 2019, teda 12,59 % z celkového počtu absolventov KU a najnižší počet, a to 118 
absolventov mala v uvedenom akademickom roku FF KU, teda 12,38 % z celkového počtu absolventov KU.                                               
Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia (Tabuľka č. 2 Prílohy č. 2 k VS), z celkového počtu absolventov úspešne 
ukončilo bakalárske štúdium 484 (50,79 %) absolventov, magisterské 434 (45,54 %) absolventov a doktorandské 
35 (3,67 %) absolventov. 
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Medzi absolventmi KU bolo 30 cudzincov (tzn. 3,15 % z celkového počtu absolventov), čo predstavuje značné 
zníženie počtu cudzincov v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018, v ktorom štúdium na KU úspešne 
ukončilo 76 cudzincov. 

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 
2019 úspešne ukončilo 36 absolventov (Tabuľka č. 12 Prílohy č. 2 k VS), z toho na PF KU úspešne ukončilo 
rigorózne konanie 28 absolventov, na FF KU 3 absolventi a na TF KU 5 absolventi. Ide o 56,10 % zníženie počtu 
absolventov rigorózneho konania v porovnaní s minulým rokom, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 
82 absolventov.  

V roku 2018 bolo na obhajobu predložených 1 014 záverečných a rigoróznych prác (Tabuľka č. 12 Prílohy č. 2 k VS), 
z ktorých bolo úspešne obhájených 997, tzn. 98,32 % z celkového počtu predložených prác. Všetky predložené 
práce boli vložené do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác za účelom kontroly ich originality. 

3.5 Školné 

Výška ročného školného na KU sa v akademickom roku 2018/2019 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                                   
vo vnútornom predpise č. 28/2017  Smernici rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU 
v akademickom roku 2018/2019.  

V akademickom roku 2018/2019 vznikla povinnosť uhradiť školné 1 244 študentom z celkového počtu 3 627 
študentov na KU, tzn. povinnosť zaplatiť školné malo 34,30 % študentov.  

Najčastejším dôvodom úhrady školného je aj z dlhodobého hľadiska štúdium v externej forme. Povinnosť uhradiť 
školné z dôvodu štúdia v externej forme vznikla 907 študentom, tzn. 72,91 % z celkového počtu študentov platiacich 
školné. V porovnaní s minulým akademickým rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné z dôvodu štúdia 
v externej forme 846 študentov, je to navýšenie o 7,21 % (rozdiel + 61 študentov) (Tabuľka č. 4 Prílohy č. 2 k VS). 

Nakoľko najvyšší počet študentov z celkového počtu študentov KU, ako aj z počtu  študentov v externej forme 
štúdia, študoval na PF KU, práve na tejto fakulte sa povinnosť uhradiť školné vzťahovala na najvyšší počet 
študentov, a to 824 študentov, čo predstavuje 66,24% z celkového počtu študentov na KU, ktorým vznikla 
povinnosť uhradiť školné.  

Z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 360 študentov, tzn. 28,94% z celkového počtu 
študentov platiacich školné (Tabuľka č. 4 Prílohy č. 2 k VS).  

Z celkového počtu študentov KU, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si žiadosť o zníženie školného podalo 236 
študentov a o odpustenie školného si podalo žiadosť 98 študentov. Z podaných žiadostí bolo vyhovené                                      
194 študentom (58,08% z celkového počtu žiadateľov).  
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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 

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT 
"MOYZESIANA 2019" 

Lyvch  Ivan    - Cena Mikuláša Moyzesa  (jedna z troch hlavných cien) 
Buschbacherová Salome    - Cena dekanky (jedna z troch hlavných cien) 

INTERPRETAČNÁ SOUTEŽ STUDENTŮ PEDAGOGICKÝCH FAKULT ČR S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

Fabík Vladimír    2. miesto v odbore Hra na klavíri v I. kategórii 
Cigánková Monika Čestné uznanie a ocenenie za interpretáciu slovenskej piesňovej 

tvorby 20. storočia v odbore Sólový spev v I. kategórii 

MEDZINÁRODNÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU SLOVANSKEJ 
HUDBY 

Kopilec Gabriel    -  1. miesto v VI. kategórii Spev 
Lyvch Ivan    -  3. miesto v IV. kategórii Spev 
Bukovinská Michaela   -  Čestné uznanie v V. kategórii Spev 

Najvyššie umiestnený študent, Gabriel Kopilec, vystúpil 8.11.2019 na slávnostnom Koncerte mladých sólistov                          
v Aule Ostravskej univerzity, ktorý zaznamenával aj Český rozhlas a slávnostne uzatváral III. ročník 
Medzinárodného festivalu slovanskej hudby. 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ RÝCHLEJ ZDRAVOTNÍCKEJ POMOCI (RZP) "POUČME SA Z MINULOSTI“ – 
LEŠŤ 2019 účasť 40 posádok RZP  

Kubicová Veronika, Žáčik Filip                                               -  1. miesto medzi posádkami RZP  
Hasáliková Aneta, Šangalová Andrea, Ondríková Natália – 2. miesto medzi posádkami RZP 
Bosíková Terézia, Boncová Dominika, Greš  Patrik             – 4. miesto medzi posádkami RZP 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ "MEDGAMES 2019" – súťaž pre študentov ošetrovateľstva 
Kapuscinská Dominika, Klepáčová Daniela, Janiczeková Jana, Peňáková Natália  

NÁRODNÉ ÚSPECHY 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, UMELECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 

MEDZINÁRODNÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ "ŠTUDENTSKÁ UMELECKÁ ČINOSŤ 2019" 
V medzinárodnej konkurencii sa niektorí z nich umiestnili na popredných miestach či získali rôzne ocenenia:  

Podkopčanová Anna   3. miesto    –  komorný spev II. kategória 

Król Michal    3. miesto    –  sólový spev I. kategória 
Cena za interpretáciu ľudovej piesne 

Cigánková Monika  Cena za interpretáciu skladby E. Suchoňa: Z jednej strany Moravy,    
-  sólový spev, II. kategória 

Lyvch Ivan    3. miesto    –  sólový spev II. kategória 
Vlasatá Mária    Čestné uznanie   -  sólový spev, II. kategória 
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Buschbacherová Salome Čestné uznanie    -  sólový spev, II. kategória 
Semaníková Annamária Čestné uznanie   -  sólový spev, II. kategória 
 
16. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO KOLA "ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI“ (ŠVOČ) 

Na 16. ročníku celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré sa konalo v priestoroch Katedry sociálnej práce a sociálnych vied 
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 30. apríla 2019, získala cenu 
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci študentka bakalárskeho stupňa štúdia s témou Významné predstaviteľky 
dejín sociálnej práce:  
Lacková Zuzana    Cena Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci 
 
Na katedre informatiky Pedagogickej fakulty KU sa 4. decembra 2019 konala súťaž ŠVOČ, kde končiaci študenti 
bakalárskeho i magisterského štúdia prezentovali najmä svoje záverečné práce, koncipované do ucelenej 
spracovanej časti: 
Porubän Patrik    1. miesto 
Valentínyová Kristína    2. miesto 
Rusyn Yulian    3. miesto 
 
Dňa 25.4.2019 na Fakulte zdravotníctva KU uskutočnilo celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych 
odboroch. V dvoch sekciách sa celkovo predstavilo dvadsať študentov zo siedmich univerzít v rámci Slovenska:             
Tretinová Barbora    2. miesto    -  v sekcii Ošetrovateľstvo  
 
V rámci konferencie PEMF 2019 prof. Štefan Kassay ocenil pamätnou medailou a plaketou Nadácie profesora 
Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a súborným  knižným dielom Podnik a podnikanie dve študentky: 
Škadrová Alžbeta   za vynikajúce študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry 

manažmentu v Poprade, Pedagogická fakulta KU 

Repka Anželika   za vynikajúce študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry 
manažmentu v Poprade, Pedagogická fakulta KU 

 
Absolvent z Katedry cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte KU Stanislav Gabčo v rámci Erasmus prax                                             
(júl – august 2019) bol zodpovedný za Múzeum - Casa Ignazio Silone v Pescina v Taliansku.                                                                     
V rámci tejto zodpovednosti organizoval aj podujatie pod názvom – Týždeň I.  Silone (17. - 28. august 2019). 

SÚŤAŽ "RÁDIORALLYE 2019" 

Súťaže sa zúčastnili redaktori univerzitného PULZrádia spolu s ďalšími deviatimi vysokoškolskými rádiami. 
PULZRÁDIO získalo niekoľko ocenení:  

3. miesto v kategórii E - Téma Rádiorallye: Moje „slušné Slovensko“ 
(nahrávka: Moje slušné Slovensko), 
3. miesto v kategórii G - BEZ SLOV - Téma: Moja / naša budúcnosť 
(nahrávka: Time goes by... Späť ku klasike),  
4. miesto v kategórii J - Fonorallye (hodnotenie poroty)                          
(nahrávka: Športové vyžitie v Bratislave),  
5. miesto v kategórii J - Fonorallye (hodnotenie rádií)                             
(nahrávka: Športové vyžitie v Bratislave), 
6. miesto v kategórii H - Zvučky a jingle 
(nahrávka: Vianočné jingle Pulzrádia).  
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SÚŤAŽ "INSTELCOM" 

Redaktori univerzitnej televízie Unica v rámci súťaže Instelcom obsadili:   
2. miesto v kategórii relácia – Mačka vo vreci,  
2. miesto v kategórii reportáž v teréne - Sú Košice pripravené                              
na blížiace sa Majstrovstvá sveta v hokeji?, 
3. miesto v kategórii autoportrét.  
 

V Galérii Jána Labaja na FF KU sa v roku 2019 realizovalo niekoľko výstav fotografických prác študentov 
žurnalistiky, jednu výstavu mala bývalá študentka psychológie a s jednou výstavou sa predstavili členovia 
ružomberského Fotoklubu. Jednou zo študentských výstav bola výstava pozostávajúca z výberu prác študentov, 
ktorí sa zúčastnili fotografického plenéru v októbri 2019. 

Do pozornosti tiež možno dať ďalšie rôznorodé úspešné študentské aktivity: 
- doktorand na Katedre filozofie Filozofickej fakulty KU, Mgr. Daniel Dancák, publikoval v zahraničnom 

karentovanom časopise Ethical perspectives;  
- študent psychológie Filozofickej fakulty KU Bc. Daniel Stankovič získal ocenenie mesta Ružomberok                          

za najlepšieho študenta vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
a vedie univerzitné divadlo – študentský divadelný súbor; 

- študentka psychológie Filozofickej fakulty KU Bc. Katarína Števčeková je autorkou publikácie Denník písaný 
horami. 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ „FLORENCE ROKA 2019“ – súťaž o najlepšiu budúcu sestru – študentku  

Janiczeková Jana 

Ocenenie študentov na stretnutí dňa 12.11.2019 v rámci aktivít na KU v Ružomberku pri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie, na ktorom im boli odovzdané pánom rektorom doc. Ing. J. Demkom, CSc. ďakovné listy                                   
za úspešnú reprezentáciu KU a šírenie jej dobrého mena, vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti alebo príkladný 
občiansky postoj študenta:   
za 
Pedagogickú fakultu KU 
- Gábiková  Júlia 
- Horvát Jozef 
- Janasová Alžbeta 
- Lyvch Ivan 
- Mišenko Jozef 
- Šimek Jakub 
- Škadrová  Alžbeta 

za Filozofickú fakultu KU 
- Dancák Daniel 
- Vargová Katarína 
- Števčeková Katarína 
- Toholová Michaela 

 
 
 

za Teologickú fakultu KU 
- Dominik Andrej  
- Lazúr Ondrej 
- Rušin Tomáš 
- Sekerák Lukáš 
- Závacký  Ján 
- Złotek Wiesław Krzysztof 

za Fakultu zdravotníctva KU 
- Bagoniová Anita 
- Hiľovská Eliška 
- Kapuscinská Dominika 
- Klepáčová Daniela 
- Peňáková Natália 
- Rutkayová Martina 
- Stoláriková Veronika 
- Zajacová Jana 

Mesto Ružomberok dňa 21. novembra 2019 ocenilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva najlepších 
študentov stredných a vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste. Ocenení boli aj študenti KU, a to Bc. Daniel Stankovič 
z FF KU, Bc. Jozef Horvát z PF KU a Stanislav Remšik z FZ KU.
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4 INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
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 2019 sa na úrovni ďalšieho vzdelávania 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. 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRI PEDAGOGICKEJ FAKULTE KU 

Činnosť Centra celoživotného vzdelávania (ďalej aj CCV) významne ovplyvnili zmeny v legislatívnych 
dokumentoch týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania, doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia. 
Od 1.9.2019 začal platiť nový zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmenili sa tiež podmienky schvaľovacieho 
procesu a obsahu doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia. 

Vzhľadom na nové legislatívne dokumenty, pripravilo CCV, pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR žiadosť o oprávnenie organizovať atestácie, na ktorú získalo akreditáciu pod číslom 2019/16839:2-A1060,                 
zo dňa 21.11.2019. Na základe uvedenej akreditácie pedagogickí zamestnanci v kategórií učiteľ a v podkategórii 
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa, učiteľ druhého stupňa, učiteľ strednej školy a učiteľ základnej 
umeleckej školy a ďalej v kategórii vychovávateľ, majster odbornej výchovy, korepetítor, školský tréner, školský 
špeciálny pedagóg môžu absolvovať prvú a druhú atestáciu. Pre odborných zamestnancov má Centrum 
celoživotného vzdelávania akreditáciu na vykonávanie prvej a druhej atestácie v kategóriách v kategóriách 
psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, liečebný 
pedagóg a v kategórií sociálny pedagóg. 

V riadení Centra celoživotného vzdelávania je aj doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium                                 
na PF KU. Žiadosti súvisiace s uvedeným štúdiom schválil rektor KU pod číslom CZ 6058/2019 PF. 

Doplňujúce pedagogické štúdium je schválené v nasledovnej štruktúre – Základný modul DPŠ – Pedagogický 
kompetenčný rámec, Rozširujúci modul DPŠ v kategórii učiteľ, Rozširujúci modul DPŠ v kategórií vychovávateľ, Rozširujúci 
modul DPŠ v kategórií pedagogický asistent. 

Rozširujúce štúdium je schválené pre predmety biológia, geografia, informatika, matematika, ruský jazyk a literatúra, 
taliansky jazyk a literatúra, náboženský výchova, výtvarná výchova, špeciálna pedagogika, hudobná výchova, hudobné umenie 
– hra na klavíri, hudobné umenie – hra na organe, hudobné umenie – sólový spev. 

Okrem žiadostí na vykonávanie atestácií bola na MŠVVaŠ SR zaslaná požiadavka aj o akreditovanie funkčného 
vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vedúcich pedagogických zamestnancov 
a vedúcich odborných zamestnancov. Vzdelávanie sa delí na základný modul a na štyri rozširujúce moduly 
(Sebariadenie a manažérska etika, Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalácia školy alebo školského zariadenia, Projektový 
manažment, Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení). 

V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov CCV do 31.8.2019 zabezpečovalo v rámci kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických a odborných zamestnancov v školstve vzdelávacie kurzy, ktoré pokrývali 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 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 2019 poskytovalo CCV nasledovné 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 
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platnú legislatívu, ale aj najnovšie trendy a prístupy v pedagogických a ďalších vedných disciplínach.                                     
Ide o nasledujúce kurzy: 

„Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných 
zamestnancov“, funkčné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve. 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 (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). 

„Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich 
činností pedagogických a odborných zamestnancov“, funkčné inovačné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov 
v školstve dlhodobo pôsobiacich vo funkciách. 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). 

Oba typy vzdelávaniasú určené preriadiacich zamestnancov 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. 
V nasledujúcich grafoch uvádzame prehľad o počte absolventov Funkčného a Funkčného inovačného vzdelávania  
za roky 2013 – 2019. 
 

 
Graf 4 Počty absolventov funkčného a funkčného inovačného vzdelávania za roky 2013 – 2019 
 

Centrum celoživotného vzdelávania zabezpečilo na základe akreditácie edukačnú prípravu pedagogických 
a odborných zamestnancov k prvej a druhej atestácií. Akreditované vzdelávacie programy boli tvorené na základe 
pokynov MŠVVaŠ SR podľa kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov.  

 

Edukačná príprava na vykonanie prvej a druhej atestácie umožňuje atestantom v závislosti od kategórie                                  
a podkategórie osvojiť si ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, vzdelávacie štandardy, učebné štýly, metódy 
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vyučovacieho procesu, prvky modernej didaktiky, problematiku metakognície, metaučenia a autoregulácie učenia 
a moderné koncepcie vyučovacieho procesu. V nasledujúcich grafoch uvádzame prehľad o počte absolventov 
edukačnej prípravy  prvej a druhej atestácie za roky 2013 – 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 Počty absolventov edukačnej prípravy pred prvou a druhou atestáciou za roky 2013 – 2019 
 
 
 
 
 
Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, 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. V zmysle 
zákona o atestačných skúškach Centrum celoživotného vzdelávania pristúpilo k efektívnej forme dvojstupňového 
systému poskytovania konzultácií (skupinové a individuálne). Tento faktor dlhodobo prispieva k udržaniu, resp. 
zvýšeniu úrovne práce s atestantami a kvality atestačných prác. A to predovšetkým v oblasti riešenia didakticko-
metodických problémov v edukačnom procese s uplatnením významných inovácií s akcentom na sústavné 
skvalitňovanie vzdelávacieho procesu. V zmysle platného zákona garantovali úroveň atestačných skúšok 
pedagogických a odborných zamestnancov aj predsedovia skúšobných komisií, ktorých kooptovalo MŠVVaŠ SR. 
V nasledujúcich grafoch uvádzame prehľad o počte absolventov prvej a druhej atestácie za roky 2013 – 2019. 

 
Graf 6 Počty absolventov prvej a druhej atestácie za roky 2013 – 2019 
 
Za rok 2019 sa v realizovaných vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania a atestačných skúšok                                 
zúčastnilo celkom 3 302 pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami. 
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Graf 7 Celkový počet absolventov kotinuálneho vzdleávania za roky 2013 – 2019 

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. V nasledujúcom grafe uvádzame prehľad 
o absolventoch doplňujúceho pedagogického štúdia  za obdobie rokov 2013 – 2019. 

 
Graf 8 Počet absolvnetov doplňujeho pedagogického štúdia za roky 2013 - 2019 

Centrum celoživotného vzdelávania zabezpečuje po organizačnej stránke rozširujúce formy štúdia, a to v rámci 
odborov: 

 biológia,  
 geografia, 
 hudba – klavír, 
 hudba – spev, 
 hudba – organ, 
 hudobná výchova, 
 informatika,  
 matematika, 
 náboženská výchova,  
 ruský jazyk,  
 výtvarná výchova,  
 špeciálna pedagogika.  

 

 

1407

1871

2134

3509

2951

3964

3302

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14

25

22

11

13

19

28

0 5 10 15 20 25 30

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019   

 43 

V nasledujúcom grafe uvádzame prehľad o počte absolventov v rámci rozširujúcich foriem štúdia. 

 
Graf 9 Počet absolventov rozširujúceho štúdia za roky 2013 – 2019 
 
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. 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. 

Centrum celoživotného vzdelávania má veľmi dobrú spoluprácu s regionálnym školstvom, o čom svedčí                                    
aj získanie ďakovnej plakety s ďakovným listom od riaditeľa Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej 
Bystrici, pri príležitostí 100 výročia založenia školy. 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU 

V roku 2019 Filozofická fakulta KU evidovala celkom 9 novoprihlásených účastníkov rigorózneho konania,                                              
a to konkrétne v rámci študijného odboru filozofia (1), historické vedy (3), psychológia (1), mediálne 
a komunikačné štúdiá (1)  a učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (3). 
Rigorózne konanie ukončili rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce 3 absolventi (študijný odbor 
učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (2), historické vedy (1)). 

V rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania zo 6 evidovaných účastníkov vzdelávania 
v roku 2019 nikto svoje štúdium neukončil.  

Rozširujúce štúdium 
V novembri 2019 rektor KU schválil v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch nasledovné programy rozširujúceho štúdia na Filozofiuckej fakulte KU: 

 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 
 učiteľstvo hostórie, učiteľstvo filozofie,  
 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.   

V roku 2019 Filozofická fakulta KU poskytovala kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu 
na vyučovanie ďalšieho študijného predmetu alebo aprobačného predmetu učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry pre 16 študentov. 
 
 

34

38

102

53

78

81

79

0 20 40 60 80 100 120

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



 

 
 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019  

44 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE NA TEOLOGICKEJ FAKULTE KU 

Doplňujúce pedagogické štúdium   
Na doplňujúce pedagogické štúdium  na Teologickej fakulte KU bolo k 31. 10. 2019 zapísaných spolu 84 študentov                
(z toho 27 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2019 absolvovalo 22 študentov.  

Kontinuálne  vzdelávanie 
Teologická fakulta KU v rámci kontinuálneho vzdelávania ponúka akademický program Master v teológii 
manželstva a rodiny, na ktorý je k 31.10.2019 zapísaných 36 študentov (z toho 12 novoprijatých v 1. roku a 24 
študentov v 2. roku štúdia). 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA KU 

Špecializačné štúdium  
V rámci postgraduálneho vzdelávania Fakulta zdravotníctva KU spolu s Ústrednou vojenskou nemocnicou                       
SNP Ružomberok-FN poskytuje špecializačné štúdium Intenzívna starostlivosť o dospelých.  

Pracovníci Fakulty zdravotníctva KU vypracovali; akreditačný spis špecializačných študijných programov 
Starostlivosť o kriticky chorých a Ošetrovvateľská starostlivosť o dospelých, ako aj certifikačného študijného 
programu Funkčné vyšetrovacie metódy a postúpili na schválenie Ministerstvu zdravotníctva  SR (MZ SR). 
Vzhľadom k tomu, že MZ SR vo svojom vestníku neuvádzalo schválenie uvedených certifikačných štúdií, fakulta 
nemohla poskytovať postgraduálne vzdelávania v uvedených  študijných programoch. 

V rámci celoživotného vzdelávania Fakulta zdravotníctva KU organizujeakreditované: 
 kurzy prvej pomoci,  
 kurzy inštruktora prvej pomoci. 
 kurzy neodkladnej podpory životných funkcií.   

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

Univerzita tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej aj UTV) je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia 
v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike a s Národným programom aktívneho 
starnutia. Jej poslaním je prispievať k zabezpečeniu práva starších ľudí na vzdelanie, sprístupniť vhodnou formou 
súčasné poznatky vo vybraných odboroch vedy a umenia, rozvíjať osobitosti vzdelávania v kresťanskom duchu                                         
a prispievať ku zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach. 

KU v akademickom roku 2018/2019 zabezpečovala na UTV vzdelávanie v troch vzdelávacích programoch                             
na Rektoráte KU, a to:  

 Spoznávame Sväté písmo (2. ročník),  
 Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie (3. ročník),  
 Kresťanská kultúra (3. ročník). 

Na Teologickej fakulte KU v Košiciach prebiehalo vzdelávanie vo všetkých troch ročníkoch vzdelávacieho 
programu Filozoficko-teologické základy.  

Z celkového počtu 121 poslucháčov UTV študujúcich na KU v Ružomberku až 95 poslucháčov (78,51 %) 
navštevovalo študijný program Spoznávame sväté písmo.  

Vzdelávanie na UTV na Teologickej fakulte KU v Košiciach vo vzdelávacom programe Filozoficko-teologické 
základy absolvovalo v 1., 2. a 3. ročníku celkom 50 poslucháčov. 
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Tabuľka 4 Počet poslucháčov UTV na KU v akademickom roku 2018/2019 

Vzdelávací program dĺžka vzdelávania ročník spolu z toho ženy 

Spoznávame Sväté písmo 3 roky 2. 95 78 

Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie 3 roky 3. 16 14 

Kresťanská kultúra 3 roky 3. 10 8 

Ružomberok spolu 121 100 

Filozoficko-teologické základy  3 roky 1. 11 9 

Filozoficko-teologické základy  3 roky 2. 27 25 

Filozoficko-teologické základy  3 roky 3. 12 9 

Košice spolu 50 43 

spolu KU 171 143 
 
 
 
 
 

 

    
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z hľadiska vývoja počtu poslucháčov možno konštatovať, že UTV na KU vykazuje stúpajúcu tendenciu,                                      
aj keď v akademickom roku 2018/2019 bol počet poslucháčov o 24 nižší oproti predošlému roku, čo ovplyvnilo 
neotvorenie 1. ročníka UTV  na Rektoráte KU v Ružomberku.  
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Graf 11 Vývoj počtu poslucháčov UTV na KU 
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Na vyučovacom procese v rámci UTV na Rektoráte KU v Ružomberku sa v akademickom roku 2018/2019 podieľalo 
18 lektorov, z toho z Pedagogickej fakulty KU 5 lektorov, z Filozofickej fakulty KU 7 lektorov, z Teologickej fakulty 
KU 4 lektori a 2 lektori z Rektorátu KU z Poradenského centra. 

Na Teologickej fakulte KU v Košiciach participovali na vzdelávaní poslucháčov UTV 11 lektori (všetci z TF KU).  

V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium obhajobou záverečnej práce 29 absolventov UTV                                               
a to vo vzdelávacom programe Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie 13 absolventov, Kresťanská kultúra 5 
absolventov a v Košiciach v programe Filozoficko-teologické základy 11 absolventov.  

Slávnostná promócia absolventov UTV sa uskutočnila dňa 13. júna 2019 v priestoroch Rektorátu Katolíckej 
univerzity a 13. júna 2019 na Teologickej fakulte KU v Košiciach.  
 

 

Graf 12 Vývoj počtu absolventov UTV na KU za jednotlivé roky 
 
Aktivity UTV v roku 2019 
V rámci vzdelávacieho programu UTV Kresťanská kultúra sa dňa 15. mája 2019 poslucháči zúčastnili exkurzie                     
do Rímsko-katolíckeho kostola Dvoch sŕdc (Archa Locus) v Liptovských Sliačoch, kde sa oboznámili účastníci 
exkurzie s históriou kostola a zaujímavými detailami v exteriéri aj interiéri. Výtvarné a umelecké diela                                         
v „Sliačanskej arche“ sú diela umelcov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Maďarska, Poľska a Francúzska.                              
Po prehliadke kostola poslucháči UTV absolvovali aj výstup na vrch krížovej cesty vo Vyšných Sliačoch. 

Dňa 24. januára 2019 sa uskutočnila duchovná obnova a stretnutie študentov vzdelávacieho programu UTV 
Filozoficko-teologické základy s vedením Teologickej fakulty v Košiciach s nasledujúcim programom: 
15,45 hod. – svätá omša  a duchovné obnova, ktorú viedol doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. v Kostole Uršulínok, 
16,30 hod. – Dominika Gurbaľová – chvály v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach 
17,00 hod. – spoločenské stretnutie študentov s vedením teologickej fakulty.  
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Poslucháči UTV sa zúčastňovali aj na aktivitách „Hosť na KU“, ktoré organizovalo Univerzitné pastoračné centrum 
J. Vojtaššáka na Katolíckej univerzite v Ružomberku, a tiež na podujatiach v rámci „Týždňa kresťanskej kultúry 
2019 v Ružomberku“, ako aj výstavách organizovaných v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku. 

Pracovníci Poradenského centra KU pripravili pre poslucháčov UTV 21. novembra 2019 aktivitu zameranú                             
na jednoduché cvičenie pre zdravú chrbticu a lepšiu pohyblivosť a 28. novembra 2019 aktivitu zameranú                                   
na relaxáciu ako spôsob regenerácie a uvoľnenia.   

UTV Katolíckej univerzity je riadnym členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovesnku, ktorá si v roku 2019 
pripomenula 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 5. decembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča STU 
v Bratislave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Rady AS UTV pod vedením prezidentky AS UTV Lucie 
Hrebeňárovej a za účasti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa Sekcie VŠ 
MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča, riaditeľky Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Moniky Korkošovej 
a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Jána Lipanskeho. Súčasťou zasadnutia bolo ocenenie členov prezídia 
AS UTV a tiež odovzdanie listín o členstve jednotlivým univerzitám tretieho veku (UTV) na Slovensku.                             
Za  UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku listinu prevzala Mariana Magerčiaková, prorektorka                                           
pre vzdelávanie, ktorá v rámci programu zasadnutia prezentovala víziu a smerovanie UTV na KU. 
  

 
 Obrázok 1 Osvedčenie o členstve UTV na KU v Ružomberku v Asociácii UTV na Slovensku 
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5 INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ 
TVORIVEJ ČINNOSTI 

Katolícka univerzita v Ružomberku od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj výskumnej a umeleckej činnosti. 
Koncepcia rozvoja výskumnej a umeleckej činnosti sa opiera o základné ciele Dlhodobého zámeru KU 2018-2023, 
ktorými sú: 

 Skvalitňovať a podporovať postavenie KU ako vyskumnej inštitucie, ktorá spolupracuje                                                    
na medzinárodnom výskume prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom                        
na prepojení náboženstva a kultúry, viery a vedy. 

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

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

Vedecko-výskumná činnosť je jednou z fundamentálnych činností KU; je 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 v roku 2019 objem tvorivej činnosti 
so zameraním sa na vedu a výskum 22,56% ročného rozpočtu KU z dotácii MŠVVaŠ SR (o 0,56 percentuálneho 
bodu viac ako v roku 2018). 

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 vysokoškolských 
učiteľov  a výskumných pracovníkov. 
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V roku 2019 bolo podaných 51 výskumných projektov, z toho boli podané 2 žiadosti o finančné prostriedky 
na riešenie projektov výskumu a vývoja Agentúre na podporu výskumu a vývoja, 25 žiadostí o dotáciu na riešenie 
projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a 16 žiadostí o dotáciu na projekty Vedeckej 
grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (Tabuľka 5). V porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný pokles  v počte podaných 
výskumných projektov o 23,88 %.  

Tabuľka 5 Prehľad počtu podaných výskumných projektov v roku 2019 
Podané výskumné projekty  PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu 

APVV 2    2 

KEGA 11 3 5 6 25 

VEGA 6 8 2  16 

INÉ DOMÁCE 3  2  5 

ZAHRANIČNÉ 3    3 

Celkový súčet 25 11 9 6 51 

 
Tabuľka 6 Prehľad všetkých podaných výskumných projektov v rokoch 2013 - 2019 

Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 76 35 37 35 22 41 25 

Filozofická fakulta KU 3 6 6 19 12 9 11 

Teologická fakulta KU 8 4 10 10 11 8 9 

Fakulta zdravotníctva KU 6 4 7 9 6 9 6 

Celkový súčet 93 49 60 73 51 67 51 

Fakulty KU v roku 2019 riešili 55  výskumných projektov (47 domácich / 34,29 % nárast a 8 zahraničných / rovnako 
ako v minulom roku), čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast v riešení výskumných projektov o 27,91%.  

Tabuľka 7 Prehľad počtu riešených výskumných grantov v roku 2019 
Riešené výskumné projekty  PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu 

APVV 2    2 

KEGA 11 1 3 5 20 

VEGA 10 5   15 

INÉ DOMÁCE 3  4 3 10 

ZAHRANIČNÉ  3 5  8 

Celkový súčet 26 9 12 8 55 

 
Tabuľka 8 Prehľad všetkých riešených výskumných grantov v rokoch 2013 - 2019 

Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 31 21 17 18 16 19 26 

Filozofická fakulta KU 20 16 14 9 11 7 9 

Teologická fakulta KU 6 17 12 15 12 11 12 

Fakulta zdravotníctva KU 2 2 5 8 6 6 8 

Celkový súčet 59 56 48 50 45 43 55 

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. 
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Okrem vedecko-výskumných pracovníkov fakulty KU zapájajú do riešenia projektov aj svojich doktorandov. 
V roku 2019  bolo do riešenia výskumných projektov zapojených iba 25 doktorandov, tzn. 21,55%                                          
z celkového počtu 116 doktorandov. 

Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov doktorandského štúdia do riešenia projektov 
zobrazuje Tabuľka 9. 

Tabuľka 9 Počet vedecko-výskumných pracovníkov zapojených do projektovej činnosti 

Fakulta 
počet                            

ved.- ped.  
zamestnancov 

% z celkového 
počtu VŠ učiteľov počet doktorandov 

% z celkového 
počtu doktorandov 

Pedagogická fakulta KU 127 37,80 10 8,62  

Filozofická fakulta KU 20 5,95 11 9,48 

Teologická fakulta KU 30 8,93 1 0,86 

Fakulta zdravotníctva KU  19 5,65 3 2,59 

Celkový súčet 196 58,33 25 21,55 

Graf 13 vyjadruje prepočítaný objem finančných prostriedkov z domácich a zahraničných výskumných grantov                  
v rokoch 2013 až 2019 prepočítaný na jedného tvorivého pracovníka. Z grafu je vidieť, že okrem Teologickej fakulty 
KU a Fakulty zdravotníctva KU v rokoch 2018 a 2019 dosahujú ostatné fakulty v prepočte na jedného tvorivého 
pracovníka nízke hodnoty. 
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5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém 

Katolícka univerzita v Ružomberku zaznamenala v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku nárast v počte 
riešených projektov podporených z domácich grantových schém. V sledovanom období bolo na KU riešených 
celkovo 47 výskumných projektov z domácich grantových schém, z toho najvyšší podiel predstavovali projekty 
KEGA (42,55%) a VEGA (31,19%).  

Údaje o počte domácich výskumných projektoch a ich finančnom zabezpečení v hodnotenom období                                           
aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi uvádzame v nasledujúcich  tabuľkách a grafoch. 

Tabuľka 10  Prehľad počtu riešených projektov z domácich výskumných grantov v rokoch  2013 - 2019 
Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 29 19 15 17 15 19 26 

Filozofická fakulta KU 7 3 6 5 7 5 6 

Teologická fakulta KU 5 9 4 7 5 6 7 

Fakulta zdravotníctva KU 2 3 5 2 2 5 8 

Celkový súčet 43 34 30 31 29 35 47 

Tabuľka 11 Prehľad počtu riešených domácich výskumných grantov v roku 2019 
Riešené domáce výskumné projekty PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu 

APVV 2    2 

KEGA 11 1 3 5 20 

VEGA 10 5   15 

INÉ DOMÁCE 3  4 3 10 

Celkový súčet  26 6 7 8 47 
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Graf 14 Vývoj projektovej činnosti prostredníctvom domácich grantov v rokoch  2013 – 2019 
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Prostredníctvom domácich grantových schém získala KU v roku 2019 objem finančných prostriedkov na riešenie 
projektov v celkovej výške 159 428,95 €, čo v porovnaní s rokom 2018 znamená nárast o 2,38%. Prehľad získaných 
finančných prostriedkov za sledované obdobie rokov 2015 – 2019 je uvedený v Tabuľke 12 a v Tabuľke 13. 

Tabuľka 12 Prehľad objemu finančných prostriedkov  z výskumných domácich grantov v rokoch 2015 – 2019  

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

PF KU 63 734,00 15 56 268,00 17 52 422,00 15 86 162,00 19 98 248,95 26 

FF KU 14 623,00 6 11 040,00 5 15 248,00 7 9 259,00 4 17 060,00 6 

TF KU 18 941,33 4 13 944,00 7 13 065,00 5 26 920,00 6 24 275,00 7 

FZ KU 7 603,00 5 3 397,00 2 7 153,00 2 33 378,00 6 19 845,00 8 

Spolu 104 901,33 30 84 649,00 31 87 888,00 29 155 719,00 35 159 428,95 47 

Tabuľka 13 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov v rokoch                 
2015 - 2019 

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

APVV 

PF KU 4 550,30 1 3 471,00 1 2 750,00 1 3 823,00 2 7 707,00 2 

FF KU           

TF KU           

FZ KU           

Spolu 4 550,30 1 3 471,00 1 2 750,00 1 3 823,00 2 7 707,00 2 

KEGA 

PF KU 11 091,00 3 13 230,00 7 16 032,00 6 22 489,00 8 43 674,00 11 

FF KU       1 522,00 1 1 627,00 1 

TF KU 18 941,33 4 11 444,00 4 10 565,00 3 22 920,00 4 17 275,00 3 

FZ KU 7 063,00 1 1 797,00 1 7 153,00 2 17 578,00 5 19 845,00 5 

Spolu 37 095,33 8 26 471,00 12 33 750,00 11 64 509,00 18 82 421,00 20 

VEGA 

PF KU 48 093,00 11 39 567,00 9 29 640,00 7 19 850,00 5 42 890,00 10 

FF KU 14 623,00 6 11 040,00 4 15 110,00 6 7 737,00 3 15 433,00 5 

TF KU           

FZ KU           

Spolu 62 716,00 17 50 607,00 13 44 750,00 13 27 587,00 8 58 323,00 15 

Ostatné

PF KU     4 000,00 1 40 000,00 4 3 977,95 3 

FF KU    1 138,00 1     

TF KU   2 500,00 3 2 500,00 2 4 000,00 2 7 000,00 4 

FZ KU 540,00 4 1 600,00 1   15 800,00 1  3 

Spolu 540,00 4 4 100,00 5 6 638,00 4 59 800,00 7 10 977,95 10 

Celkový súčet 104 901,63 30 84 649,00 31 87 888,00 29 155 719,00 35 159 428,95 47 

 

Opatrenia prijaté v roku 2018 viedli k zvyšovaniu objemu finančných prostriedkov získaných na riešenie domácich 
výskumných grantov. 

Najvyššiu úspešnosť v získaní výskumných projektov z domácich grantových schém dosiahla PF KU (61,63% 
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 15. 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019   

 53 

5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém 

V sledovanom období bolo rovnako ako v roku 2018 riešených 8 projektov podporených zo zahraničných 
grantových schém. Schválené projekty boli finančne podporené nasledovnými zahraničnými grantovými 
schémami: Education Audiovisual & Culture Executive Agency, Nederlandse Taalunie, University of Innsbruck, SCIENTIA 
ARS EDUCATIO (Krakow/ PL), CO”ICF ”GALICIA”. 

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

Tabuľka 14 Prehľad počtu získaných výskumných projektov zo zahraničných grantov v rokoch  2013 – 2019 
Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 2 2 2 1 1   

Filozofická fakulta KU 13 11 7 4 4 3 3 

Teologická fakulta KU 1 8 1 8 7 5 5 

Fakulta zdravotníctva KU  1  6 4   

Celkový súčet 16 22 10 19 16 8 8 

Zapojenosť jednotlivých fakúlt KU do projektov podporených zahraničnými grantovými schémami v období                    
od 01.01.2013 do 31.12.2019 je veľmi nerovnomerná (viď Graf 16). 
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Graf 16 Prehľad zapojenosti fakúlt do medzinárodných projektov v rokoch 2013-2019 

Graf 15 Podiel fakúlt na získaných finančných prostriedkoch na riešenie domácich výskumných projektov                         
v roku 2019 
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Na riešenie výskumných projektov v roku 2019 získali fakulty KU zo zahraničných grantových schém finančné 
prostriedky v celkovej výške 59 400,- €. V porovnaní s rokom 2018 došlo k 9,24% poklesu objemu finančných 
prostriedkov získaných na riešenie týchto projektov.  

Podiel sumy zahraničných výskumných grantov na celkovej sume získaných výskumných grantov za rok 2019 
predstavuje 27,14%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2,45 percentuálneho bodu viac.  

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 2015-2019, sú uvedené 
v Tabuľke 15. 

Tabuľka 15 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných zahraničných grantov v rokoch 2015 – 2019 

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

PF KU 54 113,08 2 31 540,97 1 18 396,83 1     

FF KU 2 500,00 7 5 050,00 4 5 050,00 4 9 900,00 3 2 500,00 3 

TF KU 8 335,00 1 48 000,00 8 50 550,00 7 55 550,00 5 56 900,00 5 

FZ KU  0 6 280,00 6 780,00 4     

Spolu 64 948,08 10 90 870,97 19 74 776,83 16 65 450,00 8 59 400,00 8 

 

Najúspešnejšou fakultou, ktorá v roku 2019 prevýšila ostatné fakulty v získaní finančných prostriedkov na riešenie 
zahraničných projektov, bola rovnako ako predchádzajúce roky Teologická fakulta KU.  
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5.3 Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom 
ostatných grantov 

V roku 2019 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 648 628,61 € (40 063,-€ z domácich grantov,  564 954,47 €                             
zo zahraničných grantov a 43 611,14 € zo štrukturálnych fondov).  

Tabuľka 16 Prehľad počtu riešených ostatných (nevýskumných) domácich projektov a prehľad objemu finančných 
prostriedkov  získaných z ostatných domácich grantov v rokoch 2015 – 2019 

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

RE KU 133 611,00 6 105 780,00 3 254 626,78 11 27 420,00 7 39 363,00 12 

PF KU 8 405,92 3   55 961,00 3 113 298,10 5,09 700,00 3 

FF KU     35 043,00 1 30 299,50 0,30  1 

TF KU     8 000,00 2 31 099,50 1,30  1 

FZ KU 2 880,00 1 1 600,00 1 1 136,00 1 30 401,90 0,31  2 

Spolu 144 896,92 10 107 380,00 4 354 766,78 18 232 519,00 14 40 063,00 19 

 
Z domácich zdrojov boli získané  finančné prostriedky zo Žilinského samosprávneho kraja na podporu seminára 
„Rady skúseného matikára 2019“. Na Pedagogickej fakulte KU úspešne zrealizovali dva rozvojové projekty 
financované z MŠVVaŠ SR. Išlo o financovanie XVI. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou 
účasťou „Študentská umelecká činnosť“. Výsledkom druhého rozvojového projektu bolo vybudovanie ihriska 
a rehabilitačnej zóny pre študentov so špecifickými potrebami. Tento objekt bude využívaný všetkými študentmi 
KU k rôznorodému športovému vyžitiu, predovšetkým k vykonávaniu loptových hier, relaxačných                                                
a rehabilitačných aktivít. 

Prehľad o počte zahraničných nevýskumných grantov a ich finančnom zabezpečení udáva nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka 17 Prehľad počtu riešených ostatných (nevýskumných) zahraničných projektov a prehľad objemu 
finančných prostriedkov získaných z ostatných zahraničných grantov v rokoch 2015 – 2019 

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

RE KU 324 240,00 3 338 414 4 304 697,00 4 535 501,00 6 541 887,00 12 

PF KU 24 462,84 2 25 970,84 3 27 997,35 1 7 876,42 3 19 835,47 3 

FF KU  1   19 606,86 1 12 093,49 3  2 

TF KU           

FZ KU       29 901,99 7 3 232,00 4 

Spolu 348 702,84 6 364 384,84 7 352 301,21 6 585 372,90 19 564 954,47 21 

 

Aj v r. 2019 KU úspešne získala finančné prostriedky z programu ERASMUS+ KA103 a Erasmus+ KA107. 

Na Pedagogickej fakulte KU úspešne  ukončili  riešenie projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote 
obcí, miest a regiónov“ cezhraničnej spolupráce, pod Operačným programom Interreg V-A Slovenská republika – 
Česká republika,  v partnerstve s Masarykovou univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, 
mestom Ružomberok a Univerzittou Konštantína filozofa v Nitre.. 

Pracovníci Pedagogickej fakulty KU sa v roku 2019 podieľali aj na riešení projektu EK Horizont 2020                                                
č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (Social Innovation in Marginal Rural 
Areas – SIMRA) formou Dohody o spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV, ktorý je národným koordinátorom 
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projektu SIMRA na Slovensku (spolupráca sa realizuje formou každoročných dohôd od roku 2016). Predmetom 
dohody na rok 2019 bola spolupráca na zabezpečení podporného výskumu pre lokalitu UNESCO Vlkolínec                     
ako jednej z prípadových štúdií projektu SIMRA, propagácia výsledkov projektu SIMRA na medzinárodných 
a domácich podujatiach a zorganizovanie workshopu o dosiahnutých výsledkoch (zodp. riešiteľka za KU:                      
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., pridelené prostriedky na rok 2019: 4 000, - €). 

Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU sa zapojila do celosvetového projektu sledovania 
nozokomiálnych infekcií. Spolupráca začala zapojením Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) UVN 
SPN v Ružomberku- FN do medzinárodnej prospektívnej multicentrickej štúdie zameranej na identifikáciu 
a redukciu počtu nozokomiálnych infekcií a ich dôsledkov. Projekt je koordinovaný Medzinárodným konzorciom 
pre kontrolu nozokomiálnych infekcií (International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)),                         
ktoré sídli v Buenos Ires v Argentíne a jeho pôsobenie a výsledky sú akceptované SZO (Svetovou zdravotníckou 
organizáciou) a Centrom pre kontrolu ochorení (CDC). Na projekte participuje RNDr. Soňa Hlinková, PhD.                                 
a doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. Zapojením sa Katedry verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU                   
do celosvetového projektu sledovania nozokomiálnych infekcií si sľubujeme získanie relevantných údajov, ktoré 
budú slúžiť ako podklad pre vhodné a cielené intervenčné metódy. Takéto údaje budú mať celoslovenský význam, 
pretože v súčasnosti nie je k dispozícií veľa validných údajov týkajúcich sa nozokomiálnych infekcií.                                 
Keďže ide o využitie výsledkov z oblasti výskumu do praxe, výhody tohto výskumu by mal pocítiť najmä pacient.  

Katedra fyzioterapie Fakulty zdravotníctva KU  spolupracovala na výskumnom projekte „Markery a mechanizmy 
vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu a asistovaná robotizovaná rehabilitácia pri CMP“                                                       
s Dr. Halinou Romualdou Ziębou z Poľska v spolupráci s Neurologickou klinikou UVN SNP Ružomberok- FN, 
ktorý bol podporený EU ITMS 26220220099 pri testovaní pacientov po CMP na prístroji Biodex. Pracovníci Katedry 
fyzioterapie Fakulty zdravotníctva KU tiež spolupracovali na spoločnych výskumoch s Uniwersytetom 
Rzeszowskim v Rzeszowe v oblasti rehabilitácie a výsledky boli publikované na domácich a zahraničných 
konferenciách.  

Rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja na našej univerzite v roku 2019  bol podporený  aj zo zdrojov štrukturálnych 
fondov dotovaných Európskou komisiou. V sledovanom období sa na univerzite realizoval jeden národný projekt 
Podpora ochrany detí pred násilím podporený v celkovej výške 43 611,14 €, projekt bol financovaný v rámci 
Operačného programu ľudské zdroje, Európskeho sociálneho fondu  a prioritnej osi 4 – Sociálne začlenenie. 

