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Výročná správa KU za rok 2006 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. Táto výročná 
správa je určená pre Ministerstvo školstva SR a vlastnú potrebu, podáva zhrňujúce informácie za celú KU. 
 
ÚVOD  

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2006 je už v poradí štvrtou hodnotiacou 
správou v období po roku 2002, kedy sa univerzita stala konfesijnou verejnou vysokou školou. 
 Rok 2006 bol pre KU šiestym rokom jej existencie. Je potešiteľné konštatovať, že v hodnotenom roku  sa 
potvrdili viaceré pozitívne trendy, ktorých začiatky bolo možné sledovať už v predošlom roku. Na prvom mieste 
je to  pokračujúci nárast študentov a  akademických aktivít, rozvoj tých  vedeckovýskumných činnosti, ktoré 
súvisia so študijnou úspešnosťou študentov doktorandského štúdia. Zapojenie študentov do projektov a  
programov univerzity je významnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti na KU. 

Pozitívne trendy boli naznačené aj v oblasti ďalších vedeckovýskumných aktivít: vedeckovýskumná 
činnosť sa stala neoddeliteľnou súčasťou aktivít vedecko-pedagogických pracovníkov na fakultách i  katedrách, 
ktorí sa zamerali hlavne na rozvoj a podporu profilujúcich študijných programov.  Tieto  aktivity sa organizovali 
aj za spoluúčasti partnerských vysokých škôl a  vedeckovýskumných pracovísk v zahraničí. Akceptovanie 
súčasných trendov vo vede a výskume postupne registrujeme na všetkých našich fakultách, rovnako aj na 
Fakulte zdravotníctva, ktorá  ešte len v  roku 2006 úspešne zavŕšila svoj prvý akademický  rok. 
 Univerzita v uplynulom roku  identifikovala svoje excelentné pracoviská, v  rámci mobilít (ale aj  mimo 
nich) úspešne rozvíjala pedagogickú a  vedeckú spoluprácu so zahraničnými univerzitami  v  rámci EÚ, ale aj 
v rámci USA. Kooperácia so zahraničnými pracoviskami na úrovni študentských i učiteľských mobilít sa zlepšila 
aj z hľadiska  väčšieho záujmu o štúdium na KU v Ružomberku, a to aj napriek tomu, že  KU zatiaľ nemá 
dostatočne vybudovanú infraštruktúru ubytovacích a stravovacích zariadení. Nedostatočne rozvinutú 
infraštruktúru pociťovali v roku 2006 aj niektoré študijné odbory (najmä prírodovedné) alebo fakulty (PF, FZ). 
Za účelom zvýšenia kapacít pre vzdelávanie a  vedu na KU v Ružomberku bol aktualizovaný návrh investičných 
zámerov na zabezpečenie strednodobého plánu rozvoja.  
 V roku 2006 sa uskutočnilo viacero odborných podujatí, ako sú vedecké  konferencie, sympóziá a 
semináre, vyvrcholením ktorých bol Týždeň európskej vedy. Výsledkom týchto aktivít sú vydané zborníky, ktoré 
spolu s ostatnou publikačnou a výskumnou projektovou činnosťou prispievajú k rozvoju vedných disciplín na 
KU. Významnou udalosťou bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady KU pri príležitosti udelenia čestného titulu 
„Doctor honoris Causa“ J. Em. Jozefovi kardinálovi Tomkovi.  

Pre ďalší rozvoj  KU v Ružomberku,  pre jej celkové postavenie v kontexte súčasného európskeho 
vysokoškolského priestoru budú mimoriadne dôležité závery Inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl 
Slovenskej republiky. Prípravám na vykonanie inštitucionálneho hodnotenia - zahraničnej evaluácie EUA sa 
venovala počas celého roka 2006 sústavná a mimoriadna pozornosť.  

 
 
        prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
       rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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1 Zloženie orgánov KU 

1. 1 Vedenie KU 
 
Rektor  Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
Prorektor pre vedu a rozvoj – prvý prorektor Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 
Prorektor pre vzdelávanie a výchovu  Prof. Dr. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. 
Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility  PhDr. Dalibor Mikuláš 
Kvestor  Ing. Pavol Budaj 
 
 
1. 2 Kolégium rektora KU 
 
Mons. Alojz Tkáč  arcibiskup košický a Veľký kancelár KU 
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. rektor KU 
Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.  prorektor pre vedu a rozvoj KU 
Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.  prorektor pre vzdelávanie a výchovu KU 
PhDr. Dalibor Mikuláš prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility KU 
Ing. Pavol Budaj  kvestor KU 
ThLic. Ing. Anton Babják riaditeľ ÚIKT 
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.,  rektor kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka 
Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. dekan TF KU 
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. dekan PF KU 
Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. dekan FZ KU 
Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU dekan FF KU 
MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD. predseda Akademického senátu KU 
Michal Mertinyák člen Akademického senátu, za študentskú časť 
 
 
1. 3 Dekani fakúlt KU 
 
dekan Teologickej fakulty  Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
dekan Filozofickej fakulty  Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU 
dekan Pedagogickej fakulty  Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
dekan Fakulty zdravotníctva Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU 
 
 
1. 4 Akademický senát KU 
 
Predseda:    h. doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko,  PhD. do 13. 03. 2006 
   MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD.,     od 13. 03. 2006 
 
Podpredseda:   ICLic. Dušan Škrabek    do 13. 03. 2006 
   doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU  od 13. 03. 2006 
 za študenskú časť  Michal Mertinyák 
Tajomník:   Mgr. Ján Hrkút, PhD. 
 