 Tabuľka 18 Prehľad počtu grantov zo štrukturálnych fondov a objem získaných finančných prostriedkov v rokoch                 
2015 – 2019 

Fakulta 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

RE KU 2 172 886,48 1         

PF KU 161 888,28 2      1   

FF KU       19 120,99 1 43 611,14 1 

TF KU           

FZ KU           

Spolu 2 334 774,76 3 0,00 0 0,00 0 19 120,99 2 43 611,14 1 
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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 
žiadostí a vyhodnotenia výsledkov ich riešenia.  

Pedagogická fakulta KU 
Na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku 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.  

Grantová agentúra Pedagogickej fakulty  KU v roku 2019 vyhlásila v poradí už 16. výzvu na predkladanie žiadostí 
o pridelenie interného grantu. 

Žiadosti o grant bolo možné podať v týchto tematických oblastiach: 
1. Vedecko-výskumné a umelecké projekty doktorandov, postdoktorandov (do 5 rokov po PhD.) a študentov 

na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pod vedením vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty. 

2. Vložné na vedecké a umelecké podujatia v zahraničí, z ktorých sú relevantné výstupy (kategória A a B podľa 
akreditačných pravidiel). 

3. Podpora organizácie fakultných a celonárodných či medzinárodných ŠVOČ a ŠUČ. 

4. Tlač vedeckých monografií (povinné výtlačky). 

5. Preklady prípadne korektúry vedeckých textov pre účely vydania karentovaných a indexovaných publikácií, 
maximálne do výšky 300,- € s DPH (pre všetkých pedagógov PF KU). 

6. Podpora športovej a umeleckej činnosti za účelom reprezentácie fakulty (pre všetkých pedagógov PF KU). 

Podaných bolo spolu 85 žiadostí v celkovej žiadanej sume 38 718,40 € v nasledujúcej štruktúre: 
 oblasť č.1 počet žiadostí 17 v sume 14 690,00 €, 
 oblasť č.2 počet žiadostí 22 v sume  7 798,00 €,  
 oblasť č.3 počet žiadostí 3 v sume  2 970,40 € , 
 oblasť č.4 počet žiadostí 13 v sume  1 950,00 € , 
 oblasť č.5 počet žiadostí 26 v sume  7 800,00 € , 
 oblasť č.6 počet žiadostí 4 v sume  3 510,00 €. 

Schválených bolo 84 žiadostí v celkovej sume 20 000,- € v nasledujúcej štruktúre: 
 suma 1 950 € na tlač publikácií  (oblasť č. 4), 
 suma 3 310 €  na preklady článkov (oblasť č. 5), 
 suma 14 740 € na financovanie žiadostí z oblastí 1,2,3, a 6. 

Doba riešenia projektov GAPF schválených vo výzve 2019 je od 01.09.2019 do 31.08.2020. 

V rámci grantovej schémy Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, už dlhodobo existuje Akademická grantová 
agentúra PF KU (AGMA). Úlohou fakultnej agentúry je podporovať krátkodobé zahraničné mobility 
zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a študentov fakulty za presne určeným a kontrolovaným účelom. 
Oprávnené žiadosti sú tie, ktoré boli podané za účelom: mobility študentov vo všetkých stupňoch štúdia za účelom 
štúdia, mobility študentov vo všetkých stupňoch štúdia za účelom stáže, mobility študentov vo všetkých stupňoch 
štúdia za účelom vedecko-výskumného pobytu, mobility pedagogických pracovníka za účelom výučby alebo 
pozvaných prednášok, mobility pedagogických pracovníkov za účelom stáže, mobility pedagogických 
pracovníkov  za účelom školenia, mobility pedagogických pracovníkov za účelom vedecko-výskumného pobytu, 
mobility pedagogických pracovníkov  za účelom stáže alebo školenia.  
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Žiadosti posudzuje dekanom PF KU v Ružomberku poverená komisia v zložení: 
Predseda:  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

Členovia:  doc. PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD. 
doc. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  
 PaedDr. Mária Vargová, PhD. 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  

Zamestnanci využívajú interný grant AGMA najčastejšie za účelom krátkodobých mobilít, ktoré sú orientované                   
na výskum v zahraničí, absolvovanie vzdelávacích kurzov, prípravy zahraničných projektov, ale aj za účelom 
reprezentovania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na rôznych súťažiach. Pozitívnym 
vývojom vnímame aj fakt, že zamestnanci využívajú pestrejšiu škálu zahraničných grantov ako predchádzajúce 
roky (napr. CEEPUS apo.).  V roku 2019 bolo vyslaných 29 zamestnancov na zahraničné mobility prostredníctvom 
vnútorného grantu AGMA. 

Prostredníctvom vnútorného grantu AGMA je snaha  podporovať aj študentov. V roku 2019 vďaka tejto grantovej 
schéme vycestovalo 10 študentov za účelom aktívnej účasti na medzinárodných zahraničných konferenciách 
(India) alebo za účelom reprezentovania fakulty na zahraničných súťažiach v zahraničí (Katedra hudby). 

Filozofická fakulta KU 
Filozofická fakulta KU v Ružomberku vyčleňuje spravidla 10% z rozpočtu tovarov a služieb fakulty na podporu 
vedeckej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkovn a doktorandov dennej formy štúdia (po 
úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky). Dané finančné prostriedky predstavujú Fond na podporu vedy FF KU. 
Z prostriedkov fondu sú podľa pravidiel stanovených v Smernici dekana FF KU o Fonde na podporu vedy podporované 
výskumné aktivity jednotlivých učiteľov a doktorandov fakulty vo forme finančného grantu.  

V roku 2019 boli v rámci tejto grantovej schémy vyhlásené dve výzvy na podávanie žiadostí o grantovú podporu 
z fondu a celkovo bolo podporených 14 projektov vysokoškolských učiteľov Filozofickej fakulty KU v celkovej 
sume 5 906,40 €. Z prostriedkov fondu bola určená mimoriadna finančná odmena za vybrané publikačné výstupy 
a výskumnú činnosť za rok 2018 v celkovej výške 8.359,99 EUR. 

Teologická fakulta KU 
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov z Fondu na podporu vedy a výskumu na TF KU 
podporila vydavateľskú a umeleckú činnosť. Časť výdavkov financovaných zo zdrojov fakulty  na podporu vedy 
a výskumu tvorilo financovanie nákladov na vydávanie časopisov Verba Theologica a Notitiae historiae 
ecclesiasticae. Taktiež boli podporované vedecké podujatia – konferencie – organizované vysokoškolskými 
učiteľmi Teologickej fakulty KU. Fakulta podporila tiež vydávanie vedeckých monografií a vysokoškolských 
učebníc a skrípt. 

Fakulta zdravotníctva KU nemá vytvorenú vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu.
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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.                      
Do tímu patrí aj prefekt pre propedeutický ročník.  

Rektor:    ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD. 
Vicerektor:   ICLic. Andrej KAČMÁR 
Prefekt:   ThLic. Jozef KOHUT 
Prefekt pre propedeutický ročník: Mgr. Marek KUNDER 
Špirituál:  Mgr. Ján DUDIČ 
Špirituál:  Mgr. Peter CEĽUCH 
 
K 31.12.2019 bolo vo výchove kňazského seminára 37 seminaristov. V júni 2019 ukončilo formáciu kňazskou 
vysviackou 8 seminaristov a prijatí boli 5 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 absolvuje aj jeden oddychovo komunitný 
víkendový pobyt mimo kňazského seminára. 

Študijné mobility a stáže 
Celoročnú pastoračnú prax realizuje od septembra jeden bohoslovec v farnosti Košickej arcidiecézy.                         
Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už zároveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax                       
vo farnostiach Košickej arcidiecézy a Rožňavskej diecézy. 

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. 
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 slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie seminaristi organizujú 
slávnostnú akadémiu pre širokú verejnosť. Pri kňazskom seminári účinkuje aj spevácky zbor Schola cantorum, 
ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv. Antona Paduánskeho a účinkuje ako pozvané hudobné teleso na výstavách, 
koncertoch a charitatívnych akciách. V tomto roku nahrali hudobné CD s názvom Sanctus. 

KŇAZSKÝ SEMINÁR BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA A TEOLOGICKÝ INŠTITÚT V SPIŠSKEJ 

KAPITULE SPIŠSKOM PODHRADÍ 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule – 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 alebo v štátnej správe, ako aj študentov učiteľstva 
hudby a cirkevnej hudby.  

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, PhD.  
Špirituál:   ThLic. František FUDALY 
Študijný tajomník:  ThLic. Mgr. Martin TARAJ, PhD. 
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Formačný program  
Formačný program sa riadi príslušnými dokumentmi Cirkvi a Seminárskym poriadkom, ktorý  schválil spišský 
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 
aj krížovú cestu, a tiež korunku k Božiemu milosrdenstvu. V tejto oblasti vychádzajú v ústrety priamymi prenosmi 
zo seminárskej 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. Okrem toho je možnosť 
adorácie každý deň v adoračnej kaplnke. 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 každý mesiac 
i duchovné cvičenia pred Vianocami a pred sväteniami v júni tiež prispievajú k celkovému duchovnému rastu 
bohoslovcov a diakonov. 

Štúdium 
Po stránke študijnej je Teologický inštitút afiliovaným pracoviskom Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Zabezpečuje výučbu pre 271 študentov v troch študijných programoch: 

 katolícka teológia - 35 študentov 
 sociálna práca - 152 študentov 
 učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby - 84 študentov. 

Študijné mobility, stáže, praxe a výcviky 
Študenti 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 katolíckej teológie absolvuje počas roka jeden pastoračný víkendový pobyt mimo kňazského 
seminára.  

Počas semestra prebieha aj pravidelne - dva krát 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 4.-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 seminárskej 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 
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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, absolvujú počas štúdiá odborné praxe vo vybraných 
zariadeniach v rôznych oblastiach sociálnej práce. Študenti učiteľstva hudby a cirkevnej hudby si vykonávajú 
pedagogické a odborné kantorské praxe vo vybraných školách a chrámoch.  

Ďalšie aktivity a činnosti kňazského seminára 
- Pravidelné vedecké konferencie s názvom Znaky časov. 
- Pravidelné medzinárodné vedecké konferencie s názvom Religio et Societas. 
- Pravidelné mariánske akadémie na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
- Pravidelné Tomášovské akadémie na sviatok sv. Tomáša Akvinského. 
- Besedy na vybrané témy s pozvanými hosťami. 
- Cvičenia z apologetiky s pozvaným hosťom. 
- Spoluorganizovanie a účasť na sympóziách kánonického práva v Spišskej Kapitule. 
- Spoluorganizovanie a 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 Všetkých verných zosnulých. 
- Zabezpečenie asistencie v katedrále počas vianočných sviatkov a Nového roku. 
- Zabezpečenie asistencie a spevu v katedrále na Zelený štvrtok. 
- Zabezpečenie asistencie v katedrále počas veľkonočných sviatkov. 
- Účasť na kurze animácie voľného času detí a mládeže. 
- Exkurzie a spolupráca s Rádiom LUMEN . 
- Výcvik na organizovanie kurzu prípravy na birmovku.  
- Výcvik na organizovanie kurzu prípravy na manželstvo. 
- Psychologicko-sociálne výcviky. 
- 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. 

CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI 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 
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Vedecká oblasť 
Dňa 14. 11. 2019  Ekumenické spoločenstvo cirkví usporiadalo s CE TF KU medzinárodnú ekumenické vedeckú  
konferenciu na tému Pastorácia Rómov. Okrem vedeckých prezentácií cieľom konferencie bolo predstaviť pastoráciu 
s rómskym etnikom, odborné prednášky sa niesli v duchu náboženského rozmeru práce a vzájomnej spolupráce 
pri vzdelávaní a osvete v každodennom živote .Konferencia pozostávala s dvoch častí ktorú reprezentovali 
delegáti akademickej obce, cirkevný predstavitelia, delegáti Ekumenického spoločenstva cirkví Mukačevo, 
zamestnanci a pracovníci komunitných centier v Košiciach, i na Slovensku. Konferencia sa niesla v duchu  
skúsenosti dobrej praxe v rámci jednotlivých cirkví, a náboženských spoločností, vymieňania poznatkov 
v uvedenej oblasti na domácej i zahraničnej pôde. Na záver Medzinárodnej ekumenickej konferencie,                                          
sa uskutočnila slávnostná ekumenické bohoslužba slova, za účasti delegátov jednotlivých cirkví Ekumenického 
spoločenstva cirkví v Košiciah, a Ekumenického spoločenstva cirkví  Mukačevo, Ukrajina.   

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: 21.1.2019 - Historická radnica, Hlavná 59, Košice 

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov s hlavnou myšlienkou: ,,Len o spravodlivosť sa budeš 
usilovať“, sa uskutočnila 25. Ekumenická bohoslužba slova. Hlavným celebrantom bol Mgr.Slavomír Sabol, 
biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Zamysleli sme sa nad hlavnou myšlienkou a kladieme                       
si vyplývajúce otázky kresťanov: Aká cesta jednoty umožní skutočné rešpektovanie našej rozdielnosti,                            
aká  je cesta jednoty kresťanov, aby svet mohol piť z prameňa života ktorým je Ježíš Kristus.        

- Ekumenický svetový deň modlitieb: 3.3.2019 - Kováčska ulica 31, Košice 
Od roku 1887 organizujú kresťanské ženy vo vyše 180 krajinách Svetový deň modlitieb. Je to celosvetové 
ekumenické hnutie žien, ktoré každoročne v prvý piatok v marci spoločne sa modlia na ekumenickej 
bohoslužbe. Viditeľným symbolom solidarity je zbierka na podporu projektov krajiny, ktorá pripravila 
bohoslužbu.  

V Cirkvi bratskej, sa uskutočnila Ekumenická bohoslužba slova,  ktorú pripravili kresťanské ženy za krajinu 
Slovinsko. V Košiciach sa zúčastnili na tejto bohoslužbe veriaci z Cirkvi apoštolskej, evanjelickej, bratskej, 
bratskej jednoty baptistov, československej husitskej, reformovanej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej. 
Súčasťou  modlitieb bola zbierka ktorej finančné prostriedky boli poukázané na projekt organizácii KĽJÚČ,   
pre poskytnutie pomoci ženám ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, a tak nájsť opäť cestu a zmysel 
života.  Na Slovensku sa zúčastnilo bohoslužieb viac ako 60 farností a zborov.  

- Ekumenický pašiový sprievod:  19.4.2019 - Ulicami mesta Košice  
Ekumenické spoločenstvo cirkví, pripravilo Pašiový sprievod  na Veľký piatok. Hlavná  téma Pašiového 
sprievodu bola Opustený Ježiš. Hlavná myšlienka Pašiového sprievodu bola „Bože môj, Bože môj, prečo si ma                   
opustil ?“ Ide o 25. 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.  

Myšlienka realizácie Pašiového sprievodu vznikla so vznikom Ekumenického spoločenstva cirkví,                                  
ktoré sa rozhodlo spoločne sláviť Veľkonočné tajomstvo.Veľký piatok je dňom smrti Božieho syna, a zároveň 
nový život vo všetkých oblastiach ľudskej existencie, život ktorý nesie na sebe nie len pečať Ježišovej smrti,                 
ale svedectvo o Jeho vzkriesení.            

- Ekumenická bohoslužba slova – 604 výročie upálenia M.J.Husa, 6.6.2019 
Cirkev československá husitská a Ekumenické spoločenstvo cirkví v Košiciach, pripravilo spomienkovú 
ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá sa uskutočnila v kostole Evanjelickej cirkvi a.v., na sídlisku Terasa,                             
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pri príležitosti 604.výročia mučeníckej smrti M.J.Husa. Hlavnou myšlienkou spomienkovej bohoslužby boli 
slová M.J.Husa: Cesta – Pravda – Život 

- Duchovný program jednoty kresťanov Mariapoli 2019: 27.6. - 30.6.2019, Ľvov / Ukrajina  
V dňoch 27.6.- 30.6.2019, sa uskutočnilo Ukrajinsko – Slovenské stretnutie usporiadané Hnutím Fokoláre. 
Motto stretnutia: ,,Duch Svätý, duša Cirkvi a sveta“. V meste Ľvov na Ukrajine, sa zišli kresťania na duchovné 
zamyslenia ,skúsenosti  a dialóg na témy ako dnes žiť kresťanstvo v rodine v Cirkvi, a vo svete,                                            
boli sprevádzané oddychovými aktivitami, a spoločnými výletmi do okolia. 

Jedinečnou udalosťou bola prítomnosť  fokoláriniek  novootvorenej kancelárie hnutia Fokoláre v Kyjeve                         
na Ukrajine.     

- Veni Sancte: 1.10.2019 - Seminárny kostol  sv.Antona Paduánskeho 
Ekumenické spoločenstvo cirkví v Košiciach, v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity 
v Košiciach, pripravilo pri príležitosti začiatku Akademického roku 2019 -2019, slávnostné Veni Sancte,                      
pre univerzity a vysoké školy na začiatku nového školského roka. Veni Sancte má svoje hlboké opodstatnenie, 
a nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých universita 
sprofessorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu. 

Veni Sancte pokračovalo ďalej v Aule sv.Košických mučeníkov, slávnostnou inauguráciou nového dekana 
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, doc.ThDr.Radoslava Lojana, PhD.    

- Ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu: 27.10.2019 - zbor Cirkvi bratskej, v Košiciach 
Každoročne sa koná ekumenická bohoslužba na poďakovanie za úrodu. V roku 2019 sa bohoslužba konala 
v zbore Cirkvi bratskej, Kováčska 31, v Košiciach. Hlavnou myšlienkou Ďakovnej bohoslužby je vyjadrenie 
úprimnej vďaky v modlitbách za úrodu a obživu. Hlavným celebrantom bohoslužby bol duchovný zboru 
o.Rastislav Betina.  

2. Spoločenské a kultúrne aktivity  
- Festival sakrálneho umenia:  

Mesto Košice v dňoch 12.11-26.11.2019 - 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: Pastorácia Rómov.  

Garantom sympózia bol doc.ThDr.Radoslav Lojan.PhD., dekan Teologickej fakulty KÚ, v Košiciach.  

Hostia sympózia: Ekumenické spoločenstvo cirkví Mukačevo, Ukrajina. Príhovor za mesto Košice predniesol 
Ing.Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice, a p. Daniel Rusnák, podpredseda Košického Samosprávneho 
kraja. Cieľom konferencie bolo predstaviť pastoráciu s rómskym etnikom, rozmeru duchovnej práce 
a vzájomnej spolupráce pri vzdelávaní, a osvete Rómov v ich každodennom živote. 

- Adventný večer Božieho slova a hudby 
Adventný večer Božieho slova a hudby, sa uskutočnil  30.11.2019, v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Košiciach. 
Hlavným hosťom Adventného večera slova a hudby, bol koncert hudobnej produkcie Katky Koščovej  
a Jaroslava Dvorského. S Adventným večerom slova a hudby prichádzali zamyslenia ktoré pripomínali  
prichádzajúce Vianoce, sviatky lásky pokoja a mieru.    

3. Zahraničné cesty  
V dňoch 20.5.2019 - 22.5.2019 sa konalo V. stretnutie Ekumenického spoločenstva Košice s Ekumenickým 
spoločenstvom Mukačevo – Zakarpatie, s cieľom prehĺbenia vzájomnej spolupráce výmeny skúseností 
v Košiciach, spiritualite jednoty a ekumenického dialógu s  Ekumenickým spoločenstvom cirkví Mukačevo. 
Predmetom cesty  bolo stretnutie oboch spoločenstiev  v  diecéznom charitnom dome v Sinjaku. Ekumenické 
spoločenstvo cirkví v Košiciach vyzdvihlo spoluprácu s Hnutím Fokoláre, Magistrátom mesta Košice, 
Košickým Samosprávnym krajom ako spoluorganizátorom podujatí v koordinácii s Ekumenickým 
spoločenstvom cirkví. Predstavitelia  Ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach a na Ukrajine, vzájomne 
prejavili vďačnosť za možnosť byť spolu, pomáhať si  navzájom a vyslovili sa za pokračovanie v spolupráci.  
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Medzináboženský dialóg 
CE TF spolupracuje so Židovskou náboženskou obcou (ŽNO) v Košiciach ako s členom ES 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 vytvára skupinu ľudí nevyznávajúcich vieru ako partnerov pre dialóg                                  
a pre napĺňanie cieľov zhodných s poslaním ES a medzináboženského dialógu. Dňa  2.6.2019, sa uskutočnilo 
Slávnostné odhalenie Pamätníka holokaustu, v Parku na Idánskej ulici  v Košiciach, za účasti Židovskej 
náboženskej obce, Občianskej iniciatíve Občania občanom, Ekumenického spoločenstva cirkví, a Teologickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.  

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. 

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 (ďalej len LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou.                                
LI JJ vykonáva liturgickú, vedeckú a odborne - 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 vysokoškolskími učitelmi 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 
- 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 JJ).                         
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 rokoch 2017 a 2018 prebehlo schvaľovanie na úrovni KBS, 
kde Liturgický inštitút spolupracoval pri vyhodnocovaní prípadných pripomienok a pri spracovaní záverečnej 
správy pre Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V roku 2019 Liturgický inštitút pripravil podklady 
pre Kongregáciu a zároveň odborne vyhodnocoval jej pripomienky. Zároveň sa pedagógovia venovali 
popularizačných aktivitám (napr. stránka liturgia.kbs.sk). 

- Liturgický spevník 
Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI 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 2018 sa ujasnili práce jednotlivých odborných skupín a bola 
pripravená ucelená osnova nového spevníka, ktorý bol predložený do pripomienkového procesu. Počas roku 
2019 prebiehali odborné diskusie v rámci oponentúry a pripomienkovania. 
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Publikačná činnosť LI JJ 
V roku 2019 Liturgický inštitút na základe požiadavky Konferencie biskupov Slovenska pripravil a v spolupráci 
s univerzitným vydavateľstvom vydal liturgickú knihu „Obrad krstu detí. Sobášne obrady“. Pripravený bol tiež 
odborný preklad publikácie „Eucharistia utvára Cirkev“ od emeritného moderátora Pápežského liturgického 
inštitútu, prof. Scicoloneho. 

Publikačné výstupy si spolupracujúci pedagógovia evidujú v agende príslušných katedier. 

INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA 

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko Teologickej fakulty 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:    doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.  
ThDr. Štefan ALBIČUK, PhD.  
Mgr. Peter NOVÁK,  
ThDr. Štefan OSLOVIČ, PhD.  

Externí spolupracovníci:  Mgr. Ing. Slavomíra MAREKOVÁ  
Ing. Mária TOMAŠOVÁ  
Ing. Miroslav ONDREJČO 
Mgr. Ján KOCURKO 

Zahraniční spolupracovníci: prof. ThDr. Ing. Inocent – Mária SZANISZLÓ, PhD. - Rím 
prof. ThDr. Med. Josef SOPKO, PhD. – Bazilej, Švajčiarsko 
prof. Paul ROETTIG – Wien, Rakúsko  
prof. Markus VOGT – Zittau, Nemecko 
prof. Georg MILBRADT – Drážďany, Nemecko 

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
Inštitút sa naďalej účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk Teologickej fakulty KU. Jeho členovia, 
pracovníci a spolupracovníci sa pravidelne alebo aj občasne podieľali na vzdelávacom procese vo vybraných 
predmetoch na všetkých študijných odboroch, ktoré Teologick fakulta KU zabezpečuje.   

Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri Teologickej fakulte KU. 

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  
Členovia inštitútu publikujú svoje výstupy v rámci katedier Teologickej fakulty KU a evidencia ich publikačnej 
činnosti je zaregistrovaná pod jednotlivými katedrami pracoviska.   
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CENTRUM NA OCHRANU MALOLETÝCH (COM) 

Zriadenie COM 
Centrum na ochranu maloletých bolo zriadené pri Teologickej fakulte KU vzniklo schválením Štatútu Centra                         
na ochranu maloletých Akademickým senátom Teologickej fakulty KU 28.2.2019 a vydaním dekrétu dekana 
Teologickej fakulty KU o zriadení COM dňa 1.3.2019. Centrum na ochranu je pracoviskom Tteologickej fakulty KU. 

Tím COM 
Riaditeľ COM:   JCLic. Andrej KAČMÁR 
Členovia COM:   Mgr. Michal LACKO,  

PhDr. ICDr. Dušan PARDEL, PhD.,  
Mgr. Agnieszka Ewa JARKOWSKA,  
ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD.,  
doc. ThDr. Mgr. Slávka KARKOŠKOVá, PhD. 

 
Aktivity COM  
- Prvé zasadanie Centra na ochranu maloletých - 6.4.2016, Teologická fakulta KU, Košice  Uskutočnilo                                        

sa predstavenie prítomných členov COM, predstavenie myšlienky COM a oboznámenie sa so štatútmi COM, 
odovzdanie dekrétov, oboznámenie sa s prvými aktivitami a komunikačnými kanálmi, podal sa návrh 
na realizáciu webovej stránky COM, rozdelili sa úlohy a kompetencie.                          

- Dňa 29.4.2019 Nadácia výchova a vzdelávanie a Centrum na ochranu maloletých zorganizovali pre kňazov, 
rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie  seminár na tému: „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky 
a odpovede“ a zároveň predstavili a otvorili novovzniknuté Centrum na ochranu maloletých. 

- Dňa 19.5.2019 sa uskutočnil v Saratove (Rusko) odborný seminár na tému Sexuálneho zneužívania 
maloletých – pomoc, informácie a kompetencie pre katolícky klérus v Rusku, ako chrániť deti pred násilím 
(sexuálnym) a jeho následkami na ktorom vystúpil so svojou prednáškou z kánonického práva riaditeľ COM 
a taktiež informoval o novozriadenom Centre na ochranu maloletých v Košiciach na Slovensku. 

-  Dňa 7.6.2019 (Malta) sa konala Konferencia na tému „Kultúra východnej Európy a sexuálne zneužívanie 
maloletých“ na ktorej vystúpila so svojou prednáškou sr. Agnieszka Ewa Jarkowska, členka COM. 

- Dňa 14.6.2019 (Wroclau, Poľsko) účasť na konferencii pod vedením Centra na ochranu maloletých v Krakove 
kde prednášal na tému M.P. sv. Otca Františka „Vy ste svetlo sveta“ arcibiskup Mons. Scicluna z Malty, 
pridaný sekretár na Kongregácii pre náuku viery pre riešenie sexuálnych deliktov spáchaných klerikmi. 

- Dňa 17.6.2019 zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých 
školiaci deň pre biskupov na tému Sexuálne zneužívanie maloletých a zraniteľných dospelých – prevencia. 

- V mesiacoch január – jún 2019  prebiehal na Teologickej fakulte KU Kurz Safeguarding o Ochrane detí  
a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním pre 25 zasvätených, ktorý viedla sr. Agnieszka Ewa 
Jarkowska. 

- Dňa 29.8.2019  sa na Spišskej Kapitule uskutočnil Kurz pre spovedníkov – prednáška na tému spovedné 
tajomstvo a prípady sexuálneho zneužívania klerikmi. 

- V dňoch 19.–22.9.2019 v Zagrebe počas Európskej konferencie na tému „Formácia a prevencia – moc                               
ako služba“ vystúpila so svojou prednáškou sr. Agniezska Ewa Jakowska.  

- Dňa 10.9.2019 sa na Teologickej fakulte v Košiciach konalo druhé zasadanie Centra na ochranu maloletých, 
ktorého obsahom bolo oboznámenie savs činnosťou COM, nepotvrdenie člena COM, tlačové správy 
a poskytnutie rozhovorov v médiách o COM, a tiež  prezentácia centra v zahraničí. 

- Dňa 7.10.2019 sa v aule gréckokatolíckeho seminára v Prešove  konala prednáška pre bohoslovcov 
gréckokatolíckeho seminára na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi, ktorú priblížil riaditeľ COM. 
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- Dňa 12.10.2019 sa uskutočnilo otvorenie tretieho ročníka e-learning kurzu Safeguarding na ochranu 
maloletých v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme, prvý krát v Slovenskom jazyku. Počet nahlásených 
uchádzačov bol 25.  

- V dňoch 5.–7. 11. 2019 sa na rôznych miestach košickej arcidiecézy konali spojené kňazské rekolekcie na tému 
„Sexuálne zneužívanie maloletých – prevencia“ za účastí Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného 
biskupa a kňazov na ktorých vystúpili so svojimi prednáškami: riaditeľ COM,  sr. Agnieszka Ewa Jarkovská, 
členka COM a P. Marek Drábek z Prahy. 

- V dňoch 11.-31.10.2019 (Moskva, Irkutsk, Kaliningrad, Petrohrad, Rusko) sa uskutočnil odborný seminár                       
na tému Sexuálneho zneužívania maloletých, na ktorom vystúpil aj riaditeľ COM. Miestní biskupi pozvali 
všetkých kňazov a rehoľníkov a laických zamestnancov, ktorí pracujú v diecéze s deťmi a mládežou. Seminára 
sa zúčastnilo viacero zasvätených, ktorí pochádzajú z rôznych krajín sveta. 

- Dňa 18.11.2019 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach slúžila svätá omša a konalo 
modlitbové stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním 
a zneužívaním. Hlavným celebrantom bol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Svätej omše                            
sa zúčastnili aj seminaristi z kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. 

- Dňa 5.12.2019 sa v kňazskom seminári v Bratislave uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie 
maloletých v Cirkvi pre bohoslovcov kňazského seminára kde vystúpil riaditeľ COM a informoval                                     
aj o činnosti COM. 

- Dňa 9.12.2019 organizoval Diecézny katechetický úrad v spišskej diecéze odborný seminár pre katechétov 
a učiteľov na tému: „Dajme deťom nádej na život bez násilia“. Vo svojej prednáške, jeden z prednášajúcich, 
riaditeľ COM priblížil cirkevné normy – aplikácia na prípady sexuálneho zneužívania maloletých. 

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 č. 13                  
Prílohy č. 2 VS. 

Katolícka univerzita v Ružomberku vykazuje ku dňu 03.02.2020 v roku 2019 971 publikácií v sledovaných 
kategóriách. Na základe predložených údajov je možné konštatovať, že z pohľadu kvantity celkový počet výstupov 
publikačnej činnosti oproti roku 2018 klesol o 186 publikácií, čo predstavuje pre KU pokles o 16,08% . 

Prehľad výsledkov KU v oblasti umeleckej činnosti je uvedený v Tabuľke č. 14 Prílohy č. 2 VS. Umelecká činnosť 
bola v sledovanom období v rámci KU vykázaná len na Pedagogickej fakulte KU a Teologickej fakulte KU . V roku 
2019 bolo zaevidovaných celkove 71 záznamov umeleckej činnosti, čo je v porovnaní s rokom 2018 až 162,96% 
nárast.  
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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 KU 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 19 akreditovaných študijných programoch (z toho je 11 denných a 8 externých študijných programov)                                
v 7 študijných odboroch: 
učiteľstvo a pedagogické vedy 

- Predškolská a elementárna pedagogika 
- Didaktika hudby 

filozofia 
- Systematická filozofia 

historické vedy 
- História 

teológia 
- Katolícka teológia 

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

mediálne a komunikačné štúdiá 
- Teória a dejiny žurnalistiky 

zdravotnícke vedy 

- Fyzioterapia 
(porov. Tabuľka č. 15 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 2019 sa na doktorandské štúdium 
v akreditovaných študijných programoch hlásilo 36 uchádzačov (v dennej forme 22 uchádzačov a v externej forme 
14 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 
príslušnej fakulty KU, ktorý na základe odporúčaní vydal rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov                              
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na doktorandské štúdium. Prijímacie konania na doktorandské štúdium, uskutočnené na fakultách KU v roku 2019, 
rešpektovali zákon v plnom rozsahu. Z celkového počtu prihlásených bolo na doktorandský stupeň štúdia 
prijatých 22 uchádzačov (v dennej forme 12 a v externej forme 10).  

Na doktorandské štúdium  sa zapísali všetci prijatí doktorandi. 

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

Tabuľka 19 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej i externej forme na KU v roku 2019 
Forma štúdia Prihlásení Prijatí Zapísaní 

denná 22 12 12 

externá 14 10 10 

Spolu 36 22 22 

V porovnaní s rokom 2018,  sme v roku 2019 zaznamenali  pokles o 54,53 % prihlásených  uchádzačov; 56,86% 
pokles prijatých uchádzačov a pokles o 54,17 % v počte prijatých doktorandov.  

Doktorandi: 
Na KU študovalo v sledovanom období celkovo 116 doktorandov, z toho 51 doktorandov v dennej forme (43,97%) 
a 65 doktorandov v externej forme (56,03%) (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 20. 

Tabuľka 20 Počet doktorandov k 31.10.2019 
Fakulta Denná forma Externá forma Spolu 

Pedagogická fakulta KU 20 24 44 

Filozofická fakulta KU 12 4 16 

Teologická fakulta KU 15 37 52 

Fakulta zdravotníctva KU 4  4 

Celkový súčet 51 65 116 

Informácie o vývoji počtu doktorandov za posledných sedem rokov na fakultách KU podáva Tabuľka 21. Z tabuľky 
je vidieť výrazný pokles počtu doktorandov, a to najmä na Pedagogickej fakulte KU a Fiozofickej fakulte KU. 

Tabuľka 21 Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2013-2019 
Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 213 213 188 139 86 58 44 

Filozofická fakulta KU 53 37 29 24 19 18 16 

Teologická fakulta KU 66 63 55 48 58 65 52 

Fakulta zdravotníctva KU 11 7 3 7 6 8 4 

Celkový súčet 343 320 275 218 169 149 116 

O vývoji týkajúcom sa priemerného počtu školených doktorandov na jedného profesora a docenta vypovedá 
Tabuľka 22. 

Tabuľka 22 Priemerný počet školených doktorandov na l profesora a docenta 
Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 2,43 2,21 2,1 2,83 1,13 0,79  

Filozofická fakulta KU 2,29 2,38 0,95 2,08 1,22 1,01  

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

Fakulta zdravotníctva KU 0,54 0,48 0,177 0,29 0,27 0,33  
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Absolventi: 
V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 35 doktorandov, 16 v dennej forme (45,71%) a 19 v externej 
forme (54,29%) (porov. Tabuľka č. 2 Prílohy č. 2  k VS). Prehľad o počtoch úspešne ukončených doktorandov oboch 
foriem štúdia v roku  2019 na jednotlivých fakultách KU predstavuje Tabuľka 23. 

Tabuľka 23 Prehľad počtu absolventov doktorandského štúdia v roku 2019 na jednotlivých fakultách KU 
Forma štúdia PF KU FF KU TF KU FZ KU Spolu KU 

denná 6 2 5 3 16 

externá 10 1 8  19 

Spolu 16 3 13 3 35 

Vývoj počtu úspešne ukončených doktorandov v obidvoch formách štúdia na školiacich pracoviskách KU                               
za posledných šesť rokov je uvedený v Tabuľke 24. Aj z tejto tabuľky je vidieť pokles končiacich doktorandov                           
na všetkých fakultách – okrem Teologickej fakulty KU. 

Tabuľka 24 Vývoj počtu absolventov doktorandského  štúdia na KU v rokoch 2013-2018 
Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogická fakulta KU 54 39 40 38 43 23 16 

Filozofická fakulta KU 9 13 8 2 5 4 3 

Teologická fakulta KU 14 11 14 12 18 15 13 

Fakulta zdravotníctva KU 14 4 1 2 2 0 3 

Celkový súčet 91 67 63 54 68 42 35 
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6 HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

Pre habilitačné a inauguračné konania  v súčasnosti platí § 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 vyhláška Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

Katolícka univerzita va Ružomberku má Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie 
profesorov na KU v Ružomberku, ktorý bol vydaný v roku 2016. Nový metodický postup je v štúdiu prípravy 
a bude vydaný po schválení nových akreditačných štandardov, ktorých návrh predložila Slovenská akreditačná 
agentúra pre vysoké školstvo na pripomienkovanie 30.10.2019 (pripomienkovanie bolo ukončené 5. 12. 2019). 

Katolícka univerzita v Ružomberku mala v roku 2019 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie profesorov iba v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá na Filozofickej fakulte KU. 

Počas roka 2019 sa na KU podobne ako v posledných troch rokoch neuskutočnili žiadne habilitačné,                                            
ani inauguračné konania. 
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7 ZAMESTNANCI 

Katolícka univerzita v Ružomberku pri realizácií svojej personálnej politiky v roku 2019 vychádzala z platných 
legislatívnych zákonov a noriem. V roku 2019 boli prijaté a aktualizované viaceré zásadné dokumenty univerzity, 
ktoré boli aplikované do praxe.  

7.1 Štruktúra zamestnancov 

V roku 2019 zamestnávala na ustanovený a skrátený pracovný čas 528 zamestnancov (údaj sa uvádza                                      
ako priemerný evidenčný počet vo fyzických osobách). V rámci 4 fakúlt pracovalo na KU 336 vysokoškolských 
učiteľov, v oblasti vedy a výskumu bol zamestnaný 1 výskumník, nepedagogických zamestnancov bolo 191. 
Z celkového počtu zamestnancov bolo zamestnaných 298 žien, čo predstavuje hodnotu 56,44 % . 

Základným predpokladom úspešného vzdelávacieho procesu je priaznivá kvalifikačná štruktúra vysokoškolských 
učiteľov, ktorá je zobrazené v Tabuľke 29. 

K 31.10.2019 boli zamestnaní na KU v Ružomberku vysokoškolskí učitelia v kvalifikačnej štruktúre uvedenej 
v Tabuľke 25. 

Tabuľka 25 Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31.10.2019 

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 23,95 46,65  80,60 5,00 156,20 

Filozofická fakulta KU 7,00   9,25  25,50 2,00   43,75 

Teologická fakulta KU 10,20 13,20  21,85 2,85   48,10 

Fakulta zdravotníctva KU 3,60 17,50  20,60 6,33   48,03 

Celkový súčet KU 44,75 86,60  148,55 16,18 296,08 

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

Oproti roku 2018 sa znížil počet vysokoškolských učiteľov v prepočítaných údajoch v kategórií profesori, docenti 
s DrSc. o 1,85 profesora, v kategórií docenti bez DrSc. o 5,6 docenta,ostatní učitelia s PhD., DrSc. o 5,55 učiteľa 
a v kategórií ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti o 0,12. Celkový pokles v prepočítných počtoch VS učiteľov 
oproti roku 2018 predstavuje pokles o 13,12.  

V kategórií výskumných zamestnancov možno konštatovať, že k 31.12.2019 KU vykazovala 1 zamestnanca,                            
čo znamená pokles oproti roku 2018. Vývoj podielu profesorov  k vysokoškolských učiteľom a podiel profesorov 
a docentov k vysokoškolským učiteľom vykazuje mierne  klesajúci trend, čo dokumentuje Graf 19 (uvádzaný 
neprepočítaný evidenčný stav.)   
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Graf 19 Vývoj podielu profesorov a docentov k vysokoškolským učiteľom za obdobie 2013-2019 

Niekoľkí vysokoškolskí učitelia KU si počas roku 2019 zvýšili svoju kvalifikačnú úroveň habilitačným konaním 
alebo inauguračným konaním na domácich alebo zahraničných univerzitách.  

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov Filozofickej fakulty KU: 
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. 
Vedecko-pedagogický titul: docent;  
Habilitačné konanie v odbore: Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury); 
Habilitačná práca: The Secret Friend: Katherine Mansfield Reads Jane Austen; 
Habilitačná prednáška na tému:  The Great Importance of Small Pleasures of Life in Tolkien's s Lord of the Rings;  
prednáška sa konala dňa 12. 10. 2018 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne;  
Menovaná docentka od 01. 11. 2019 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov na Pedagogickej fakulte KU: 
prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. 
Vedecko-pedagogický titul: profesor;  
Inauguračné konanie v odbore: Analytická chémia 
Téma inauguračnej prednášky: Aplikácie mikroelektronických a uhlíkových štruktúr ako alektrodových 
matriálov v reakčnej voltamrérovej analýze; 
prednáška sa konala dňa 09. 04. 2019 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied; 
Menovaný profesorom od 11. 06. 2019 

doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Vedecko-pedagogický titul: docent;  
Habilitačné konanie v odbore: Manažment; 
Habilitačná práca: Podpora rozhodovania manažérov v procese plnenia požiadaviek zákazníkov; 
Habilitačná prednáška na tému: Podpora rozhodovania manažérov pri analyzovaní požiadaviek zákazníka v 
procese riadenia kvality produktu; 
prednáška sa konala dňa 30. 01. 2019 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline; 
Menovaný docentom od 01. 03. 2019 
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Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov na Teologickej fakulte KU: 
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. 
Vedecko-pedagogický titul: docent;  
Habilitačné konanie v odbore: Katolícka teológia 
Habilitačná práca: Od etických princípov k etike zodpovednosti 
Habilitačná prednáška na tému: Výber kresťansky vhodných kritérií pre biomedicínsky výskum 
prednáška sa konala dňa 09. 04. 2019 na  Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove 
Menovaný docentom od 21. 05. 2019  

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov na Fakulte zdravotníctva KU: 
doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD. 
Vedecko-pedagogický titul: docent;  
Habilitačné konanie v odbore: Verejné zdravotníctvo 
Habilitačná práca: Prevencia nozokomiálnych nákaz z pohľadu verejného zdravotníctva 
Habilitačná prednáška na tému: Osteoartróza a artroskopia ako prevencia osteoartrózy 
prednáška sa konala 19. 02. 2019 na Vysokej škole sv. Alžbety zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave 
Menovaný docentom 19. 02. 2019 

Tabuľka 26 Prehľad o štruktúre zamestnancov (uvádzané v priemerných evidenčných prepočítaných počtoch) 
Priemerný evidenčný počet 
prepočítaný / Zamestnanci  

Počet Podiel v % 
2018 2019 2018 2019 

Vysokoškolskí učitelia 311,3 297,6 61,02 60,94 

Výskumní zamestnanci 1,1 1,0 0,22 0,20 

Odborní zamestnanci 29,9 26,3 5,86 5,38 

Administratívni zamestnanci 94,2 90,7 18,46 18,58 

Prevádzkoví zamestnanci 40,1 47,6 9,62 9,75 

Zamestnanci študentských 
domovov 

20,6 21,2 4,04 4,34 

Zamestnanci študentských 
jedální 

4,0 4,0 0,78 0,81 

Celkový súčet / podiel v % 510,2 488,4 100 100 

Údaje sú spracované za obdobie od 1.1. do 31.12. roku 2019. 

Z údajov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2018 medziročne poklesol počet zamestnancov KU o 21,8 zamestnancov 
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 51 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci                                          
na zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti kmeňových zamestnancov. Opätovne nastúpilo na to isté pracovné 
miesto 24 zamestnancov, z toho bolo 22 vysokoškolských učiteľov. KU za rok 2019 splnila povinnosť  
zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením a celoročne zamestnávala priemerne 20,8 občanov                            
so zdravotným znevýhodnením.  

K 31.12.2019  bolo na KU zamestnaných 14 cudzích štátnych príslušníkov (11 z krajín EU, 3 zamestnanci boli mimo 
EU).  Z celkového počtu zamestnancov  to predstavovalo 2,65 % cudzích občanov. 
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Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU je uvedená v Tabuľke 27. 

Tabuľka 27 Veková štruktúra zamestnancov KU k 31.12.2019 

Zamestnanci KU Priemerný vek   
Priemerný vek 

muži 
Priemerný vek 

ženy 

Vysokoškolskí učitelia 51,3 52,3 49,9 

Vedecko-výskumní zamestnanci 44,0 0 44,0 

Odborní zamestnanci 46,6 42,0 51,0 

Administratívni zamestnanci 48,6 48,3 48,7 

Prevádzkoví zamestnanci 52,3 56,4 51,2 

Priemerný vek za celú KU 50,7 51,7 49,8 

Priemerný vek zamestnancov KU k 31.12.2019 predstavoval hodnotu 50,7 veku. V porovnaní s rokom 2018 (50,2) 
možno konštatovať, že priemerný vek za celú KU sa mierne zvýšil. 

V roku 2019 sa zvýšil priemerný vek vysokoškolských učiteľov, s vedecko pedagogickým titulom profesor                               
je priemerný vek 61,6 rokov a s vedecko pedagogickým titulom docent 56,6 rokov. 

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v roku 2019 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 Katolíckej univerzite 
v Ružomberku“ Prehľad o výberových konania na miesta vysokoškolských učiteľov poskytuje Tabuľka č. 9 Prílohy 
č. 2 k VS. 

V roku 2019 KU zabezpečovala prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU. Zamestnanci sa povinne 
zúčastňovali vstupných školení z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov o požiarnej  
ochrane. Boli zabezpečené periodické preškolenia súvisiace s odbornou spôsobilosťou potrebnou pre výkon práce, 
vykonávané zmluvnými dodávateľmi. V roku 2019 boli vykonané periodické preškolenia v rámci dvojročných 
cyklických preškolení z predpisov o BOPZ a PO, ktoré vykonala zmluvne zabezpečená organizácia. 

Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis absolvovali povinné školenia v zmysle príslušných  zákonov. 
V roku 2019 sa zúčastnili preškolenia z oblasti Zákonníka práce, zákonov z oblasti daňových a sociálnych 
predpisov a nariadení.  

V rámci prehlbovania zdravotnej starostlivosti boli zabezpečované pre nastupujúcich zamestnancov vstupné 
lekárske prehliadky, preventívne lekárske prehliadky boli vykonávané u zamestnancov, ktorí pracujú v noci 
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v nepretržitej prevádzke. V súlade s podnikovou Kolektívnou zmluvou bol zamestnanom poskytovaný príspevok 
v rámci rekreačnej starostlivosti na regeneráciu pracovnej sily, zamestnanom, ktorí majú nepriaznivý zdravotný 
stav bol poskytovaný príspevok na nákup liekov, na úhradu zdravotného úkonu, alebo  nákup zdravotnej 
pomôcky.  

Katolícka univerzita va Ružomberku v oblasti riadenia ľudských zdrojov zabezpečovala v súčinnosti so zástupcami 
zamestnancov sociálnu politiku pre neustále zlepšovanie pracovných a sociálnych podmienok svojich 
zamestnancov a tento trend bude naďalej rozvíjať aj v roku 2020. 
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8 PODPORA ŠTUDENTOV 

Systém sociálnej podpory študentov KU podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2019 pozostával z priamej 
podpory formou štipendií z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá) a štipendií 
z vlastných zdrojov. 

8.1 Sociálne štipendiá 

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bolo v kalendárnom roku 2019 vyplatené sociálne štipendium v celkovej 
výške 427 240,- €, čo je menej ako v predchadzajúcom kalendárnom roku o 66 220,- € (o 11,55 %).  Sociálne 
štipendium je vyplácané študentom študujúcich v prvých dvoch stupňoch štúdia s trvalým pobytom na 
Slovensku. Maximálna mesačná výška na jedného študenta je 295,- € (prepočítaná podľa výšky životného 
minima platného od 1. júla 2019). Minimálna mesačná výška sociálneho štipendia je nemenná 10,- €. 

Sociálne štipendium poberalo v mesačnom priemere 194 študentov, čo je 5,35% z celkového počtu študentov             
(3 627). Priemerná výška štipendia na 1 študenta dosahovala mesačne 220,- € (čo je oproti roku 2018 zvýšenie                
o 5,- €). Najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia evidujeme na Pedagogickej fakulte KU, čo je 47% 
z celkového počtu študentov poberajúcich sociálne štipendium na celej univerzite. 

Tabuľka 28 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium podľa fakúlt v roku 2019 

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 2018 (€) 

PF KU 918 205 810,00 92 20 581,00 224,00 218,00 

FF KU 275 61 305,00 28 6 131,00 223,00 200,00 

TF KU 224 50 915,00 22 5 092,00 227,00 238,00 

FZ KU 523 109 210,00 52 10 921,00 209,00 209,00 

Spolu 1940 427 240,00 194 42 724,00 220,00 215,00 

PF KU
46,36%

FF KU
13,89%

TF KU
11,31%

FZ KU
28,43%

Graf 21 Podiel fakúlt na počte študentov oberajúcich sciálne štipendiá v roku 2019 
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8.2 Motivačné štipendiá  

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2019 priznávala študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu 
motivačné štipendiá odborové,  za vynikajúci prospech, a za mimoriadne výsledky v celkovej výške 220 347,16 € 
a štipendiá z vlastných zdrojov v celkovej výške 19 840,00 -€. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie 
študijných povinností priznávala v súlade s platnou legislatívou a Štipendijným poriadkom KU. Motivačné 
štipendium za mimoriadne výsledky bolo priznané študentom, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky počas celého 
štúdia, za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej 
činnosti, a za úspešnú reprezentáciu KU na národných či medzinárodných podujatiach. 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM ODBOROVÉ 

Odborové štipendium priznával dekan príslušnej fakulty najviac 50% študentom určeného študijného odboru                        
na základe ich študijných výsledkov, ak nemali prerušené štúdium, neboli z neho vylúčení, ani ho nezanechali.                 
Ak išlo o študenta prvého ročníka prvého stupňa, priznával ho na základe priemeru dosiahnutých známok 
v poslednom roku štúdia na strednej škole, nie na  základe výsledky z maturitnej skúšky. Ak išlo o študenta 
v druhom alebo ďalšom roku štúdia, odborové štipendium sa mu priznávalo na základe študijných výsledkov 
v predchádzajúcom akademickom roku, nie na základe výsledkov zo štátnej skúšky.  

Odborové štipendium sa priznávalo bez toho, aby oň študent žiadal. Uďeľovalo sa jednorázovo v zimnom semestri 
akademického roka. Vyplatených bolo celkom 106 odborových štipendií v hodnote 77 750,- € zo zdrojov štátneho 
rozpočtu. 

Tabuľka 29 Počet priznaných odborových štipendií a ich celková výška vyplatení 

Fakulta Študijný odbor 
Počet 

priznaných 
štipendií 

Suma 
(€) 

Pedagogická fakulta KU 
 

Biológia 

50* 23 150,00* 
Geografia 
Chémia 
Informatika 
Matematika 

Filozofická fakulta KU    
Teologická fakulta KU    

Fakulta zdravotníctva KU 

Fyzioterapia                                              
(len bakalárske programy) 

15 14 625,00 

Ošetrovateľstvo                                                    
(len bakalárske programy) 

41 39 975,00 

Celkový súčet 106 77 750,00 
kód v CRŠ 19 
*nie je možné konkretizovať, nakoľko sú vzájomné kombinácie ŠP 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM ZA VYNIKAJÚCI PROSPECH 

Štipendium za vynikajúci prospech sa priznávalo študentom študujúcim v dennej forme štúdia v študijných 
programoch prvého a 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 aktuálnom semestri za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku.  

Plnenie študijných povinností študentom sa posudzovalo na základe úspešného absolvovania študijných 
predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal v akademickom informačnom systéme AiS2, a kvality 
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dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch, pričom na určenie kvality slúžil 
vážený študijný priemer. 

Štipendiá za vynikajúci prospech sa rozdelili na jednotlivé fakulty KU podľa počtu študentov v dennej forme 
štúdia. Fakulty zostavili zoznamy študentov, ktorým príslušný dekan priznal štipendium za vynikajúci prospech. 
Štipendium za vynikajúci prospech bolo vyplácané dvakrát (v zimnom a letnom semestri). Vyplatených bolo 
celkom 366 prospechových štipendií v hodnote 123 247,16 € zo zdrojov štátneho rozpočtu. 

Tabuľka 30 Počet priznaných štipendií a  celková výška vyplatených štipendií za vynikajúci prospech v roku 2019 

Fakulta 

Študentom v prvom roku štúdia 
študijných programov prvého 

alebo druhého stupňa 

Študentom študijných programov 
v druhom a ďalšom roku štúdia 

Počet 
priznaných 

štipendií 

Suma 
(€) 

Počet 
priznaných 

štipendií 

Suma 
(€) 

Pedagogická fakulta KU 48 19 200,00 113 39 098,00 

Filozofická fakulta KU 16 4.677,12 36 18.374,04 

Teologická fakulta KU 16 3 100,00 61 10 820,00 

Fakulta zdravotníctva KU 22 4 730,00 54 23 248,00 

Celkový súčet 102 31 707,12 264 91 540,04 
kód v CRŠ 4 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM ZA MIMORIADNE VÝSLEDKY 

Štipendium za mimoriadne výsledky sa priznávalo študentom 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 2019 
udelená 13 absolventom, a udelenie Ceny dekana príslušnej fakulty (čl. 3 časť B III ods. 9), ktorá bola v roku 2019 
udelená 21 absolventom. V roku 2019 bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky                                       
34 študentom v celkovej výške 19 350,- €.  
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Tabuľka 31 Počet priznaných mimoriadných štipendií a výška vyplatených mimoriadnych štipendií v roku 2019 

Fakulta 

Mimoriadny študijný výsledok 
(kód v CRŠ 5) 

Počet priznaných 
štipendií                          
s Cenou 

dekana/rektora 

Suma  
(€) 

Počet priznaných 
štipendií                     
bez Ceny 

dekana/rektora 

Suma  
(€) 

Rektorát KU 13 4 850,00   
Pedagogická fakulta KU 16 4 400,00 8 8 700,00 
Filozofická fakulta KU 2 200,00   
Teologická fakulta KU 3 1 200,00   
Fakulta zdravotníctva KU     

Celkový súčet 34 10 650,00 8 8 700,00 
 

8.3 Štipendiá z vlastných zdrojov  

KU v akademickom roku 2018/2019 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. 

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2019 poskytla štipendiá z vlastných zdrojov 177 študentom vo výške 
19 840,- €.  

Tabuľka 32 Vyplatené štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§97 zákona o VŠ) v roku 2019 

Fakulta 
Počet 

Priznaných štipendií 

Celková výška 
vyplatených 

štipendií 

Pedagogická fakulta KU 8 670,00  € 

Filozofická fakulta KU 44 5 510,00 € 

Teologická fakulta KU 41 4 610,00  € 

Fakulta zdravotníctva KU 84 9 050,00  € 

Celkový súčet 177 19 840,00 € 
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8.4 Ubytovanie študentov 

K tradíciám štúdia na vysokých školách neodmysliteľne patrí aj ubytovanie na vysokoškolských internátoch.  
Našou snahou  je  poskytovanie kvalitného ubytovania a s tým spojených služieb pre študentov, vytváranie 
priaznivých podmienok pre samostatné štúdium, odpočinok ubytovaných študentov a rozvíjanie spoločenského, 
duchovného, kultúrneho a športového vyžitia.  

Počas akademického roka 2018/2019 KU poskytovala ubytovanie pre študentov vo vlastných ubytovacích 
zariadeniach a to v Ružomberku, Levoči, Spišskej Kapitule a Košiciach a v zmluvných zariadeniach v Ružomberku, 
Poprade, Levoči a Košiciach. 

Vlastné ubytovacie zariadenia: 

ŠD C blok, Hrabovská cesta 1/C, 034 01 Ružomberok  
ŠD C blok poskytoval ubytovanie pre 196 študentov v 64 dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým 
zariadením, 40 izieb bunkového charakteru a 4 apartmánov súčasťou, ktorých okrem bežného vybavenia                      
sú aj  samostatné kuchynky.  
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Súčasťou každého podlažia je vybavená kuchynka a k dispozícii  študentom je aj práčovňa. 

 

Objekt je stavebne upravený, k  dispozícii  je 5 špeciálne vybavených izieb pre študentov so špecifickými potrebami. 
 

 

Na športové vyžitie je k dispozícii posilňovňa so samostatným hygienickým zariadením  a menšia  multifunkčná 
telocvičňa na floorbal, nohejbal, zumbu a ďalšie športové aktivity. K dispozícii sú  pingpongové stoly, šípky, stolné 
futbaly, gulečník, bedmintonové rakety a rozličné spoločenské hry. 
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ŠD Ruža, Plavisko 39, 034 01 Ružomberok 
ŠD Ruža poskytoval ubytovanie pre 133 študentov v 6 izbách so samostatným hygienickým zariadením                          
a  52 izbách bunkového charakteru. Študenti majú k dispozícii kuchynky, spoločenskú miestnosť, kaplnku a veľkú 
počítačovú miestnosť. Súčasťou areálu aj aj terasa s možnosťou zapožičania grilu. 
 

 
V ostatných ubytovacích zariadeniach Katolíckej univerzity v Ružomberku:  

- Kolégium v Ružomberku,  
- Ubytovacie zariadenie PF KU v Levoči, 
- Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach,  
- Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí  

bolo poskytnuté ubytovanie 164 študentom.  

Zmluvné ubytovacie zariadenia: 

V zmluvných zariadeniach k 31.12.2019 bolo ubytovaných 451 študentov v nasledovných ubytovacích 
zariadeniach:  

-  Texicom v Ružomberku,  
- ŠD TRIO v Ružomberku,  
- ŠD Vojtašák v Ružomberku, 
- Školský internát v Ružomberku,  
- Penzión Slávia v Poprade,  
- Stredoškolský internát Karpatská v Poprade,  
- Školský internát Kukučínova pri SOŠ technickej v Poprade,  
- Školský internát pri SOŠ remesiel a služieb Okružná v Poprade,  
- Penzión Pohoda v Poprade,  
- Ubytovacie zariadenie so sídlom na Allendeho, 
- Penzión Denol.  

Celkom bolo ubytovaných 917 študentov, čo je oproti roku  2018 pokles len o 1,08 % (- 10 študentov). 

Tabuľka 33 Členenie ubytovaných študentov vo vlastných zariadeniach podľa fakúlt 
Názov ŠD PF KU FF KU TF KU FZ KU 

Ružomberok 
ŠD Ruža 5 3  125 

ŠD Hrabovská cesta 1/C 121 69  6 

Kolégium KU 13    

Levoča Ubytovacie zariadenie PF KU 75    

Košice Teologická fakulta KU   33  

Spišská Kapitula Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka   39  
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8.5 Stravovanie študentov 

Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečovala v roku 2019 stravovanie študentov prostredníctvom                                     
8 externých dodávateľov stravovacích služieb a 1 vlastnej jedálne. 

Tabuľka 34 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 
SLÁVIA, Ing. Ferdinand Lesňák, CSc., Tichá 31, Ružomberok 
WELCOME, spol. s r. o., Karpatská 7, Poprad 
HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1, Poprad 
Gastromila, spol. s r. o., Košice 

Vlastné jedálne: 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 

V kalendárnom roku 2019 bolo vydaných 60 276 jedál, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 2,21 %.  

Cena sa pohybovala 1,10 do 4,68 € (bez dotácie). Dotácia MŠ SR na jedno vydané jedlo bola 1,30 €. 
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8.6 Poradenská a konzultačná činnosť 

Základné informácie o Poradenskom centre KU 
Poradenské centrum KU vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na začiatku akademického roku 
2011/2012. Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala v roku 2019 
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 podporuje študentov so špecifickými 
potrebami. Súčasťou služieb je aj telefonická SOS linka 0917 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, no momentálne pracujeme na spustení 
vlastnej stránky Poradenského centra.  

Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, nadriadenou                             
je prorektorka pre vzdelávanie. Pre študentov a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku je Poradenské 
centrum otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni od 9,00 do 14,00 hod. (bez predchádzajúcej 
dohody). V čase od 7,00 do 9,00 hod. a od 14,00 do 17,00 hod. 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 2019: Mgr. Juraj Holdoš, 
PhD., PhDr. Jana Bachanová, Mgr. Martina Šavolová (Medžová) a od novembra 2019 poskytuje psychologické 
poradenstvo aj naša nová kolegyňa Mgr. Kristína Perichtová 

Informácie o poskytnutých službách Poradenským centrom KU v roku 2019 
Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2019 poskytnuté 141-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 bol Poradenskému centru KU k dispozícii 
právnik. 

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 2019 bolo využité 556-krát zo strany 
študentov a absolventov KU. Kariérové poradenstvo bolo v roku 2019 poskytované aj v programe s názvom                   
Moje portfólio zameranom na dlhodobú individuálnu prácu klientov (kariérová diagnostika, individuálny rozvoj 
klienta, individuálny akčný plán). 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. 

Kariérovú poradňu Poradenského centra už naši študenti poznajú a využívajú jej služby celoročne, avšak našou 
snahou je neustále zvyšovať povedomie a zlepšovať služby kariérového poradenstva na KU, čo bol jeden 
z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zapojiť do projektu Týždňa kariéry aj tento rok. Vzhľadom na minuloročný 
záujem študentov sme pripravili celotýždenný program zameraný každý deň na inú oblasť podpory v rámci 
kariérového poradenstva pre študentov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a najmä pre svoju budúcnosť. V roku 
2019 sa nám podarilo získať 1.miesto v rámci tohto celoslovenského projektu, za čo sme získali aj ocenenie                               
od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Euroguidance . Organizátori tohto projektu ocenili 
najmä komplexnosť služieb (assesment centrum, tvorba portfólia, praktické nácviky, individuálne konzultácie) 
a zameranie na rozvoj kariérových zručností. 

Do programu Moje portfólio a Týždeň kariéry sa aktívne zapájali okrem kariérovej poradkyne aj psychológovia 
Poradenského centra. Samotné psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 478-krát pri osobných, vzťahových 
a študijných ťažkostiach. Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov. 
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Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP) bola poskytnutá študentom 2 367-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. Ocenením príkladného prístupu Katolíckej univerzity v Ružomberku 
v podpore študentov so špecifickými potrebami bolo opätovné menovanie univerzitnej koordinátorky                                     
pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Kataríny Markovičovej, PhD., za členku Rady ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami v ďalšom 
funkčnom období. 

V roku 2019 bola taktiež novelizovaná Smernica rektora o podpore uchádzačov o štúdium a študentov                                           
so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá vstúpila do platnosti 17. 6. 2019. Smernica 
obsahuje základné informácie ohľadom štúdia študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku, ktoré sú užitočné tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov školy. V smernici sa nachádzajú 
potrebné informácie ohľadom primeraných úprav a podporných služieb pre študentov so ŠP, prijímacieho konania 
študentov so ŠP či o priebehu štúdia a overovaní výsledkov študentov so ŠP. Smernica stanovuje detailné 
informácie ohľadom služieb pre študentov so špecifickými potrebami. Študent má tak možnosť overiť si,                                  
na aké služby a podporu má nárok.  

V rámci roku 2019 sa taktiež realizovali viaceré podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami,                       
ako napríklad individuálna výučba, študijná asistencia, digitalizácia študijných materiálov, úprava študijných 
materiálov do prístupnej podoby podľa jednotlivých špecifických potrieb študentov. Veľmi žiadaný bol                                       
aj zapisovateľský servis, v roku 2019 boli pre študentov so špecifickými potrebami zabezpečené poznámky z viac 
ako 2331 vyučovacích hodín. Obsahový zápis slúži študentom, ktorí v dôsledku svojich špecifických potrieb                        
nie sú schopní zaobstarať si poznámky z vyučovania sami alebo v dostatočnej kvalite. 

V Poradenskom centre funguje 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 Katolíckej univerzity 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 ďalšie zaujímavé, moderné softvéry. V roku 2019 bola zriadená aj pobočka 
Špeciálnej študovne na Teologickej fakulte KU v Košiciach. 

Popri Špeciálnej študovni študenti využívajú aj Relaxačnú miestnosť, kde sa v spolupráci so Špecializovaným 
liečebným ústavom Marína v Kováčovej realizuje nový koncept fyzioterapeutickej metódy pre študentov                                  
so špecifickými potrebami. Študenti s obmedzenou schopnosťou pohybu využívali tiež bezbariérové ubytovacie 
zariadenia priamo v areáli univerzity. 

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.                                        
Napr. na vstupoch do Poradenského centra KU a na internát Cblok na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku boli 
umiestnené systémy na automatické otváranie dverí, aby sa študentom s obmedzenou schopnosťou pohybu 
umožnil vstup na internát a do Poradenského centra KU bezbariérovým spôsobom. Tiež v Univerzitnej knižnici 
KU a na Rektoráte KU boli vo všetkých výťahoch inštalované nápisy v Braillovom písme, aby sa uľahčila orientácia 
pre študentov so zrakovým postihnutím. 

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku boli začiatkom apríla 2019 umiestnené tri automatické externé defibrilátory 
(AED). Pri výskyte náhlej udalosti spojenej s reálnou alebo predpokladanou zástavou srdca je AED pripravené                        
na Pedagogickej fakulte KU, v Univerzitnej knižnici KU na Hrabovskej ceste a na Fakulte zdravotníctva KU                           
na Námestí A. Hlinku. Okrem Ružomberka sú defibrilátory umiestnené taktiež v Košiciach na Teologickej fakulte 
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KU a na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. Zamestnanci PF KU, FZ KU, Ubytovacích a stravovacích zariadení KU, 
Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka a Univerzitnej knižnice prešli školeniami na obsluhu prístroja. 
Realizovali ich prorektori: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., kvalifikovaná inštruktorka laickej prvej 
pomoci, a Ing. Mgr. Imrich Andrási, profesionálny záchranár. AED je prenosný prístroj určený pre použitie                           
pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej 
závažnej srdcovej arytmie. Pri náhlych úmrtiach je až v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná 
elektrickým výbojom (defibrilácia). AED graficky analyzuje dva defibrilovateľné srdcové rytmy (komorová 
tachykardia, komorová fibrilácia) a vyzve obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných poruchách srdcového rytmu 
spojených s bezvedomím a zástavou dýchania (apnoe) poskytuje inštrukcie o poskytovaní kardiopulmonálnej 
resuscitácie. 

V roku 2019 sa praktická príručka s názvom Zdolaj výšku, ktorú pripravili pracovníčky Mgr. Katarína Markovičová 
PhD., a Mgr. Martina Šavolová (Medžová) preložila do anglického jazyka, aby tak mohla slúžiť aj našim 
zahraničným študentom. Príručka obsahuje tipy, ktoré môžu študentom pomôcť úspešne zvládnuť vysokoškolské 
štúdium. Venuje sa motivácii, získavaniu informácií, časovému manažmentu, koncentrácii pozornosti, technikám 
učenia sa a pamäťovým technikám. Autorky prezentovali aj poznatky ohľadom prokrastinácie, návrhy na 
zvládanie krízových situácií, prácu s trémou, so stresom. Priestor v publikácii je venovaný aj psychohygiene 
a sebarozvoju vysokoškolských študentov.  

Na základe pozitívnej spätnej väzby zo strany študentov na Študentský motivačný diár, ktorý bol vyhotovený 
minulý rok, sa Poradenské centrum rozhodlo v tomto roku sprostredkovať ho študentom taktiež v angličtine, aby 
im pomohol lepšie si naplánovať a zorganizovať čas pri plnení študentských povinností a iných aktivít a aby tak 
bol prístupnejší aj pre našich zahraničných študentov.  

V tomto smere by sme radi spomenuli, že v roku 2019 sme taktiež zabezpečili anglickú formu našich informačných 
a propagačných materiálov, ktoré sa týkajú informácií o štúdiu na Katolíckej univerzite a taktiež informácií 
ohľadom podpory študentov so špecifickými potrebami. 

Na zvýšený počet študentov zo zahraničia, najmä z Ukrajiny, nereagovalo Poradenské centrum len prípravou 
podporných materiálov v anglickom jazyku. V roku 2019 spustilo projekt zameraný na integráciu zahraničných 
študentov a vytvorenie vhodných podmienok pre ich študijný pobyt. Na Poradenské centrum sa môžu obrátiť 
v prípade potreby pri riešení akýchkoľvek ťažkostí, ale môžu sa tiež zapojiť do rozvojových a preventívnych aktivít, 
ktoré Poradenské centrum pre zahraničných študentov ponúka. Projekt vznikol s cieľom, aby sa študenti z Ukrajiny 
a ďalších krajín cítili na Katolíckej univerzite bezpečne, prijatí a spokojní, napriek odlúčeniu od blízkych. 
Poradenské centrum preto pre študentov pripravilo v roku 2019 rôzne aktivity, ktorých sa mohli zúčastniť. Prvé 
stretnutia boli zamerané najmä na lepšie spoznávanie sa, oddych, zábavu a spoznávanie prostredia. V rámci tohto 
projektu by Poradenské centrum rado pomohlo zahraničným študentom včleniť sa do študijného a sociálneho 
života na Slovensku a pôsobiť taktiež ako podpora pri rôznych situáciách, ktoré sú spojené či už so štúdiom, alebo 
osobným životom.  

Služby Poradenského centra boli v roku 2019 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 2019 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 a Relaxačnej miestnosti, ktoré každý rok inovujeme, aktualizujeme podľa potrieb študentov                                         
so špecifickými potrebami 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. 
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Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme 
v roku 2019 ponúkli 4 306 podporných služieb (asistenčné služby, zapisovateľský servis, polohovanie tela, 
semináre). 

Keď k počtu podporných služieb prirátame 3 542 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb 
Poradenského centra. Za rok 2019 to bolo 7 848 služieb. 

Tabuľka 35 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2019 podľa jednotlivých oblastí 

Služby poradenstva Podporné služby 
Celkový počet služieb 

PC KU 

Sociálno-právne poradenstvo 141 
tréningy, semináre, 
asistenčné služby, 

poskytnutie priestorov 
na pobyt 

v roku 2019 
Kariérové poradenstvo 556 

Psychologické poradenstvo 478 

Poradenstvo pre študentov so 
špecifickými potrebami 

2 367 

Spolu 3 542 4 306 7 848 

Okrem hlavnej činnosti – poskytovanie 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.  

Poradenské centrum sa v tomto roku taktiež rozhodlo zapojiť do kampane, ktorú organizuje Ministerstvo vnútra 
SR. Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania 
s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť komunikačnú 
kampaň, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. 
Študenti a zamestnanci KU sa ako obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi 
môžu v prípade potreby obracať na Poradenské centrum KU. 

Tabuľka 36  Prehľad podujatí (aktivít) organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2019 
Dátum konania 

podujatia 
Názov podujatia 

05. 02. 2019 Deň otvorených dverí v Poradenskom centre 

26. 02. 2019 Zážitkový seminár: Prokrastinácia : Koniec odkladaniu a odsúvaniu povinností  

05. 03. 2019 
KVÍZ + DOBRODRUŽSTVO v knižnici – zábavné popoludnie ako prevencia proti 
stresu  

05. 03. 2019 Zážitkový seminár: Tréma: Niekoľko typov ako prekonať trému  

11. 03. 2019 Týždeň psychického zdravia: Ako si udržať svoj mozog v aktivite  

12. 03. 2019 Zážitkový seminár: Zvládanie náročných situácií  

12. 03. 2019 Týždeň psychického zdravia: Ako zvládnuť stres  

13. 03. 2019 Týždeň psychického zdravia: Ako si udržať zdravie vďaka pohybu  
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14. 03. 2019 Týždeň psychického zdravia: Ako uvoľniť napätie a svaly  

15. 03. 2019 Týždeň psychického zdravia: Ako sa naučiť relaxovať  

19. 03. 2019 Zážitkový seminár: Stres: Ako sa pripraviť na stres na vysokej škole  

26. 03. 2019 Zážitkový seminár: Psychohygiena pre vysokoškolské štúdium  

02. 04. 2019 Zážitkový seminár:  Sebarozvoj na vysokej škole  

09. 04. 2019 Zábavno – vedomostný kvíz: zábavné popoludnie ako prevencia proti stresu  

10. 04. 2019 Motivačný seminár pre študentov cestujúcich do zahraničia za účelom štúdia/stáže 

03. 07. 2019 Každý z nás je výnimočný – prednáška o inklúzii pre žiakov Detskej univerzity KU  

02. – 06. 09. 2019 Stretnutia so študentmi na zápisoch 

17. 09. 2019 
Informačný seminár pre študentov prvých ročníkov (AIS, štúdium, preukazy, 
stravovanie) 

24. 09. 2019 Informačný seminár: Stretnutie so študentami z Teologickej fakulty v Košiciach  

30. 09. 2019 Informačný seminár: Stretnutie so študentami na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade 

30. 09. 2019 Informačný seminár: Stretnutie so študentami z inštitútu J.Páleša v Levoči  

02. 10. 2019 Zážitkový seminár: Ako presvedčivo, zrozumiteľne a pôsobivo prezentovať  

08. 10. 2019 Zážitkový seminár: Asertívna komunikácia  

16. 10. 2019 Zážitkový seminár: Ako horieť a nezhorieť : alebo prevencia BurnOut syndrómu  

22. 10. 2019 Zážitkový seminár: Ako nájsť slová pohotovo v každej situácii  

17. 10. 2018 Zážitkový seminár: Ako zvládnuť vysokoškolské štúdium – Časový manažment 

29. 10. 2019 Exkurzia pre študentov 1.ročníka psychológie 

05. 11. 2019 Zážitkový seminár: Techniky komunikačnej sebaobrany  

13. 11. 2019 Zážitkový seminár: Využitie online komunikácie pri budovaní vzťahov  

21. 11. 2019 
Jednoduché cvičenie pre zdravú chrbticu a lepšiu pohyblivosť – aktivita pre študentov 
UTV  

22. 11. 2019 
Zábavné piatky pre študentov z Ukrajiny – zábavné popoludnie zamerané                                  
na prevenciu stresu a spoznávanie nového prostredia  

26. 11. 2019 Zábavno- vedomostný kvíz – zábavné popoludnie ako prevencia proti stresu  
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28. 11. 2019 Relaxácia ako spôsob regenerácie a uvoľnenia – aktivita pre študentov UTV  

29. 11. 2019 Movie Friday : zábavné popoludnie ako prevencia proti napätiu a stresu  

02- 06. 12. 2019 

Týždeň kariéry na Katolíckej univerzite v Ružomberku ( realizovaný v rámci 
celoslovenského Týždňa kariéry 2019) : testovanie zamerané na hľadanie silných 
stránok a možností rozvoja; konzultácia životopisu; cvičný pohovor; tvorba vlastného 
portfólia, praktické zručnosti v rámci vyskúšania výberu zamestnanca 
prostredníctvom Assesment Centra, stretnutie pri káve s kariérovým poradcom                   
na ľubovoľnú tému  

06. 12. 2019 Za čo som vďačný: teambuildingová aktivita pre zamestnancov Rektorátu KU  

12. 12. 2019 Zábava s X-boxom – pohybom a smiechom ku zdraviu – aktivita pre študentov UTV  

13. 12.2019 
Predvianočný večierok: aktivita v rámci pokračovania Zábavných piatkov                                      
so študentami z Ukrajiny – zameraná na oddych, relax a uvoľnenie napätia a stresu  

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. 

Plánované aktivity Poradenského centra KU v roku 2020 
V roku 2020 plánuje Poradenské centrum KU pokračovať v overených službách, chce reagovať na potreby 
študentov KU, získavať spätnú väzbu a jej výsledkom prispôsobiť podporné aktivity. 

Našim plánom v nasledujúcom roku 2020 je pokračovať v tréningoch podľa príručky od Mgr. Kataríny 
Markovičovej, PhD., a Mgr. Martiny Šavolovej (Medžovej). Príručka Zdolaj výšku obsahuje viaceré tipy pre 
úspešné štúdium na vysokej škole. Na tréningoch sa študenti v priebehu akademického roka budú venovať téme 
efektívneho zvládania štúdia. Podporné aktivity budú zamerané najmä na efektívne spôsoby učenia sa, časový 
manažment, zvládanie stresu či motiváciu.  

Na letný semester 2020 aktívne pripravujeme cyklus zážitkových seminárov zameraných na vytváranie 
a udržiavanie si zdravých medziľudských vzťahov. Ľahostajní nám nie sú ani študenti UTV pre ktorých 
pripravujeme rôzne zaujímavé témy napr. na podporu psychického i fyzického zdravia či rôzne tréningy                                   
na zlepšenie sociálnych zručností. 

Taktiež plánujeme pokračovať s pravidelnými stretnutiami so zahraničnými študentami v rámci projektu, ktorý 
sme rozbehli v roku 2019. Našim cieľom v roku 2020 je, aby sa aj študenti z Ukrajiny a ďalších krajín cítili na našej 
univerzite bezpečne, dobre a spokojne a najmä, aby vedeli, že sa v prípade potreby majú vždy na koho obrátiť. 
V roku 2020 by sme radi do tohto projektu zapojili viac slovenských študentov a zabezpečili tak väčšie prepájanie 
našich aj zahraničných študentov. Naše snahy by sme chceli rozšíriť, a preto plánujeme zorganizovať podobné 
stretnutia aj na detašovaných pracoviskách mimo Ružomberka.  

Ďalším cieľom do roku 2020 je umiestnenie automatických externých defibrilátorov (AED) na ďalšie naše 
pracoviská, a to konkrétne na internát Ruža v Ružomberku, na Inštitút Štefana Nahálku v Poprade a na Teologický 
inštitút v Spišskej Kapitule.  

V oblasti rozvoja podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami sa v roku 2020 budeme ďalej 
zameriavať na zvyšovanie vybavenia priestorov univerzity pre uľahčenie štúdia a pobytu študentom                                             
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so špecifickými potrebami. Priestory KU vybavíme tak, aby vyhovovali potrebám študentov podľa druhu 
a rozsahu ich špecifických potrieb, a to najmä v oblasti orientácie. 

Okrem poskytovania podporných služieb je potrebné zvýšiť informovanosť o týchto službách. Aby sa informácie 
o možnostiach podpory v štúdiu na vysokej škole dostali aj k uchádzačom so špecifickými potrebami, plánuje 
Katolícka univerzita v Ružomberku sprístupniť informácie bezbariérovým spôsobom na novej webovej stránke. 
Tiež chce nadviazať spoluprácu s výchovnými poradcami na stredných školách a s centrami pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. Na základe sledovania potrieb študentov so špecifickými potrebami 
pripravíme plán debarierizácie KU. Chceme tiež docieliť, aby Katolícka univerzita v Ružomberku bola vďaka 
zavedenému systému podpory študentov so špecifickými potrebami príkladným pracoviskom v prostredí 
slovenských vysokých škôl. Aby v súlade s platnou legislatívou realizovala funkčnú podporu svojim uchádzačom 
o štúdium i študentom so špecifickými potrebami a predkladala návrhy a odporúčania v oblasti podpory 
študentov so špecifickými potrebami. 
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9 PODPORNÉ ČINNOSTI 
 

9.1 Informačné technológie 

Personálne zabezpečenie 
V priebehu roku 2019 došlo k odchodu dvoch zamestnancov oddelenia infraštruktúry a IS, a následne k prijatiu 
jedného zamestnanca. Výsledný stav zamestnancov je 4 k 31.12.2019. 

Tabuľka 37 Personálne pokrytie hlavných činností ÚIKT KU 

Činnosť 
Počet 

úväzkov 
Poznámka 

Systémová správa sieťovej 
infraštruktúry 1 

154 manažovateľných sieťových prepínačov, 91 bezdrôtových 
prístupových bodov, 14 IP kamier, 2 firewally, cca 4000 koncových 
prípojných bodov 

Systémová správa dátových 
centier 
 

1 
34 fyzických serverov, 60 virtualizovaných serverov, 3 SAN/NAS 
systémy 

Prevádzka, administratíva 
1 

Prevádzka a technická údržba infraštruktúry, správa aplikácií, bežná 
podpora používateľov, preukazy, administratívne činnosti 
 

AiS2 
1 

AiS2, Abakus (stravovanie, preukazy, používateľské kontá, web 
profily, webové služby na synchronizácie dát medzi používanými IS                        
a pod.) 

 
Hlavné realizované úlohy 

 aktualizácia stravovacej aplikácie pre pracovníkov s 12h pracovnými zmenami pre objednávanie a výdaj 
dvoch dotovaných jedál denne, 

 zriadenie domény edu.ku.sk pre potreby MS Office 365 pre študentov KU, 
 inštalácia licencie a konfigurácia servera Microsoft server 2019 pre potreby automatického vytvárania 

a synchronizácie študentských účtov pre potreby MS Office 365, 
 od 9/2019 zriadenie MS office 365 všetkým študentom I., II., III.,  I. a II. spojeného štúdia, 
 aktualizácia funkcionality aplikácie Abakus učiteľ/zamestnanec, 
 preukazy – integrácia Dopravnej aplikácie od firmy TransData (ďalej len skrátene DaTD) na preukazy KU: 

◦ aplikácia Preukazy – pridaná možnosť prejaviť záväzný záujem o DaTD, 
◦ aplikácia Správca Preukazov – administrácia záujmov o DaTD, ich zaznačovanie do AiS2 a exporty dát, 
◦ aktualizácia Aplikácie terminálov napaľujúcich obsah čipu preukazov 
◦ integrácia web služby na overovanie platnosti zakúpenej ISIC/ITIC licencie konkrétnym študentom 

v CKM pri zadávaní licencie do systému a pri tlači preukazu, 
◦ aktualizácia tlačovej aplikácie, zapracovaná aktualizácia na nový vizuál ISIC preukazov s bar kódom 

obsahujúcim číslo licencie; 
◦ inštalácia nového terminálu od firmy TransData v priestoroch knižnice KU za účelom aktivácie 

dopravnej aplikácie, 
 výmena certifikátov a aktualizácia aplikačných serverov hosťujúcich naše Java Web aplikácie; 
 doladenie synchronizácií študentov (AiS2 - Abakus) a zamestnancov (SAP HR - Abakus); 
 súčinnosť pri výbere nového dodávateľa registratúrneho systému a správy dokumentov: 

◦ zabezpečenie kvalitného certifikátu pre potreby registratúrneho systému a správy dokumentov KU, 
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◦ pre potreby registratúrneho systému a správy dokumentov boli vytvorené 2 servery, doména + 
certifikáty,  

 výmena certifikátov v SAP Sofia, 
 správa a parametrizácia systému na jednotlivé činnosti počas akademického roka; 
 posielanie dávok CRŠ/UIPŠ/CRZP/KIS-VIRTUA, exportovanie údajov pre UNIKAN a referát kvality, 
 kontrola štúdií AiS2 vs. CRŠ a čistenie dát v registri CRŠ (duplicitné štúdia, neuzavreté staré štúdiá,...); 
 podpora používateľov, tvorba návodov, školenia, generovanie prístupových údajov a resetovanie hesiel; 
 vytváranie a aktualizácia šablón výstupných tlačových zostáv AIS2; 
 zber podkladov na rozvoj AiS2 dodávateľom systému; 
 technická podpora pre študentov a zamestnancov pri riešení problémov pri pripojení do siete Eduroam, 
 vytvorenie sieťovej a bezdrôtovej infaštruktúry v celom objekte internátu RUŽA, 
 každoročné vykonanie aktualizácie virtuálnych serverov a celého virtualizačného prostredia,                                    

cca. 50 serverov, 
 inštalácia a konfigurácia pluginu pre potreby nasadenia responzívnej stránky ku.sk. 

9.2 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej jem 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 vysokoškolských učiteľov  a výskumných pracovníkov 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. 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 Teologickej fakulte                             
so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí. Metodicky riadi                                
aj čiastkovú knižnicu na Inštitúte Juraja Páleša so sídlom v Levoči a čiastkovú knižnicu na Inštitúte Štefana Náhalku 
v Poprade. 

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 pre svojich 
používateľov.  Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria 
humanitné, spoločenské vedy, prírodné a lekárske vedy. Doplňovanie knižničného fondu prebieha na základe 
požiadaviek vyučujúcich z jednotlivých fakúlt.  

Ročný prírastok knižničných jednotiek  (ďalej len KJ) bol v UK KU 7 747. Oproti roku 2018 bolo zakúpených                                 
o 509 exemplárov viacej. (Tabuľka 44). 

Z knižničného fondu sa vyradilo 22 KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov. Dôvodom vyradenia KJ bola ich 
strata a nedobytnosť kníh. 

UK KU spolupracuje s ďalšími univerzitnými knižnicami na výmene dokumentov, hlavne z vydavateľskej 
produkcie univerzít. Počas roka priebežne posielame do SNK návrhy na menné a vecné autority. 

Vzhľadom na znížený počet brigádnikov poskytnutých z fakúlt si situácia vyžadovala zapojenie ostatných 
pracovníkov knižnice do údržby otvoreného knižničného fondu. Na knihy zhotovovali  štítky so signatúrami                          
a v mesiacoch júl a august pracovali v sklade pri triedení darovaných kníh.  

V priebehu roka dochádzalo do UK KU 157 titulov periodík, z toho 56 zahraničných. V počte dochádzajúcich 
periodík nastal v porovnaní s minulým rokom pokles (Tabuľka 38).  Prostredníctvom elektronických databáz bolo 
prístupných 57 226 elektronických titulov časopisov. Zoznam aktuálne dochádzajúcich periodík, ako aj zoznam 
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všetkých periodík je prístupný na webovej stránke UK KU. Naďalej pokračujeme v prispievaní do Súborného 
katalógu periodík (ďalej len SKP), pre ktorý bolo spracovaných 838 záznamov (776 upravených a 62 nových 
záznamov).  

Tabuľka 38 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2015-2019 
Akvizícia 2015 2016 2017 2018 2019 

Prírastok knižničných jednotiek 11 074 8 771 8 287 8 592 7 747 

z toho kúpou 2 097 966 1 211 438   947 

z toho darom 8 927 7 583 6 999 8 064 6 739 

z toho výmenou 38 205 64 80 53 

z toho inak (náhrada) 12 17 13 10 8 

z prírastku knihy 8 519 6 630 5 437 3900 3 653 

z  toho audiovizuálne a elektronické dok. 298 119 92 83 15 

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 2 227 2 010 2 567 4 596 4 001 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 183 171 165 163  

Úbytky knižničných jednotiek 52 37 64 32 22 

Celkový stav knižničného fondu 178 721 187 455 195 678 204 238 211 963 

 
Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 15 498,94 € (Tabuľka 39), čo je mierny pokles oproti roku 
2018. Množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup (Tabuľka 40). 

Tabuľka 39 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2019 
Fakulty Knihy (€) Časopisy (€) Spolu (€) 

Pedagogická fakulta KU 2 862,88  1 523,85  4 386,73  

Filozofická fakulta KU 5 316,15   411,01  5 727,16  

Teologická fakulta KU   199,98  401,75    601,73  

Fakulta zdravotníctva KU 2 614,86  368,46  2 983,32  

Univerzitná knižnica KU 1 800,00  1 800,00 

Spolu 12 793,87  2 705,07  15 498,94  

UK KU sa podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia 5.1.4 Akvizícia knižníc „Rozšírenie portfólia 
informačných zdrojov nákupom odbornej literatúry“, cez ktorý boli zakúpené knihy v hodnote 1 500,- € a spoluúčasť 
UK KU bola 300,- €. Celkovo sa zakúpilo 108 titulov a 150 exemplárov. Knihy boli umiestnené v UK KU. 

Tabuľka 40 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2010-2019 

Rok 
Vyčlenené financie na 

nákup literatúry  (€) 
Počet kúpených 

knižničných jednotiek  
Medziročný 
rast / pokles 

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 ↑ 
2018 16 068,96    438 ↓ 

2019 15 498,94 €    947 ↓ 

Počas roka 2019 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 
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informačným zdrojom (NISPEZ) Scopus, SpringerLink, Web of Science - Current Contents Connect, Essential Science 
Indicators, Wiley Online Library. Databáza  ProQuest bola už mimo projektu NISPEZ a vzhľadom na to, že ju fakulty 
odmietli financovať, nebola dostupná. V roku 2019 pokračovala  Slovenská národná knižnica s poskytovaním 
národnej licencie k multiodborovej databáze na platforme Infotrac z vydavateľstva GALE, ktorá obsahuje tri celky: 
Academic One File, General One File, Infotrac Custom Journal. Aj v rámci uvedených celkov je možné vyhľadávať 
súčasne vďaka discovery nástroju GALE Power Search. 

V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých databáz a časopiseckých kolekcií 
najmä pri príležitosti výročí a rôznych tematických výberov, napr. Svetový deň náboženstva a William James                        
v e-zdrojoch, Svetový deň boja proti rakovine  e-knihy z lekárskej fyziky, skúšobný prístup k databázam                                 
od spoločnosti EBSCO Academic Search Ultimate, MLA International with Full Text, voľný prístup k video učebnici JoVE 
Core Bio zameranej na interaktívnu výučbu základov biológie a k všetkým  časopisom z vydavateľstva The Royal 
Society. 

Zo strany dodávateľov a UK KU sa zvýšila ponuka pravidelných online webinárov: semináre zamerané najmä                 
na neperiodické e-zdroje - Oxford University Press a spoločnosti SAGE Publications, online semináre Charlesworth 
Author Services pre začínajúcich vedcov -  Writing an effective grant application, Evidentia Publishing v spolupráci 
s MobileODT pripravila odborný webinár: Teen Sex Trafficking - Recognizing the signs and creating a safe space 
for disclosure, Ulrichsweb – nástroj pre vedcov - Understanding the Use and Impact of Ulrichsweb, Niekoľkokrát bol 
realizovaný online webinár o databázach a nástrojoch GALE, webinár Charlesworth Author Services -                                  
Get on top of your statistics and data presentation, Planning for an academic conference, od spoločnosti Clarivate 
k databázam Web of Science, webinár CVTI SR Poskytovanie služby prideľovania identifikátora DOI a Open Access jeho 
príležitosti a výzvy.            

Publikačná a umelecká činnosť predstavuje najdôležitejší ukazovateľ úrovne vedeckej činnosti vysokej školy. Počas 
roka bolo na žiadosť jednotlivcov a fakúlt vypracovaných 59 výstupov z databázy CREPČ1 a CREPČ2. 
V uvedených databázach publikačnej činnosti dosiahol počet bibliografických záznamov 1 942 (bez väzieb 
a ohlasov, ktoré celkový počet navyšujú).  V prípade CREUČ dosiahol počet záznamov 71. Nový systém CREPČ2 
bol v ostrej prevádzke spustený 1.1.2018 s tým, že sa v ňom evidovali len publikácie s rokom vydania 2018.  

V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investície do lepšej 
kvality vzdelávania ITMS 26250120061 sme aj v tomto roku pokračovali v skenovaní a spracovávaní knižných 
dokumentov z fondu UK KU. V roku 2019 sa v tejto aktivite pokračovalo skenovaním a digitalizovaním kníh 
a periodík, ktoré sú prístupné cez prezentačnú platformu MediaInfo. Zdigitalizované dokumenty boli aj v tomto 
roku prepojené s online katalógom UK KU, kde je zverejnená url. adresa priameho vstupu k zdigitalizovanej kópii. 
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 doplnili a aktualizovanú tlačenú verziu skladačky pod názvom GPS navigátor v počte 500 ks, ktorá pomáha 
zlepšeniu orientácie používateľov v službách, v knižničnom fonde UK KU i vo vyhľadávaní v online katalógu. 
Okrem tlačenej verzie si ju mohli naši používatelia voľne stiahnuť aj z webstránky knižnice. 

V roku 2019 bolo v UK KU 2 930 registrovaných používateľov (Tabuľka 47), čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast 
o 115 používateľov. Z celkového počtu študentov KU je v UK KU registrovaných viac ako 55%.  Návštevnosť                    
UK KU v roku 2018 bola 66 122. Celkový počet výpožičiek predstavuje 67 055 knižničných jednotiek, z toho 46 690 
absenčných a 20 365 prezenčných výpožičiek (Tabuľka 41 a Tabuľka 42).  
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Tabuľka 41 Knižničné služby poskytované UK KU v rokoch 2014-2019 
Knižničné služby 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výpožičky spolu  110 429 85 484 76 388 70 461 69 035 67 055 
z toho absenčné výpožičky  79 541 60 025 49 845 50 684 48 070 46 690 
z toho prezenčné výpožičky  30 888 25 459 26 543 19 777 20 965 20 365 

Výpožičky prezenčne 
periodiká  

8 118 5 848 4 609 4 127 3 348 2 373 

MVS iným knižniciam  433 479 408 421 455 425 

MVS z iných knižníc  475 433 346 354 319 306 

Počet vypracovaných 
bibliografií a rešerší  

490 379 197 219 195 200 

Registrovaní používatelia  5 002 3 617 3 079 2 855 2 815 2 930 
z toho poslucháči VŠ  3 825 2 493 2 083 2 069 1 989 2 052 

Potenciálni používatelia  6 688 5 297 4 704 4 205 4 125 4 086 
z toho poslucháči VŠ  5 988 4 663 4 103 3 629 3 573 3 627 

Akcie informačnej výchovy  14 32 26 28 28 26 

Tabuľka 42 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách 
Výpožičné služby 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Absenčné 
výpožičky 

Ružomberok 70 256 52 127 43 045 44 168 41 367 40 183 

Košice 6 481 5 040 4 071 4 865 4 986 4 520 

Spiš 2 804 2 858 2 729 1 651 1 717 1 987 

Spolu 79 541 60 025 49 845 50 684 48 070 46 690 

Prezenčné 
výpožičky 

Ružomberok 24 251 19 713 22 736 16 333 17 589 16 262 
Košice 5 930 4 798 3 091 2 418 2 367 3 038 
Spiš 707 948 716 1 023 1 009 1 065 
Spolu 30 888 25 459 26 543 19 777 20 965 20 365 

Celkový súčet 110 429 85 484 76 388 70 461 69 035 67 055 
 
UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov (Tabuľka 43). 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 2019 dosiahol počet čiernobielych 
kópií 116 876 ks a počet farebných kópií 5 797 ks.  

Tabuľka 43 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 

2018 3 135 1 113 292 4 540 

2019 2 809 860 273 3 942 

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. Počet virtuálnych 



 

 
 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019   

 97 

návštev bol 16 569. Uvedený kontakt bol každodenne využívaný. Univerzitná knižnica v priebehu roka 
aktualizovala statusy na svojej FB stránke, na ktorej zaznamenáva 1 139 fanúšikov a každým dňom tento počet 
narastá.  

Tabuľka 44 Elektronické služby UK KU v rokoch 2014 – 2019 
Elektronické služby 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

E-mail 2 092 1 661 1 218 1 324 1 559 1 864 

Spýtajte sa knižnice 14      

Online katalóg  294 949 329 734 347 352 342 748 358 796 

Sprievodné podujatia                   
UK KU aj v tomto roku organizovala sprievodné vzdelávacie a kultúrne podujatia. Pracovníci knižnice 
zorganizovali pre jednotlivé fakulty 26 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 knižnice na zápisoch 
študentov 1. ročníkov  jednotlivých fakúlt. V rámci úvodov do štúdia im boli na exkurzii predstavené priestory, 
služby a základy vyhľadávania v online katalógu knižnice. Zástupcovia jednotlivých elektronických databáz,                     
do ktorých má KU prístup, lektorovali 2 školenia. Na webovej stránke UK KU sme pravidelne zverejňovali 
informácie ohľadom konania webinárov k elektronickým informačným zdrojom. 

Počas roka 2019 bolo v UK KU v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhradí zorganizovaných                                          
121 vzdelávacích a kultúrno spoločenských podujatí pre užívateľov (informačné výchovy, semináre, odborné 
exkurzie, vernisáže, výstavy literatúry spojené s predajom, vyhlásenie výsledkov literárnych súťaží, predstavenie 
kníh spojené s autorským čítaním – Tabuľka 51). V organizovaní podujatí UK KU spolupracovala s nasledujúcimi 
inštitúciami: OZ Terra Terapeutica,  Kysucké osvetové stredisko v Čadci, Trenčianske osvetové stredisko, Asociácia rusistov 
Slovenska, Škola úžitkového výtvarníctva RK, Klub nezávislých spisovateľov v Bratislave, Veľvyslanectvo Ruskej federácie 
v Slovenskej republike, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Moskovsko-vedecko osvietenské centrum „Holokaust“, 
vydavateľstvo Skalná ruža, Spoločnosť Ježišova Ružomberok, Mesto Ružomberok, OZ Vzdelávanie umením, Zväz slovenských 
fotografov, Fotoklub RK 1924, Society for Human Studies, Fond na podporu umenia, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské 
kultúrne stredisko LM, Ústav pamäti národa, Zväz slovenských fotografov, Združenie košických fotografov K-91, AMFO, 
F.A.C.E. Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku, Ústav pamäti národa Bratislava. 

V priestoroch UK KU v Ružomberku boli pravidelne organizované stretnutia Erasmus a semináre SAIA.                  
Rovnako využívalo priestory UK KU na odborné semináre aj Poradenské centrum. V UK KU aj v tomto roku                         
sa pravidelne konalio podujatia Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka KU (UPaC) s názvom                         
„Hosť na KU“, ktoré má vo svojej gescii UPaC..  

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 publikované v Tlačovej agentúre konferencie 
biskupov Slovenska, v Katolíckych novinách i v regionálnej tlači (RMagazín, Ružomberský hlas). Pozvánky boli 
prezentované aj v súhrne podujatí na TV LUX, rovnako na webovej stránke mesta Ružomberok. 
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Tabuľka 45 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2019 
Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2019 Pracovisko 

Január 

Panelová výstava: Vlkolínec včera a dnes – pri príležitosti 25. výročia zápisu do UNESCO, 
spolupráca: Mesto Ružomberok 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava sochárskych prác: Jaroslava Šicková – Fabrici /SOLA GRATIA predstavenie 
monografie Art & Art therapy + prednáška: spolupráca: OZ Terra Terapeutica, PF KU, 
kurátorka výstavy: doc.Ľuba Belohradská, CSc.  hudobný hosť: Evald Danel 

UK KU 
Ružomberok 

Informačné hodiny a exkurzia študentov Ošetrovateľstva 
UK KU                     
Košice 

Február 

Panelová výstava: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO v rámci medzinárodnej konferencie, spolupráca: PF KU, Mesto Ružomberok, 
partnerské univerzity 

UK KU 
Ružomberok 

Reportážne a spravodajské príspevky o UK KU Košice pre TV Lux a Rádio Lumen 
UK KU                    
Košice 

 

Marec 

Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými podujatiami: 
Burza darovaných kníh s výťažkom pre OZ Maják nádeje 

UK KU                 
Košice 

 

Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými podujatiami: 
Deň v knižnici: 

 Treasure hunting v UK KU 
 Dobrodružstvo v knižnici – Escape room 
 Večerná študovňa 
 Výstava: Z archívu periodík 
 Seminár k databázam z vydavateľstva GALE 

UK KU 
Ružomberok 

Pofestivalová prehliadka filmov z medzinárodného festivalu: Ethnofilm Čadca, spolupráca: 
ŽSK, Liptovské osvetové stredisko LM, Kysucké osvetové stredisko v Čadci.  

UK KU 
Ružomberok 

Výstava fotografií: Wojciech Sternak: Sedem ciest / Siedem dróg, spolupráca: KVV PF KU, 
Univerzita vo Varšave  

UK KU 
Ružomberok 

Apríl 

IV. ročník: Týždeň kresťanskej kultúry – slávnostné otvorenie a vernisáž výstavy   
Výstava:  

 Jozef Vydrnák/Slovo v obraze/Obraz v slove  
 MISIA v kontextoch a súvislostiach – pri príležitosti 1150 výročia od úmrtia sv. 

Cyrila – autori: spolupráca:  
 „Biblia v obrazoch“ zamyslenia o textoch NZ a SZ prostredníctvom 

kolorovaných kresieb V. Hložníka, autor meditácií Branislav Kľuska 
 Fotografická výstava: Svet očami viery 

Spolupráca: EduArt-Vzdelávanie umením, Spoločnosť Ježišova Ružomberok, Mesto 
Ružomberok, Trenčianske osvetové stredisko 

UK KU 
Ružomberok 
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Máj 

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Košiciach Nedeľa Dobrého Pastiera -  
prehliadka UK KU 

UK KU                          
Košice 

Jún 

Ružomberské stretnutie s ruským veľvyslancom: 
 Fotografická výstava: Manifest 95, spolupráca: Fotoklub RK 1924 
 Módna prehliadka: Z tvorby študentov ŠÚV 
 Rendevous pod schodami 
 Premietanie filmu: Dušan Makovický/ V tieni Leva Nikolajeviča Tolstého 

Spolupráca: Spolok ružomberských spisovateľov, Asociácia rusistov Slovenska, Spolok 
slovenských spisovateľov, Veľvyslanectvo ruskej federácie, Škola úžitkového výtvarníctva 
RK 

UK KU 
Ružomberok 

 

Nahrávanie spravodajskej relácie pre RTVS o UK KU v Košiciach 
UK KU            
Košice 

Júl 

Reorganizácia priestorov pracovníkov UK KU UK KU 
Košice 

September 

Výstava: Vincent Hložník/Bez názvu, pri príležitosti 100. výročia od narodenia V. Hložníka 
UK KU 

Ružomberok 

Panelová výstava: Holokaust. Vyhladzovanie, oslobodenie, záchrana. Spolupráca: 
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, 
Moskovsko-vedecko osvietenské centrum „Holokaust“ 

UK KU 
Ružomberok 

Informačné hodiny v UK KU pre denných študentov 1. ročníka TF 
UK KU               
Košice 

Október 

Beseda: Literárne KUpé s Jánom Zamborom a Danou Podrackou. 
UK KU 

Ružomberok 

Výstava:  vyhodnotenie výtvarnej súťaže MŠ : „Obrázky z mesta“ – v spolupráci s kat. PEP 
PF KU. 

UK KU 
Ružomberok 

Poetry Quartet – prezentácia tvorby írskych a škótskych spisovateľov, spolupráca: F.A.C.E UK KU 
Ružomberok 

Beseda: Literárne KUpé 2 s Veronikou Dianiškovou, spolupráca: KPEP PF KU, 
moderátorka Silvia Kaščáková 

UK KU 
Ružomberok 

Burza kníh UK KU             
Košice 
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November 

Beseda: Literárne KUpé 3 s Jánom Kudličkom – prezentácia autorskej knihy Atmosféry, 
spolupráca: PF, FF, moderátorka Jana Juhasová 

UK KU 
Ružomberok 

30 rokov od Novembra 89: 
 Stena slobody – interaktívna inštalácia 
 Spomienkové stretnutie s hlavnými protagonistami Novembra 89 – F. 

Mikloško, J. Čarnogurský 
 Výstava fotografií: VPN – November 89 v RK 
 Panelová výstava: Sviečková manifestácia 25. marca 1988 

spolupráca: PF KU, FF KU, Mesto Ružomberok, Ústav pamäti národa v BA,  

UK KU 
Ružomberok 

Medzinárodné sympózium pri príležitosti 25. Ekumény – spoluorganizovanie 
UK KU              
Košice 

December 

Prezentácia knihy: Neobyčajné príbehy žien, spolupráca: Society for Human Studies, 
Fond na podporu umenia, moderovala: Silvia Kaščáková 

UK KU 
Ružomberok 

Panelová výstava: Bratia vo viere, premietanie filmu Stopy v snehu, vernisáž za účasti 
veľvyslanca PR, kurátor výstavy F. Neupauer z ÚPN, spolupráca: Veľvyslanectvo Poľskej 
republiky na Slovensku, Ústav pamäti národa 

UK KU 
Ružomberok 

Výstava: V tieni tureckého polmesiaca. Spolupráca: Občianske združenie Korunovačná 
Bratislava 

UK KU 
Ružomberok 

Informačné hodiny a exkurzia pre študentov nadstavbového štúdia SZŠ sv. Alžbety v 
Košiciach 

UK KU                  
Košice 

Priestory a technické vybavenie 
Využívanie priestorov sa oproti minulému roku diametrálne nezmenilo. V Univerzitnej knižnici UK KU 
v Ružomberku 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 vrátenie kníh. UK KU využíva technológiu 
založenú na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID). Na ochranu knižničného fondu sú používané 
elektromagnetické pásky.  

Z dôvodu presťahovania knižnice na pracovisku v Spišskom Podhradí do nových priestorov sa 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. 

Knižnica na pracovisku v Košiciach bola mimoriadne otvorená v soboty (23.2.; 16.3.; 27.4.; 19.10.; 7.12.),                                    
pre študentov špecifického štúdia so zameraním na problematiku rodiny v programe Master.  
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Tabuľka 46 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2014 - 2019 
Priestory a technické vybavenie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet miest v študovniach a čitárňach  561 561 561 553 555 555 

Celková plocha knižnice v m2  6 776 6 776 6 776 6 776 6 758 6 758 

z toho priestory pre používateľov  5 035 5 035 5 035 5 035 5 018 5 018 

Počet selfcheckov 5 5 5 5 5 5 

Počet biblioboxov 6 6 6 6 6 6 

Počet pracovných staníc 3M  9 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 9 9 9 9 9 9 

Počet počítačov  381 401 401 401 401 398 

Počet skenerov  5 5 5 5 5 5 

Počet skenerov pre študentov 6 6 6 6 6 6 

Počet kopírovacích zariadení pre študentov 9 9 9 9 9 9 

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

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

Zamestnanci knižnice 
Nedostatok pracovníkov sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám v roku 2019 poskytla len Filozofická fakulta 
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 knižničného fondu, tvorbe zoznamov 
z darov kníh 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.  

Tabuľka 47  Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU 
Zamestnanci knižnice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov 
(fyzické osoby) 

19 15 15/3 * 15/3 * 14/3 * 11/3* 

Zamestnanci vykonávajúci 
knihovnícke činnosti 

17 18 14/3 14/3 13/3 11/3 

so základným knihovníckym 
vzdelaním (kvalifikačný kurz) 

13 
 

13 14/3 14/3 13/3 11/3 

s odborným knihovníckym vzdelaním 
(VŠ, SOŠ) 

2 2 2/0 2/0 1/0 1/0 

Počet zamestnancov 
(prepočítaný stav na plný úväzok) 

18,2 18,2 15/3 15/3 14/3 11/3 

⃰ 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. 
 
V rámci pracovných ciest i programu ERASMUS+ navštívili UK KU kolegovia z partnerských knižníc  Národní 
knihovna Praha, Ilja State University Tbilisy Gruzínsko, J. Dlugosza Čenstochová, opäť vycestovali viacerí zamestnanci 
UK KU do partnerských univerzít: Univerzita Hradec Králové, Gdynia Maritime University, Masarykova Univerzita 
v Brne. 

Dôležitou udalosťou bola účasť vedúcej pracovníčky UK KU na  8. Kolokviu knižnično-informačných expertov 
krajín V4+, ktoré pri príležitosti 100. výročia od založenia organizovala Univerzitná knižnica Bratislava.                  
Hlavnou témou boli  knižnice krajín V4 a ich stratégie v kontexte Manifestu knižníc pre Európu, úspešné 
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medzinárodné, európske a národné projekty v knižniciach krajín V4 a rozvíjanie projektov a perspektív 
medzinárodnej spolupráce. Vedúca pracovníčka UK KU sa stala členkou redakčnej rady Bulletinu SAK.                                  
Ako prednášajúca sa zúčastnila 21. zasadnutia Národnej komisie pre služby s podtitulom Knižnica bez bariér. Príspevok 
Služby študentom so špecifickými potrebami - spolupráca Poradenského centra a Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity 
v Ružomberku bol publikovaný v časopise Knižnica č.3/2019. 

V roku 2019 došlo k zmene organizačnej štruktúry rektorátu. UK KU sa stala útvarom riadeným prorektorom                   
pre vedu a umenie. Rovnako došlo aj k zmene vnútorných predpisov UK KU, kedy sa Organizačný poriadok UK 
KU zlúčil so Štatútom UK KU. Na pracovisku v Košiciach došlo k zmene zodpovedného pracovníka z dôvodu 
odchodu do starobného dôchodku. Nový zodpovedný zamestnanec absolvoval akreditovaný knihovnícky kurz 
v Slovenskej národnej knižnici. Ku koncu roka sa odborní zamestnanci UK KU zúčastnili na pripomienkovaní novej 
Vyhlášky o evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a taktiež sa aktívne zapojili do pripomienkovania analýzy výberu 
nového knižnično-informačného systému pod skratkou IKIS, ktorý by mal v rámci konzorcia v  blízkej budúcnosti 
nahradiť KIS Virtuu. 

Plán na rok 2020 
Aj počas roka 2020 máme záujem naďalej skvalitňovať naše služby a implementovať najnovšie trendy z oblasti 
knihovníctva. V úvode roka dôjde k personálnej výmene 2 zamestnankýň z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku, bude potrebné preškolenie a zaučenie nových zamestnancov (výpožičky + publikačná činnosť). 
Očakávaným krokom zo strany CVTI SR bude redukcia portfólia EIZ a spolufinancovanie databáz projektu 
NISPEZ zo strany vysokých škôl. Podľa prejaveného záujmu bude na KU dostupná len databáza WoS a Scopus. 
V prístupe k databázam GALE sa oproti roku 2019 nič nezmení.  UK KU sa opäť stane aj miestom kultúrno – 
spoločenského života v rámci výstavných a literárnych podujatí s dôrazom na okrúhle 20. výročie od založenia 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. UK KU je zapojená do organizácie a prípravy nultého ročníka 
multižánrového festivalu UNIUM, ktorý sa bude konať v apríli 2020. V rámci osláv 20. výročia bude v priestoroch 
UK KU otvorený Kabinet dejín Katolíckej univerzity. 
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9.3 Vydavateľstvo VERBUM 

V roku 2019 VERBUM – vydavateľstvo KU vydalo 102 titulov: 

1 
MIŠKOVIČ, Ondrej: Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0635 – 8 

2 
MIŠKOVIČ, Ondrej: Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0636 – 5 

3 
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena: Génius loci Spiša. Kultúrne dedičstvo Šarišského regiónu v kontexte  
vzdelávania – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0637 – 2 

4 
OKÁLOVÁ, Oľga: Východiská Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS 
pre národnú stratégiu multidisciplinárnej pomoci. Strategický plán 2018 – 2028. I. časť – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0638 – 9 

5 
JUHÁS, Vladimír: Kresťanstvo a telesnosť. Abstrakty príspevkov pozvaných účastníkov – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0639 – 6 

6 
JUHÁS, Vladimír: Kresťanstvo a telesnosť. Abstrakty príspevkov pozvaných účastníkov – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0640 – 2 

7 
PETLÁK, Erich: Súčasnosť a perspektívy edukácie III. – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0641 – 9 

8 
ŠKOVIERA, Albín: Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0642 – 6 

9 
BLAHUTOVÁ, Anna: Športová príprava v zjazdovom lyžovaní – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0643 – 3 

10 
KOVÁČ – PETROVSKÝ, Dušan: Pietas bola u ľudí – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0644 – 0 

11 
CHOVANEC, Ferdinand – JUREČKOVÁ, Mária: Mikulášska matematická škola – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0645 – 7 

12 
MOLOKÁČ, Milan: Slovenská katolícka charita (1927 – 1995) – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0646 – 4 
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13 
KRŠKA, Peter – ALMAŠIOVÁ, Angela: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku 2018 – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 
561 – 0647 – 1 

14 
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena: Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo zemplínskeho regiónu v kontexte 
vzdelávania – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0648 – 8 

15 
GOLIANOVÁ, Monika: Božie slovo z dvoch vrchov. Dekalóg a blahoslavenstvá v reči na vrchu ako 
výraz zjavenej morálky – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 
0649 – 5 

16 
GEJDOŠ, Miroslav – ŠKOLKAYOVÁ, Slávka: Psychomotorika  žiakov mladšieho školského veku – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0650 – 1 

17 
ŠROBÁROVÁ, Soňa – PTÁK, Boris – GEJDOŠOVÁ, Zuzana: Rodina v kontexte sociálnych zmien                           
v súčasnosti – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0651 – 8 

18 
KRUŠINSKÁ, Martina: Muzilienka. Hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+ – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0652 – 5 

19 
KOLLÁROVÁ, Eva: Русский язык в центре Европы 19 – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo 
KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0653 – 2 

20 
BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera (eds.): Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0654 – 9 

21 
: Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0655 – 6 

22 
EMMEROVÁ, Ingrid: Prevencia v škole a nové trendy rizikového a problémového správania žiakov – 
1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0656 – 3 

23 
OBUŠEKOVÁ, Darina: Umenie sprevádzať. Duchovné  sprevádzanie mládeže – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0657 – 0 

24 
BUDAYOVÁ, Zuzana – BURSOVÁ, Janka: Religio et societas IV. – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0658 – 7 

25 
BUDAYOVÁ, Zuzana: Sociálne neprispôsobiví občania v intenciách sociálnej práce – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0659 – 4 
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26 
MARŤÁK, Michal – ZENTKO, Jozef: Verný poslaniu. Spomienky na Mons. Jána Zentka – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0660 – 0 

27 
HIŠEM, Cyril: Fenomén mučeníctva v košickj arcidiecéze. Zborník príspevkov z konferencie konanej 
dňa 15. januára 2019 v Košiciach pri príležitosti 400. výročia smrti sv. košických mučeníkov – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0661 – 7 

28 
KOŠTIAL, Ján: Štruktúra športového výkonu v prekážkových šprintérskych disciplínach chlapcov – 2.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0662 – 4 

29 
KOŠTIAL, Ján: Účinnosť tréningového zaťaženia na zmeny pohybovej a športovej výkonnosti mladých 
atlétov – prekážkarov – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 
0663 – 1 

30 
MELICHERČÍKOVÁ, Danica a kol.: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0664 – 8 

31 
BUDAJ, Pavol: Rozvojový manažment a náboženský cestovný ruch mesta Poprad – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0665 – 5 

32 
MATEJOVÁ, Miriam: Základy hudobnej edukácie. Teoretická časť – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0666 – 2 

33 
ROCHOVSKÁ, Ivana – KRUPOVÁ, Dagmar: Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova aj pre 
(ne)výtvarníkov – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0667 – 9 

34 
PAUDITŠOVÁ, Eva – KOZOVÁ, Mária a kol.: Krajinná štúdia – Vlkolínec – 1.– Ružomberok : VERBUM 
– vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0668 – 6 

35 
TEPLIČANCOVÁ, Mária: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VIII. – 1.– Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0669 – 3 

36 
KOLŠOVSKÁ, Gabriela: Život a dielo Hildegardy z Bingenu – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0670 – 9 

37 
MADZÍK, Peter: The Poprad Economic and Management Forum 2019 – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0671 – 6 

38 
BELLOVÁ, Slavomíra – SIVÁKOVÁ, Gabriela – TIŠŤANOVÁ, Katarína: Devalvačné prejavy žiakov                           
a možnosti ich eliminovania na základnej škole – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. 
ISBN 978 – 80 – 561 – 0672 – 3 
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39 
KOHÚTOVÁ, Katarína – PETLÁK, Erich – ŠKOVIERA, Albín: Devalvačné prejavy žiakov a možnosti 
ich eliminovania na strednej škole – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 
80 – 561 – 0673 – 0 

40 
SLOTKA, Róbert: Sprievodca duchovnými a spoločenskými akciami na Katolíckej univerzite v AR  
2019/20 – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0674 – 7 

41 
JUHÁSOVÁ, Jana: Melankólia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike.  
Vysokoškolské učebné texty/Kompendium pre začínajúcich autorov – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0675 – 4 

42 
PETROVIČ, Peter: Vyučovanie prírodovedných predmetov v špeciálnej základnej škole – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0676 – 1 

43 
LABÁTH, Vladimír: Moc a pomoc – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 
80 – 561 – 0677 – 8 

44 
ADAMKO, Rastislav: Náuka o hudobných formách – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0678 – 5 

45 
HOLEC, Peter: Biologická evolúcia – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 
80 – 561 – 0679 – 2 

46 
LACKO, Anton – HRUBOŇ, Antonín – LACKOVÁ, Lucia – DANIHEL, Libor – HRUŠKA, Ján: Vybrané 
kapitoly z fyziológie. Učebné texty pre nelekárske zdravotnícke odbory – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0680 – 8 

47 
RÉDLI, Richard: Privilégiá premonštrátskeho rádu – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0681 – 5 

48 
CHANAS, Jaroslav: Svet vo víre kultúrnej vojny. Prienik rodových teórií a ideológie do medzinárodných 
dokumentov – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0682 – 2 

49 
KYTKOVÁ, Ľudmila: Kresťanská rodina v turbulenciách dnešnšj doby a formovanie náboženského 
života mládeže na Orave – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 
0683 – 9 

50 
ŠUĽOVÁ, Michaela a kol.: Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0684 – 6 

51 
ŠUĽOVÁ, Michaela a kol.: Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0685 – 3 
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52 
HUĽOVÁ, Zlatica: Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom 
kontexte – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0686 – 0 

53 
KAMANOVÁ, Irena – ŠTEFÁKOVÁ, Lenka: Sociálne služby v samospráve. Recenzovaný zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0687 – 7 

54 
LAZÚR, Ondrej: Eucharistia utvára Cirkev – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. 
ISBN 978 – 80 – 561 – 0688 – 4 

55 
LEŠKOVÁ, Lýdia: Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. Sáry Salkaházi – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0689 – 1 

56 
KOVÁČOVÁ, Barbora – VALACHOVÁ, Daniela: Expresivita v (art)terapii II. – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0690 – 7 

57 
BOHÁČ, Artur - ČIEF, Rastislav: Regionálna geografia Afriky – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0691 – 4 

58 
PROCHÁZKOVÁ, Martina: Ars et educatio V. – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. 
ISBN 978 – 80 – 561 – 0692 – 1 

59 
DIETZOVÁ, Andrea: Canisterapia a jej uplatnenie v sociálnych službách – 1.– Ružomberok : VERBUM 
– vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0693 – 8 

60 
LITTVA, Vladimír a kol.: Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve. Vybrané kapitoly – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0694 – 5 

61 
LITTVA, Vladimír a kol.: Professional Applied Ethics in Public Health. Selected Chapters – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0695 – 2 

62 
MARKOVIČOVÁ, Katarína – MEDŽOVÁ, Martina: Manage UNI studies. Tips of the CU Counselling 
Centre for University Students – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 
561 – 0696 – 9 

63 
ČERNÁ, Ľubica: Podnikové hospodárstvo – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 
978 – 80 – 561 – 0697 – 6 

64 
OLEXÁK, Peter: Florián Tománek. Život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0698 – 3 
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65 
LACKO, Anton – TUPÝ, Jaromír – NOVÁKOVÁ,  Mária – ANDRÁSI, Imrich: Ružomberské 
zdravotnícke dni 2019 - XIV. ročník. Zborník z medzinárodnej konferencie – 1.– Ružomberok : VERBUM 
– vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0699 – 0 

66 
RUSKO, Pavol: Ozveny prírody – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 
– 561 – 0700 – 3 

67 
HUDECOVÁ, Anna – KOVÁČOVÁ, Barbora: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0701 – 0 

68 
HUDECOVÁ, Anna – KOVÁČOVÁ, Barbora: Špeciálna pedagogika v procese zmien – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0702 – 7 

69 
HLINICKÝ, Jozef – AKIMJAK, Amantius: Predkoncilové kostoly pre obnovenú liturgiu. Ideová a 
architektonická štúdia obnovy Baziliky Panny Márie Snežnej v Bratislave – 1.– Ružomberok : VERBUM 
– vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0703 – 4 

70 
HLINICKÝ, Jozef – AKIMJAK, Amantius: Žilinská katedrála. Historické kostoly pre obnovenú liturgiu 
– 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0704 – 1 

71 
HLINICKÝ, Jozef – AKIMJAK, Amantius: Liturgický priestor po Druhom vatikánskom koncile – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0705 – 8 

72 
HLINICKÝ, Jozef – AKIMJAK, Amantius: Sakrálne umenie po Druhom vatikánskom koncile                                  
na Slovensku – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0706 – 5 

73 
BIZOŇOVÁ, Monika – OLEJNÍK, Vladimír: Jezuitské gymnázium a učiteľský ústav. Duchovné                                 
a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly II. – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 
978 – 80 – 561 – 0707 – 2 

74 
KNAPÍK, Ján: Voľnočasová edukácia vysokoškolákov v univerzitnom pastoračnom centre – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0708 – 9 

75 
MATEJOVÁ, Miriam: Úvod do hudobnej estetiky – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0709 – 6 

76 
HUDECOVÁ, Anna: Náhradná starostlivosť – šanca pre deti z ohrozených rodín – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0710 – 2 

77 
HUDECOVÁ, Anna: Práca s ohrozenou rodinou v kontexte špeciálnej pedagogiky – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0711 – 9 
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78 
LEŠKOVÁ, Lýdia: Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. Sáry Salkaházi. Zborník príspevkov                     
z medzinárodnej vedeckej konferencie – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 
978 – 80 – 561 – 0712 – 6 

79 
HUŤKA, Miroslav: Aktuálne otázky výskumu humanitných vied II. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej v Ružomberku dňa 7. 12. 2019 – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0713 – 3 

80 
KOVÁČOVÁ, Barbora: Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0714 – 0 

81 
KOVÁČOVÁ, Barbora: Zoznámme sa so skrytou agresiou v predškolskom veku – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0715 – 7 

82 
JABLONSKÝ, Tomáš: Štúdie o latentnej agresii – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. 
ISBN 978 – 80 – 561 – 0716 – 4 

83 
OBUŠEKOVÁ, Darina: Jean Vanier: brat odmietaných. Princípy sociálnej činnosti v komunite Archa – 
1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0717 – 1 

84 
KNAP, Lukáš: Pastorácia Rómov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0718 – 8 

85 
IZRAEL, Pavel – HOLDOŠ, Juraj a kol.: Digitálne detstvo – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo 
KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0719 – 5 

86 
NEUBAUER, Karel – NEUBAUEROVÁ, Lenka: Neurodegenerativní onemocnění a poruchy 
komunikace u dospělých a stárnoucích osob – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. 
ISBN 978 – 80 – 561 – 0720 – 1 

87 
PLÁVKOVÁ TINÁKOVÁ, Aurélia: Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to 
Speakers of Other Languages-Part IV. Practical Guide – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0721 – 8 

88 
RASSU NAGY, Viera: L’italiano con noi – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 
978 – 80 – 561 – 0722 – 5 

89 
BAROKOVÁ, Anna: Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0723 – 2 

90 
NOVOTNÁ, Alena: Poradenstvo a podporné témy zo sociálnej práce – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0724 – 9 
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91 
JUHÁSOVÁ, Jana: Vybrané aspekty vyučovania humanitných predmetov – 1.– Ružomberok : VERBUM 
– vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0725 – 6 

92 
ZACHAR, Lukáš – LACKO, Anton – ADAMÍKOVÁ, Klaudia: Hodnotenie vybraných parametrov 
kvality v projekčnej rádiografii – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 
561 – 0726 – 3 

93 
RAGAN, Gabriel: Svetlo poznania pre rozvážnu politiku – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo 
KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0727 – 0 

94 
RAGAN, Gabriel: Svetlo poznania dobra pre dnešnú spoločnosť – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0728 – 7 

95 
KRIVDA, Andrej: Omše za zosnulých podľa tretieho typického vydania Rímskeho misála – 1.– 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0729 – 4 

96 
KRIVDA, Andrej: Obrad krstu detí podľa druhého typického vydania – 1.– Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0730 – 0 

97 
KOVÁČOVÁ, Barbora: Diverzita špecifických ukazovateľov v terapii s bábkou – 1.– Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0731 – 7 

98 
KOVÁČOVÁ, Barbora: Evalvácia voľnočasových aktivít u osôb so zdravotným znevýhodnením                             
v neformálnom prostredí – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 
0732 – 4 

99 
JENČO, Ján: Kresťanská výchova v rodine – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 
978 – 80 – 561 – 0733 – 1 

100 
JENČO, Ján: Katechetika základná – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 
80 – 561 – 0734 – 8 

101 
RAGAN, Emil: Základy filozofie pre sociálnu prácu – 1.– Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 
2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0735 – 5 

102 
RONČÁKOVÁ, Terézia: Žurnalistické žánre. Vysokoškolská učebnica – 2. – Ružomberok : VERBUM – 
vydavateľstvo KU. 2019. ISBN 978 – 80 – 561 – 0736 – 2 
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Počas roka 2019 vychádzali vo VERBUM-e – vydavateľstve KU nasledujúce časopisy: 
 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) - edvidovaný v SCOPUSe 
 Verba Theologica (TF KU), 
 Notitiae Historiae Ecclesiasticae (TF KU), 
 Verbum, Časopis pre kresťanskú kultúru, 
 Reflexie, Kompendium teórie a praxe podnikania (PF KU). 

  
VERBUM – vydavateľstvo KU v roku 2019 zabezpečovalo aj tieto činnosti: 

 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 niektorých periodík do CEEOL, 
 grafické spracovanie časopisu Kuriér, 
 správa databázy predplatiteľov časopisu Verbum. 
 grafické spracovanie časopisu Verbum. 

V roku 2019 došlo k zmene organizačnej štruktúry rektorátu. VERBUM – vydavateľstvo KU sa stalo útvarom 
riadeným prorektorom pre vedu a umenie. Rovnako došlo aj k zmene vnútorného predpisu a bol vydaný nový 
Štatút VERBUM – vydavateľstvo KU. 

9.4 Oddelenie prevádzky a investícií 

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. 

- Koordinuje činnosti v oblasti poistenia majetku a osôb, vedie kontakt s poisťovňou, zabezpečuje zmeny 
v oblasti poistenia. 

- Vykonáva úlohy v oblasti 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 externých dodávateľov činnosti pre zabezpečenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby pre Katolícku univerzitu 
v Ružomberku. 

- Zabezpečuje splnenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť každoročne v elektronickej podobe príslušnému 
orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej 
kategórie z hľadiska zdravotného rizika (údaje k 31. decembru 2019). 

- Organizuje pravidelné preškolenia zamestnancov a študentov KU v oblasti BOZP a PO. 

- Organizuje vykonanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch univerzity. 
Informuje súčasti KU o výsledku prehliadok; spolupracuje pri odstraňovaní zistených nedostatkov v oblasti 
ochrany pred požiarmi. 
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- Spolupracuje s oddelením verejného obstarávania a investícií pri procese výberu dodávateľov na vykonávanie 
pravidelných revízií technických zariadení pre všetky súčasti KU. Následne objednáva a koordinuje činnosti 
s dodávateľmi revízií v intervaloch stanovených podľa príslušnej vyhlášky: výťahy, elektrické a plynové 
zariadenia, tlakové nádoby, expanzomaty, rozvody elektriny a plynu, komíny, vzduchotechnika v budove 
Univerzitnej knižnice KU, elektrická a hlasová požiarna signalizácia, zabezpečovacie systémy, hasiace 
prístroje, požiarne uzávery, požiarne klapky, hydranty. 

- Zabezpečuje oznámenie údajov prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych 
klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek 
chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich 
fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu CO2 alebo viac za rok 2019 na Okresný úrad Odbor 
starostlivosti o životné prostredie v Ružomberku (zariadenia umiestnené a využívané v budove Univerzitnej 
knižnice KU). 

- Informuje súčasti KU o povinnosti vyplývajúcej z Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti; Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. Spracováva podklady a zabezpečuje centrálne za pracoviská v Ružomberku zaslanie tlačiva – 
„Ohlásenie o vzniku nebezpečného odpadu a nákladní s ním“ na Okresný úrad Odbor starostlivosti o životné 
prostredie v Ružomberku. 

- Koordinuje a spravuje činnosti týkajúce sa služieb mobilného operátora v rámci Hlasovej virtuálnej privátnej 
siete na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

- Zabezpečuje komunikáciu s mobilným operátorom, aktiváciu a rušenie služieb (na základe schválených 
požiadaviek fakúlt a ostatných súčastí KU). 

Činnosť v oblasti služieb 
Zamestnanci oddelenia sa podieľajú na drobných opravách a údržbe priestorov budovy Univerzitnej knižnice KU 
a Rektorátu KU. V zimnom období zabezpečujú pravidelné odpratávanie snehu na im pridelených úsekoch. 
Zabezpečujú koordináciu vývozu komunálneho odpadu, separáciu odpadu a pravidelné čistenie pridelených 
priestorov. 

Oddelenie zabezpečuje a spolupracuje na zabezpečení nevyhnutných technických opatrení, ktoré vyplývajú 
z protokolov o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení. 
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9.5 Formácia na Katolíckej univerzite 

DUCHOVNÉ AKTIVITY 

Pravidelná duchovná činnosť: 
 Sv. omše: počas kalendárneho roka 2019 sa slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Alberta  

na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, v Kostole sv. Rodiny, v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol 
Jezuitov a  na internátoch RUŽA a TRIO. V týždni je slúžených pre univerzitárov 19 sv. omší. 

 Duchovné rozhovory a sv. spoveď. 

 Príprava k sviatostiam: prípravu k iniciačným sviatostiam absolvovala jedna absolventka KU. Ostatným 
študentom bola odporučená príprava vo farnostiach;. 

 Sústredenia zo spirituality: Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného základu na KU 
v Ružomberku a tvoria pre kňazov z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (ďalej len UPaC) 
podstatnú univerzitnú pastoračnú činnosť. SZS umožňujú osobný kontakt kňazov UPaC so všetkými 
študentmi KU a vytvárajú hodnotný evanjelizačný priestor a pre katechézu dospelých.  

 Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU, ktorá sa uskutočnila pred začiatkom AR 2019/20 
(11. 09. 2019). Jej súčasťou bola aj prednáška pod názvom – Spiritualita spoločenstva, ktorú predniesol 
salezián – don Anton Červeň, SDB. Po nej pokračovala duchovná obnova slávením sv. omše v Kostole                  
sv. Rodiny.  

Ku intelektuálnej a duchovnej formácii vysokoškolských učiteľov, výsskumných pracovníkov                                   
a ďalších zamestnancov KU prispievali prednášky „Hosť na KU“. 

 Činnosť malých spoločenstiev: súčasťou integrálnej formácie študentov KU v Ružomberku sú aj malé 
spoločenstvá, ktoré ponúkajú mladým študentom stretnutie v skupinkách. Ich náplňou je spoločné 
uvažovanie nad Božím slovom, reflexia nad životom vo svetle Božieho slova, spoločná modlitba 
a zdieľanie sa. Malé spoločenstvá študentov, ktoré vyvíjali svoju činnosť na internátoch Ruža a Trio, 
moderovali univerzitní kapláni.  

Témy stretnutí v letnom semestri AR 2018/19 vychádzali z okruhov biblika.  

V zimnom semestri AR 2019/20 sa v UPaC uskutočnil Alfa kurz. Účastníci evanjelizačného kurzu                             
sa stretávali pravidelne každú stredu o 19:00, kde im bolo ponúknuté jednoduché občerstvenie, prednáška 
a práca v skupinkách. Do prípravy kurzu bolo zapojených 15 študentov. Podujatie koordinoval o. Jozef 
Žvanda a študent Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Bc. Daniel Čollák. Počet účastníkov kurzu bol 
25.  

 Modlitbové spoločenstvo: Do formačnej činnosti UPaC na KU sa zapájalo aj Modlitbové spoločenstvo                       
pri KU, ktorého členmi sú študenti, vysokoškolskí učiterlia, zamestnanci a absolventi KU. Toto 
spoločenstvo ponúkalo modlitby chvál (raz za tri týždne v utorok o 19:00 v Kostole sv. Rodiny                                        
v Rybárpoli), stretnutie rodín absolventov KU (raz v mesiaci v nedeľu v UPaC), stretnutia animátorov 
(každý týždeň v stredu), prácu v malých skupinkách (každý týždeň). Modlitbové spoločenstvo duchovne 
sprevádzal o. Róbert Slotka. 

Iné duchovné aktivity: 
 duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku Rybárpoli; 

 duchovná obnova pre ružomberských seniorov (duchovná obnova prebieha raz v mesiaci, jej obsahom                  
je sv. omša, adorácia a prednáška); 

 duchovná pomoc pri obnove modlitbových spoločenstiev v Ružomberku (celodenný program prebieha 
raz za dva mesiace v Jezuitskom kostole); 

 pomoc pri realizácii diecézneho projektu Škola viery; 
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 požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie bytov pedagógov 
i zamestnancov KU, január 2019; 

 evanjelizácia vo farnostiach spojená s propagáciou Katolíckej univerzity a s predstavením činnosti UPaC: 
03. 03. 2019 Sedlice, 24. 03. 2019 Osikov pri Bardejove, 07. 04. 2019 Oravské Veselé, 08. 12. 2019 Chlebnice; 

 týždeň za ochranu počatého života (viaceré podujatia), 18. – 22. 03. 2019; 

 pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo farnosti Ružomberok a okolitých farnostiach pred Veľkou 
nocou; 

 celouniverzitná krížová cesta na ružomberskej Kalvárii, 20. 03. 2018, 90 účastníkov; 

 odber krvi v UPaC, 27. 03. 2019 (40 účastníkov) a 02. 10. 2019 (32 účastníkov); 

 duchovná obnova s P. Eliasom Vellom OFM conv, Aula Jána Pavla II., KU, 20. – 23. 06. 2019; 

 pomoc pri organizovaní Detskej univerzity, 01. – 04. 07. 2019; 

 účasť na Národnom pochode za život, Bratislava, 22. 09. 2019; 

 pomoc pri modlitbách za nenarodené deti a podpore Fóra života, 21. – 25. 10. 2019; 

 odpustová slávnosť sv. Alberta Veľkého v Kaplnke sv. Alberta Veľkého, 13. 11. 2013, hlavný celebrant 
a kazateľ Mgr. Vladimír Bača; 

 duchovný pobyt u benediktínov v Sampore, 22. – 24. 11. 2019, 10 účastníkov; 

 Adventný Krakow, 04. 12. 2019, 42 účastníkov; 

 pomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo farnosti Ružomberok a okolitých farnostiach pred 
Vianocami; 

 požehnávanie bytov veriacich, ktorí navštevujú Kostol sv. Rodiny, 26. 12. 2019; 

 odpustová slávnosť sv. Rodiny v Kostole sv. Rodiny, 29. 12. 2019, hlavný celebrant a kazateľ o. Dušan 
Galica; 

FORMAČNÉ AKTIVITY 

Utorky s hosťami 
Prednášky sa uskutočnili počas prednáškového obdobia v utorok o 16:16 v UK KU. Podujatie doprevádzali 
hudobné skladby prednesené študentmi a doktorandmi PF KU v Ružomberku pod vedením pedagógov z Katedry 
hudby PF KU v Ružomberku. Časové trvanie podujatie bolo 1,5h. V priemere sa na každom podujatí zúčastnilo 
okolo 60 ľudí. 

Témy prednášok v letnom semestri AR 2018/19: 
12. 02. 2019 Manželia Žihlavníkovci: Cesta do manželstva 
19. 02. 2019 Ing. ThLic. Jozef Žvanda, PhD.: SDM Panama 2019 hlboko v srdci 
26. 02. 2019 prof. dr hab. Wojciech Pikor: Etiológia násilia v Gn 1 – 11 
05. 03. 2019 Mgr. Peter Dvorský: Sakrálna tvorba v diele akademického maliara Ľudovíta Fullu  
12. 03. 2019 PhDr. Imrich Degro, PhD.: Charizmatická komunikácia s Bohom – dary Ducha Svätého 
19. 03. 2019 Mgr. Lukáš Obšitník: Predstavenie knihy „Vyriekli krivé svedectvo“.  
26. 03. 2019 P. Ján Benkovský, SJ: Mystik otvorených očí 
02. 04. 2019  G. M. Setti Carriro: Chápadlá mafie a postoj spoločnosti 

Témy prednášok v zimnom semestri AR 2019/20: 
01. 10. 2019 Kňazi UPaC Jána Vojtaššáka: Putovanie do Santiaga de Compostella z Lúrd 
08. 10. 2019  Pavol Jarkovský: Misijná skúsenosť zo Sibíri 
15. 10. 2019 ThLic. Ján Bystriansky, PhD.: Priateľstvo/Život sv. Jána Pavla II. 
22. 10. 2019 MUDr. Juraj Mitura: Krv – tajomný tekutý ľudský orgán  
05. 11. 2019 ThLic. Jozef Luscoň, PhD.: O čerstvej knihe – „Choďte a urobte prievan v mediálnom smogu“     
19. 11 .2019 doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc: Rozjímanie nad medveďmi 
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26. 11. 2019 prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD.: Žalm 19 – divadlo Božej slávy 

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

 Študentský večer, 25. 09.2019, Foajé PF KU; 
 pomoc pri organizácii podujatia – Jesus Christ, Superstar (Rebeli), 08. 10. 2019, Aula Jána Pavla II.,                      

220 účastníkov; 
 Beánia KU, 08. 11. 2018, Veľká dvorana Kultúrneho domu Andreja Hlinku, 130 účastníkov; 
 Adventný večer, 10. 12. 2019, UPaC., 70 účastníkov; 
 Filmový klub na KU, dvakrát v mesiaci o 19:00 v priestoroch UPaC, moderoval ho PaedDr. Ján Gera, 

PhD., UPaC, 10 účastníkov; 
 Tvorivé dielne – pravidelné aktivity prebiehali v utorok a v stredu od 10:00 – 15:00. V tvorivých dielňach 

sa realizovali tieto aktivity: výroba ružencov, vianočných ozdôb, pozdravov a stromčekov, výzdoba na 
kultúrno-spoločenské akcie; 

 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,  
 v advente sa konali dva turnaje vo volejbale a futsale. 

Pri KU je zriadený turistický klub, ktorého členmi sú aj kňazi z UPaC. Počas roka sa organizovali niekoľko 
turistických akcií.  
V letnom semestri sme absolvovali tieto túry: 
09. 02. 2019 Babia hora (1.725 m),  
23. 02. 2019 Chata pod Chlebom (1.415 m),  
02. 03. 2019 Žiarska chata (1.300 m),  
23. 03. 2019 Zvolen (1.403 m),  
27. 04. 2019 Zamkovského chata (1.475 m), 
01. 05. 2019 Choč (1.608 m), 
08. 05. 2019 Šíp (1.170 m).  

Turistiku v letnom semestri zabezpečoval o. Dušan Galica. 

V zimnom semestri sme realizovali tieto turistiky:  
18. 09. 2019 Ružomberská kalvária (600 m),  
19. 09. 2019  Vlkolínske lúky (815 m),  
26. 09. 2019 Čebrať (945 m),  
28. 09. 2019 Siná (1.560 m), 
05. 10. 2019 Salatín (1.630 m),  
19. 10. 2019 Choč (1.608 m),  
26. 10. 2019 Chata pod Suchým (1.070 m),  
23. 11. 2019 Chata pod Borišovom (1.260 m).  

V zimnom semestri turistiku koordinovali študenti Ján Cibulka (FF KU) a Sarah Kertysová (PF KU). 
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10 ROZVOJ 
 

10.1 Projekty z fondov EÚ 

V roku 2019 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku riešené dva projekty z fondov EÚ: 
Základné údaje o projekte 
Názov projektu:    Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů  

Kód projektu v ITMS2014+:  304031D001 
Výzva:     INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 
Operačný program:   304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os:    3 Rozvoj miestnych iniciatív  
Špecifický cieľ:   3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych                                  

a regionálnych aktérov 
Poskytovateľ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
Hlavný prijímateľ (Vedúci partner): Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 
Hlavný cezhraničný partner:  Katolícka univerzita v Ružomberku, zodpovedný riešiteľ projektu:  

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (PF KU) 
Doba realizácie projektu:   09/2017 - 06/2019 

Požadovaná výška NFP 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:   135 484,44 € 
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:   123 685,79 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:   11 798,65 € 

Požadovaná výška NFP partnera - Katolícka univerzita v Ružomberku 
Celková výška oprávnených výdavkov subjektu:   27 997,35 € 
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku subjektu: 26 597,48 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov subjektu: 1 399,87 € 

Riešenie projektu, ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny 
skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu,           
a to Prírodného parku Mikulčický Luh a lokality Svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, bolo v roku 2019 
úspešne ukončené. Hlavnými výsledkami projektu bola výmena cezhraničných skúseností a príkladov dobrej 
praxe, organizovanie vzdelávacích workshopov a vypracovanie štúdií a metodík využiteľných pre dve riešené 
územia: Mikulčice a Vlkolínec. V rámci riešených území sa realizoval aj prieskum názorov miestnych obyvateľov. 
Záverečným výstupom bolo podpísanie Memoranda o spolupráci pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO, ktoré zabezpečí udržateľnosť ďalšej spolupráce a implementáciu dosiahnutých výsledkov. 

Základné údaje o projekte 
Názov projektu:    Podpora ochrany detí pred násilím 

Kód projektu v ITMS2014+:  312041M679 
Výzva:     OP ĽZ NP 2017/4.1.1/01 
Operačný program:   Operačný program Ľudské zdroje 
Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond 
Prioritná os:    4 Sociálne začlenenie 
Špecifický cieľ:    4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb  
    v spoločnosti, vrátane na trhu práce 
Poskytovateľ:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Prijímateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Partner projektu:    Katolícka univerzita v Ružomberku, zodpovedný riešiteľ projektu:  
Mgr. Pavel Izrael, PhD. (FF KU) 

Doba realizácie projektu:   1/2018 - 8/2020  

Požadovaná výška NFP 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:  12 600 354,53 € 
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 12 594 722,17 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5 632,36 € 

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred 
násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich 
s ochranou detí. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre systémovú podporu ochrany detí pred násilím 
a zriadenie Národnej linky na pomoc detským obetiam. Projekt je zameraný na získanie informácií súvisiacich 
s ohrozením detí v on-line prostredí, so schopnosťami detí a mládeže využívať technológie, informácie o škole, 
rovesníckych vzťahoch a nebezpečenstvách v nadväznosti na užívanie internetu. Samotný výskum je prepojený                 
na celoeurópsky výskumný network  EU Kids Online, ktorý sa zameriava na výskum detí a mládeže z pohľadu 
príležitostí a rizík v online prostredí.  
PODANÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NFP 
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sme sa v roku 2019 zapojili do výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie 
NFP z európskych štrukturálnych a investičných fondov: 

1. Výzva:   Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe 
Kód výzvy:   OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 
Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje 

Podané žiadosti: 

- Názov projektu: Z teórie do praxe - z praxe do teórie 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010U536 

- Názov projektu: Tvoja profesia – tvoja budúcnosť 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010U838 

- Názov projektu: Profesijné študijné programy v zdravotníctve pre prax 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010W411 

2. Výzva:   Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov 
Kód výzvy:   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 
Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje 

Podané žiadosti: 

- Názov projektu: Pripraviť sa, pozor, štart! 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010Y223 

- Názov projektu: Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010Z219 

3. Výzva:  INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 
Kód Výzvy:   INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 

Podaná žiadosť: 

- Názov projektu: Zvýšení kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti památkové péče a ochrany památek 
UNESCO 
Kód projektu v ITMS 2014+: NFP304010T920  
Žiadateľ/Vedúci partner: Akademické centrum studentských aktivit, so sídlom v Brne 
Hlavný cezhraničný partner: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
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10.2 Rozvojové projekty 

V roku 2019 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku riešené dva rozvojové projekty, schválené na základe 
podaných žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie rozvojových projektov vysokej školy na rok 2018, s dobou 
riešenia aktivít projektov do 31.12.2019. 
 
Základné údaje o projekte 
Názov projektu:   Šport ako súčasť inklúzie študentov so špecifickými potrebami                                    

vo vysokoškolskom prostredí 
Číslo projektu:   002KU-2-1/2018 
Zodpovedný riešiteľ projektu:  PaedDr. Peter Krška, PhD. (PF KU) 

Výška dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR v kategórii kapitálové výdavky: 97 799,- EUR 

Cieľom projektu bola podpora inklúzie študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí, 
prostredníctvom športových a rehabilitačných aktivít.   

Výsledkom projektu bolo vybudovanie ihriska a rehabilitačnej zóny pre študentov so špecifickými potrebami. 
Tento objekt bude využívaný všetkými študentmi KU v Ružomberku k rôznorodému športovému vyžitiu, 
predovšetkým k vykonávaniu loptových hier, relaxačných a rehabilitačných aktivít. 
 
Základné údaje o projekte 
Názov projektu:    Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru 

Číslo projektu:    003KU-2-1/2018 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Mgr. Imrich Andrási (FZ KU) 

Výška dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR v kategórii bežné výdavky: 100 000,- EUR 

Riešenie projektu, ktorý sa opieral o Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity 2018-2022, a do ktorého boli zapojené 
všetky fakulty KU v Ružomberku: Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva, Pedagogická fakulta, Teologická 
fakulta, bolo úspešne ukončené. Všetky projektové aktivity sledovali spoločný strategický cieľ, ktorým bol rozvoj 
a podpora univerzity pri napĺňaní dlhodobého zámeru. 
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11 MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

KU si svoje miesto v akademickom prostredí vytvára členstvom vo významných medzinárodných organizáciách. 
Od roku 2010 je členom Medzinárodnej federácii katolíckych univerzít (International Federation of Catholic 
Universities – IFCU/FIUC) a od roku 2007 je členom Európskej federácii katolíckych univerzít (Fédération                                  
des Universités Catholiques Européennes - FUCE). Tieto dve organizácie sa prioritne venujú otázkam existencie 
katolíckych univerzít a ich úlohám, katolíckej identite a jej prežívaniu v súčasnom svete, rozvoju komunikácie                         
a partnerskej siete v rámci katolíckych univerzít. Prostredníctvom Pedagogickej fakulty KU je od roku 2006 členom 
Medzinárodnej katolíckej asociácie vzdelávacích inštitúcií (International Association of Catholic Institutes                                        
of Education - ACISE), ktorá je sektorovou organizáciou Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU/FIUC).                     
Už od roku 2004 sa nadviazala veľmi intenzívna spolupráca s americkými univerzitami. Osobitne významné je,                          
že od roku 2005 je KU zapojená do Partnerstva katolíckych univerzít (Catholic Universities Partnership - CUP), ktoré 
bolo vytvorené z iniciatívy Nanovic Institute pre európske štúdie pri Notre Dame University v USA (štát Indiana).  

Od roku 2018 je KU signatárom Magny Charty Universitatum, ktorá predstavuje základnú listinu definujúcu 
akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít.  

Aj v tomto roku sa pracovníci KU úspešne zapájali do činnosti medzinárodných organizácií, v ktorých sme členmi, 
a využili možnosti, ktoré nám toto členstvo ponúka.  

Účasť na aktivitách organizovaných Európskou federáciou katolíckych univerzít (FUCE) 
V dňoch 16.-18. mája 2019 sa v belgických Antverpách uskutočnilo Plenárne zhromaždenie Európskej federácie 
katolíckych univerzít (FUCE). KU zastupoval prof. František Trstenský. Prvý deň začal rokovaním Predsedníctva 
FUCE, ktorého členom je aj prof. Trstenský (od roku 2016 do roku 2019). Členovia odsúhlasili pridelenie štipendií 
pre študentov, podporu projektov, ktoré financuje FUCE a celkový rozpočet federácie. V piatok program 
pokračoval konferenciou na tému Európsky humanizmus. Jej súčasťou bolo predstavenie projektu Letnej školy, 
ktorá sa plánovala na júl 2019 v talianskom meste Gubbio (na ktorom sa zúčastnili aj vybraní študenti našej KU). 

Dve študentky KU Simona Briššová a Laura Mária Šiškovičová sa v dňoch 8. až 12. júla 2019 zúčastnili letnej školy 
v Gubbiu, v Taliansku, ktorú organizovala Európska federácia katolíckych univerzít. Išlo o program určený 
študentom katolíckych univerzít zameraný na európske hodnoty. Tému Európskeho humanizmu rozdelili                             
do niekoľkých podtém: Prínos histórie k európskemu vedomiu, Literatúra, preklady a európska identita,                           
Veda a technológia a výzva humanizmu v Európe a ďalšie témy. 

Účasť na aktivitách organizovaných Partnerstvom katolíckych univerzít (CUP) a Notre Dame University (USA) 
V dňoch 10. až 12. mája 2019 sa v Ostrihome (Maďarsko) uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov katolíckych 
univerzít strednej a východnej Európy, ktoré organizačne zastrešila Katolícka univerzita Pázmány Péter 
v Budapešti (Maďarsko). Témou stretnutia bola „Udržateľnosť na sociálnom, právnom, politickom 
a environmentálnom základe“. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci Partnerstva katolíckych univerzít (CUP). Takéto 
stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každý rok pod záštitou a s podporou Nanovic Institute pre európske štúdie. 
Za KU sa podujatia zúčastnili: prorektorka prof. Mária Kozová, dekan Filozofickej fakulty KU doc. Marek Babic 
a univerzitná koordinátorka mobilít Mgr. Michaela Moldová Chovancová. Podujatia sa zúčastnili okrem KU 
zástupcovia Katolíckej univerzity v Chorvátsku, Ukrajinskej katolíckej univerzity, Katolícke univerzity Pázmány 
Péter v Budapešti, Katolíckwj univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity 
Sulkhan-Saba Orbeliani v Gruzínsku, Technickej univerzity Graz, Nanovic Institute for European Studies (USA), 
Nadácie Johna Templetona a Konferencie delegátov katolíckych biskupov v strednej a východnej Európe. 
S prednáškami vystúpili kolegovia z hostiteľskej univerzity, rektor Katolíckej univerzity v Chorvátsku aj pozvaný 
hosť z Technickej univerzity Graz (Rakúsko). Cieľom podujatia bolo poukázať na potrebu humanizácie spoločnosti 
a prebratia zodpovednosti za jej smerovanie. Stretnutie umožnilo prerokovať možnosti užšej projektovej 
spolupráce katolíckych univerzít nielen v oblasti medzinárodnej mobility študentov a zamestnancov,                              
ale aj v oblasti spoločných vedeckých a výskumných projektov. 
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Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame (USA, štát Indiana) aj v tomto roku ponúkal 
výskumníkom z inštitúcií zapojených v Partnerstve katolíckych univerzít, medzi ktoré patrí aj KU, možnosť 
uchádzať sa o výskumný pobyt „Visiting scholar positions“ na tejto inštitúcii. Túto možnosť v roku 2019 využili 
zástupcovia troch fakúlt KU, ktorí sa v dňoch 13. až 20. júla 2019 zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic 
Institute pre európske štúdie. Z Pedagogickej fakulty sa seminára zúčastnili prodekanka doc. Markéta Rusnáková 
a prodekanka dr. Angela Almašiová, z Filozofickej fakulty to boli dr. Juraj Holdoš a dr. Pavel Izrael a z Teologickej 
fakulty doc. Martin Uháľ. Okrem nich sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia  katolíckych univerzít z Chorvátska, 
Poľska, Maďarska, Gruzínska a Ukrajiny, ktoré sú partnerskými univerzitami Nanovic Institute. Vvzdelávanie 
lídrov z katolíckych univerzít počas týždenného letného kurzu bolo orientované na rozvoj vodcovských zručností, 
strategické plánovanie, fundraising, hodnotenie kvality a rozvoj filantropie na vysokých školách a v mimovládnych 
organizáciách. Jadro programu tvorili interaktívne prednášky a aktivity v skupinách. Lektormi boli rešpektovaní 
odborníci spolupracujúci s Mendoza College of Business na univerzite Notre Dame. Nanovic Institute sa zameriava 
na rozvoj katolíckeho vysokoškolského vzdelávania v Strednej a Východnej Európe už od roku 2003. 

Účasť na aktivitách organizovaných Magna Charta Universitatum 
Univerzita v Bologni spolu s Observatory Magna Charta Universitatum, Európskou asociáciou univerzít 
a s  podporou ďalších partnerov zorganizovala v dňoch 24. až 26. júna 2019 oslavu 20. výročia podpísania Bolonskej 
deklarácieZa KU sa na podujatí zúčastnila prorektorka KU prof. Mária Kozová. Na dvojdňovej slávnostnej 
konferencii sa zišlo približne 200 rektorov a prorektorov, ako aj ďalších akademických pracovníkov z európskych 
krajín s cieľom výmeny myšlienok týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v rámci bolonského procesu. 
Súčasťou podujatia bola aj konferencie, ktorá bola tematicky rozdelená do sekcií zameraných na aktuálne témy 
európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. 

KU podporuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania aj cez medzinárodné vedecké, umelecké 
a odborné podujatia. Veľmi intenzívne spolupracuje s univerzitami v členských štátoch Európskej únie a úspešne 
rozširuje kooperáciu spočívajúcu vo výmene študentov a vysokoškolských učiteľovi v iných krajinách. Výrazný 
podiel na zahraničnej spolupráci majú projekty realizované cez program Erasmus+ v jeho rôznych kategóriách   
a cez program CEEPUS (zapojené sú Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU). Podpora a rozvoj 
zahraničných vzťahov a mobilít je zakotvená aj v interných predpisoch, ktorých primárnym cieľom je podpora 
a ďalších rozvoj individuálnych pobytov členov akademickej obce, skvalitnenie podmienok pre recipročné 
prijímanie zahraničných poslucháčov a kolegov, ako aj vytvorenie zázemia pre prípravu a následnú realizáciu 
vedeckých a výskumných projektov. Zámerom je rozširovať zahraničnú spoluprácu aj vytvorením spoločných 
študijných programov. 

Vedeckí a pedagogickí pracovníci na fakultách aj v tomto období úspešne realizovali medzinárodné projekty 
(napr.: COST, Jean Monnet, Interreg, Horizont 2020, projekty Vyšehradského fondu a ďalšie). Intenzívnejšia 
spolupráca v rámci medzinárodných projektov je najmä s okolitými krajinami, pričom intenzívnejšie sa rozvíja 
kooperácia s Ukrajinou, Gruzínskom, ale aj štátmi v Strednej Ázii. 

 

11.1 Mobility študentov a zamestnancov 

Katolícka univerzita v Ružomberku sa snaží začleniť zahraničných poslucháčov medzi členov akademickej obce, 
preto pripravuje rôzne kultúrno-spoznávanie podujatia. Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy, mobility KU 
organizovali aktivity zamerané na propagáciu štipendií na fakultných stretnutiach a stretnutiach v inštitútoch 
i počas osobitných podujatí (napr.: „Pizza s Erazmákmi v univerzitnej knižnici“, „Zábavno-vedomostný kvíz“, „Raňajky 
s Erazmákmi“...). Spolu s vysokoškolskými učiteľmi Filozofickej fakulty KU a Pedagogickej fakulty KU zabezpečili 
kurz Discover Slovakia, ktorý sa medzi poslucháčmi zaradil medzi obľúbené. 

V spolupráci so Slovenskou informačnou agentúrou referát pre zahraničné vzťahy a mobility aj tento raz pripravil 
osobitné semináre o ponukách agentúry a usmerňoval záujemcov o štipendiá cez iné grantové schémy. 
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ERASMUS+ KA103 A  KA107 

Aj naďalej bol najvyšší počet mobilít uskutočnený cez program Erasmus+.  Záujem o akademické mobility pretrval. 
V porovnaní s predošlým rokom došlo k miernemu nárastu, napriek skutočnosti, že celkový počet študentov 
a zamestnancov KU poklesol.  

Pre akademický rok 2018/2019 pridelila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania univerzite 
finančné prostriedky vo výške 318 289,00 EUR. Záujem fakúlt o projekt Erasmus+ KA107 vzrástol.                                            
Na tretí projekt Erasmus+ KA107, pripravený Referátom pre zahraničné vzťahy a mobility KU, získala univerzita 
grant vo výške 175 800,00 EUR.  

Tabuľka 48 Financie pridelené KU pre program Erasmus+ KA103 

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 93 600,00 35 100,00 35 100,00 65 600,00 18 983,00 293 390,00 

2018/2019 90 656,00 68 951,00 56 950,00 36 850,00 64 600,00 19 360,00 318 289,00 

 
Tabuľka 49 Financie pridelené KU pre program Erasmus+ KA107 

Akademický rok 

Mobilita 
za účelom 

štúdia/ 
suma (€) 

Mobilita za 
účelom výučby/    

suma (€) 

Mobilita za 
účelom 

školenia/   
suma (€) 

Organizácia 
mobilít 

/ 
suma (€) 

 
Spolu    

/ 
suma (€) 

2016/2017 22 000,00 6 200,00 7 320,00 6 650,00 42 170,00 

2017/2018 14 720,00 4 640,00 4 640,00 4 200,00 28 200,00 

2018/2019 74 995,00 43 380,00 31 175,00 26 250,00 175 800,00 

MOBILITA ŠTUDENTA - študijný pobyt Erasmus+    

Počet študijných pobytov aj v tomto období klesol. Hlavným dôvodom bolo 31 rezignácií (osobné, študijné dôvody 
a komplikácie pri registrácii študentov inej - ako slovenskej národnosti). Spolu mobilitu realizovalo                                         
40 poslucháčov (v uplynulom roku 47) a dvaja poslucháči v rámci Erasmus+ KA107. Štandardne bol najväčší 
záujem o mobility v Česku a v Poľsku. Jeden až dva semestre strávili poslucháči aj na univerzitách v Chorvátsku, 
Slovinsku, Macedónsku, Lotyšsku i na Ukrajine. Vysoký záujem pretrval o Taliansko. 

MOBILITA ŠTUDENTA  A ABSOLVENTA - pracovná stáž Erasmus+ 

Potreba nadobudnúť praktické zručnosti počas vysokoškolského štúdia sa prejavila na vyššom počte záujemcov 
o stáž než o štúdium. KU vyslala spolu 63 stážistov, teda o 3 poslucháčov menej ako v minulom období. Spomedzi 
prihlásených uchádzačov rezignovalo 7 osôb. Znova bolo najviac záujemcov z Fakulty zdravotníctva KU. 
Poslucháči využili doterajšie kontakty a pracovali v inštitúciách, s ktorými má univerzita niekoľkoročné väzby,                      
aj v inštitúciách, ktoré si poslucháči vyhľadali sami. Stáž bola užitočná tak pre študentov, ako aj pre prijímajúce 
inštitúcie, z ktorých niektoré ponúkli stážistom pracovné miesto. Stáž sa uskutočnila v Česku, v Anglicku, 
Chorvátsku, Taliansku , Maďarsku, Litve a Turecku.  

Poslucháči využili aj iné programy, aby sa zúčastnili letných jazykových kurzov, absolvovali študijné a výskumné 
pobyty (cez bilaterálne dohody finančne podporené fakultami alebo cez medzivládne dohody s prideleným 
štipendiom, cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdia). Možnosti, ktoré ponúka Národný 
štipendijný program nevyužili. 
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ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 

Pred mobilitou i počas samotnej realizácie študijného pobytu či stáže, prostredníctvom Referátu pre zahraničné 
vzťahy a mobility v spolupráci s fakultami, boli organizované kultúrno-adaptačné podujatia a rozšírená ponuka 
predmetov v cudzích jazykoch. Cez program Erasmus+ KA103 univerzita hostila 30 poslucháčov na štúdium                           
a 5 na stáž. Cez program Erasmus+ KA107 na KU študovali  9 poslucháči. Študenti pochádzali z Poľska, Čiech, 
Španielska, Talianska, Francúzska, Ukrajiny i Gruzínska, Chorvátska, Poľska a Lotyšska.  

Cez bilaterálne dohody KU prijala poslucháčov na semestrálny pobyt z Indie. Stredoeurópsky výmenný program 
pre univerzitné štúdia využili tí zahraniční študenti, ktorým vyhovoval kratší študijný pobyt.  

MOBILITY ZAMESTNANCOV 

Zamestnanci aj v tomto období uskutočnili krátkodobé zahraničné cesty za účelom výučby a získavania nových 
poznatkov v podobe rôznych kurzov a tréningov, hlavne cez program Erasmus+ KA103 a Erasmus+ KA107. 
Výskumné pobyty realizovali cez bilaterálne dohody alebo fakultné grantové schémy zamerané na podporu 
rozvoja vedeckých, publikačných a pedagogických aktivít (krajiny EÚ). Aj v tomto roku absolvovali niekoľkí 
pracovníci buď týždňový alebo mesačný formačno-vzdelávací pobyt (USA).  

 

Zamestnanci KU absolvovali niekoľkodňové zahraničné cesty aj tento rok hlavne cez program Erasmus+ KA103 
a Erasmus+ KA107. Cez bilaterálne dohody a vlastné grantové schémy uskutočnili dlhodobé vedecko-výskumné 
pobyty (USA), krátkodobé prednáškové a jazykové pobyty (krajiny EÚ).  

Výučba Erasmus+ 

Možno konštatovať, že záujem o výučbový typ mobility medzi zamestnanci KU pretrval. Mobilitu v rámci 
projektov Erasmus+ KA103 uskutočnilo 87 vysokoškolských učiteľov, čo je o 7 mobilít viac ako v uplynulom roku. 
Očakávaný bol vyšší počet, no napokon došlo k rezignáciám pracovníkov zo zdravotných dôvodov.                                       
Úzke akademické väzby sú s českými a poľskými univerzitami, preto väčšina vyučujúcich realizovala mobilitu 
práve v týchto krajinách. Rovnako je niekoľkoročná dobrá spolupráca s talianskymi univerzitami, a tak znova došlo 
k recipročnej výmene vysokoškolských učiteľov. Podobne, ako v predošlom období akademici uskutočnili mobilitu 
v Lotyšsku, Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Macedónsku, v závislosti od svojho odborného zamerania. Rozšírenie 
spolupráce o ďalšie partnerské krajiny v rámci projektu Erasmus+ KA107 umožnilo 8 vysokoškolských učiteľov 
vyučovať na partnerských univerzitách v Albánsku, Jordánsku a Rusku. 

Školenie Erasmus+ 

Univerzita dlhodobo podporuje rozvoj odborných zručností aj administratívnych pracovníkov. Spolu tak mohlo 56 
osôb získavať skúsenosti a nové poznatky na partnerských univerzitách v rámci projektu Erasmus+ KA103                         
(z toho 6 bolo pedagogických zamestnancov) a 7 zamestnanci v rámci projektu KA107. Záujem bol aj v tomto roku 
vyšší než výška pridelených finančných prostriedkov. Počet mobilít tohto typu, preto narástol o 1 mobilitu 
oproti predošlému akademickému roku. Zamestnancom KU sa venovali kolegovia pracujúci na rovnakých 
pracoviskách v zahraničí. Z rôznych oddelení a súčastí univerzity boli vyslaní pracovníci na školenie 
v partnerských inštitúciách v Česku, Poľsku, Francúzsku, Litve, Lotyšsku, Portugalsku, Chorvátsku, Španielsku, 
v Turecku, Taliansku, na Ukrajine, v Gruzínsku a Srbsku.   
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ZAHRANIČNÍ ZAMESTNANCI 

Mobility pracovníkov zo zahraničia sa realizujú na základe bilaterálnych dohôd a niektoré pracoviská Záujem 
o mobility zo strany zahraničných kolegov pretrval. Aj tento rok prijala univerzita najviac zahraničných hostí 
cez program Erasmus+. Spolu mobilitu na KU realizovalo 96 vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov v rámci Erasmus+ KA103 (v uplynulom roku to bolo 80 kolegov z cudziny) a 7 odborníkov cez 
program Erasmus+ KA107. Zahraniční vyučujúci pochádzali hlavne z partnerských inštitúcií v Čechách, 
Chorvátsku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Gruzínsku, na Ukrajine. 

Mobility zahraničných kolegov posilnili internacionalizáciu domáceho prostredia, priniesli zo sebou nové 
vedecké a pedagogické poznatky, ktoré boli prezentované domácim poslucháčom i kolegom a umožnili rozvíjať 
ďalšie spoločné vedecké aktivity.  

Školenie programu Erasmus+ vykonalo spolu56 pracovníkov KA103 a 4 osoby v rámci KA107 (z toho                                    
23 zamestnancov sa školilo na pracoviskách Rektorátu KU), čo je oproti predošlému obdobiu nárast (55 osôb 
realizovalo školenie). Prijatie kolegov vnímame pozitívne z hľadiska výmeny skúsenosti medzi jednotlivými 
pracovníkmi, skvalitňovania domáceho pracovného prostredia a prezentácie univerzity v medzinárodnom 
prostredí. 

Z iných mobilitných programov zahraniční kolegovia aj tentoraz využívali hlavne Stredoeurópsky výmenný 
program pre univerzitné štúdia pre kratšie pobyty. Národný štipendijný program, bilaterálne a medzivládne 
dohody umožnili dlhšie pobyty. 

Zahraničné mobility by sa mali realizovať s ohľadom na zvyšovanie kvality domáceho prostredia, návrhy                                   
na zlepšenie  zamestnanci uvádzali v správach ako svoj príspevok k zmenám na pracoviskách.  
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11.2 Partnerské univerzity v rámci Erasmus+ 

Katolícka univerzita v Ružomberku má v rámci programu Erasmus+ rozsiahlu sieť partnerov. Spolupráca                                
je dopĺňaná a rozširovaná, podľa záujmu jednotlivých  pracovísk, tak aby pokrývala potreby fakúlt a napĺňala ciele 
internacionalizácie univerzity. V aktuálnom roku rozšírila svoju spoluprácu o nové partnerstvá v krajinách 
Európskej únie, ale aj za jej hranicami. Tie umožnili členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné 
a výučbové pobyty: IRCOM Angers (Francúzsko), Università degli studi dell'Insubria, Ivarese (Taliansko), 
Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” (Taliansko), Instituto Superiore di studi Musicali Giulio 
Briccialdi di Terni (Taliansko), Universidad San Pablo CEU (Španielsko), RUDN University (Rusko), Yarmouk 
University (Jordánsko), Kamianets-Podilsky Ivana Ohienko National University (Ukrajina), University of Belgrade 
(Srbsko), University of Novi Sad (Srbsko). Spolupráca bola rozšírená aj s viacerými univerzitami v Česku                         
(napr.: Univerzita Hradec Králové, Univerzite Karlovej v Prahe, Univerzita Palackého v Olomouci, Technická 
univerzita v Liberci) a v Chorvátsku s University of Rijeka. 

Tabuľka 50 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 
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Sociálna práca 

Pedagogika 

Masarykova univerzita v Brně Filológia 

STING Academy Brno Manažment 

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 

 
 
 



 

 
 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019  

126 

 
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Pedagogika 
Sociálna práca 

Manažment 

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 

IRCOM Angers 

História 

Žurnalistika 

Sociálna práca 

Cudzie jazyky 

Filozofia 

Holandsko 

Katholieke Pabo Zwolle Pedagogika 
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Chorvátsko 

Sveučilište u Rijeci, Rijeka 
Pedagogika 
Verejné zdravotníctvo 

Výtvarné umenie 

Hrvatsko katoličke Sveučilište, Zagreb 

História 

Žurnalistika 
Ošetrovateľstvo 

Psychológia 

Severné Írsko 

St. Patricks College Maynooth 
Teológia 

Filozofia 

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 

University College of Economics and Culture Informatika 

Macedónsko 

SS. Cyril and Methodius University in Skopje 

História 

Filozofia 

Špeciálna pedagogika 

Psychológia 

Politológia 

Goce Delcev University 
Pedagogika 
Fyzioterapia 

Informatika 
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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 
Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar, Sopron 

Pedagogika 

Kaposvar University Pedagogika 

University of Pannonia 
Politické vedy 
Anglický jazyk 

Sociálne štúdia 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu 

Žurnalistika 

Moderné ES-jazyky 
Filológia 

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Pedagogika 

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 

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 
Feliks Nowowiejski Academy of Music in 
Bydgoszcz 

Hudba 

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 
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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 

Esic Business And Marketing School, Madrid Marketing a reklama 
University of Granada Geografia 
Universidad San Pablo CEU Humanitné vedy 

Taliansko 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Filológia 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Filológia 

Università per Stranieri di Perugia 
Filológia 

Žurnalistika 
InstitutoSuperiore di studi Musicali Giulio 
Briccialdi di Terni 

Hudba 

Università degli Studi della Tuscia 

Filológia 

Žurnalistika 

História 
Politické vedy 

University for Foreigners "Dante  Alighieri", Reggio 
Calabria 

Filológia 

Sociálna práca 

Unviersitá Degli Studi Di Macerata 
Pedagogika 
Taliansky jazyk 

InstitutoSuperiore di studi Musicali Giulio 
Briccialdi di Terni 

Hudba 

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo 
Pedrollo Hudba 

Università degli studi dell' Insubria, Varese Cudzie jazyky 

Turecko 

İstanbul Üniversitesi Matematika, IT 

Pamukkale Universitesi, Denizli 
Pedagogika 

Matematika, IT 
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Yasar Üniversitesi, Izmir 

Žurnalistika, informatika 

Filológia 
Manažment 

Výtvarné umenie 

Ukrajina 

Ukrainian Catholic Univeristy 

Žurnalistika 

Filozofia 
História  

Uzhorod National University Humanitné vedy 

Kamianets-Podilsky Ivana Ohienko National 
University 

Sociálne vedy a žurnalistika 
Vzdelávanie a učiteľstvo 

Gruzínsko 

Ilia State University 

Psychológia 

Žurnalistika 

Politológia 
História  

Srbsko 
University of Belgrade  Slovenský jazyk 

University of Novi Sad História 

Rusko 

RUDN University 

Ruský jazky 

Anglický jazyk 

Pedagogika 
Výtvarná výchova 

Manažment 

Geografia 
Biológia 

Ekológia 

Sociálna práca a poradenstvo 
Jordánsko 

Yarmouk University 

Hudba 

História 
Anglický jazyk 

Sociálne vedy a žurnalistika 
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12 SYSTÉM KVALITY 

Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii                               
na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti                                     
v spoločnosti. 

Systém vnútorného zabezpečovania kvality na KU  je tvorený súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel 
a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti 
vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich aktivít. 

Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002                                             
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, reflektujúc medzinárodne uznávané 
normy ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), smernice 
upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov (European Credit Transfer and 
Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – DS label) a kritériá komplexného 
systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework). 

Pri tvorbe vnútorného systému boli využité výsledky a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na KU 
realizovali (Posilnenie kultúry kvality na KU, Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU, 
Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU). 

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. 

Do zaisťovania kvality sú zapojení vnútorní a vonkajší aktéri, hlavne z radov študentov, absolventov, 
akademických a výskumných pracovníkov a ďalších strategických skupín, za účelom poskytnutia a posilňovania 
spätnej väzby a získania celkového pohľadu na uskutočňovanie činností univerzity s cieľom ich neustáleho 
zlepšovania, hlavne v oblasti prípravy konkurencieschopného absolventa, ktorého vedomosti a zručnosti budú                    
na úrovni súčasného vedeckého poznania uplatniteľného na trhu práce. 

Základným dokumentom KU vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality KU, ktorej aktuálna verzia bola schválená 
a vydaná 7.10.2019, ktorá obsahuje: 

 základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality KU, 
 charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom na KU, 
 organizáciu vnútorného systému KU, 
 rozdelenie zodpovednosti súčastí KU v oblasti kvality, 
 charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality, 
 spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad, 
 propagáciu a šírenie dobrého mena KU. 

Postupy kvality na KU sa uplatňujú v nasledovných oblastiach: 
 vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu, 
 pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov, 
 kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu, 
 dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov na oblasť vzdelávania, 
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 hodnotenie študentov a vysokoškolských učiteľov, 
 hodnotenie kvality v oblasti vedy, výskumu a umenia, 
 hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a internacionalizácie, 
 zapojenie študentov do vnútorného systému kvality, 
 zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov 

zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 
 zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných 

programoch. 

Oblasť kvality je neodmysliteľnou súčasťou Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023  
zasahujúca do všetkých procesov a dimenzií života univerzity. Preto je v Dlhodobom zámere KU obsiahnutá 
kvalita vzdelávacích činností, kvalita akademického života, kvalita v oblasti výskumu, kvalita podporných 
činností, ako aj princípy manažérstva kvality, ktoré sú aplikované na prostredie Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.  

Medzi prioritné oblasti manažérstva kvality v Dlhodobom zámere patria:  
 preniesť princípy manažérstva kvality do strategických i každodenných činností univerzity,  
 rozširovať zapojenie pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov do plnenia cieľov 

kvality a monitorovania ich dosiahnutia,  
 zvyšovať povedomie o cieľoch a politike kvality v širokej akademickej obci,  
 zosilniť význam a adresnosť spätnej väzby z plnenia hlavných úloh (vzdelávanie, veda a výskum),  
 monitorovať úspešnosť opatrení v oblasti manažérstva kvality,  
 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. 

 V roku 2019 pokračovala realizácia Akčného plánu na implementáciu systému riadenia kvality na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, ktorý bol vypracovaný v októbri 2018. Akčný plán poskytuje metodický aj časový rámec 
plnenia úloh pre vybudovanie účinného systému kvality. Pokračovala práca realizačného tímu  implementácie 
systému riadenia kvality na KU, ktorý bol vytvorený v októbri 2018. V realizačnom tíme má zastúpenie rektorát 
a každá fakulta. Realizačný tím sa stretáva v pravidelných mesačných intervaloch, vyhodnocuje existujúcu situáciu 
na KU – komplexná revízia interných smerníc, poriadkov a záznamov, štúdium výskumných správ, odbornej 
literatúry, ako aj noriem ISO 9001, na základe čoho vypracováva vstupné analýzy a zisťovania, navrhuje zlepšenia 
na optimalizáciu existujúcich procesov implementovaného vnútorného systému kvality. Cieľom je zavedenie 
manažérskeho systému ako nástroja na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového riadenia na KU, ktorý 
vychádza z princípu procesného riadenia, (riadenie činností cez procesy pôsobiace vo vnútri, tak aj mimo KU a ich 
vzájomné prepojenie, kde zdroje a s nimi spojená zodpovednosť a právomoc jasne definované), z uplatňovania 
PDCA cyklu (procesy riadiť v štyroch fázach - plánovanie, realizácia, hodnotenie a realizácia opatrení k náprave) 
a systematizácia získaných údajov z hodnotenia, merania, analyzovania so zapojením kľúčových aktérov. 
Výhodou procesného modelu je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v rámci ich systému, ako 
aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup poskytuje, vnáša do jednotlivých činností poriadok 
a zlepšuje obraz univerzity. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj procesného modelu na KU 
prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaniu služieb v požadovanej kvalite a osobitne k zabezpečeniu napĺňania 
požiadaviek zainteresovaných strán a činnosti a procesy, ktoré sa predtým vnímali a vykonávali skôr intuitívne,            
sa budú osobitne pomenovávať a vytvoria osobitný systém. 

V hodnotenom období bola dňa 7.10.2019 novelizovaná a schválená Politika kvality KU, ktorá je základným 
predpokladom toho, aby sme naplnili našu víziu byť uznávanou a dôveryhodnou univerzitou, ktorá stavia                             
na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu 
akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti. Dňa 26.10.2019 sa v Aule Jána Pavla II. na KU sa uskutočnilo 
celouniverzitné stretnutie zamestnancov KU, na ktorom boli diskutované témy týkajúce sa nových štandardov 
a kvality vzdelávania na vysokých školách. 
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12.1 Kvalita vzdelávania 

Prioritou v oblasti výchovy a vzdelávania je poskytovať kvalitné univerzitné vzdelávanie a výchovu v duchu 
katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov a významných odborníkov                                   
so zameraním na prehlbovanie identity KU prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s katolíckymi 
univerzitami. KU má za cieľ pokračovať vo vytváraní priaznivého prostredia pre štúdium a formáciu študentov, 
vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov KU založeného na kresťanských 
hodnotách. 

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 vysokoškolský učiteľ 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 porovnanie s vyhodnotením úrovne vedomostí                               
po realizácii vzdelávacej činnosti. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE KU 

Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov PF 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 vysokoškolských 
učiteľov 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 Katolíckej univerzity v Ružomberku na zabezpečenie kvality 
vysokoškolského vzdelávania.  

Hodnotenie sa uskutočnilo počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia letného semestra 
akademického roku 2018/2019 prostredníctvom rozdávaného dotazníka, ktorého distribúciu zabezpečovali hlavne 
doktorandi. 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. 

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 
vysokoškolského učiteľa ku študentom; zastihnuteľnosť vysokoškolského učiteľa cez konzultačné hodiny, 
ochota vysokoškolského učiteľa komunikovať so študentmi a komunikácia so študentmi. 

Odpovede boli anonymné a študenti sa vyjadrovali k jednotlivým častiam v rámci hodnotiacej škály: 1 - výborne; 
2 - chválitebne; 3 - dobre; 4 - dostatočne; 5 - nedostatočne. Jedna otázka bola otvorená a študenti v nej mali  možnosť 
uviesť svoje návrhy a pripomienky. S výsledkami výskumu boli oboznámení na kolégiu dekana vedúci katedier, 
ktorí následne realizovali rozhovory s jednotlivými vyučujúcimi. Odpovede poslúžili ako podnet pre učiteľa                         
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na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie katedier a fakulty na zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany 
študentov. 
Celkové hodnotenie  vyučovacieho procesu 
V letnom semestri AR 2018/2019 sa na fakulte realizoval výskum spokojnosti študentov s vyučovacím procesom 
a s niektorými vybranými faktormi. Výskumu sa zúčastnilo 500 študentov, ktorí hodnotili vybrané faltory v dvoch 
oblastiach: spokojnosť s vybranými faktormi vyučovacieho procesu a spokojnosť so službami poskytovanými 
študentom. V tabuľkách uvedených nižšie sú uvedené priemerné hodnoty jednotlivých položiek, pričom                                   
sa jednotlivé pohybovali v rozmedzí od 1,89 po 2,87. Tabuľky zobrazujú hodnotenie nielen spolu za celú fakultu, 
ale aj za jednotlivé pracoviská, vrátane Levoče a Popradu.   

Stupnica: 1 = veľmi spokojný, 2 = spokojný, 3 = skôr spokojný ako nespokojný, 4 = nespokojný, 5 = veľmi nespokojný. 

Spokojnosť s položkami vyučovacieho procesu: 
 Spolu RBK POP LE 
celková úroveň vyučovacieho procesu  2,12 2,02 2,28 2,29 
náročnosť štúdia 2,33 2,36 2,38 2,19 
skladba a nadväznosť predmetov štud. programu 2,23 2,17 2,42 2,28 
množstvo predmetov v študijnom programe 2,52 2,66 2,47 2,15 
spôsob záverečného hodnotenia predmetov 2,23 2,23 2,37 2,14 
rozvrh hodín 2,42 2,44 2,01 2,62 
dostupnosť VŠ učiteľov počas konzultačných hodín 2,08 2,04 2,11 2,16 
prístup VŠ učiteľov ku študentom 1,95 1,87 2,05 2,11 
technické vybavenie učební 2,20 2,15 2,84 1,92 
dostupnosť študijnej literatúry 2,31 2,09 2,51 2,80 
rešpektovanie názoru študentov 2,20 2,09 2,37 2,41 
podpora kreativity a iniciatívy študentov 2,09 1,99 2,46 2,13 

Spokojnosť so službami poskytovanými študentom: 
 Spolu RBK POP LE 
prístup pracovníčok študijného oddelenia   2,21 2,26 2,01 2,23 
úradné hodiny študijného oddelenia 2,54 2,53 2,39 2,67 
knižničné služby 1,89 1,52 2,30 2,63 
možnosti stravovania 2,07 1,94 2,42 2,22 
možnosti ubytovania 1,98 1,77 2,87 1,96 
činnosť Univerzitného pastoračného centra 1,92 1,76 2,57 1,91 
činnosť Poradenského centra 1,95 1,74 2,55 2,12 
webová stránka PF KU v Ružomberku 1,93 1,80 2,17 2,14 

S výsledkami výskumu boli oboznámení všetci vyučujúci na kolégiu dekana a takisto všetky zainteresované osoby 
z jednotlivých pracovísk. 

Výskum pracovnej spokojnosti zamestnancov PF KU 
V decembri 2019 sa na PF KU realizoval výskum pracovnej spokojnosti, ktorého sa zúčastnilo 72 respondentov                     
(z celkového počtu 165) – učiteľov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, z toho bolo 36 mužov, 
31 žien, 5 respondentov pohlavie neuviedlo. Priemerný vek respondentov bol 49,8 roka, medián 48,5                                   
a modus 42 roka. Dotazníky boli rozdané všetkým vysokoškolským učiteľom PF KU, návratnosť bola 43,6%. 

V dotazníku boli uvedené viaceré oblasti, ku ktorým sa respondenti vyjadrovali na 4-stupňovej škále.  

Celková spokojnosť na pracovisku: 51,4% respondentov je na pracovisku veľmi spokojných, 44,4% spokojných 
a 2,8% nespokojných.  



 

 
 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019  

138 

Pocit radosti z práce: 73,6% respondentov odpovedalo, že má svoju prácu veľmi rád/rada a 26,4% respondentov 
práca zväčša baví.  

Čo sa týka zárobku, 11,1% respondentov uviedlo, že zarába výborne; 54,2%  respondentov uviedlo, že zarába 
dobre; 30,6% respondentov uviedlo, že zarába pomerne málo a 4,2% respondentov uviedlo, že zarába veľmi málo.  

Spravodlivosť systému odmeňovania: 19,4%  respondentov považuje systém odmeňovania na PF KU ako veľmi 
spravodlivý; 50,0% respondentov ho považuje za pomerne spravodlivý; 22,2 respondentov ho považuje za dosť 
nespravodlivý; 6,9% respondentov ho považuje za veľmi nespravodlivý a 1 respondent neodpovedal. 

Kolektív: 51,4% (37) respondentov odpovedalo, že má na pracovisku veľmi dobrý kolektív; 45,8% (33) 
respondentov odpovedalo, že má na pracovisku pomerne dobrý kolektív; 2,8% (2) respondenti odpovedali, že ich 
kolektív na pracovisku nie je dobrý.  

Spokojnosť s terajším postavením na pracovisku: 58,3% (42) respondentov je veľmi spokojných;                                          
38,9% (28) respondentov je pomerne spokojných; 2,8% (2) respondenti sú dosť nespokojní. 

Ako vychádza respondent so svojimi spolupracovníkmi: 63,9% (46) respondentov odpovedalo, že výborne;                
34,7% (25) respondentov odpovedalo, že dobre; 1,4% (1) respondent odpovedal, že nie veľmi dobre. 

Ďalšie otázky sa týkali vzťahov na pracovisku a respondenti odpovedali napr. na otázky ako vychádza vedúci 
katedry/vedenie PF KU/vedenie univerzity k podriadeným a k respondentovi.  

Posledná časť dotazníka poskytovala respondentom priestor na vyjadrenie k akejkoľvek téme týkajúcej                                     
sa pôsobenia respondenta na PF KU v Ružomberku.  

Výsledky výskumu boli prezentované na kolégiu dekana s tým, že vedúci katedier majú s nimi oboznámiť členov 
svojich katedier, poprípade sa môžu s nimi oboznámiť u prodekanky pre výchovu a vzdelávanie. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU  

Trvalým cieľom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 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 vo 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 
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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 4. zasadnutí dňa 13. novembra 2019 hodnotila úroveň FF KU vo vzdelávacej 
činnosti a v oblasti vedy za rok 2018 v zmysle § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. a prijala nasledujúce 
uznesenie: 

V súlade s § 30 ods. 1 písmeno b zákona č. 131/2002 Z. z. Vedecká rada Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity                 
v Ružomberku zhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy za rok 2018 nasledovne: 

a) v oblasti vzdelávania pozitívne vníma mierny nárast počtu študentov na bakalárskom stupni, vyzýva však 
venovať väčšiu pozornosť odlivu študentov po jeho ukončení; 

b) v oblasti vedy pozitívne hodnotí mierny nárast bonitnej publikačnej činnosti, navrhuje však premyslieť 
spôsoby, ako zvýšiť zapájanie zamestnancov do riešenia grantov financovaných z externých zdrojov, 
vrátane využívania medziinštitucionálnej spolupráce. 

Hodnotenie vlastnej činnosti študentmi FF KU 
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. a podľa smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej 
činnosti študentmi. Možnosť vyjadriť svoj názor formou anonymného dotazníka majú študenti dvakrát ročne – 
vyjadrujú sa ku kvalite poskytovaného vzdelávania v jednotkách študijného programu zimného i letného semestra 
a ku kvalite vyučujúceho. 

V letnom semestri akademického roka 2018/2019 sa do evalvácie zapojili študenti  učiteľských i neučiteľských 
študijných programov v bakalárskom aj magisterskom stupni. Odovzdaných bolo 94 dotazníkov, v ktorých 
študenti hodnotili činnosť 27 vysokoškolských učiteľov (profesorov, docentov, odborných asistentov                                            
a doktorandov) zo šiestich katedier FF KU a 41 predmetov. 

V zimnom semestri akademického roka 2019/2020 sa do evalvácie zapojili študenti  učiteľských i neučiteľských 
študijných programov v bakalárskom aj magisterskom stupni. Odovzdaných bolo 181 dotazníkov, v ktorých 
študenti hodnotili činnosť 46 vysokoškolských učiteľov (profesorov, docentov, odborných asistentov                                           
a doktorandov) zo  siedmich katedier a centra akademickej prípravy a 73 predmetov. 

Študenti mali možnosť hodnotiť kvalitu poskytovaného vzdelávania (výučbu, predmet) a kvalitu vyučujúceho. 
Výsledky študentského hodnotenia preukázali vo všeobecnosti spokojnosť študentov s kvalitou výučby 
i odbornosťou vysokoškolských učiteľov FF KU. Pri hodnotení kvality výučby študenti najpozitívnejšie hodnotili 
obsah a rozsah preberaného učiva a mieru interakcie v triedy. Pri posudzovaní kvality vyučujúceho oceňovali 
predovšetkým pripravenosť, odbornosť, prepájanie teórie s praxou a celkový prístup k študentom. 

KVALITA VZDELÁVANIA NA TEOLOGICKEJ FAKULTE KU  

Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vykonáva v závere každého semestra hodnotenie 
vysokoškolských učiteľov 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 
vysokoškolských učiteľov. 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. 

Vysokoškolskí učitelia 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 vysokoškolských učiteľov katedry. Dekan a prodekan pre vzdelávanie si môžu prezerať hodnotenie 
všetkých vysokoškolských učiteľov. 
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Absolventi fakulty sú po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia oslovení prostredníctvom emailu, 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. Dotazníky absolventov sa realizujú cez aplikáciu Google Formuláre. 

O výsledkoch hodnotenia absolventov rokujú príslušné orgány vedenia fakulty, ktoré prijímajú aj opatrenia                          
na zabezpečenie zvyšovania kvality vzdelávania. 

Hodnotenie výučby zo strany študentov TF KU v roku 2019 

Letný semester 2018/2019 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 486 1,43 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 472 1,38 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.      
    príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 

442 1,54 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 440 1,64 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia  
    predmetu a sledoval ich plnenie? 

454 1,10 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 190 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 107 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 369 1,50 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 396 1,55 

     škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne)   
 
Zimný semester 2019/2020 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 415 1,37 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 363 1,26 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.      
    príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 

340 1,34 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 338 1,42 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia  
    predmetu a sledoval ich plnenie? 

342 1,06 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 170 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 135 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 303 1,51 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 324 1,51 

     škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne)   
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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 
mierne negatívny 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 predchádzajúcich 
akademických rokov. Hodnotenie predmetu na základe celkového dojmu je oproti roku 2018 mierne pozitívnejšie. 

Prínosným je aj slovné hodnotenie, ktoré sa analyzuje na katedrových poradách a poradách vedenia fakulty. 

  
Hodnotenie štúdia absolventmi v roku 2019 
Počet odpovedí: 25 (oslovených 107 absolventov) 

Výsledky výskumu: 

 Ktorý študijný program ste absolvovali? 

 

Vyberte stupeň štúdia 
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Vyberte pracovisko fakulty, na ktorom ste študovali: 

 

Pokračujete v súčasnosti v štúdiu na vyššom stupni? 
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Za koľko mesiacov od ukončenia štúdia ste sa zamestnali? 

Súvisí Vaša terajšia práca s odborom, ktorý ste študovali? 

 

Museli ste si po nástupe do zamestnania doplniť vzdelanie? 
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Ako podľa Vás vnímal zamestnávateľ skutočnosť, že ste absolvovali Katolícku univerzitu v Ružomberku? 

 
Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň teoretického vzdelávania? 

 
Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň praktického vzdelávania? 
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Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu skladbu predmetov študijného programu? 

 
Pri výbere školy, ktorú ste absolvovali, bola pre vás Katolícka univerzita v Ružomberku prvou voľbou? 

 
Ak by ste sa teraz hlásili na vysokú školu, opäť by ste si vybrali Katolícku univerzitu? 
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Keby ste sa mali znova rozhodnúť, zvolili by ste si študijný odbor, ktorý ste vyštudovali? 

 
Aký je Váš celkový dojem zo štúdia (ohodnoťte známkou 1-výborný, 5-neuspokojivý)? 

 
Návratnosť dotazníka v prípade absolventov je žiaľ dlhodobo 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 
pozitívne, prípadne neutrálne. Žiaden z absolventov neuviedol negatívne ohlasy zamestnávateľa. 
Za zmienku stojí skutočnosť, že Katolícka univerzita bola prvou voľbou pre štúdium u 64% respondentov,                             
ale až 84% uvádza, že by sa opäť prihlásili na štúdium na Katolíckej univerzite. Odzrkadľuje to pozitívnu skúsenosť 
so štúdiom. 
Celkový dojem zo štúdia má v hodnotení pozitívny trend. V rokoch 2014 a 2015 bolo toto hodnotenie v priemere 
2,18, v roku 2016 a 2017 v priemere 1,83, roku 2018 sa zlepšilo na 1,58. V roku 2019 je celková  spokojnosť so štúdiom 
hodnotená v priemere 1,76, čo je viac ako v roku 2018, ale stále ide o lepšiu známku ako v rokoch 2014-2017. 
Tak ako po minulé roky absolventi kritickejšie hodnotia úroveň praktického vzdelávania. V tejto oblasti sa hľadajú 
riešenia na zvýšenie kvality nadobúdania praktických zručností vo všetkých študijných programoch. 
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KVALITA VZDELÁVANIA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA KU  

Na Fakulte zdravotníctva KU sa uplatňuje systém vnútorného zabezpečovania kvality v zmysle § 87 a zákona                 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,  o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ďalej upravuje vnútorný 
Metodický pokyn č. 1/2013 „Systém vnútorného zabezpečenia kvality na FZ KU v Ružomberku“, s kľúčovým 
zameraním na rozvoj vnútorného hodnotenia kvality študijných programov a kvality vysokoškolských učiteľov 
poskytujúcich vzdelávanie.  

Zvyšovanie kvality vzdelávania sa prejavilo v aktualizácii informačných listov predmetov, študijných materiálov, 
nákupe odbornej literatúry a odborných časopisov. Fakulta sa snaží čo najviac prepojiť teóriu s klinickou praxou 
a úzko spolupracovať s odborníkmi z praxe.  

Na KU prebiehali v AR 2018/2019 stretnutia tzv. implementačného tímu KU, kde FZ KU zastupovala najmä 
prodekanka pre kvalitu, RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD.. Tím sa stretával raz mesačne a mal za úlohu 
pripraviť jednotlivé súčasti KU na implementáciu štandardov vnútorného systému kvality na VŠ, ktoré budú 
vychádzať z medzinárodne uznávaných noriem ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area, 2015). Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality bude vytvorený v zmysle 
požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Koncom roka 
2019 sa očakáva zverejnenie Návrhu štandardov a usmernenia na zabezpečovanie kvality na VŠ, ktoré zverejní 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Po odbornej diskusii a zapracovaní návrhov začiatkom roka 
2020, by mali byť zverejnené definitívne štandardy a usmernenia na zabezpečenie kvality na VŠ, podľa ktorých 
budú musieť vysoké školy vytvoriť svoj vnútorný systém riadenia kvality, ktorý bude základom pre akreditáciu 
vysokých škôl. Implementčný tím KU v priebehu akademického roka 2018/2019 pripravoval nevyhnutné kroky                  
na to, aby jednotlivé fakulty KU boli čo najlepšie pripravené na rýchle uvedenie týchto štandardov do praxe. 

Fakulta zdravotníctva KU v roku 2019 vydala vnútorný predpis: Smernica dekana FZ KU o doktorandskom štúdiu 
na FZ KU v Ružomberku, ktorým sa upravujú podmienky doktorandského štúdia. V štádiu schvaľovacieho 
procesu je Štatút FZ KU, Organizačný poriadok a Študijný poriadok. 

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. Hlavným strategickým cieľom   
pre oblasť výskumu je skvalitňovať a podporovať postavenie KU ako výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje                
na medzinárodnom výskume prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu a dialógu, založenom na prepojení 
náboženstva a kultúry, viery a vedy.  

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 2018 - 2023. V rámci systému kvality vedy a výskumu 
univerzita vo vedecko-výskumnej činnosti sleduje nasledovné oblasti: smerovanie výskumu, akreditáciu 
doktorandských študijných programov, projektovú a grantovú úspešnosť, publikačnú a edičnú činnosť, kvalitu 
vedeckých pracovníkov, vedecké a umelecké podujatia, doktorandské štúdium. Dodržiavanie pravidiel                                   
sa pravidelne hodnotí na zasadnutiach Vedeckej rady KU.  

Hodnotenia KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia sa venovala na svojom 2. zasadnutí                      
dňa 2. apríla 2019 Vedecká rada KU (ďalej len VR KU). Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne 
KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia za rok 2018. VR KU schválila predloženú správu 
o hodnotení úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky, oboznámila sa s predloženými 
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materiálmi a podkladmi a prerokovala ich v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vedecká rada uznesením č. 2.3 k 1. bodu 
rokovania zhodnotila úroveň KU v Ružomberku nasledovne:  

oblasť vzdelávania: 
 Vedecká rada KU pozitívne hodnotí úroveň KU V Ružomberku vo vzdelávacej činnosti a oceňuje, že Akčný 

plán na implementáciu systému riadenia kvality, ktorý bol prijatý v októbri 2018, sa už postupne začína 
napĺňať. Zároveň odporúča jeho dôslednejšiu implementáciu aj s ohľadom na pripravované vyhlášky       
MŠVVaŠ SR.  

 Vedecká rada KU odporúča dôslednejšie a zodpovednejšie mapovanie kvality vzdelávania v jednotlivých 
predmetoch študijných programov realizovaných na KU s odrazom do výročnej správy o činnosti fakúlt aj KU 
(dotazníky pre študentov aj absolventov), vrátane návrhu prijatých opatrení pri zistení nedostatkov.  

 Vedecká rada pozitívne hodnotí, že KU pripravila nové smernice pre oblasť vzdelávania, vrátane smernice 
Etický kódex, ktorý detailne upravuje okrem iného napr. aj vzťah učiteľa ku študentom. 

 Vedecká rada KU konštatuje, že počet študentov vykazuje mierne klesajúcu tendenciu a odporúča zvýšiť 
atraktívnosť štúdia na KU na zvýšenie počtu študentov na všetkých stupňoch štúdia, vrátane doktorandského 
štúdia. KU by mala využiť svoju originalitu v tom, že predstavuje jedinú univerzitu konfesijného charakteru 
v Slovenskej republike. 

 Vedecká rada KU odporúča na základe analýzy počtu študentov v jednotlivých študijných programoch KU 
a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce hľadať spôsoby posilňovania perspektívnych študijných 
programov, a naopak útlm študijných programov, ktoré sú neperspektívne z hľadiska potrieb trhu práce, 
alebo vykazujú nízky záujem zo strany uchádzačov o štúdium.  

 Vedecká rada KU oceňuje, že za účelom získania uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2019/2020 KU 
realizovala viaceré opatrenia v rámci propagácie štúdia; okrem internetovej stránky KU sa štúdium na KU 
propagovalo na sociálnej sieti Facebook, listom rektora riaditeľom cca 230 stredných škôl, organizáciou                       
dňa otvorených dverí, inzerciou v rôznych periodikách (Katolícke noviny, SME a Trend), prostredníctvom 
rádia Lumen, TV LUX a ďalšími aktivitami (napr. účasťou na veľtrhoch vysokých škôl v rámci Slovenska). 

 Vedecká rada KU pozitívne hodnotí zvýšenie počtu zahraničných študentov a tiež oceňuje, že  sa zástupca 
univerzity zúčastnil na veľtrhu vysokých škôl v Kyjeve. 

 Vedecká rada KU pozitívne hodnotí aktivity v rámci programu Erasmus+; čo potvrdil aj výsledok externého 
auditu. Upozorňuje na potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre prichádzajúcich zahraničných 
študentov a na potrebu zvyšovania internacionalizácie vnútorného prostredia KU. Vedecká rada KU zároveň 
odporúča, aby sa zvýšil počet študijných programov, resp. predmetov ponúkaných v anglickom jazyku. 

 Vedecká rada KU pozitívne hodnotí zvyšovanie počtu uchádzačov na celoživotnom vzdelávaní a odporúča 
rozšíriť ponúkané programy a zatraktívniť ich zameranie. 

 Vedecká rada KU odporúča klásť dôraz na zvyšovanie výkonov garantov a spolugarantov bakalárskeho 
a magisterského štúdia, ako aj školiteľov záverečných prác, a priebežne monitorovať aktuálny stav plnenia 
požiadaviek vyplývajúcich zo štandardov akreditácie. 

 Vedecká rada KU odporúča intenzívnejšie väzby na prax v jednotlivých študijných programoch realizovaných 
na KU. V tejto súvislosti tiež odporúča rozvoj profesijne orientovaných študijných programov. 

oblasť vedy, techniky a umenia: 
 Vedecká rada KU opätovne konštatuje pokles rozsahu výstupov vedeckej a výskumnej činnosti (publikačná 

činnosť a projektová činnosť) a nedostatočné využitie tvorivého potenciálu, vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov, ako aj doktorandov. Zároveň konštatuje veľmi nízke zapojenie tvorivých 
pracovníkov a doktorandov do projektovej činnosti a výrazný pokles v počte získaných zahraničných 
projektov. Práve v oblasti medzinárodnej spolupráce by mala KU čo najrýchlejšie zvýšiť integrovanie KU                      
do medzinárodnej komunity a zapojiť sa do riešenia projektov Horizont 2020.  
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 Vedecká rada KU odporúča vedeniam fakúlt, aby pripravili účinné opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu 
výkonov v projektovej a publikačnej činnosti, a to predovšetkým kontrolou výkonov všetkých 
vysokoškolských učiteľov a doktorandov v publikačnej činnosti (overiť najmä počty publikácií v kategóriách 
A a B) a v zapojení do projektovej činnosti (overiť tiež aj finančný prínos z riešených projektov). Odporúčame, 
aby sa takáto kontrola zabezpečila cez vedúcich katedier a inštitútov. 

 Vedecká rada KU odporúča, aby sa venovala zvýšená pozornosť zabezpečeniu podporných inštitucionálnych 
opatrení na KU a na jednotlivých fakultách na zabezpečenie technickej a administratívnej podpory projektovej 
činnosti. 

 Vedecká rada KU odporúča, aby KU v rámci všetkých pracovísk identifikovala kvalitné výskumné tímy 
dosahujúce nadpriemerné vedecké výsledky, ktoré by mohli perspektívne tvoriť základ pre špičkové 
pracoviská, a aby pre tieto výskumné tímy skvalitnili pracovné a finančné podmienky. 

 Vedecká rada KU opätovne konštatuje, že KU má rezervy aj v oblasti transferu vedeckých výsledkov do praxe, 
podnikateľskej činnosti a spolupráci s praxou, aj pre túto oblasť je potrebné prijať účinné opatrenia na zlepšenie 
súčasného stavu a zabezpečiť ich pravidelné monitorovanie. 

 Vedecká rada KU odporúča venovať pozornosť zvýšeniu kvality doktorandského štúdia. Odporúča prijať na 
fakultách nové smernice pre doktorandské štúdium, v ktorých by sa spresnili požiadavky na výkony interných 
aj externých doktorandov, zabezpečilo sa zapojenie všetkých doktorandov do projektovej činnosti školiteľa 
a školiaceho pracoviska a zvýšili sa tiež ich zahraničné mobility.  

 Vedecká rada KU odporúča klásť dôraz na zvyšovanie výkonov garantov a spolugarantov doktorandského 
štúdia, ako aj školiteľov doktorandov a priebežne monitorovať aktuálny stav plnenia požadovaných 
štandardov akreditácie. 

 Vedecká rada KU odporúča efektívnejšie prepojenie činností a výstupov študentov a vysokoškolských 
učiteľov umeleckých smerov (študijné programy zabezpečované katedrou výtvarnej výchovy PF KU 
a katedrou hudby PF KU) s verejnou a podnikateľkou sférou.  

Dňa 27. novembra 2019 sa konalo 3. zasadnutie Vedeckej rady KU, na ktorom bolo vyhodnotené plnenie 
odporúčaní vyplývajúce z unesenia 2.3 Vededeckej rady KU nasledovne: 

oblasť vzdelávania:  
 Dôslednejšia implementácia Akčného plánu na implementáciu systému riadenia kvality (prijatý v októbri 

2018),  s ohľadom na pripravované vyhlášky MŠVVaŠ SR.  
Realizované, resp. pripravované opatrenia: 
- Od posledného zasadnutia Vedeckej rady KU sa uskutočnilo 5 pracovných stretnutí realizačného tímu implementácie 

systému riadenia kvality na KU menovaného rektorom KU, v rámci ktorých sa členovia tímu venovali napĺňaniu 
a analýze úloh, cieľov, opatrení a aktivít vyplývajúcich z Akčného plánu na implementáciu systému riadenia kvality 
na KU.  

- Dňa 7.10.2019 bola vydaná schválená a vydaná Politika kvality KU. 

- Na KU finalizujeme realizáciu korekcií v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR, predovšetkým v akademickom informačnom systéme 
AiS2.  

- Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci KU participujú na verejnom pripomienkovaní návrhu akreditačných 
štandardov a vedenie KU v spolupráci s vedeniami jednotlivých fakúlt konzultuje vytváranie najoptimálnejších 
podmienok pre napĺňanie štandardov.  

 Dôslednejšie a zodpovednejšie mapovanie kvality vzdelávania v jednotlivých predmetoch študijných 
programov realizovaných na KU s odrazom do výročnej správy o činnosti fakúlt aj KU                                       
(dotazníky pre študentov aj absolventov), vrátane návrhu prijatých opatrení pri zistení nedostatkov.  
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Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- Tejto oblasti sa venovali aj členovia realizačného tímu implementácie systému riadenia kvality na KU, pričom boli 

pripravené nové verzie dotazníkov hodnotenia so zameraním aj na kvalitu výučby. Mapovanie kvality vzdelávania 
a návrh prijatých opatrení pri zistení nedostatkov bude súčasťou výročnej správy o činnosti fakúlt aj KU.  

 Zvýšiť atraktívnosť štúdia na KU na zvýšenie počtu študentov na všetkých stupňoch štúdia, vrátane 
doktorandského štúdia. KU by mala využiť svoju originalitu v tom, že predstavuje jedinú univerzitu 
konfesijného charakteru v Slovenskej republike. 
Realizované, resp. pripravované opatrenia: 
- KU sa snaží neustále zlepšovať atraktivitu štúdia, a to aj prostredníctvom zlepšovania prepojenia vzdelávania 

s praxou, rozširovaním a zefektívňovaním podporných služieb nielen pre študentov so špecifickými potrebami, 
apelovaním na kvalitu vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a kvalitu edukačného prostredia, 
zlepšovaním komunikácie so študentmi, ponukou tzv. mimoškolských aktivít študentov (napr. aktivity Univerzitného 
pastoračného centra J. Vojtaššáka a Univerzitnej knižnice KU, študentský divadelný súbor, folklórny súbor Čebrať), 
možnosťou absolvovania zahraničných mobilít a ich uznávania, prideľovaním motivačných štipendií a oceňovaním 
študentov.  

- Jednou z priorít KU je aj zlepšovanie propagácie štúdia na KU a modernizácia internetovej stránky. Čo sa týka počtu 
študentov KU, bol zaznamenaný mierny medziročný nárast: k 31.10.2018 bolo evidovaných 3 573 študentov 
a k rovnakému dátumu roku 2019 má KU 3 627 študentov.  

 Na základe analýzy počtu študentov v jednotlivých študijných programoch KU a uplatniteľnosti 
absolventov na trhu práce hľadať spôsoby posilňovania perspektívnych študijných programov, a naopak 
útlm študijných programov, ktoré sú neperspektívne z hľadiska potrieb trhu práce, alebo vykazujú nízky 
záujem zo strany uchádzačov o štúdium.  
Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- KU a jej fakulty si uvedomujú nevyhnutnosť niektorých zmien v súvislosti s ponukou študijných programov,                      

a to nielen z hľadiska uplatniteľnosti absolventov na pracovnom trhu, ale aj z ekonomického aspektu. Na FF KU boli 
v predchádzajúcich dvoch akademických rokoch už niektoré študijné programy zrušené. Oblasti posilňovania 
perspektívnych študijných programov a útlmu neefektívnych či neperspektívnych študijných programov na KU bude 
venovaná pozornosť aj v súvislosti s napĺňaním štandardov akreditácie.  

 Navýšenie počtu študijných programov, resp. predmetov ponúkaných v anglickom jazyku. 
Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- Fakulty KU ponúkajú pre prichádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ stále viac predmetov vyučovaných 

v anglickom jazyku. Do roku 2021 je jedným z cieľov okrem iného koncipovanie aspoň 200 informačných listov 
predmetov zabezpečovaných v anglickom jazyku, čo je zakomponované v Návrhu opatrení na štrukturálne zmeny 
podľa čl. III, bod 11 Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR                       
na rok 2019 a časti 3.1.1 bodu 26 Metodiky rozpisu dotácií  zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2019. FF KU má akreditovaný bakalársky študijný program v anglickom jazyku Philosophy. Podmienky                                  
pre prichádzajúcich zahraničných študentov sú zlepšované aj v spolupráci s Ubytovacími a stravovacími 
zariadeniami a Poradenským centrom KU.     

 Rozšíriť ponúkané programy a zatraktívniť ich zameranie. 
Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- Vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania sú v rámci KU zabezpečované predovšetkým prostredníctvom 

Centra celoživotného vzdelávania PF KU. V nadväznosti na zákon č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež vyhlášku č. 361/2019                                  
Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji sú realizované kroky na modifikáciu ponuky vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov.   
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 Klásť dôraz na zvyšovanie výkonov garantov a spolugarantov bakalárskeho a magisterského štúdia,                          
ako aj školiteľov záverečných prác, a priebežne monitorovať aktuálny stav plnenia požiadaviek 
vyplývajúcich zo štandardov akreditácie. 
Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- Zvyšovanie výkonov garantov a spolugarantov bakalárskeho a magisterského štúdia, ako aj školiteľov záverečných 

prác je zakomponované v dokumente „Plán realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia                             
a ďalších tvorivých činností na KU v Ružomberku na roky 2019-2020“.  

 Intenzívnejšie väzby na prax v jednotlivých študijných programoch realizovaných na KU a s tým spojený 
rozvoj profesijne orientovaných študijných programov. 
Realizované, resp. pripravované opatrenie: 
- V niektorých študijných programoch sú už v súčasnosti pomerne intenzívne väzby na prax (napr. zdravotnícke 

študijné programy). Táto oblasť bude riešená aj v ďalších študijných programoch v kontexte štandardov akreditácie. 
Za KU boli podané návrhy projektov pre vzdelávanie v 18 profesijne orientovaných bakalárskych študijných 
programoch. 

oblasť vedy, techniky a umenia:  
 Rozsah výstupov vedeckej a výskumnej činnosti (publikačná činnosť a projektová činnosť) a využitie 

tvorivého potenciálu, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ako aj doktorandov. 
Zapojenie tvorivých pracovníkov a doktorandov do projektovej činnosti. V oblasti medzinárodnej 
spolupráce zvýšiť integrovanie KU do medzinárodnej komunity a zapojiť sa do riešenia projektov Horizont 
2020. 
Realizované resp. pripravované opatrenie: 
- V mesiacoch marec a apríl 2019 sa viacerí pracovníci rektorátu a fakúlt zúčastnili na seminári venovanom 

pozitívnym príkladom riešených projektov v rámci programu Horizont 2020 a na podujatiach (školeniach), ktoré 
prebiehali v mestách Žilina, Banská bystrica, Košice, Nitra a Bratislava venované európskemu výskumnému 
priestoru. Išlo o školenia ku projektom Horizont 2020, ERASMUS+, IVF a Nórsky finančný mechanizmus. 

- Konštatujeme, že v roku 2019 sa zvýšila úspešnosť získania projektov KEGA a VEGA na všetkých fakultách - 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (PF získala 6 KEGA a 4 VEGA projekty; FF získala 3 VEGA projekty,                         
FZ získala 4 KEGA projekty a TF 2 KEGA). 

- Z prehľadu výskumných aktivít KU za rok 2018 v euro, ktorý bude tvoriť jeden z podkladov k výpočtu výšky dotácie 
z MŠVVaŠ SR v kapitole veda a výskum pre rok 2020, vyplýva že by sme mali dostať približne takú výšku dotácie 
ako to bolo v minulom roku 2019. Všetko však záleží od toho, ako bude postavená nová metodika výpočtu dotácií. 

- Pozitívny príklad z PF: Katedra hudby pripravuje v spolupráci s Creative Europe - projekt ARMA, ide o projekt 
Horizont 2020. PF pripravuje aj návrh projektu strategického partnerstva v rámci programu ERASMUS+,                     
v ktorom by bola PF KU ako hlavné riešiteľské pracovisko. 

Odporúčané opatrenia: 
- Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť domácim a najmä medzinárodným výskumným a projektovým aktivitám, 

dôsledne kontrolovať zapojenie všetkých učiteľov a doktorandov do výskumnej činnosti.  

- Hneď ako budú k dispozícii schválené štandardy SAAVŠ plánuje sa pripraviť návrh hodnotenia výkonov tvorivých 
zamestnancov na KU, kde bude tvoriť významnú zložku okrem vzdelávania aj výskumná činnosť a iné tvorivé 
činnosti. 

 Príprava účinných opatrení na fakultách, na zlepšenie aktuálneho stavu výkonov v projektovej 
a publikačnej činnosti, a to predovšetkým kontrolou výkonov všetkých vysokoškolských učiteľov 
a doktorandov v publikačnej činnosti (overiť najmä počty publikácií v kategóriách A a B) a v zapojení                    
do projektovej činnosti (overiť tiež aj finančný prínos z riešených projektov).  
Navrhované opatrenia - zatiaľ neboli realizované: 
- Bola prijatá požiadavka vyžadovať od profesora alebo docenta minimálne dva výstupy v kategórii A za 5 rokov. 

Priebežne minimálne raz za rok sledovať plnenie konkrétnych požiadaviek profesora v súlade s novou smernicou 
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Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 
profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

- Požiadavku si jednotlivé fakulty zadefinovali aj do Smernice dekana o úväzkoch a výkonoch interných 
vysokoškolských učiteľova výskumných pracovníkov. Jej plnenie sa bude priebežne kontrolovať v rámci výročných 
správ. 

- Pre zvýšenie výkonov v publikačnej činnosti sme navrhli opatrenie, a to: Zabezpečiť pre tvorivých pracovníkov 
špeciálne školenia na zlepšenie kompetencií (writing and publishing skills) s cieľom zvýšiť úspešnosť publikovania 
vedeckých článkov v zahraničných a domácich publikáciách registrovaných v databázach napr. WoS a Scopus. 

- Na úrovni KU sa navrhujú pripraviť nové vnútorné predpisy, ktoré by zabezpečovali rámec pre všetky fakulty                   
na priebežné a transparentné hodnotenie činností tvorivých pracovníkov, katedier (ústavov), tvorivých tímov a fakúlt 
a pravidelnú kontrolu plnenia požiadaviek minimálnych výkonov vo vedeckej alebo umeleckej činnosti a v ďalších 
súvisiacich činnostiach (diferencovane so zohľadnením špecifík vedných oblastí). 

- Na všetkých fakultách prijať motivačné opatrenia pre tvorivých pracovníkov a tvorivé tímy na zvýšenie výkonnosti 
a efektivity činností, a osobitné ocenenie tých tvorivých pracovníkov, ktorí dosahujú výsledky významne prekračujúce 
požiadavky určených minimálnych výkonov. Vytvoriť systém finančného hodnotenia výkonov a odmeňovania 
tvorivých pracovníkov využívaním diferenciácie na základe adresného a prehľadného hodnotenia výkonu každého 
zamestnanca; osobitne finančne motivovať úspešných žiadateľov o zahraničné výskumné projekty. 

 Venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu podporných inštitucionálnych opatrení na KU a na jednotlivých 
fakultách na zabezpečenie technickej a administratívnej podpory projektovej činnosti. 
Realizované resp. pripravované opatrenia: 
- V máji 2019 bol pripravený 1. pracovný návrh novej Smernice k projektovej činnosti na KU, v ktorom sa výrazne 

rozšíril návrh podporných inštitucionálnych opatrení na KU v porovnaní s doteraz platnou Smernicou k projektovej 
činnosti na KU (z roku 2017). Tento návrh bol podrobne pripomienkovaný a prerokovaný na porade prodekanov                    
pre vedu, výskum a umenie 28. mája 2019. Následne bol prerokovaný 18. júna 2019 na KR KU. Vzhľadom na to,                             
že zatiaľ nedošlo na rektoráte k personálnemu posilneniu Referátu pre vedu a umenie, a návrh podporných 
inštitucionálnych opatrení na KU nie je v súčasnom personálnom zabezpečení realizovať, smernica ešte nebola 
schválená. 

- Ďalším opatrením bolo vytvoriť databázu aktuálne prebiehajúcich projektových aktivít výskumných pracovníkov                  
a vysokoškolských učiteľov v jednotlivých oblastiach výskumu a vytvoriť archív vyriešených projektov.                                  
Toto opatrenie sa už čiastočne začalo napĺňať na jednotlivých fakultách, na základe ktorého sa pripraví centrálny 
register projektov na KU. 

 Identifikovať v rámci všetkých pracovísk kvalitné výskumné tímy dosahujúce nadpriemerné vedecké 
výsledky, ktoré by mohli perspektívne tvoriť základ pre špičkové pracoviská, a aby pre tieto výskumné 
tímy skvalitnili pracovné a finančné podmienky. 
Realizované resp. pripravované opatrenia: 
- Pripravuje sa obnovenie opatrenia (ktoré už bolo zavedené na KU v predchádzajúcich rokoch), aby si každé pracovisko 

a každý vysokoškolský učiteľ zadefinoval oblasti vedeckého záujmu a zásobník vlastných vedeckých a aplikačných 
projektov, ktoré má v úmysle riešiť  a uchádzať sa o grantovú podporu na ich riešenie. Na základe týchto podkladov 
sa na fakultách stanovia strategické oblasti výskumu a následne sa vypracuje stratégia ďalšieho rozvoja vedeckého 
smerovania pre KU. Úloha nebola zatiaľ realizovaná. 

- Na jednotlivých fakultách sa už začalo s identifikovaním tímov pracovníkov s nadpriemernými výsledkami. 

 V oblasti tretej spoločenskej misie KU je potrebné prijať účinné opatrenia na zlepšenie súčasného stavu 
a zabezpečiť ich pravidelné monitorovanie. 
Realizované resp. pripravované opatrenia: 
- V súlade s Dlhodobým zámerom KU na roky 2018-2023 je hlavným cieľom vzťahov s verejnosťou prehlbovať 

spoločenský vplyv KU spoluprácou s mestom Ružomberok, príslušnými samosprávnymi krajmi a partnerskými 
inštitúciami v regionálnom aj národnom kontexte v záujme presadzovania spoločných cieľov pri skvalitňovaní 
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univerzitného prostredia. Hlavným cieľom pre inštitucionálne partnerstvo je posilniť špecifické postavenie KU 
v prostredí domácich a zahraničných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. 

- Pracoviská KU sa podieľali a podieľajú na aplikačných projektoch a expertízach, ktorých výstupy slúžia pre štátnu 
správu, samosprávu alebo podnikateľský sektor sú významným prínosom pre spoločenskú prax. KU a jej fakulty 
majú už podpísané memorandá o spolupráci a desiatky dohôd o spolupráci so základnými a strednými školami 
a ďalšími miestnymi a regionálnymi inštitúciami. V súčasnosti sa pripravuje aktualizovaný zoznam podpísaných 
memoránd; v ďalšom uvádzame príklady memoránd a dohôd KU a jej fakúlt, ktoré sa úspešne napĺňajú:  
a) Memorandum o spolupráci medzi mestom Ružomberok a KU (podpísané v marci 2010); 
b) Memorandum medzi Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska a Liturgickým inštitútom 

Teologickej fakulty KU (podpísané v septembri 2011);  
c) Memorandum o spolupráci medzi s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (podpísané                              

v novembri 2017); 
d) Dohoda o spolupráci medzi Ústavom Ružomberok a KU (aktuálne platná dohoda bola podpísaná v novembri 

2018);  
e) Memorandum o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO                           

(ide o memorandum podpísané v máji 2019 medzi deviatimi slovenskými a českými partnermi ako jeden 
z výstupom projektu INTERREG SK-CZ Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest                                
a regiónov). 

- V súčasnosti sa pripravujú memorandá o spolupráci medzi KU a MONDI a.s. a KU v Ružomberku a na podpis                        
je už pripravené Memorandum o spolupráci KU so Žilinským samosprávnym krajom. 

Odporúčané opatrenie:  
- Pre úspešné naplnenie tretej spoločenskej misie KU bude  potrebné vytvoriť podmienky na zriadenie konzultačného 

pracoviska pre prax, ktoré by zároveň pomohlo zintenzívniť kontakty s potenciálnymi odberateľmi výsledkov vedy                    
a výskumu z podnikateľskej sféry a verejnej správy. 

 Venovať pozornosť zvýšeniu kvality doktorandského štúdia, prijať na fakultách nové smernice                                 
pre doktorandské štúdium, v ktorých by sa spresnili požiadavky na výkony interných aj externých 
doktorandov, zabezpečilo sa zapojenie všetkých doktorandov do projektovej činnosti školiteľa 
a školiaceho pracoviska a zvýšili sa tiež ich zahraničné mobility.  
Realizované resp. pripravované opatrenia: 
- V júni 2019 bola pre všetky fakulty pripravená (na základe aktuálnej Smernice PF pre doktorandské štúdium                              

v januára 2019) „vzorová“ Smernica pre doktorandské štúdium aj so súvisiacim predpismi. Prodekani pre vedu 
a umenie si môžu túto smernicu upraviť podľa požiadaviek fakúlt. Kontrola plnenia úlohy sa uskutočnila na porade 
prodekanov pre vedu, výskum a umenie dňa 21.10.2019. Na porade sa dohodlo, že smernice budú následne 
aktualizované v najbližších mesiacoch podľa požiadaviek nových štandardov, ktoré schváli SAAVŠ v marci 2020.                        
Už v súčasnosti sa však na všetkých fakultách dôsledne sleduje kvalita výstupov doktorandov v rámci kreditového 
hodnotenia.  

- Na Kolégiu rektora KU v júni aj v septembri 2019 boli prerokované navrhované opatrenia k doktorandskému štúdiu, 
a to: 
a)  Skvalitňovať podmienky doktorandského štúdia, vypracovať podklady a podať na akreditáciu aspoň jeden nový 

doktorandský program v rámci vybranej oblasti výskumu na univerzite. 

b) Skvalitňovať obsah doktorandských študijných programov.  

c) Zvýšiť zapojenosť doktorandov do riešenia domácich a zahraničných výskumných úloh a klásť dôraz                                 
na zvýšenie ich publikačnej činnosti. 

d) Každý doktorand v dennej forme štúdia by mal počas štúdia absolvovať aspoň 1 zahraničnú mobilitu. 

- Niektoré z vyššie uvedených opatrení sa už darí napĺňať: napr. PF KU vypracovala a podala na akreditáciu jeden 
doktorandský študijný program - Vyučovanie ruského jazyka. Na PF KU V rámci fakultnej grantovej schémy GAPF 
bola pre rok 2019 vytvorená možnosť podávania projektov učiteľov so študentmi. Táto tematická oblasť má názov: 
Vedecko-výskumné a umelecké projekty doktorandov, postdoktorandov (do 5 rokov po PhD.) a študentov                                 
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na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pod vedením vysokoškolských učiteľov fakulty. Na všetkých fakultách 
sa už dôslednejšie sleduje zapojenie doktorandov do projektovej činnosti. 

Odporúčané opatrenia: 
- Je potrebné prijať účinné opatrenia na zvýšenie počtu doktorandských študijných programov na fakultách,                             

a tiež hľadať opatrenia ako zvýšiť počet doktorandov (ktorý nám v posledných rokoch klesá).  

- Určite bude potrebné vytvoriť na katedrách a ústavoch pre doktorandov kvalitné pracovné podmienky a podmienky 
na výskum a ich zapojenie do výskumných projektov, dodržať pracovný poriadok (aktualizovali sme tu aj časť 
týkajúcu sa PhD. štúdia týkajúce sa napr. požiadaviek na školiteľov). Súčasné zapojenie doktorandov do projektovej 
činnosti je stále nízke. 

 Klásť dôraz na zvyšovanie výkonov garantov a spolugarantov doktorandského štúdia, ako aj školiteľov 
doktorandov a priebežne monitorovať aktuálny stav plnenia požadovaných štandardov akreditácie. 
Realizované opatrenia: 
- V novom Pracovnom poriadku schválenom v roku 2019 sa článku 6 Práva a povinnosti z pracovného pomeru v bode 

4 Povinnosti vysokoškolského učiteľa v písm. m) ukladá vysokoškolskému učiteľovi „oboznámiť sa s platnými 
akreditačnými kritériami týkajúcimi sa študijného programu, v ktorom pôsobí alebo ho garantuje a dodržiavať 
podmienky a predpoklady stanovené v týchto akreditačných kritériách“. 

- V novom Študijnom poriadku schválenom v roku 2019 sa v článku 24, v bode 7 uvádzajú podmienky, ktoré musí 
školiteľ v doktorandskom študijnom programe musí okrem kvalifikačných požiadaviek spĺňať: 
Školiteľ v doktorandskom študijnom programe musí okrem kvalifikačných požiadaviek a úloh vymedzených v čl. 22, 
ods. 5 a 6 tohto študijného poriadku spĺňať aj tieto podmienky:  
a) jeho publikačná, vedecko-výskumná a ďalšia tvorivá činnosť sa viaže na daný alebo príbuzný študijný odbor, 

resp. študijný program, v ktorom školiteľ pôsobí, prípadne má pôsobiť;  
b) kvalita a kvantita jeho publikovaných výstupov, riešených vedeckých projektov a ďalšej tvorivej činnosti                       

je na požadovanej úrovni a je zárukou progresu príslušného študijného odboru/programu; zároveň je garanciou 
kvalitného vedeckého programu a publikačných výstupov doktoranda a jeho zapojenia do vedeckých projektov 
školiteľa;  

c) dospel k novým výsledkom vo vede, technike, umení a/alebo vzdelávaní, ktoré významne ovplyvnili rozvoj 
daného alebo príbuzného odboru a rovnako sú hodnotené odbornou komunitou (napr. citácie prác, umelecké 
kritiky, členstvo vo vedeckých výboroch konferencií a vo vedeckých organizáciách, vyžiadané prednášky, 
expertízna a posudzovateľská činnosť a pod.). 

Systém riadenia kvality vo vedecko-výskumnej činnosti je podporovaný z rektorátu a dekanátov fakúlt.                 
Vedecko-výskumnú a umeleckú 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 (a tiež 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 zo SR i zo zahraničia. 
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Tvoriví pracovníci KU sa tiež v rámci rôznych grantových schém zúčastňujú výskumných                                                 
a výskumno-pedagogických pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch.  
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY) 

Katolícka univerzita v Ružomberku si v roku 2019 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. 

Dňa 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko Memorandum 
o spolupráci slovenských univerzít ktorého signatárskymi stranami sú Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita v Prešove. Tieto prejavili záujem 
užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, 
projektovej a inej tvorivej činnosti, a deklarujú svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude 
združovať univerzity okolo geografického stredu Európy.  

Od 01.09.2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v zmysle ktorej boli  KU 
k 01.09.2019 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné akademické tituly 
absolventom štúdia: 

 v 75 študijných programoch v 13 študijných odboroch v prvom stupni štúdia, 
 v 48 študijných programoch v 9 študijných odboroch v druhom stupni štúdia, 
 v 2 študijných programoch v 1 študijnom odbore v spojenom prvom a druhom stupni štúdia, 
 v 19 študijných programoch v  7 študijných odboroch v treťom stupni štúdia. 

Celkový počet študentov na KU k 31.10.2019 bol 3 627, z toho v dennej forme študovalo 2 690, tzn. 74,17% 
z celkového počtu študentov a v externej forme 937, tzn. 25,83% z celkového počtu študentov. Z denných študentov 
v bakalárskom štúdiu študovalo 2 583 študentov, v magisterskom štúdiu 844 študentov, v spojenom prvom 
a druhom stupni štúdia 84 študentov a v doktorandskom štúdiu 116 študentov. Z externých študentov 
v bakalárskom štúdiu študovalo 573 študentov, v magisterskom štúdiu študovalo 299 študentov 
a v doktorandskom štúdiu 65 študentov. 

Vzdelávanie na KU zabezpečovalo 366 vysokoškolských učiteľov, v oblasti vedy a výskumu bolo zamestnaný 1 
výskumník a 191 nepedagogických zamestnancov pracovalo na KU. 

V akademickom roku 2018/2019 riadne ukončilo štúdium 953 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia 
v dennej a externej forme. z toho  bolo 30 cudzincov (3,15 % z celkového počtu absolventov). Z celkového počtu 
absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 484 (50,79%) absolventov, magisterské 434 (45,54%) absolventov 
a doktorandské 35 (3,67%) absolventov. 

V prípade bakalárskych študijných programov a študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa pripadalo na jedno 
plánované miesto 1,27 prihlášky(0,04 viac ako v roku 2018). Pri študijných programoch druhého stupňa pripadalo 
na jedno plánované miesto 0,68 prihlášky (0,08 menej ako v roku 2018). Pri doktorandskom štúdiu pripadalo 
priemerne 1,5 prihlášky na 1 plánované miesto (0,07 menej ako v roku 2018). 

Systém podpory študentov je zabezpečený aj formou rôznych druhov štipendií v zmysle platnej legislatívy 
a vnútorných predpisov KU. Sociálne štipendium na KU za rok 2019 poberalo priemerne 194 študentov (5,35%                     
z celkového počtu študentov) v celkovej výške 427 240,- €  pri priemernej mesačnej výške 295,- € na jedného 
študenta. 

KU v súlade s dlhodobým zámerom podporuje aj celoživotné vzdelávanie. Na KU v Ružomberku v roku 2019                      
na úrovni ďalšieho vzdelávania sa realizovali tak akreditované vzdelávacie programy, ako aj záujmové vzdelávanie 
na 4 fakultách. 

Ďalšie vzdelávanie sa v roku 2019 uskutočňovalo v tradičných formách – na Univerzite tretieho veku.  
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Na KU bolo podaných 51 výskumných projektov (48 domácich a 3 zahraničné). Riešených bolo 55 výskumných 
projektov (47 domácich / 34,29 % nárast a 8 zahraničných / rovnako ako v minulom roku), čo je v porovnaní s rokom 
2018 nárast v riešení výskumných projektov o 27,91%.  

Do riešenia výskumných projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo zapojených 196 
vedecko- pedagogických pracovníkov KU čo je  58,33% z celkového počtu 336 vysokoškolských učiteľov na KU                  
a iba 25 doktorandov,  tzn. 21,55%  z celkového počtu 116 doktorandov. 

Na riešenie výskumných projektov v roku 2019 získali fakulty KU prostredníctvom domácich grantových schém 
objem finančných prostriedkov na riešenie projektov (47) v celkovej výške 159 428,95 €, čo v porovnaní s rokom 
2018 znamená nárast o 2,38%. Zo zahraničných grantových schém  (8 projektov) získala KU finančné prostriedky 
v celkovej výške 59 400, - €. V porovnaní s rokom 2018 došlo k 9,24% poklesu objemu finančných prostriedkov 
získaných na riešenie týchto projektov.  

Systém vnútorného zabezpečovania kvality na KU je súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel 
a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti 
vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich aktivít. Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený 
v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area), smernice upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov 
(European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – 
DS label) a kritériá komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common 
Assessment Framework). Systém vnútorného zabezpečovania kvality na KU je centrálne koordinovaný z úrovne 
Vedenia KU a na jednotlivých fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení špecifík daných fakúlt.                   
Ciele kvality sú rozložené v niektorých prípadoch až na úroveň kolektívu alebo jednotlivca a podobne sú 
vyhodnocované na celkovej aj individuálnej úrovni. Do zaisťovania kvality sú zapojení vnútorní a vonkajší aktéri 
z radov študentov, absolventov, akademických a výskumných pracovníkov a ďalších strategických skupín,                           
za účelom poskytnutia a posilňovania spätnej väzby a získania celkového pohľadu na uskutočňovanie činností 
univerzity s cieľom ich neustáleho zlepšovania, hlavne v oblasti prípravy konkurencieschopného absolventa, 
ktorého vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania uplatniteľného na trhu práce. 
Postupy kvality na KU sa uplatňujú v nasledovných oblastiach: 

 vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu, 
 pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov, 
 kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu, 
 dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov na oblasť vzdelávania, 
 hodnotenie študentov a vysokoškolských učiteľov, 
 hodnotenie kvality v oblasti vedy, výskumu a umenia, 
 hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a internacionalizácie, 
 zapojenie študentov do vnútorného systému kvality, 
 zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov 

zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 
 zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných 

programoch. 

Bola prijatá a schválená Politika kvality KU, ktorá je základným predpokladom toho, aby sme naplnili našu víziu 
byť uznávanou a dôveryhodnou univerzitou, ktorá stavia  na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe 
kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.  
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2019: 
 
S-KU-02  Organizačný poriadok Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku 

S-KU-03 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku  

S-KU-04  Harmonogram AR 2019/2020 

S-KU-05 Smernica o výkone vnútornej kontrolnej činnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku  

VP-KU-01 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne podmienky                                       
na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov         
na Katolíckej univerzite v Ružomberku  

VP-KU-02 Smernica Riadenie dokumentácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

PM-KU-01 Pracovný manuál k vnútornému predpisu Riadenie dokumentácie na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku 

VP-KU-03 Podpisový poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-04 Poskytovanie príspevku na rekreáciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

VP-KU-05 Smernica rektora KU v Ružomberku o verejnom obstarávaní 

VP-KU-06 Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 19/2017 Smernica rektora o sťažnostiach  

VP-KU-07 Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-08 Disciplinárny poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku pre študentov 

VP-KU-09 Rokovací poriadok  Disciplinárnej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-10 Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-11 Zásady katolíckej formácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

VP-KU-12 Organizačný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-13 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

VP-KU-14 Smernica rektora o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami                         
na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

VP-KU-16 Smernica rektora o Univerzite tretieho veku 

VP-KU-17 Smernica rektora o realizácii mobilít v rámci programu ERASMUS+ KA103 a KA107 

VP-KU-18 Podávanie a preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti  

VP-KU-19 Štatút Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-20 Štatút VERBUM-vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-21 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-22 Politika kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-23 Smernica o povinnej evidencii a zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr 

VP-KU-24 Pracovný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku 

VP-KU-25 Smernica rektora o používaní služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete 

VP-KU-26 Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku  
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OR-02 Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov za obdobie roka 2019 

P-1/2019 Zjednotenie formátu študentských e-mailových adries na KU a jej súčastiach 

R-1/2019 Kritériá pre prideľovanie ubytovania 

R-2/2019 Rozhodnutie rektora o udelení rektorského voľna  
R-3/2019 Rozhodnutie o zrušení Smernice KU 2/2012 Vnútorné pravidlá upravujúce spôsob vykonávania 

hlavnej činnosti dotačnej, hlavnej činnosti nedotačnej a podnikateľskej činnosti. Vnútorné 
pravidlá pre tvorbu univerzitného rozvojového fondu. 
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Príloha č. 2 

Tabuľková časť o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2019 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Tabuľka č. 2 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2018/2019 

Tabuľka č.3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2019 

Tabuľka č.3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2019 

Tabuľka č.3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2019 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2018/2019) 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom 
roku k 31.12.2019 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie                         
s akademickým rokom 2017/2018 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2019 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2019 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2019 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie 
s akademickým rokom 2017/2018 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 
2019 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2019 a porovnanie s rokom 2018 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2019 

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 

1 713 597 242 164 519 478 2 2 1 476 1 241 
2 258 203 11 9 286 248 8 5 563 465 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 19 16 1 0 16 13 8 4 44 33 

Pedagogická fakulta KU spolu  990 816 254 173 821 739 18 11 2 083 1 739 

Filozofická fakulta KU 

1 198 137 69 53 0 0 0 0 267 190 

2 94 70 1 1 0 0 0 0 95 71 
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 12 3 0 0 4 1 0 0 16 4 
Filozofická fakulta KU spolu  304 210 70 54 4 1 0 0 378 265 

Teologická fakulta KU 

1 183 102 0 0 0 0 0 0 183 102 
2 128 90 7 1 5 4 0 0 140 95 

1+2 84 1 0 0 0 0 0 0 84 1 
3 10 3 5 1 14 3 23 7 52 14 

Teologická fakulta KU spolu 405 196 12 2 19 7 23 7 459 212 

Fakulta zdravotníctva KU 

1 556 409 49 31 52 51 0 0 657 491 
2 46 36 0 0 0 0 0 0 46 36 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 2 1 1 0 0 0 0 4 3 
Fakulta zdravotníctva KU spolu  605 447 50 32 52 51 0 0 707 530 

KU spolu podľa stupňov 

1 1 650 1 245 360 248 571 529 2 2 2 583 2 024 
2 526 399 19 11 291 252 8 5 844 667 

1+2 84 1 0 0 0 0 0 0 84 1 
3 44 24 7 2 34 17 31 11 116 54 

KU spolu  2 304 1 669 386 261 896 798 41 18 3 627 2 746 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



 

 

 
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Denná forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 2 010 1 909 1 765 1 878 2 184 2 886 3 352 
2 545 614 768 918 1010 1192 919 

1+2 84 94 97 101 119 135 143 
3 51 64 69 89 111 138 141 

Spolu 2 690 2 681 2 699 2 986 3 424 4 351 4 555 

        
Externá forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 573 440 535 654 717 818 1 024 
2 299 367 295 334 358 637 953 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 
3 65 85 100 129 164 182 202 

Spolu 937 892 930 1 117 1 239 1 637 2 179 
          

V dennej aj v externej forme spolu 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 2 583 2 349 2 300 2 532 2 901 3 704 4 376 
2 844 981 1 063 1 252 1 368 1 829 1 872 

1+2 84 94 97 101 119 135 143 
3 116 149 169 218 275 320 343 

Spolu 3 627 3 573 3 629 4 103 4 663 5 988 6 734 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona     

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2018/2019 

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 

1 218 190 4 4 34 24 0 0 256 218 
2 165 145 4 2 113 98 3 1 285 246 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 6 4 0 0 3 3 7 2 16 9 

Pedagogická fakulta KU spolu  389 339 8 6 150 125 10 3 557 473 

Filozofická fakulta KU 

1 52 39 0 0 0 0 0 0 52 39 
2 62 52 1 1 0 0 0 0 63 53 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 
Filozofická fakulta KU spolu  116 91 1 1 1 0 0 0 118 92 

Teologická fakulta KU 

1 30 16 1 1 0 0 0 0 31 17 
2 54 42 0 0 3 3 0 0 57 45 

1+2 19 1 0 0 0 0 0 0 19 1 
3 3 1 2 1 4 1 4 0 13 3 

Teologická fakulta KU spolu 106 60 3 2 7 4 4 0 120 66 

Fakulta zdravotníctva KU 

1 142 115 3 3 0 0 0 0 145 118 

2 9 9 1 1 0 0 0 0 10 10 
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Fakulta zdravotníctva KU spolu  154 125 4 4 0 0 0 0 158 129 

KU spolu podľa stupňov 

1 442 360 8 8 34 24 0 0 484 392 
2 290 248 6 4 116 101 3 1 415 354 

1+2 19 1 0 0 0 0 0 0 19 1 
3 14 6 2 1 8 4 11 2 35 13 

KU spolu  765 615 16 13 158 129 14 3 953 760 
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 2019 

Denná forma 

Študijné odbory 
Plánovaný 

počet 
Počet       

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/              

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 400 431 422 384 284 1,08 0,91 0,74 0,71 

ekonómia a manažment 70 141 138 121 105 2,01 0,88 0,87 1,50 

filológia 42 30,5 28,5 22,5 16,5 0,73 0,79 0,73 0,39 

filozofia 24 5,5 3,5 3,5 2,5 0,23 1,00 0,71 0,10 

fyzioterapia 35 106 87 47 37 3,03 0,54 0,79 1,06 

historické vedy 19 7 7 6 5 0,37 0,86 0,83 0,26 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 32 48 48 35 22 1,50 0,73 0,63 0,69 

mediálne a komunikačné štúdiá 30 21 19 19 15 0,70 1,00 0,79 0,50 

ošetrovateľstvo 130 164 164 145 100 1,26 0,88 0,69 0,77 

philosophy 8 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

psychológia 35 62 56 36 29 1,77 0,64 0,81 0,83 

radiologická technika 40 86 86 67 38 2,15 0,78 0,57 0,95 

sociálna práca 42,5 57,5 55,5 48,5 42,5 1,35 0,87 0,88 1,00 

spoločenské a behaviorálne vedy 20 21 21 17 10 1,05 0,81 0,59 0,50 

teológia 22,5 18,5 16,5 16,5 13,5 0,82 1,00 0,82 0,60 

učiteľstvo a pedagogické vedy 105 99 85 83 71 0,94 0,98 0,86 0,68 

urgentná zdravotná starostlivosť 40 108 89 68 55 2,70 0,76 0,81 1,38 

verejné zdravotníctvo 25 15 15 12 9 0,60 0,80 0,75 0,36 

Spolu 1 120 1 421 1 341 1 131 855 1,27 0,84 0,76 0,76 
 
 
          



 

 

Externá forma 

Študijné odbory Plánovaný 
počet 

Počet   
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/       
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  155 205 195 186 160 1,32 0,95 0,86 1,03 

spoločenské a behaviorálne vedy 15 17 17 15 13 1,13 0,88 0,87 0,87 

ekonómia a manažment 20 17 17 15 11 0,85 0,88 0,73 0,55 

učiteľstvo a pedagogické vedy 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ošetrovateľstvo 50 48 48 48 31 0,96 1,00 0,65 0,62 

Spolu 250 287 277 264 215 1,15 0,95 0,81 0,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí  

Študijné odbory 
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  35 34 34 34 5,50 5,51 5,96 7,66  
ekonómia a manažment 84 81 71 71 53,16 52,26 52,21 60,17  
filológia 11 11 8 6 6,96 7,10 5,88 5,17  
filozofia 0,5 0,5 0,5 0,5 1,64 1,75 2,22 3,03  
fyzioterapia 3 2 2 2 5,61 3,88 3,88 5,97  
historické vedy 0,5 0,5 0,5 0,5 0,47 0,57 1,06 1,35  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 3 3 3 3 42,86 42,86 50,00 60,00  

mediálne a komunikačné štúdiá 1 1 1 1 2,08 2,08 2,86 4,55  

ošetrovateľstvo 18 18 17 16 10,98 10,98 11,72 16,00  

psychológia 1 0 0 1 0,61 0,00 0,00 1,00  

radiologická technika 5 5 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00  
sociálna práca 1 0 0 0 1,61 0,00 0,00 0,00  

spoločenské a behaviorálne vedy 1 1 1 1 1,74 1,80 2,06 2,35  

učiteľstvo a pedagogické vedy 25 24 24 24 43,48 43,24 49,48 56,47  

urgentná zdravotná starostlivosť 7 7 6 6 33,33 33,33 35,29 60,00  

verejné zdravotníctvo 2 2 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00  

Spolu 198 190 171 168 11,59 11,74 12,26 15,70  



 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2019 

Denná forma 

Študijné odbory 
Plánovaný 

počet 
Počet         

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/             

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  180 137 131 126 113 0,76 0,96 0,90 0,63 

spoločenské a behaviorálne vedy 45 21 18 18 15 0,47 1,00 0,83 0,33 

ekonómia a manažment 40 30 21 21 14 0,75 1,00 0,67 0,35 

učiteľstvo a pedagogické vedy 50 25 25 19 18 0,50 0,76 0,95 0,36 

psychológia 35 25 23 21 19 0,71 0,91 0,90 0,54 

mediálne a komunikačné štúdiá 30 10 10 8 8 0,33 0,80 1,00 0,27 

historické vedy 21 5 5 5 4 0,24 1,00 0,80 0,19 

filozofia 21 4 4 3 3 0,19 0,75 1,00 0,14 

philosophy 13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

fyzioterapia 20 38 36 31 29 1,90 0,86 0,94 1,45 

sociálna práca 40 54 54 47 38 1,35 0,87 0,81 0,95 

filozofia 5 1 0 0 0 0,20 0,00 0,00 0,00 

teológia 5 1 0 0 0 0,20 0,00 0,00 0,00 

učiteľstvo a pedagogické vedy 40 20 19 19 19 0,50 1,00 1,00 0,48 

Spolu 545 371 346 318 280 0,68 0,92 0,88 0,51 
 
 
 
 
          



 

 

Externá forma 

Študijné odbory Plánovaný 
počet 

Počet       
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/       
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  60 71 71 61 46 1,18 0,86 0,75 0,77 

spoločenské a behaviorálne vedy 20 6 6 6 4 0,30 1,00 0,67 0,20 

ekonómia a manažment 15 19 19 18 15 1,27 0,95 0,83 1,00 

učiteľstvo a pedagogické vedy 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 105 96 96 85 65 0,91 0,89 0,76 0,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 
 

Študijné odbory 
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  158 158 148 130 75,96 78,22 79,14 81,76  
spoločenské a behaviorálne vedy 19 16 16 10 70,37 66,67 66,67 52,63  
ekonómia a manažment 22 22 22 22 44,90 55,00 56,41 75,86  

učiteľstvo a pedagogické vedy 19 19 13 13 76,00 76,00 68,42 72,22  
psychológia 21 19 17 15 84,00 82,61 80,95 78,95  
mediálne a komunikačné štúdiá 7 7 5 5 70,00 70,00 62,50 62,50  
historické vedy 5 5 5 4 100,00 100,00 100,00 100,00  
filozofia 3 3 2 2 75,00 75,00 66,67 66,67  

fyzioterapia 25 25 25 23 0,00 0,00 0,00 0,00  

sociálna práca 29 28 28 28 76,32 77,78 90,32 96,55  

filozofia 1 0 0 0 1,85 0,00 0,00 0,00  

teológia 1 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00  

učiteľstvo a pedagogické vedy 2 1 1 1 200,00 0,00 0,00 0,00  

Spolu 312 303 282 253 66,81 68,55 69,98 73,33  
 
 
 
 
 
 
          



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 
 

Študijné odbory 
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  8 8 4 2 3,85 3,96 2,14 1,26  
spoločenské a behaviorálne vedy 1 1 1 1 3,70 4,17 4,17 5,26  
ekonómia a manažment 6 4 4 3 12,24 10,00 10,26 10,34  
mediálne a komunikačné štúdiá 1 1 1 1 4,00 4,00 5,26 5,56  
filozofia 1 1 1 1 4,00 4,35 4,76 5,26  
sociálna práca 21 15 7 6 210,00 150,00 87,50 75,00  

Spolu 38 30 18 14 8,14 6,79 4,47 4,06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2019 

Denná forma 

Študijné odbory 
Plánovaný 

počet 
Počet      

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/        

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 6 7 7 5 5 1,17 0,71 1,00 0,83 

spoločenské a behaviorálne vedy 9 4 3 1 1 0,44 0,33 1,00 0,11 

historické vedy 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

filozofia 2 2 2 2 2 1,00 1,00 1,00 1,00 

mediálne a komunikačné štúdiá 1 2 1 1 1 2,00 1,00 1,00 1,00 

teológia 1 2 2 1 1 2,00 0,50 1,00 1,00 

sociálna práca 1 4 4 1 1 4,00 0,25 1,00 1,00 

Spolu 21 22 20 12 12 1,05 0,60 1,00 0,57 

          

Externá forma 

Študijné odbory 
Plánovaný 

počet 
Počet      

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/        
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 5 1 1 1 1 0,2 1,0 1,0 0,2 

spoločenské a behaviorálne vedy 15 3 1 1 1 0,2 1,0 1,0 0,1 

historické vedy 2 2 1 1 1 1,0 1,0 1,0 0,5 

filozofia 1 1 1 0 0 1,0 0,0 0,0 0,0 

teológia 4 7 7 7 7 1,8 1,0 1,0 1,8 

sociálna práca 2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 29 14 11 10 10 0,48 0,91 1,00 0,34 



 

 

 
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

 

Študijné odbory 
Počet      

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

%                           
z celkového 

počtu 
prihlášok 

%                             
z celkového 
počtu účasti 

%                              
z celkového 

počtu prijatia 

%                           
z celkového 

počtu zápisov 
 

historické vedy 2 2 2 2 25,00 25,00 33,33 33,33  
filozofia 3 3 2 2 42,86 75,00 100,00 100,00  
mediálne a komunikačné štúdiá 2 2 1 1 66,67 100,00 50,00 50,00  

teológia 4 4 3 3 133,33 133,33 150,00 150,00  

sociálna práca 3 3 1 1 33,33 37,50 12,50 12,50  
učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 7 5 5 350,00 350,00 500,00 500,00  
spoločenské a behaviorálne vedy 2 2 1 1 50,00 50,00 100,00 100,00  

Spolu 23 23 15 15 63,89 74,19 68,18 68,18 
 

          

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 
     

Študijné odbory Počet       
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

%                           
z celkového 

počtu 
prihlášok 

%                          
z celkového 
počtu účasti 

%                            
z celkového 

počtu prijatia 

%                              
z celkového 

počtu zápisov 
 

teológia 4 4 4 4 50,00 50,00 66,67 66,67  
spoločenské a behaviorálne vedy 1 0 0 0 33,33 0,00 0,00 0,00  

Spolu 5 4 4 4 13,89 12,90 18,18 18,18  
 
 



 

 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2018/2019) 

Forma štúdia stupeň 

Počet 
študentov z toho počet študentov Počet  študentov 

Počet žiadostí 
o zníženie 
školného 

Počet žiadostí 
o odpustenie 

školného 

ktorým 
vznikla             

v ak. roku 
2018/2019 
povinnosť 

uhradiť školné 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť školné 

v externej 
forme 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 

školné za 
prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia 

ktorým vznikla 
povinnosť 

uhradiť školné za 
štúdium                      

v študijnom 
programe 

uskutočňovanom 
výlučne v inom 

ako štátnom 
jazyku 

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné 

ktorým bolo 
školné 

znížené 

ktorým bolo 
školné 

odpustené 

Denná forma 

1 236 0 234 0 3 68 4 70 27 
2 65 0 65 0 0 30 2 26 12 

1+2 27 0 25 0 0 1 0 1 1 
3 9 0 9 0 1 1 1 1 1 

Denná forma spolu 337 0 333 0 4 100 7 98 41 

Externá forma 

1 449 449 16 0 1 31 15 32 30 
2 370 370 2 0 11 17 8 99 16 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 88 88 9 0 49 9 7 7 11 

Externá forma spolu 907 907 27 0 61 57 30 138 57 

obe formy spolu 

1 685 449 250 0 4 99 19 102 57 
2 435 370 67 0 11 47 10 125 28 

1+2 27 0 25 0 0 1 0 1 1 
3 97 88 18 0 50 10 8 8 12 

Spolu 1 244 907 360 0 65 157 37 236 98 
 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2019 

študijný odbor 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma štúdia 

Akademický rok začatia štúdia 

2018 / 2019 2017 / 2018 2016 / 2017 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 

ekonómia a manažment 1 denná 0,00 1,03 31,43 89,52 0,00 0,00

ekonómia a manažment 1 externá 0,00 0,00 76,47 80,00 0,00 0,00

ekonómia a manažment 2 denná 0,00 96,30 84,52 0,00 0,00 0,00

ekonómia a manažment 2 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

filológia 1 denná 0,00 8,70 16,22 64,81 0,00 0,00
filológia 2 denná 0,00 25,00 64,00 60,00 0,00 0,00

filozofia 1 denná 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 75,00
filozofia 1 denná 0,00 20,00 16,67 0,00 33,33 30,00

filozofia 2 denná 0,00 100,00 25,00 0,00 83,33 100,00
filozofia 2 denná 0,00 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00

filozofia 3 denná 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00

filozofia 3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

historické vedy 1 denná 25,00 16,67 7,14 20,00 30,00 50,00
historické vedy 2 denná 0,00 0,00 37,50 76,92 50,00 90,00

historické vedy  3 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00

historické vedy  3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

mediálne a komunikačné štúdiá 1 denná 0,00 0,00 40,74 63,64 56,41 56,82
mediálne a komunikačné štúdiá 2 denná 0,00 78,26 94,74 78,26 96,00 100,00

mediálne a komunikačné štúdiá 3 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

mediálne a komunikačné štúdiá 3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

nelekárske  zdravotnícke odbory 1 denná 0,00 0,00 51,90 57,10 61,80 60,10

nelekárske  zdravotnícke odbory 1 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2019 (pokračovanie) 

nelekárske  zdravotnícke odbory 2 denná 0,00 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00

nelekárske  zdravotnícke odbory 2 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,90

nelekárske  zdravotnícke odbory 3 denná 0,00 50,00 75,00 0,00 0,00 100,00

nelekárske  zdravotnícke odbory 3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

politické vedy 1 denná 0,00 0,00 7,14 33,33 33,33 20,00
politické vedy 2 denná 0,00 0,00 6,67 85,71 0,00 0,00

psychológia 1 denná 0,00 4,17 55,17 69,70 71,43 70,27
psychológia 2 denná 0,00 83,33 95,00 75,86 92,31 100,00

sociálna práca 1 denná 0,00 6,67 52,50 60,00 61,11 62,50

sociálna práca 2 denná 0,00 79,31 73,44 87,37 81,37 98,04

sociálna práca 3 denná 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00 80,00

sociálna práca 3 externá 0,00 33,33 0,00 40,00 0,00 50,00

spoločenské a behaviorálne vedy 1 denná 6,67 0,00 27,27 10,22 25,61 28,71
spoločenské a behaviorálne vedy 1 externá 0,00 0,00 0,00 81,25 51,85 80,00
spoločenské a behaviorálne vedy 2 denná 8,00 85,00 84,21 62,50 58,33 83,13
spoločenské a behaviorálne vedy 2 externá 0,00 100,00 57,14 82,61 33,96 95,00
spoločenské a behaviorálne vedy 3 denná 0,00 0,00 28,57 60,00 47,83 73,33
spoločenské a behaviorálne vedy 3 externá 0,00 0,00 6,25 12,50 39,13 40,00

teológia 1 denná 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00

teológia 1+2 denná 0,00 11,11 0,00 4,76 27,78 40,00

teológia 2 denná 0,00 75,00 100,00 71,43 75,00 66,67

teológia 3 denná 16,67 28,57 50,00 100,00 83,33 100,00

teológia 3 externá 16,67 46,15 41,67 16,67 66,67 66,67

učiteľstvo a pedagogické vedy 1 denná 3,39 8,33 30,00 41,18 45,95 56,82

učiteľstvo a pedagogické vedy 1 denná 22,82 33,34 0,00 34,29 22,50 19,65



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2019 (pokračovanie) 

učiteľstvo a pedagogické vedy 2 denná 14,29 53,33 87,50 97,16 78,95 100,00

učiteľstvo a pedagogické vedy 2 denná 19,61 0,00 57,74 100,00 95,84 100,00

učiteľstvo a pedagogické vedy 2 externá 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  1 denná 1,01 5,92 70,35 58,47 70,59 71,53

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  1 externá 1,39 1,53 7,02 73,06 79,51 78,26

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  2 denná 0,00 78,92 91,94 64,76 35,48 92,36

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  2 externá 0,00 0,93 91,40 96,12 90,52 94,01

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy  3 externá 0,00 0,00 0,00 40,91 0,00 22,22
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie s akademickým rokom 2017/2018 

V roku 2018/2019           

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 49 31 151,33 0,00 1,10 20 13 45,30 0,00 10,33 
Filozofická fakulta KU 19 15 72,20 0,00 0,00 28 21 111,70 0,00 5,73 
Teologická fakulta KU 2 0 0,00 0,00 0,47 3 1 13,67 0,00 0,00 
Fakulta zdravotníctva KU 46 42 119,30 0,00 0,00 4 4 10,43 0,00 0,00 

Spolu KU 116 88 342,83 0,00 1,57 55 39 181,10 0,00 16,06 

           

V roku 2017/2018           

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 40 22 118,53 0,00 1,33 8 5 27,50 0,00 3,10 
Filozofická fakulta KU 29 18 109,50 0,00 0,00 24 17 96,77 4,00 0,00 
Teologická fakulta KU 10 1 40,87 0,00 1,37 2 0 9,57 0,00 0,00 
Fakulta zdravotníctva KU 47 34 118,97 0,00 0,00 5 5 20,57 0,00 0,00 
Spolu KU 126 75 387,87 0,00 2,70 39 27 154,41 4,00 3,10 

           
Rozdiel -10 13 -45,04 0,00 -1,13 16 12 26,69 -4,00 12,96 
Rozdiel v %  -7,94 17,33 -11,61 0,00 -41,85 41,03 44,44 17,29 -100,00 418,06 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2019 

P.č. 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 1.1.2019 - -   
 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2019 - -   
 Počet riadne skončených konaní k 31.12.2019 - -   
 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 2019 

P.č. 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 1.1.2019 - -   
 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2019 - -   
 Počet riadne skončených konaní k 31.12.2019 - -   
 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 2019 

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 12 0,8 0,1 2,5 0 2 2 9 
Docenta 36 0,9 0,1 3,2 5 1 1 34 
Ostatné 64 1 0,4 2,8 0 5 2 44 
Spolu KU 112 0,9 0,3 2,9 5 8 5 87 

         
Počet miest obsadených bez výberového konania       

Zamestnanec Fyzický počet 
Prepočítaný 

počet       
VŠ učiteľ nad 70 rokov 2 0,75       
Ostatní 24 10,86       
Spolu KU 26 11,61       

 

Počet obsadených funkčných miest docenta a profesora osobami bez príslušného vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu podľa § 77                    
ods. 2 zákona  

Funkčné miesto Počet  

       

Docent 0         

Profesor 0         

Spolu KU 0         
 



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov    

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2019    

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 156,20 23,95 46,65 0,00 80,60 5,00 
Filozofická fakulta KU 43,75 7,00 9,25 0,00 25,50 2,00 
Teologická fakulta KU 48,10 10,20 13,20 0,00 21,85 2,85 
Fakulta zdravotníctva KU 48,03 3,60 17,50 0,00 20,60 6,33 

Spolu KU 296,09 44,75 86,60 0,00 148,55 16,18 
Podiel v % 100,00 15,11 29,25 0,00 50,17 5,47 

Spolu v roku 2018 396,09 59,87 115,85 0,00 198,72 21,65 
Podiel v % 2018 100,00 15,06 29,82 0,00 49,82 5,29 

Rozdiel 2019 - 2018 -100,00 -15,12 -29,25 0,00 -50,17 -5,47 
Rozdiel v % 2019 - 2018 0,00 0,05 -0,57 0,00 0,35 0,18 

 
 

z toho ženy 
Pedagogická fakulta KU 87,10 10,50 18,00 0,00 56,60 2,00 
Filozofická fakulta KU 13,00 1,00 2,00 0,00 10,00 0,00 
Teologická fakulta KU 6,80 0,00 3,00 0,00 3,80 0,00 

Fakulta zdravotníctva KU 20,13 1,00 6,50 0,00 8,90 3,73 

Spolu KU 127,04 12,50 29,50 0,00 79,30 5,73 
Podiel v % 42,90 9,84 23,22 0,00 62,43 4,51 

Spolu v roku 2018 227,04 22,34 52,72 0,00 141,73 10,25 
Podiel v % 2018 42,72 8,89 24,21 0,00 64,76 2,14 

Rozdiel 2019 - 2018 -100,01 -9,84 -23,22 0,00 -62,43 -4,52 

Rozdiel v % 2019 - 2018 1,32 0,95 -0,99 0,00 -2,33 2,37 
Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien   

 
 
 



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2018/2019 a porovnanie s akademickým rokom 2017/2018 
V roku 2018/2019           

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 115 79 370 0 226 87 55 370 0 153 
Filozofická fakulta KU 24 6 117 0 95 24 14 92 330 602 
Teologická fakulta KU 20 7 72 0 0 12 8 59 0 0 
Fakulta zdravotníctva KU 15 13 68 0 0 30 17 0 0 0 

Rektorát KU 25 16 126 0 0 20 17 89 0 0 
Spolu KU 199 121 753 0 321 173 111 610 330 755 

           
V roku 2017/2018           

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 85 55 246 0 159 62 39 236 0 327 
Filozofická fakulta KU 18 9 65 0 145 16 6 68 204 0 
Teologická fakulta KU 16 5 72 0 0 4 0 13 0 5 
Fakulta zdravotníctva KU 20 14 86 0 0 20 19 89 0 0 
Rektorát KU 31 18 160 0 0 21 18 86 0 0 
Spolu KU 170 101 629 0 304 123 82 492 204 332 

           
Rozdiel 29 20 124 0 17 50 29 118 126 423 
Rozdiel v %  17,06 19,80 19,71 0,00 5,59 40,65 35,37 23,98 61,76 127,41 

 
 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2019 

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 497 405 489 399 184 100 27 13 44 25 
Diplomová 
práca 435 357 432 354 149 67 4 0 12 5 
Dizertačná 
práca 41 17 40 16 31 10 4 0 13 8 
Rigorózna 
práca 

41 34 36 31 2 2 0 0 0 0 

Spolu 1 014 813 997 800 366 179 35 13 69 38 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2019 a porovnanie s rokom 2018 
V roku 2019           

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 19 39 20 5 1 0 22 0 342 448 
Filozofická fakulta KU 3 6 9 6 0 0 10 0 137 171 
Teologická fakulta KU 21 13 9 2 0 0 1 0 159 205 
Fakulta zdravotníctva KU 7 7 1 11 0 0 12 0 109 147 
Spolu KU 50 65 39 24 1 0 45 0 747 971 

           
V roku 2018           

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 33 34 18 12 1 0 22 0 454 574 
Filozofická fakulta KU 3 5 2 4 6 0 14 0 133 167 
Teologická fakulta KU 28 20 18 0 0 0 3 0 214 283 
Fakulta zdravotníctva KU 2 9 3 5 0 0 11 0 147 177 
Spolu KU 66 68 41 21 7 0 50 0 948 1 201 

           
Rozdiel -13 -5 -2 2 -6 0 -4 0 -158 -186 
Rozdiel v % -20,63 -7,14 -4,88 9,09 -85,71 0,00 -8,16 0,00 -17,46 -16,08 

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2019 a porovnanie s rokom 2018 

V roku 2019        

Kategória/ 
fakulta 

Z** Y** X**     

Pedagogická fakulta KU 17 10 2     
Filozofická fakulta KU 0 0 0     
Teologická fakulta KU 38 4 0     
Fakulta zdravotníctva KU 0 0 0     
Spolu KU 55 14 2     

        

V roku 2018        

Kategória/ 
fakulta Z** Y** X**     

Pedagogická fakulta KU 20 5 2     
Filozofická fakulta KU 0 0 0     
Teologická fakulta KU 0 0 0     
Fakulta zdravotníctva KU 0 0 0     
Spolu KU 20 5 2     

        

Rozdiel 35 9 0     

Rozdiel v % 175,0 180,0 0,0     
 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň 
     

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 
titulu 

1 Pedagogická fakulta KU logopédia a liečebná pedagogika Liečebná pedagogika denná slovenský Bc. 

2 Pedagogická fakulta KU ekonómia a manažment Manažment denná slovenský Bc. 

3 Pedagogická fakulta KU ekonómia a manažment Manažment externá slovenský Bc. 

4 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

5 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca externá slovenský Bc. 

6 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca vo verejnej správe  a sociálne služby denná slovenský Bc. 

7 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Pedagogika denná slovenský Bc. 

8 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Pedagogika externá slovenský Bc. 

9 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Predškolská a elementárna pedagogika denná slovenský Bc. 

10 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Predškolská a elementárna pedagogika externá slovenský Bc. 

11 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín 

denná slovenský Bc. 

12 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín externá slovenský Bc. 

13 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Špeciálna pedagogika   denná slovenský Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň (pokračovanie) 
     

14 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých 

denná slovenský Bc. 

15 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých externá slovenský Bc. 

16 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo informatiky denná slovenský Bc. 

17 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo informatiky externá slovenský Bc. 

18 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo informatiky                                                            
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

19 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudobného umenia denná slovenský Bc. 

20 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudobného umenia externá slovenský Bc. 

21 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo hudobnej výchovy                                               
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

22 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo biológie                                                                   
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

23 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo geografie                                                         
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

24 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo chémie                                                               
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

25 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo matematiky                                                     
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

26 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Bc. 

27 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo náboženskej výchovy                                              
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň (pokračovanie) 
     

28 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry denná ruský  Bc. 

29 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry                          
(v kombinácii) denná ruský  Bc. 

30 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry                                  
(v kombinácii) 

denná talianský  Bc. 

31 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo telesnej výchovy denná slovenský Bc. 

32 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo telesnej výchovy                                           
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

33 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výtvarnej výchovy denná slovenský Bc. 

34 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výtvarnej výchovy                                                  
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

35 Filozofická fakulta KU filológia Anglistika a amerikanistika denná anglický,  slovenský  Bc. 

36 Filozofická fakulta KU filológia, filozofia Anglistika a amerikanistika - Filozofia denná anglický,  slovenský  Bc. 

37 Filozofická fakulta KU filológia Anglistika a amerikanistika - Germanistika denná anglický,  slovenský  Bc. 

38 Filozofická fakulta KU filológia, historické vedy Anglistika a amerikanistika - História denná anglický,  slovenský  Bc. 

39 Filozofická fakulta KU filológia 
Anglistika a amerikanistika - Slovenský jazyk a 
literatúra denná anglický,  slovenský  Bc. 

40 Filozofická fakulta KU filozofia Filozofia denná slovenský  Bc. 

41 Filozofická fakulta KU filozofia, filológia Filozofia - Germanistika denná slovenský, nemecký  Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň (pokračovanie) 
     

42 Filozofická fakulta KU filozofia, historické vedy Filozofia - História denná slovenský Bc. 

43 Filozofická fakulta KU filozofia, filológia Filozofia - Slovenský jazyk a literatúra denná slovenský Bc. 

44 Filozofická fakulta KU filológia Germanistika denná nemecký, slovenský Bc. 

45 Filozofická fakulta KU filológia, historické vedy Germanistika - História denná nemecký, slovenský Bc. 

46 Filozofická fakulta KU filológia Germanistika - Slovenský jazyk a literatúra denná nemecký, slovenský Bc. 

47 Filozofická fakulta KU historické vedy História denná slovenský  Bc. 

48 Filozofická fakulta KU filozofia Philosophy denná anglický Bc. 

49 Filozofická fakulta KU psychológia Psychológia denná anglický,  slovenský  Bc. 

50 Filozofická fakulta KU historické vedy Religionistika - história denná slovenský  Bc. 

51 Filozofická fakulta KU filológia Slovenský jazyk a literatúra denná slovenský  Bc. 

52 Filozofická fakulta KU filológia, historické vedy Slovenský jazyk a literatúra - história denná slovenský  Bc. 

53 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry                              
(v kombinácii) 

denná anglický,  slovenský  Bc. 

54 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo filozofie                                                                        
(v kombinácii) 

denná slovenský  Bc. 

55 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo histórie                                                                            
(v kombinácii) denná slovenský  Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň (pokračovanie) 
     

56 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry                            
(v kombinácii) 

denná nemecký  Bc. 

57 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo slovenského jazyka  a literatúry                              
(v kombinácii) denná slovenský  Bc. 

58 Filozofická fakulta KU mediálne a komunikačné štúdiá Žurnalistika denná slovenský jazyk Bc. 

54 Teologická fakulta KU teológia - sociálna práca Štúdium rodiny a sociálnej práce denná slovenský Bc. 

55 Teologická fakulta KU filozofia Sociálna filozofia denná slovenský Bc. 

56 Teologická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

58 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo etickej výchovy                                                    
(v kombinácii) denná slovenský Bc. 

59 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo filozofie                                                                     
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

60 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Bc. 

61 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy                                           
(v kombinácii) 

denná slovenský Bc. 

62 
Teologická fakulta KU; 

Spišské Podhradie 
učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby denná slovenský Bc. 

63 
Teologická fakulta KU; 

Spišské Podhradie učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby externá slovenský Bc. 

64 Teologická fakulta KU; 
Spišské Podhradie 

sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Bc. 

 
 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

1. stupeň (pokračovanie) 
     

65 Fakulta zdravotníctva KU ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná slovenský, anglický 
dohodou 

Bc. 

66 Fakulta zdravotníctva KU ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 
slovenský, anglický 
dohodou Bc. 

67 Fakulta zdravotníctva KU zdravotnícke vedy Verejné zdravotníctvo denná slovenský, anglický 
dohodou 

Bc. 

68 Fakulta zdravotníctva KU zdravotnícke vedy Urgentná zdravotná starostkivosť denná 
slovenský, anglický 
dohodou Bc. 

69 Fakulta zdravotníctva KU zdravotnícke vedy Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná slovenský, anglický 
dohodou 

Bc. 

70 Fakulta zdravotníctva KU zdravotnícke vedy Fyzioterapia denná 
slovenský, anglický 
dohodou 

Bc. 

71 Fakulta zdravotníctva KU zdravotnícke vedy Rádiologická technika denná 
slovenský, anglický 
dohodou Bc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

2. stupeň 
Poradové 

číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

1 Pedagogická fakulta KU ekonómia a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná slovenský Mgr. 

2 Pedagogická fakulta KU ekonómia a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá slovenský Mgr. 

3 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia denná slovenský Mgr. 

4 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia externá slovenský Mgr. 

5 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

6 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca externá talianský Mgr. 

7 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby denná slovenský Mgr. 

8 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých 

denná slovenský Mgr. 

9 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých externá slovenský Mgr. 

10 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie denná slovenský Mgr. 

11 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie externá slovenský Mgr. 

12 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo biológie                                                                  
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

13 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo geografie                                                                 
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

2. stupeň (pokračovanie) 

14 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudobného umenia denná slovenský Mgr. 

15 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudobného umenia externá slovenský Mgr. 

16 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudobnej výchovy                                              
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

17 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo informatiky denná slovenský Mgr. 

18 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo informatiky                                                        
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

19 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo matematiky                                                          
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

20 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Mgr. 

21 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo náboženskej výchovy                                            
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

22 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo ruského jazyka jazyka a literatúry (v 
kombinácii) denná ruský Mgr. 

23 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v 
kombinácii) 

denná talianský Mgr. 

24 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výtvarnej výchovy denná slovenský Mgr. 

25 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo výtvarnej výchovy                                             
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

26 Filozofická fakulta KU filozofia Filozofia denná anglický, slovenský Mgr. 

27 Filozofická fakulta KU filozofia, historické vedy Filozofia - História denná anglický, slovenský Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

2. stupeň (pokračovanie) 

28 Filozofická fakulta KU historické vedy História denná slovenský Mgr. 

29 Filozofická fakulta KU filozofia Philosophy denná anglický  Mgr. 

30 Filozofická fakulta KU psychológia Psychológia denná anglický, slovenský Mgr. 

31 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Uučiteľstvo anglického jazyka a literatúry                         
(v kombinácii) denná anglický, slovenský Mgr. 

32 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo filozofie                                                                 
(v kombinácii) 

denná anglický, slovenský Mgr. 

33 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo histórie                                                                      
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 

34 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy                                                 
(v kombinácii) 

denná slovenský  Mgr. 

35 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry                              
(v kombinácii) 

denná nemecký  Mgr. 

36 Filozofická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry                          
(v kombinácii) denná slovenský  Mgr. 

37 Filozofická fakulta KU mediálne a komunikačné štúdiá Žurnalistia denná slovenský  Mgr. 

38 Teologická fakulta KU teológia Náuka o rodine denná slovenský Mgr. 

39 Teologická fakulta KU filozofia Sociálna filozofia denná slovenský Mgr. 

40 Teologická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

41 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo etickej výchovy                                                     
(v kombinácii) denná slovenský Mgr. 
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2. stupeň (pokračovanie) 

42 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy 
Učiteľstvo filozofie                                                                     
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

43 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy denná slovenský Mgr. 

44 Teologická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo náboženskej výchovy                                           
(v kombinácii) 

denná slovenský Mgr. 

45 
Teologická fakulta KU; 

Spišské Podhradie učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby denná slovenský Mgr. 

46 Teologická fakulta KU; 
Spišské Podhradie 

učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby externá slovenský Mgr. 

47 
Teologická fakulta KU;   

Spišské Podhradie sociálna práca Sociálna práca denná slovenský Mgr. 

48 Fakulta zdravotníctva KU zdravotníce vedy Fyzioterapia denná slovenský Mgr. 

       

Spojený 1. a 2. stupeň      

Poradové 
číslo Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 
titulu 

1 Teologická fakulta KU teológia Katolícka teológia denná slovenský Mgr. 

2 
Teologická fakulta KU;               
Spišské Podhradie  teológia Katolícka teológia denná slovenský Mgr. 

       

   
 
 
 

   



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2019 

3. stupeň 
Poradové 

číslo 
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 

titulu 

1 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia denná slovenský PhD. 

2 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia externá slovenský PhD. 

3 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca denná slovenský PhD. 

4 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca externá slovenský PhD. 

5 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby denná slovenský PhD. 

6 Pedagogická fakulta KU sociálna práca Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby externá slovenský PhD. 

7 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Predškolská a elementárna pedagogika denná slovenský PhD. 

8 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Predškolská a elementárna pedagogika externá slovenský PhD. 

9 Pedagogická fakulta KU učiteľstvo a pedagogické vedy Didaktika hudby  denná slovenský PhD. 

10 Filozofická fakulta KU historické vedy História denná slovenský PhD. 

11 Filozofická fakulta KU historické vedy História externá slovenský PhD. 

12 Filozofická fakulta KU filozofia Systematická filozofia denná slovenský PhD. 
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13 Filozofická fakulta KU Filozofia Systematická filozofia externá slovenský PhD. 

14 Filozofická fakulta KU mediálne a komunikačné štúdiá Teória a dejiny žurnalistiky denná slovenský PhD. 

15 Teologická fakulta KU sociálna práca Charitatívna a misijná práca denná slovenský PhD. 

16 Teologická fakulta KU sociálna práca Charitatívna a misijná práca externná slovenský PhD. 

17 Teologická fakulta KU teológia Katolícka teológia denná slovenský PhD. 

18 Teologická fakulta KU teológia Katolícka teológia externná slovenský PhD. 

19 Fakulta zdravotníctva KU zdravotníce vedy Fyzioterapia denná slovenský PhD. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva                 
k 31.12. 2019 
 
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 

 -  -  -  -  -  - -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2019 

Fakulta Odbor          

Filozofická fakulta KU mediálne a komunikačné štúdiá          
 



 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 
skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2019 
 
Pozastavené práva         

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia       

- - -       

         
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva        

Fakulta Odbor Dátum odňatia  
alebo skončenia platnosti 

      

- - -       

 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 

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 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 004KU-
4/2019 

Rochovská 
Ivana,               

doc. PaedDr., 
PhD. 

Umelci v materskej škole – 
interpretácia umeleckého diela               
v predprimárnom vzdelávaní 

2019 - 2021                        
5 350,00    

                                 
-      

2 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 019KU-
4/2019 

Zahradníková 
Zuzana,               

doc. PaedDr. 
Mgr. art., PhD. 

Popularizácia novej slovenskej 
artificiálnej duchovnej hudby                 
v akademickom prostredí 

2019 - 2021                        
3 300,00    

                                 
-      

3 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  
KEGA 006KU-

4/2017 

Melicherčíková 
Danica,                

doc. PaedDr., 
PhD. 

Anorganická a bioanorganická 
chémia pre učiteľov základných                 
a stredných škôl 

2017 - 2019 
                       

3 911,00    
                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

4 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 009KU-
4/2017 

Lehotský 
Milan,                

doc. RNDr., 
CSc. 

Inovatívne metodiky v predmete 
informatika v sekundárnom 
vzdelávaní 

2017 - 2019                        
3 691,00    

                                 
-      

5 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 020KU-
4/2018 

Tkačik Štefan, 
RNDr., PhD. 

Osobnosti slovenskej matematiky – 
životné vzory pre budúce generácie 

2018 - 2020                        
3 637,00    

                                 
-      

6 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  
KEGA 012KU-

4/2019 

Šupšáková 
Božena,               

prof. PaedDr., 
PhD. 

Podpora vzdelávania detí zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorí zaostávajú vo 
výsledkoch pre nedostatočnú 
subvenciu v škole alebo v rodine 

2019 - 2021 
                       

8 164,00    
                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

7 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 013KU-
4/2019 

Hrčová Jana 
PaedDr., PhD. 

E-learningové vzdelávacie moduly 
k problematike včasnej 
starostlivosti o rodinu s dieťaťom             
s rizikovým vývinom 

2019 - 2021                        
3 969,00    

                                 
-      

8 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 002KU-
4/2019 

Kováčová 
Barbora,             

doc. PaedDr., 
PhD. 

Stelesnená skúsenosť s využitím art 
action 

2019 - 2021                        
3 297,00    

                                 
-      

9 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  
KEGA 007KU-

4/2017 

Petlák Erich, 
prof. PhDr., 

CSc. 

Devalvačné prejavy žiakov voči 
učiteľom – prejavy, príčiny, 
prevencia 

2017 - 2019 
                       

2 029,00    
                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 010KU-
4/2019 

Kohútová 
Katarína,  

Mgr., PhD. 

Inovatívna forma multimediálnej 
podpory štatistických metód                      
v sociálnom a pedagogickom 
výskume 

2019 - 2021                        
2 738,00    

                           
-      

11 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 026KU-
4/2018 

Rusko Pavol, 
doc. akad. 
mal., ArtD. 

Ozveny histórie 2018 - 2020                        
3 588,00    

                                 
-      

12 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0522/19 
Šilonová Viera, 

PhDr., PhD. 

Tvorba inkluzívneho prostredia             
v materskej škole a inkluzívne 
prístupy v diagnostike                                   
a v stimulácii vývinu sociálne 
znevýhodnených detí 

2019 - 2022 
                       

3 234,00    
                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

13 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 2/0126/16 
Hrkľová 
Gabriela, 

MVDr., PhD. 

Výskum štruktúry a dynamiky 
prírodných ohnísk kliešťami 
prenášaných nákaz horského typu 

2016 - 2019                        
5 450,00    

                                 
-      

14 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0146/19 
Bella Pavel, 
doc. RNDr., 

PhD. 

Pliocénno-pleistocénna denudačná 
chronológia Západných Karpát 
zaznamenaná v jaskyniach 

2019 - 2020                        
7 200,00    

                                 
-      

15 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 2/0034/17 

Adamko 
Rastislav,              

doc. ThDr., 
PhD. 

Obraz zbožnosti v stredovekej 
hudobnej kultúre na Slovensku 2017 - 2020 

                       
3 318,00    

                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

16 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

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                        
4 275,00    

                                 
-      

17 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0663/18 Madzík Peter, 
Mgr., PhD. 

Nelinearita požiadaviek a jej 
integrácia do procesu riadenia 
kvality 

2018 - 2020                        
5 793,00    

                                 
-      

18 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0079/19 

Jurečková 
Mária,             

doc. RNDr., 
CSc. 

Analýza kritických miest v školskej 
matematike a identifikácia faktorov 
ovplyvňujúcich postoj žiakov                   
k matematike 

2019 - 2021 
                       

4 047,00    
                                 
-      

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

19 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0452/18 

Kováčová 
Barbora,             

doc. PaedDr., 
PhD. 

Indentifikácia, analýza a inhibícia 
latentne agresívneho konania detí    
v období predškolského veku 

2018 - 2020                        
2 866,00    

                          
-      

20 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0280/19 Krška Peter, 
PaedDr., PhD. 

Základné pohybové kompetencie       
a zručnosti žiakov a žiačok 
základných škôl vo vzťahu k 
pohlaviu, veku a pohybovým 
aktivitám 

2019 - 2021                        
2 751,00    

                                 
-      

21 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0383/19 

Huľová 
Zlatica,              

doc. PaedDr., 
PhD. 

Analýza stavu v tecnickom 
vzdelávaní a rozvoj technických 
zručností na primárnom stupni 
školy 

2019 - 2021 
                       

3 956,00    
                                 
-      

22 

Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja 

Mýtna 23 
811 07  Bratislava 

G  D  APVV-17-0564 
Čarnogurský 

Karol,                
Mgr. PhD. 

Využitie spotrebiteľskej neurovedy 
a inovatívnych výskumných riešení 
v aromachológií a jej aplikácia                 
vo výrobe, obchode a službách 

2018 - 2022 
                       

3 384,00    
                                 
-      



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

23 

Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja 

Mýtna 23 
811 07  Bratislava 

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                        
4 323,00    

                                 
-      

24 
Nadácia Petra Krištofoviča, 

Vlárska 6 
 831 01 Bratislava 

G  D  ZML 850/2018 RE 
Okálová Oľga, 

PhDr., PhD. 
FAS v dialógu - národná stratégia 
multidiciplinárnej pomoci rodine 2018 - 2020 

                                 
-      

                                 
-      

25 
Nadácia Petra Krištofoviča, 

Vlárska 6 
831 01 Bratislava 

G  D  ZML 29/2018 RE Okálová Oľga, 
PhDr., PhD. 

Neuropsychologická diagnostika              
a dialogická inklúzia žiakov so 
ŠVVP vo vybraných materských             
a základných školách 

2018 - 2020                                  
-      

                                 
-      

26 
Ústav ekológie lesa SAV 

Ľ. Štúra 21 
960 53 Zvolen 

O D  

Dohoda o 
spolupráci  
pri riešení 

projektu Horizont 
2020 č. 677622 

Kozová Mária, 
prof. RNDr., 

CSc. 

Spoločenské inovácie                                  
v marginalizovaných vidieckych 
územiach (Social Innovation                        
in Marginal Rural Areas – SIMRA)  

2016 - 2019                        
3 977,95    

                                 
-      



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

27 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  KEGA 008UK-
4/2018 

Babic Marek, 
doc. Mgr., 

PhD.  

Inovatívne učebné pomôcky pre 
pripravované medziodborové štúdium 
„história - klasické jazyky“. Diseminácia 
didaktickopropagačných výstupov o 
civilizácii antického Ríma v širšom 
kultúrnom kontexte 

2018 - 2020 1 627,00 - 

28 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0035/17 
Olexák Peter, 
PhDr., PhD. 

Florián Tománek - kňaz, politik, 
publicista 2017 - 2019 2 200,00 - 

29 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0638/17 Izrael Pavel, 
Mgr., PhD. 

Mediálne návyky a kompetencie detí               
v ranom detstve a mladšom školskom 
veku 

2017 - 2019 4 699,00 - 

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

30 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0677/19 
Marťák 
Michal,                

PhDr., PhD.  
Karol Anton Medvecký – kňaz a politik 2019 - 2021 2 272,00 - 

31 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0640/19 
Zeleňák 
Eugen,                  

doc., PhD.  

Pojmový relativizmus v súčasnej 
filozofii: vymedzenie, limity a problémy 2019 - 2021 3 080,00 - 

32 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
VEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D  VEGA 1/0482/19 
Huťka 

Miroslav, 
Mgr., PhD.  

Žobravé rehole v stredovekých mestách 2019 - 2021 3 182,00 - 

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

33 
Education Audiovisual & 
Culture Executive Agency 

G Z 

587609-EPP-1-
2017-1-SK-
EPPJMO-
MODULE 

Koniar Ivan, 
Mgr., PhD. 

The Ukrainian Crisis: Challenge for 
European integration (akronym: 
TUCCHEI)  

09/2017 - 
08/2020 

- - 

34 Nederlandse Taalunie G Z NTU/452 100 
Bžoch Adam, 

prof., CSc. Nederlandistik 11 2019 2 500,00 - 

35 John Templeton Foundation 
via Universität Innsbruck 

G Z ID#57397-II Labuda Pavol, 
Mgr., PhD. 

Timelessness of God – Supplementary 
Grant 

09/2018 - 
06/2019 

- - 

 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (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 

36 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D 
KEGA 017KU-

4/2018 

Akimjak 
Amantius, 
prof. PhDr. 
ThDr., PhD. 

Stav sakrálneho umenia na Slovensku           
v programe Ústavu sakrálneho umenia 
TF KU 

2018 - 2020 8 666,00 - 

37 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D KEGA 001KU-
4/2018 

Tyrol Anton, 
prof. ThDr. 
ThBiblLic., 

PhD. 

Kultúrno-edukačné a duchovné 
dedičstvo Spišskej Kapituly a jeho 
digitálna prezentácia 

2018 - 2020 5 047,00 - 

38 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D KEGA 026KU-
4/2017 

Šuľová 
Michaela, 

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 3 562,00 - 

39 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka - 
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr.19.11.18 

Budayová 
Zuzana,              

PhDr. Mgr., 
PhD. 

Religio et Societas IV. 2019 1 000,00 - 
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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 

40 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka - 
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr. 18.11.18 
Gabčo Ján, 

PeadDr. Mgr. 
art., PhD. 

Analysis of game play on organs from 
mechanical and pneumatic tract 2018 - 2020 - - 

41 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka - 
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr.17.11.18 Majda Martin, 
ThLic., PhD. 

Obnova liturgického priestoru 
v Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom 
vatikánskom koncile 

2018 - 2019 5 000,00 - 

42 
Nadácia Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka - 
Spišské Podhradie 

G D NKS Gr.16.11.18 
Majda Peter, 
doc. ThDr., 

PhD.  

Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti  - 
interdisciplinárne hľadisko 

2019 - 2021 1 000,00 - 
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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 
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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 

43 CO”ICF ”GALICIA” G Z Nr. 01.02.19 SK 

Nowak 
Joachim,            

doc. ThDr., 
PhD. 

Analysis of the social doctrine of the 
Church and its application in practice              
in Slovakia, Poland, Ukraine 

2019 - 2021 3 000,00 - 

44 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO – Krakov 
(Poland) 

G Z SAE Gr. 23.10.16 
P.SK 

Holubčík Jozef, 
ICLic. 

Wyniki badań z teologii systematycznej 
i praktycznej w dziełach teológow 
grupy wyszegradzkiej 

2016 - 2019 - - 

45 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO – Krakov 
(Poland) 

G Z 
SAE Gr. 25.10.18. 

P.SK 

Gažiová Mária, 
doc. PhDr., 

PhD. 

Use of psychohygiene in social work              
in V4 countries 

2018 - 2020 25 200,00 - 

46 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO – Krakov 
(Poland) 

G Z 
SAE Gr. 24.10.17. 

P.SK 

Hišem Cyril, 
prof. ThDr., 

PhD. 

Recepcia Druhého vatikánskeho koncilu 
v súčasných podmienkach na Slovensku 2017 - 2020 27 700,00 - 

47 
SCIENTIA ARS 

EDUCATIO – Krakov 
(Poland) 

G Z SAE Gr. 22.10.15. 
P.SK 

Hlinický Jozef, 
prof. Ing. arch., 

PhD., CSc. 

Church and sacred art in post-
communist countries today 

2016 - 2020 1 000,00 - 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 

Fakulta zdravotníctva 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 

48 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D KEGA 016KU-
4/2017 

Zrubáková 
Katarína, 

PhDr., PhD. 

Možnosti interdisciplinárnej kooperácie 
pri realizovaní nefarmakologickej liečby 
seniorov v ústavných zariadeniach 

2017-2019 3 312,00 - 

49 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D 
KEGA 007KU-

4/2018 

Littva 
Vladimír,              
doc. PhDr. 
Mgr., PhD, 

MPH 

Profesijná aplikovaná etika v študijných 
odboroch urgentná zdravotná 
starostlivosť a verejné zdravotníctvo             
pre potreby praxe - dvojjazyčné 
učebnice. 

2018-2020 6 587,00 - 

50 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D 
KEGA 019UK-

4/2018 

hlavný riešiteľ za 
UK v Bratislave: 

Mačkinová 
Monika,              

prof. PhDr., 
PhD., 

zodpovedný 
riešiteľ za FZ KU 
v Ružomberku: 

Masaryk 
Vladimír, 

MUDr., PhD. 

Aplikovaný výskum orientovaný                     
na vákuum medzi zdravotnou a 
sociálnou starostlivosťou o pacienta po 
prepustení zo zdravotníckeho 
zariadenia. 

2018-2020 1 050,00 - 



 

 

51 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D KEGA 015KU-
4/2018 

Minárik Milan, 
doc. MUDr., 

PhD. 

Praktické postupy pre zdravotníckych 
záchranárov učebnica, workbook 
a multimediálne CD 

2018-2020 5 725,00 - 

52 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

Odbor vedy a techniky na VŠ  
KEGA 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G D KEGA 015KU-
4/2019 

Kober Lukáš, 
PhDr., PhD. 

Využívanie bariérových techník                      
v prevencii a kontrole infekcií                     
v ošetrovateľskej starostlivosti 

2019-2021 3 171,00 - 

53 
Nadácia Mondi SCP, 

Tatranská cesta 3, 037 17 
Ružomberok 

O D 

Zmluva o 
poskytnutí 
finančného 

príspevku č. 
7/11/2018 

Tupý Jaromír, 
MUDr., PhD. 

Potreba komplexnej diagnostiky 
metabolizmu železa pre účelnú terapiu 
anémií chronických ochorení.“   

2018-2019 - - 

54 PPD  Slovak Republic, s.r.o. O D 
Millenium 

Pharmaceuticals, 
Inc. XL184-308 

Lacko Anton, 
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 - - - 

55 PPD  Slovak Republic, s.r.o. O D 
Millenium 

Pharmaceuticals, 
Inc. C21004 

Lacko Anton, 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované  dvojito zaslepené 
multicentrické  klinické skúšanie  fázy 3 
porovnávajúce Orteronel (TAK 700) plus 
6rednizon s placebom plus prednizon 
u pacientov s metastatickou kastrácii 
rezistentnou rakovinou prostaty bez 
predchádzajúcej chemoterapie 

2011 - - - 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 

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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

1 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

Odbor financovania 
Stromová 1 

813 30 Bratislava 

G  D Rozvojový projekt 
002KU-2-1/2018  

Krška Peter, 
PaedDr., PhD. 

Šport ako súčasť 
inklúzie študentov               
so špecifickými 
potrebami 

2018 - 2019                           
-      

                          
-      

Dotácia prišla 
v roku 2018. 

2 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

Odbor financovania 
Stromová 1 

813 30 Bratislava 

G  D Rozvojový projekt 
003KU-2-1/2018  

Záhradníková 
Zuzana,               

doc. PaedDr., 
PhD. 

(zodpovedná 
riešiteľka                     

za PF) 

Rozvoj a podpora KU 
pri napĺňaní 
dlhodobého zámeru 

2018 - 2019                           
-      

                          
-      

Dotácia prišla 
v roku 2018. 

3 
Žilinský samosprávny kraj, 

Komenkého 48,  
011 09 Žilina 

G D 
Zmluva o 

poskytnutí dotácie 
č. 18/KP-2019  

Tkačik Štefan, 
RNDr., PhD. 

Rady skúseného 
matikára 

2019                   
700,00    

                          
-      

  

4 
Ministerstvo 

pôdohospodárstva                         
a rozvoja vidieka SR 

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 

2016 - 2019  7 847,47    
                          
-        
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Pedagogická fakulta KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                              

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 
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(G) 
 / 

objednávka 
(O) 

Domáce 
(D) 

/ 
zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno a tituly 
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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 

5 

Slovenská 
poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, Trieda 
Andreja Hlinku 2, 949 76 

Nitra 

G  Z 
ERASMUS + 2018-

1-SK01-KA203-
046324  

Čarnogurský 
Karol, Mgr., 

PhD. 

Implementation of 
Consumer 
NEUROscience and 
SMART Research 
Solutions in 
AromachOLOGY – 
Implementácia 
spotrebiteľskej 
neurovedy a smart 
výskumných riešení    
v aromachológii 

2018 - 2021 11 988,00    
                          
-      

Koordinátorom 
projektu je SPU 

Nitra, KU je 
partnerom. 

6 

Slovenská akademická 
asociácia                                   

pre medzinárodnú 
spoluprácu                   

Národná agentúra 
programu Erasmus+            

pre vzdelávanie                         
a odbornú prípravu, 

Križkova 9 811 04 
Bratislava 

G  Z 
ERASMUS + 2019-

1-SK01-KA204-
060806  

Okálová Oľga, 
PhDr., PhD. 

 „Multidisciplinary 
support of positive 
changes within 
families in difficult 
situations“ 
„Multidisciplinárna 
podpora pozitívnych 
zmien v rodinách                
v ťažkých situáciách“  

2019 - 2022                           
-      

                          
-      

Projekt začal 
9.12.2019, prvá 
platba príde v 

roku 2020. 
Koordinátorom 
projektu je KU. 
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Filozofická 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 
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riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu               
(od - do) 

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
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na jej účet  
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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 

7 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

Odbor financovania 
Stromová 1 

813 30 Bratislava 

G D 
Rozvojový projekt 

003KU-2-1/2018 

Marťák Michal, 
PhDr., PhD.  

(zodpovedný 
riešiteľ za FF) 

Rozvoj a podpora KU 
pri napĺňaní 
dlhodobého zámeru 

2018 - 2019 
                          
-      

                          
-      

Dotácia prišla 
v roku 2018. 

8 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

SR, 
 Riadiaci orgán OP Ľudské 

zdroje,  
Špitálska 4-6, 

 81643 Bratislava - mestská 
časť Staré Mesto 

G D 
ITMS2014+: 
312041M679 

Izrael Pavel, 
Mgr., PhD. 

Podpora ochrany detí 
pred násilím 

2018 - 2020 43 611,14 
                          
-      

  

9 
Visegrad Fund, 

Hviezdoslavovo nám. 9; 
811 02 Bratislava 

G Z #51810527 
Babic Marek, 

doc. Mgr., PhD.  
Visegrad Scholarship 
#51810527 

09/2018 - 
06/2019 

-                           
-      

  

10 
Visegrad Fund, 

Hviezdoslavovo nám. 9; 
811 02 Bratislava 

G Z #51810088 
Babic Marek, 

doc. Mgr., PhD.  
Visegrad Scholarship 
#51810088 

09/2018 - 
06/2019 

-                           
-      

  



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

11 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Odbor financovania 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D 
Rozvojový projekt 

003KU-2-1/2018  

Jenčo Ján,               
doc. ThDr., 

PhD. 
(zodpovedný 
riešiteľ za TF) 

Rozvoj a podpora KU 
pri napĺňaní 
dlhodobého zámeru 

2018 - 2019 
                          
-      

                          
-      

Dotácia 
prišla v roku 

2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 
 
Fakulta zdravotníctva 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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

12 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Odbor financovania 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

O D 0173/2017 

Lesňáková 
Anna,                

prof. MUDr., 
PhD., 

Hudáková 
Zuzana,            

doc. PhDr., 
PhD. 

VTS most k 
modernizácii TV                       
a športu 
Príprava zámeru 
budovania výskumno-
vývojového                             
a realizačného 
prostredia 
podporeného 
propagačnými 
aktivitami v oblasti 
telovýchovy formou 
vedecko-technických 
služieb v podmienkach 
SR v záujme ozdravenia 
populácie 

2017 - 2022 
                          
-      

                          
-      

  

13 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
Odbor financovania 

Stromová 1 
813 30 Bratislava 

G  D 
Rozvojový projekt 

003KU-2-1/2018  

Andrási 
Imrich,               

Ing. Mgr. 
(hlavný riešiteľ 

projektu za 
KU, 

koordinátor 
aktivít za FZ) 

Rozvoj a podpora KU 
pri napĺňaní 
dlhodobého zámeru  

2018 - 2019 
                          
-      

                          
-      

Dotácia 
prišla v roku 

2018. 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 
 
Fakulta zdravotníctva 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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

14 Medivation, Inc. O Z 

Quintiles Eastern 
Holdings GmbH 

Viedeň   
MDV3100-14-

ASAGlobal 
Template 

Lacko Anton, 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované 
klinické skúšanie fázy 
III na vyhodnotenie 
účinnosti a bezpečnosti 
kombinácie 
enzalutamidu                             
a leuprolidu, 
monoterapie 
enzalutamidom                      
a kombinácie placeba              
a leuprolidu u mužov              
s vysokorizikovým 
nemetastatickým 
karcinómom prostaty 
progredujúcim po 
definitívnej liečbe.” 
(Skúšanie) 

2016 -                            
-      

                          
-      
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Fakulta zdravotníctva 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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

15 Pharmaservice, s.r.o. Praha O Z 

Astellas Pharma 
Global 

Development, 
Inc,Protocol č.: 
9785-CL-0335    

INC Research UK 
Limited 

Blackwater, 
CAMBERLEY 

Surrey GB 

Lacko Anton, 
prof. MUDr., 

CSc. 

Medzinárodné, 
randomizované, dvojito 
zaslepené, placebom 
kontrolované klinické 
skúšanie fázy 3                        
na určenie účinnosti                
a bezpečnosti 
enzalutamidu spolu               
s androgénnou 
deprivačnou terapiou 
(ADT) v porovnaní              
s placebom plus  ADT        
u  pacientov s 
metastatickým 
hormonálne 
senzitívnym 
karcinómom prostaty 
(mHSPC) 

2017 -  3 232,00    
                          
-      
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Fakulta zdravotníctva 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  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

16 Sotio a.s. Praha CZ O Z 

Chiltern 
International, 

s.r.o.Praha   2012-
002814-38  protokol 

SP005 

Lacko Anton, 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované, 
dvojito zaslepené, 
multicentrické klinické 
skúšanie fázy III s 
paralelnými skupinami, 
na zhodnotenie 
účinnosti a bezpečnosti 
DCVAC/PCa v 
porovnaní s placebom u 
mužov s metastatickým 
kastračne rezistentným 
karcinómom prostaty 
vhodných na 
chemoterapiu prvej 
línie 

2014 -  
                          
-      

                          
-      
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Fakulta zdravotníctva KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                              

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 
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(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 

17 

inVentiv HealthClinical UK 
LTD, Thames House, 1719 

Marlow Road, Maidenhead, 
Berkshire, SL6 7AA UK, 

(14PFZ320) 

O Z 

Pfizer Inc, číslo 
protokolu štúdie 

A4091061, kódové 
číslo projektu 

14PFZ0373 

Lacko Anton, 
prof. MUDr., 

CSc. 

Randomizované, 
dvojito zaslepené, 
placebom kontrolované, 
multicentrické klinické 
skúšanie fázy 3, 
hodnotiace analgetickú 
účinnnosť a bezpečnosť 
subkutánne podávanie 
skúšaného produktu 
tanezumab (PF-
04383119) u účastníkov 
s nádorovou bolesťou 
prevažne v dôsledku 
kostných metastáz, 
užívajúcich základnú 
liečbu opiátmi 

2016 -                  
-      

                          
-      
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Rektorát KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
prostriedkov                              

(grantová agentúra, 
objednávateľ) 
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(G) 
 / 

objednávka 
(O) 
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(D) 

/ 
zahraničné 

(Z) 
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projektu 
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meno a tituly 
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riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu               
(od - do) 

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
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na jej účet  
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1.1. do 31.12. 
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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 

18 

FOND NA PODPORU 
UMENIA,  

Cukrová 14,  
Bratislava 

G D 
19-514-

03461/Akvizícia 
knižničného fondu 

Rektor KU 

Rozšírenie portfólia 
informačných zdrojov 

nákupom odbornej 
literatúry 

1.7.2019 - 
31.12.2019 

1 500,00    
                          
-      

ZML 
378/2019 RE 

19 
HalfPoint, s.r.o.  
Štúrova 1920/50,  

Nová Baňa 
G D 

Darovacia zmluva 
ZML 38/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
podporu rozvojových 

činností 
zastrešovaných KU v 

RK 

2019 -                   
300,00    

                          
-      

ZML   
38/2019 RE 

20 
HalfPoint, s.r.o.  
Štúrova 1920/50,  

Nová Baňa 
G D 

Darovacia zmluva 
ZML 67/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
podporu rozvojových 

činností 
zastrešovaných KU v 

RK 

2019 -                   
300,00    

                          
-      

ZML         
67/2019 RE 

21 
NUNEZ NFE s.r.o., 
Lamačská cesta 97, 

Bratislava 
G D 

Darovacia zmluva 
ZML 63/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
podporu rozvojových 

činností 
zastrešovaných KU v 

RK 

2019 -                   
100,00    

                          
-      

ZML             
63/2019 RE 

 
 
 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 

Rektorát KU 

P. č. 

Poskytovateľ finančých 
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projektu 
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meno a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
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(od - do) 

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
prostriedkov 
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na jej účet  
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v kategórii 

BV  
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na jej účet  
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1.1. do 31.12. 
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v kategórii 

KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

22 Eugen Zeleňák G D 
Darovacia zmluva 
ZML 119/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar                
na podporu 

univerzitného divadla 
a folklórneho súboru 

Čebrať KU v RK 

2019 - 
                    

50,00    
                          
-      

ZML 
119/2019 RE 

23 
NUNEZ NFE s.r.o., 
Lamačská cesta 97, 

Bratislava 
G D 

Darovacia zmluva 
ZML 70/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
podporu rozvojových 

činností 
zastrešovaných UK 

KU v RK 

2019 - 
                  

100,00    
                          
-      

ZML                 
70/2019 RE 

24 
SAAIC, Križkova 9, 

Bratislava 
G D 

2019-1-SK01-
KA103-

059966/ERASMUS+ 
Rektor KU 

Mobilita študentov           
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu               
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2019 - 
1.12.2019 

31 463,00    
                          
-      

ZML 
348/2019 RE 
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Rektorát KU 
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Poskytovateľ finančých 
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objednávateľ) 
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 / 
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projektu               
(od - do) 
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v eur 
v kategórii BV  

 Objem 
dotácie/ 

finančných 
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v kategórii 

KV  

Poznámky 
a doplňujúce 

informácie 

25 
Cirkevná servisná 

spoločnosť, Kapitulská 11, 
Bratislava 

G D 

Dodatok č. 1 k 
Zmluve o 

spolupráci ZML 
121/2019 RE 

Rektor KU 

Finančný príspevok 
rektorátu na 
zabezpečenie 

celouniverzitných 
potrieb, vrátane 

úhrady istiny                        
a príslušenstva                  

k bankovému úveru 

2019 - 5 000,00    
                          
-      

ZML 121/2019 
RE/01 

26 
Asociácia univerzít tretieho 

veku na Slovensku, 
Univerzitná 8215/1, Žilina 

G D 
5/2019/SENIOR-
UNIVERZITA-
KOMUNITA 

Magerčiaková 
Mariana,   

PhDr. Mgr., 
PhD. 

SENIOR-
UNIVERZITA-
KOMUNITA 

05/2019 - 
12/2019 

                  
200,00    

                          
-      

ZML 
1269/2019 RE 

27 Mária Kozová G D   Rektor KU dar Kabinet dejín 2019 
                  

200,00    
                          
-      

  

28 Jela Kehoe G D   Rektor KU dar Kabinet dejín 2019 
                    

50,00    
                          
-        
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a 
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29 Jaroslav Demko G D   Rektor KU dar Kabinet dejín 2019 
                  

100,00    
                          
-      

  

30 
ECO-INVESTMENT, a.s., 

Námestí Republiky 1037/3, 
Praha 

G Z 
Darovacia zmluva 
ZML 32/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
podporu rozvojových 

a prevádzkových 
činnosti 

zastrešovaných 
rektorátom KU v RK 

2019 - 2 000,00                              
-      

ZML 
32/2019 RE 

31 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2018-1-SK01-

KA103-045840 
Rektor KU 

Mobilita študentov             
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu         
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2018 - 
31.5.2020 

111 302,00    
                          
-      

ZML 
299/2018 RE 

32 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2018-1-SK01-

KA103-045840 
Rektor KU 

Mobilita študentov               
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu              
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2018 - 
31.5.2020 

 9 940,00    
                          
-      

ZML 
299/2018 

RE/02 
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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  

Poznámky 
a 

doplňujúce 
informácie 

33 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2018-1-SK01-

KA103-045840 
Rektor KU 

Mobilita študentov            
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu         
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2018 - 
31.5.2020 

                  
282,00    

                          
-      

ZML 
299/2018 

RE/01 

34 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2019-1-SK01-

KA103-059966 
Rektor KU 

Mobilita študentov             
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu           
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2019 - 
31.5.2021 

224 818,00    
                          
-      

ZML 
348/2019 RE 

35 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2019-1-SK01-

KA107-060279 
Rektor KU 

Mobilita študentov               
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu           
v rámci programu  

ERASMUS+ 

1.8.2019 - 
31.7.2022 

31 655,00                              
-      

ZML 
403/2019 RE 

 
 

 
 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 

Rektorát 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  

Poznámky 
a 

doplňujúce 
informácie 

36 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2019-1-SK01-

KA103-059966 
Rektor KU 

Mobilita študentov          
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu   
v rámci programu 

ERASMUS+ 

1.6.2019 - 
31.5.2021 

                  
360,00    

                          
-      

ZML 
348/2019 

RE/01 

37 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2018-1-SK01-

KA107-046082 
Rektor KU 

Mobilita študentov              
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu           

a partnerskými 
krajinami v rámci 

programu 
ERASMUS+ 

1.6.2018 - 
31.7.2020 

     61 530,00    
                          
-      

ZML 
500/2018 RE 

38 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2017-1-SK01-

KA103- 
034927 

Rektor KU 

Mobilita študentov           
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu           
v rámci programu  

ERASMUS+ 

1.06.2017 - 
31.5.2019 

                          
-      

                          
-      

ZML 
134/2017 RE 

 
 
 



 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2019 (pokračovanie) 

Rektorát 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  

Poznámky 
a 

doplňujúce 
informácie 

39 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2017-1-SK01-

KA103- 
034927 

Rektor KU 

Mobilita študentov          
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu               
v rámci programu  

ERASMUS+ 

1.06.2017 - 
31.5.2019 

                          
-      

                          
-      

ZML 
134/2017 

RE/01 

40 
SAAIC, 

 Križkova 9,  
Bratislava 

G Z 
2017-1-SK01-

KA107- 
034985 

Rektor KU 

Mobilita študentov             
a zamestnancov 

vysokých škôl medzi 
krajinami programu           

a partnerskými 
krajinami v rámci 

programu  ERASMUS+ 

1.6.2017 - 
31.7.2019 

                          
-      

                          
-      

ZML 
172/2017 RE 

41 
ECO-INVESTMENT, a.s., 

Námestí Republiky 1037/3, 
Praha 

G Z 
Darovacia zmluva 
ZML 1173/2019 RE 

Rektor KU 

Peňažný dar na 
pokrytie nákladov 

súvisiacich                               
s poskytovaním 

vysokoškolského štúdia 
pre študentov a na 

pokrytie fin.projektov 
zameraných na 
skavlitňovanie 

infraštruktúry... 

2019 - 100 000,00                          
-      

ZML 
1173/2019 

RE 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

XXX Žiarna Miriam 

EUCA49090 - Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola, Piazza Armerina / 
ŽIARNA, Miriam (1972), Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: XXX; 
Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: 
Podujatie; Názov: Giuseppe Verdi: Ave Maria Desdemony z opery 
Otello; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: Spev, 
klavír; Rozsah: 5 min; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 29.12.2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Program, plagát 

Piazza Armerina 29.12.2019 

YXX Žiarna Miriam 

EUCA49088 - Chiesa Madre/Chiesa di San Cristoforo / ŽIARNA, 
Miriam (1972), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: YXX; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: Giacomo Puccini: Salve Regina; Adolphe Adam: Minuit 
chretiéns; Giuseppe Verdi: Ave Maria; Gioachino Rossini: recitatív 
a ária Matildy "Selva opaca deserta brughiera..." z opery Viliam 
Tell; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: Sólo spev, 
duetto: soprán a tenor, klavír; Rozsah: 20 min; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 28.12.2019; Dokumentácia 
realizácie výstupu/výkonu: Program, plagát 

Valguarnera Caropepe 28.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

YXX Žiarna Miriam 

EUCA49085 - Chiesa di Fundro/San Rocco, Piazza Armerina / 
ŽIARNA, Miriam (1972), Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: YXX; 
Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: 
Podujatie; Názov: Vincenzo Bellini: Salve Regina; Adolphe Adam: 
Minuit chretiéns; Vincenzo Bellini: Il fervido desiderio; Gioachino 
Rossini: recitatív a ária Matildy "Selva opaca deserta brughiera..." z 
opery Viliam Tell; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; 
Obsadenie: Sólo spev, duetto: soprán a tenor, klavír; Rozsah: 20 
min; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 
21.12.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Program, 
plagát 

Piazza Armerina 21.12.2019 

ZXX Di Fiore David Gerhard 

EUCA48569 - Trinity Episcopal Church / DI FIORE, David 
Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZXX; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: Chant: Divinum Mysterium; Schweizer: The Carol of the 
Flowers; Caccini: Ave Maria; Willis: It Came Upon a Midnight 
Clear; Saint-Saëns: Praise Ye the Lord of Hosts; Polish Carol: Infant 
Holy, Infant Lowly; Daquin: Noël Etranger; Miera účasti: 
Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 30 min.; 
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 
24.12.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, 
program koncertu 

Everett, Washington 24.12.2019 

 
 
 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48481 - Evanjelický a. v. zborový dom / DI FIORE, David 
Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: M. Corrette: Grand Jeu avec Tonnerre; F. Couperin: Messe 
pour les Paroisses; G. F. Handel: Concerto No. 5 in F; E. Satie: 
Gymnopédie No. 1; Evanjelický spevník 355: Oslavuj Pána; C. 
Franck: Pièce Héroique; D. Zipoli: All´Offertorio; J. Bull: Rondeau; 
J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731; F. A. Guilmant: 
Final from Sonata No. 1 in d-minor; Miera účasti: Samostatná / 
Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 60 min.; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 24. 11. 2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, program 
koncertu 

Podolínec 24. 11. 2019 

ZZX 
 

Di Fiore David Gerhard 

EUCA48472 - Trinity Episcopal Church / DI FIORE, David 
Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZX; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: C. Balbastre: Canonnade; F. Couperin: Messe pour les 
Paroisses; J. S. Bach: Fantasia and Fugue in g-minor; E. Satie: 
Gymnopédie No. 1; C. Franck: Pièce Héroique; Hymn 204: Now 
the Green Blade Riseth; M. Dupré: Variations sur un Noël; J. J. 
Mouret: Air (from the Second Suite); J. Demessieux: Etude in c-
sharp minor (Octaves); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; 
Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 70 min.; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 3. 11. 2019; Dokumentácia 
realizácie výstupu/výkonu: Plagát, bulletin 

Everett, Washington 3. 11. 2019 

 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48468 - Kostol sv. Martina / DI FIORE, David Gerhard 
(1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: C. 
Balbastre: Canonnade; G. F. Händel: Organový koncert op. 4, č. 5 F 
dur HWV 293; J. S. Bach: Fantázia a fúga g mol, BWV 542; F. 
Couperin: Messe pour les Paroisses; C. Franck: Pièce Héroique; 
Arr. N. Rawsthorne: Londonderry Air; P. Eben: Jób; J. Bull: 
Rondeau; C. Saint-Saëns: Cantabile Symphonique z "Organovej 
symfónie"; F. A. Guilmant: Final z I. Symfónie, op. 42; Miera účasti: 
Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 70 min.; 
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 22. 9. 
2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát festivalu, 
program koncertu 

Trstená 22. 9. 2019 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48464 - Evanjelický kostol / DI FIORE, David Gerhard 
(1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: C. 
Balbastre: Canonnade; G. F. Handel: Concerto V F dur; J. S. Bach: 
Fantázia a fúga gmoll, BWV 542; N. Rawsthorne: Londenderry Air; 
C. Franck: Pièce Héroique; P. Eben: Jób; J. Bull: Rondeau; C. Saint-
Saëns: Cantabile Symphonique z diela "Organ Symphony"; J. 
Demessieux: Etude in c#-minor-Octaves; Miera účasti: Samostatná 
/ Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 90 min.; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11. 9. 2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, program 
koncertu 

Banská Bystrica 11. 9. 2019 

 
 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48457 - Kostol Povýšenia sv. Kríža / DI FIORE, David 
Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: G. F. Händel: Concerto V in F; J. S. Bach: Fantázia a fúga g 
mol, BWV 542; F. Couperin: Messe pour les Paroisses; Récit de 
Chromhorne; Fugue sur les jeux d´anches; C. Franck: Pièce 
Héroique; E. Satie: Gymnopédie, No 1; P. Eben: Jób;  VII. Pokání a 
prohlédnutí; J. Bull: Rondeau; C. Saint-Saëns: Cantabile 
Symphonique z "Organovej symfónie"; J. Demessieux: Etuda cis 
mol - Oktávy; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra 
na organ; Rozsah: 80 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 25. 8. 2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Plagát, program koncertu, program festivalu 

Dolný Kubín 25. 8. 2019 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48453 - Dom umenia / DI FIORE, David Gerhard (1952), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: 
Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: G. F. 
Händel: Organový koncert F dur, op. 4, č. 5; J. S. Bach: Fantázia a 
fúga g mol, BWV 542; F. Couperin: Messe pour les Paroisses; E. 
Satie: Gymnopédie No 1; J. Bull: Rondeau; C. Saint-Saëns: 
Cantabile symphonique z "Organovej symfónie"; C. Balbastre: 
Canonnade; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra 
na organ; Rozsah: 55 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 20. 8. 2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Plagát, skladačka, program koncertu 

Piešťany 20. 8. 2019 

 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48448 - Kostol Premenenia Pána / DI FIORE, David Gerhard 
(1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Renesančné tance od neznámeho autora; Francois Couperin: Messe 
pour les Paroisses; G.F.Händel: Concerto V in F; D. Zipoli: 
all´Offertorio; J. Bull: Rondeau; J. Langlais: Deux petites pieces 
dans le style Medieval; C.-B. Balbastre: Canonnade; Miera účasti: 
Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 45 min.; 
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 
27.07.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, 
program; Ďalšie údaje: Inauguračný koncert obnoveného a 
zreštaurovaného organa Martina Podkonického z roku 1751 v 
Španej Doline v rámci VII. ročníka medzinárodného organového 
festivalu Vivat Vox Organi 2019 

Špania Dolina 27.07.2019 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48445 - Jezuitský kostol / DI FIORE, David Gerhard (1952), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: 
Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Anonymous 16th. Cen.: Dance Suite; Johann Sebastian Bach: Nun 
komm´der Heiden Heiland, BWV 659; Georg Friedrich Händel: 
Concerto V in F; F. Couperin: Messe pour les Paroisses; J. Bull: 
Rondeau; Camille Saint-Saëns: Cantabile Symphonique; J. 
Demessieux: Etude in c#-minor-Octaves; Miera účasti: Samostatná 
/ Sólistická; Obsadenie: Hra na organ; Rozsah: 60 min.; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.06.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, program 
koncertu 

Ružomberok 30.06.2019 

 
 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2019 (pokračovanie) 

Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48438 - Bazilika sv. Mikuláša / DI FIORE, David Gerhard 
(1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
HÄNDEL: Concerto No. 5 Opus 4 (Larghetto, Allgero, Alla 
Siciliana, Presto); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: 
Hra na organ; Rozsah: 12 min.; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 16.06.2019; Dokumentácia 
realizácie výstupu/výkonu: Plagát, program 

Trnava 16.06.2019 

ZZX Di Fiore David Gerhard 

EUCA48406 - Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie / DI 
FIORE, David Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZX; 
Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: 
Podujatie; Názov: Anonym: Taneční svita; J. Bull: Rondeau; F. 
Couperin: Messe pour les Paroisses; A. Bruckner: Moteta; C. 
Franck: Pièce Héroique; E. Satie: Gymnopédie č. 1; A. Tučapský: 
České Vigilie; P. Eben: Alleluia; F. A. Guilmant: première 
Symphonie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra 
na organ; Rozsah: 42 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 29. 5. 2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Plagát, program koncertu 

Brno 29. 5. 2019 
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Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

YXV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48403 - Organová sieň Katolíckej univerzity v Ružomberku / 
DI FIORE, David Gerhard (1952), Katolícka univerzita v 
Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudobného umenia; 
Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; 
Druh výstupu: Podujatie; Názov: J. Dunstabel: Agincourt Hymn; 
P. Magnus: Quid tu Vides; F. Couperin: Fugue sur le Kyrie; 
Leoninus: Haec Dies; J. Bull: Rondeau; Miera účasti: Samostatná / 
Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 20 min.; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 6. 5. 2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Program konferencie, 
program koncertu 

Ružomberok 6. 5. 2019 

ZZX Di Fiore David Gerhard 

EUCA48399 - Trinity Episcopal Church / DI FIORE, David 
Gerhard (1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZX; Výstup 
umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; 
Názov: J. Bull: Rondeau; Improvizácia: O Filii et Filiae; C. Franck: 
Dextera Domini; G. F. Handel: Hallelujah from the Messiah; F. 
Mendelssohn: Allegro Maestoso; J. J. Mouret: Rondeau; Miera 
účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na organ; Rozsah: 
40 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 
21. 4. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, 
program koncertu 

Everett, Washington 21. 4. 2019 
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Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZXV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48395 - 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: F. Couperin: Fugue sur le Kyrie; 
E. Satie: Gymnopédie No 1; J. Berveiller: Mouvement; J. Bull: 
Rondeau; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na 
organ; Rozsah: 20 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 9. 4. 2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Certifikát, program koncertu 

Ružomberok 9. 4. 2019 

ZZV Di Fiore David Gerhard 

EUCA48391 - Evanjelický kostol / DI FIORE, David Gerhard 
(1952), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: J. 
J. Mouret: Sinfonies de Fanfares; F. Couperin: Messe pour les 
Paroisses; C. Franck: Trois Chorals; E. Satie: Gymnopedie No. 1; J. 
Berveiller: Mouvement; F. A. Guilmant: Premiére Symphonie;; 
Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na oragan; 
Rozsah: 50 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej 
činnosti: 30. 3. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 
Plagát, program koncertu 

Banská Bystrica 30. 3. 2019 
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Kategória 
výkonu 

Autor Názov projektu/ umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZVV Kudlička Ján 

EUCA48377 - Rumanský Art Centre / KUDLIČKA, Ján (1948), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Na prelome ( 
23.8. - 30.11.2019 : Liptovský Mikuláš, Slovensko); Charakteristika: 
kolektívna výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.8. - 30.11.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Katalóg z výstavy 

Liptovský Mikuláš 23.8. - 30.11.2019 

YVX Kudlička Ján 

EUCA48373 - BWA SOKÓŁ Gallery of Contemporary Art / 
KUDLIČKA, Ján (1948), Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarného umenia; Kategória: YVX; 
Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: 
Podujatie; Názov: 7. Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy 
Sącz 2018=7th International Biennial Pastel Exhibition - Nowy Sącz 
2018 (09-10/2019 : Nowy Sącz, Poľsko); Charakteristika: 
medzinárodné bienále; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; 
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 09-
10/2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, katalóg 

Nowy Sącz 09-10/2019 

YVX Kudlička Ján 

EUCA48370 - Kunsthalle Herrenhof / KUDLIČKA, Ján (1948), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Korrespondenz (27.10. - 17.11.2019 : Neustadt-Mußbach, 
Nemecko); Charakteristika: medzinárodná kolektívna výstava; 
Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.10. - 17.11.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, katalóg, 
fotografie vystavovaných diel; Ďalšie údaje: Krajinpartitúra, 
vertical; Krajinopartitúra 1; Krajinopartitúra 2; Krajinopriestor 2 

Neustadt-Mußbach 27.10. - 17.11.2019 
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YVX Biarinec Rastislav 

EUCA48366 - Kunsthalle Herrenhof / BIARINEC, Rastislav (1968), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Korrespondenz (27.10. - 17.11.2019 : Neustadt-Mußbach, 
Nemecko); Charakteristika: kolektívna medzinárodná výstava; 
Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.10. - 17.11.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, katalóg, 
fotografie vystavených diel 

Neustadt-Mußbach 27.10. - 17.11.2019 

YVX Rusko Pavol 

EUCA48353 - Kunsthalle Herrenhof / RUSKO, Pavol (1961), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Korrespondenz (27.10 - 17.11.2019 : Neustadt-Mußbach, 
Nemecko); Charakteristika: kolektívna medzinárodná výstava; 
Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.10. - 17.11.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, katalóg, 
fotografie vystavovaných diel; Ďalšie údaje: Ilusion I. (akryl, 
100x135 cm); Ilusion II. (akryl, 100x135 cm); Snowflake of joy 
(akryl); Snowflake of joy I. (akryl) 

Neustadt-Mußbach 27.10. - 17.11.2019 
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ZVV Rusko Pavol 

EUCA48348 - Galéria na Tehelnej / RUSKO, Pavol (1961), Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Učiteľ a žiak 
alebo naopak (8.3. - 28.3.2019 : Zvolen, Slovensko); Charakteristika: 
výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia 
výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 8.3. - 28.3.2019; Dokumentácia 
realizácie výstupu/výkonu: Plagát; Ďalšie údaje: Vystavované 
diela: Neo-folklór I, (100x70 cm, počítačová grafika); Neo-folklór II, 
(100x70 cm, počítačová grafika); Bez názvu (80x60 cm, počítačová 
grafika) 

Zvolen 8.3. - 28.3.2019 

ZYV Rusko Pavol 

EUCA48345 - Galéria Mikuláša Galandu / RUSKO, Pavol (1961), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: ZYV; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: ...súvislosti... 
(16.10 - 5.12.2019 : Turčianske Teplice, Slovensko); Charakteristika: 
autorská výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum 
zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 16.10. - 5.12.2019; 
Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, skladačka, 
zoznam vystavovaných diel; Ďalšie údaje: Vystavované diela 
podľa priloženého zoznamu 

Turčianske Teplice 16.10. - 5.12.2019 
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YVX Rusko Pavol 

EUCA48337 - Munkácsy Mihaly museum / RUSKO, Pavol (1961), 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: XV. 
Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep Kiállítása 2019 (26.7. - 15. 
9.2019, Békéscsaba, Maďarsko); Charakteristika: kolektívna 
medzinárodná výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; 
Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.7.2019 -
15.9.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, 
katalóg; Ďalšie údaje: Leto I. (akryl, 90x90 cm) 

Békécsaba 26.7.2019 -15.9.2019 

YZX Rusko Pavol 

EUCA48327 - Slovenský inštitút / RUSKO, Pavol (1961), Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YZX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Bez_kon_t_akt_ný styk (2. 5. - 30. 5. 2019 : Praha, Česká republika); 
Charakteristika: autorská výstava; Miera účasti: Samostatná / 
Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 
02.05.2019 - 30.5.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 
Plagát, skladačka, zoznam vystavovaných diel; Ďalšie údaje: 
Vystavované diela podľa priloženého zoznamu 

Praha 
02.05.2019 - 
30.5.2019 
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YVX Rusko Pavol 

EUCA48247 - FOX Gallery / RUSKO, Pavol (1961), Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarného umenia; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: 
Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Konkrétní 
podzim 2019 (5. 9. - 5. 10. 2019 : Hradec Králové, Česká republika); 
Charakteristika: Medzinárodná kolektívna výstava; Miera účasti: 
Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 05.09. - 05.10.2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Pozvánka, plagát, vystavované diela; Ďalšie 
údaje: Mini I., akryl, 21x21 cm; Mini II., akryl; Mini III.; Mini IV. 

Hradec Králové 05.09. - 05.10.2019 

XXV Žiarna Miriam 

EUCA48242 - Rektorát Katolíckej univerzity / ŽIARNA, Miriam 
(1972), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra hudobného umenia; Kategória: XXV; Výstup umeleckej 
činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 
Gejza Dusík - Pavol Braxatoris: Pieseň o rodnej zemi z operety 
Hrnčiarsky bál; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: 
Spev, klavír; Rozsah: 5 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu 
umeleckej činnosti: 12.11.2019; Dokumentácia realizácie 
výstupu/výkonu: Plagát, program koncertu, internetový zdroj; 
Odkaz na internetový zdroj: http://ku.sk/index.php/fakulty-a-
pracoviska/univerzitna-kniznica/70697-30-rokov-od-novembra-
1989 

Ružomberok 12.11.2019 

ZZZ Stanislav Šurin Promenade Concert Tokio, Japonsko 09.02.2019 

ZZZ Stanislav Šurin Organisti Európy Belgorod, Rusko 21.03.2019 

ZZZ Stanislav Šurin Bachovské dni, BACH & EBEN – ANTICA & MODERNA Kalingrad, Rusko 23.03.2019 

ZZZ Stanislav Šurin a kol. 
VI meždunarodnyj festivaľ Dni Johanna Sebastiana Bacha na 
Južnom Urale Čeljabinsk, Rusko 25.03.2019 
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ZZY Stanislav Šurin a kol. 
Organové dni v Piešťanoch 2019 - XX. ročník medzinárodného 
organového festivalu 

Piešťany, Slovensko 16.08.2019 

ZZY Stanislav Šurin Slovenské historické organy - XXVIII. medzinárodný hudobný 
festival 

Kamenná Poruba, Slovensko 01.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin 
50 Jahre internationale domorgelkonzerte in der Kathedrale St. 
Gallen 2019 

St. Gallen, Švajčiarsko 11.02.2019 

ZZX Stanislav Šurin Organ Concert in Kingswell Hall Tokio, Japonsko 14.02.2019 

ZZX Stanislav Šurin Pipe Organ Concert Vol.7 Tokio, Japonsko 17.02.2019 

ZZX Stanislav Šurin Večer organnoj muzyki Perm, Rusko 28.03.2019 

ZZX Stanislav Šurin Nemeckaja i slovackaja organnaja muzyka Archangeľsk, Rusko 02.04.2019 

ZZX Stanislav Šurin Orgue en Jeux – organový festival Gland, Švajčiarsko 03.05.2019 

ZZX Stanislav Šurin a kol. XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organovej Organy 
Archikatedry 

Warszawa,Poľsko 28.05.2019 

ZZX Stanislav Šurin ORGAN MUSIC SERIES Hong Kong, Čína 08.06.2019 

ZZX Stanislav Šurin IV Międzynarodowy festiwal organowy im. Christiana Schlaga Świebodzice, Poľsko 23.06.2019 

ZZX Stanislav Šurin LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE Lausenne, Švajčiarsko 28.06.2019 

ZZX Stanislav Šurin XXIII Rassegna Organistica di Fiemme 2019 Cavalese, Taliansko 07.07.2019 

ZZX Stanislav Šurin a kol. ANIMA MUNDI – Der Atem der Welt,Konzert für Panflöte und 
Orgel 

Bachstadt Köthen, Nemecko 17.07.2019 

ZZX Stanislav Šurin 19´festival International d´Orgue d´Arbois Arbois,Francúzko 21.07.2019 

ZZX Stanislav Šurin Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalemské synagoze Praha, Česká republika 11.09.2019 
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ZZX Stanislav Šurin XIII. Castelli d´aria Cerasa di San Costanzo, Taliansko 15.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin Heure Mystique Liestal, Svätá Helena 20.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin Concerto d´Organo Marina di Carrara, Taliansko 21.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin Festival Cantiere della Musica, Cathedral Music Lucca, Taliansko 22.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin L´organo di Sant´Antonio dei Portoghesi Roma, Taliansko 29.09.2019 

ZZX Stanislav Šurin L´orgue históric de Montesa VI cicle internacional de concerts Montesa, Španielsko 20.10.2019 

ZZX Stanislav Šurin ANTICA & MODERNA BACH & CZECH and SLOVAK organ 
music Internasjonale Orgelkonserter 

Oslo, Nórsko 17.11.2019 

ZZX Stanislav Šurin a kol. Concerto Conclusivo della X rassegna „Insulae Harmonicae“ 2019 Isola Bella, Taliansko 07.12.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. Trnavská hudobná jar Trnava, Slovensko 15.05.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. Organový festival v Modre 2019 - VI.ročník medzinárodného 
festivalu 

Modra, Slovensko 10.08.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. Kubínsky organový festival Dolný Kubín, Slovensko 11.08.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. ANIMA MUNDI Považská Bystrica, Slovensko 11.08.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. ANIMA MUNDI Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 Trnava, Slovensko 06.09.2019 

ZZV Stanislav Šurin a kol. Organové koncerty Bratislava, Slovensko 24.11.2019 

ZXY Stanislav Šurin a kol. Trnavské organové dni 2019 Trnava, Slovensko 25.08.2019 

ZXX Stanislav Šurin Lunch Organ Recital Drammen, Nórsko 16.11.2019 

ZXX Stanislav Šurin Concerto per organo Roma, Taliansko 01.12.2019 

ZXV Stanislav Šurin a kol. Vivat Vox Organi 2019 Banská Bystrica, Slovensko 27.07.2019 
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YZX Stanislav Šurin a kol. Organo Monumentale della Chiesa di S. Margherita Albese con Cassano, Taliansko 04.07.2019 

YZX Stanislav Šurin a kol. Die Verheisbungen der Sehnsucht, Konzert für Panflöte und Orgel Marne, Nemecko 13.07.2019 

YZX Stanislav Šurin a kol. 6 Festival Suoni dell´Anima Massa Carrara, Taliansko 10.11.2019 

YYZ Stanislav Šurin a kol. Die Verheisbungen der Sehnsucht, Konzert für Panflöte und Orgel Marne, Nemecko 14.07.2019 



 

 

 
 