Členovia:   doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
   doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU 
   doc. Peter Volek, PhD., m. prof. KU  do 24. 02. 2006 
   ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. 
   ThDr. Ján Kuboš, PhD. 
   PhDr. Vladimír Littva, PhD. 
   PhDr. Ján Pramuka 
   MUDr. Ľubomír Javorka 
   PhDr. Katarína Malíková 
   PhDr. Petra Lajčiaková      od 15. 11. 2006 
 za študenskú časť  Mgr. Juraj Valluš 
   Mgr. Svetlana Kravecová 
   Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 
   Mgr. Ján Baňas 
   Katarína Črepová 
   Roman Matisovský 
   Tomáš Kříž 
   Vincent Pollák     do 31. 05. 2006 
   Katarína Takáčová 
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1. 5 Vedecká rada KU 
 
Predseda:     Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
 
Podpredseda:     Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 
 
Členovia:     Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. 
    PhDr. Dalibor Mikuláš 
    Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
    Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
    Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.  
    Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.  
    Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
    Prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc.  
    Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
    Prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. 
    Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
    Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
    Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  
    Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., 
    Mons. prof. ThDr. František Tondra 
    Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU 
    Doc. PhDr. Ivan Chalupecký 
    Doc. ak. maliar Ján Kudlička, Art. D., m. prof. KU 
    Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU 
    Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. m. prof. KU 
    Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
    Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU  
    Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU  
    Doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU 
 
 
1. 6 Správna rada KU 
 
Predseda:   Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 
 
Podpredseda:   Ing. Ján Badžgoň, PhD. generálny riaditeľ Castor & Pollux, a. s. 
 
Členovia:   JUDr. Juraj Čech, primátor mesta Ružomberok 
   Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., pomocný biskup spišský, generálny vkár 
   Ing. Dana Prekopová, riaditeľka technického úseku Orange, a. s. 
   JUDr. Alojz Medár, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MK SR 
   Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., generálny riaditeľ SVŠ MŠ SR 
   Mons. Vladimír Tomko, Grécko-katolícky apoštolský exarchát     
   Ing. Teodor Petrík, CSc., riaditeľ Odboru energetiky MH SR 
   Ing. Andrej Sočůvka, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina 
   Ing. Ľubomír Partika, sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR 
   Ing. Igor Vida (od 20. 11. 2006), podpredseda predstavenstva Tatrabanka a. s. Bratislava 
   MUDr. Jozef Domenik, MPH  zástupca AS KU 
   Michal Mertinyák – študent KU 
Tajomník:   Ing. Pavol Budaj, kvestor KU 
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3.Výchova a vzdelávanie 

Katolícka univerzita v Ružomberku patrí na Slovensku medzi verejné vysoké školy. Od akademického 
roka 2005/2006 KU prijíma nových študentov len na študijné programy vytvorené podľa nového zákona o 
vysokých školách, ktoré sú v plnej miere kompatibilné s európskym dohovorom, zakotveným v Bolonskej 
deklarácii. Súčasne sa začala útlmová fáza vysokoškolského vzdelávania podľa študijných odborov zriadených 
podľa predchádzajúcich predpisov, v rámci ktorej toto vzdelávanie v priebehu najbližších piatich rokov 
definitívne zanikne.  

Súčasťou prechodu na štúdium podľa nových študijných programov je aj skutočnosť, že na získanie 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí uchádzač absolvovať štandardne dve prijímacie konania. Prvé 
na prijatie na študijný program prvého stupňa a po jeho skončení druhé. Výnimkou zatiaľ bude na KU teológia, 
kde sa spájajú prvý a druhý stupeň vzdelávania do jedného celku. Každá fakulta na KU, si pred začatím 
prijímania uchádzačov, o štúdiu stanovuje svoje kritéria. Zohľadňuje sa nová maturita, študijný priemer počas 
celého štúdia, počet prijímaných študentov a iné. Môže sa robiť rozdiel prijímania na štúdia medzi dennou a 
externou formou štúdia. Jednotlivé fakulty venovali prijímacím konaniam primeranú pozornosť. Postupovalo sa 
v zhode so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 58  o prijímacích pohovoroch  
K 31.10. 2005 na KU celkom študovalo 9 622 študentov. V počte študentov sa zaraďuje KU do strednej časti 
počtu univerzít na Slovensku. Na Slovensku KU vykázala najväčší medziročný nárast o 3 150 študentov, z toho o 
1 250 v dennej forme štúdia. KU má i naďalej veľký počet študentov v externej forme štúdia. 
 
3.1.  Štruktúra študijných odborov a akreditovaných študijných programov. 
 

Na neučiteľských študijných programoch v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania 
akreditovaných v rokoch 2003 až 2005 má KU spolu tieto počty:  
Na dennej forme prvý stupeň má 16 programov, druhý 6 a spoločný 1. 
Externá forma na prvom stupni má 15 programov, na druhom 6, a spoločný 1. 
 

Na učiteľských študijných programoch v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania 
akreditovaných v rokoch 2004 a 2005 má KU: 
Na dennej forme prvý stupeň má 194 programov, druhý 50 programov. 
Na externej forme na prvom stupni 194 a na druhom 49 programov. 
Pre porovnanie na všetkých univerzitách je na dennej forme v prvom stupni 1 391 programov a na druhom 
stupni 1 109 programov. V externej forme na prvom stupni 1 132 a na druhom stupni 884 programov. 
 

Na treťom stupni študijných programov vysokoškolského vzdelávania akreditovaných v rokoch 2003 až 
2006 má KU: 
Na dennej i externej forme po 6 programov, spolu 12. 
 
TEOLOGICKÁ FAKULTA KU  
 

Denná / externá forma štúdia  
Študijný odbor/program 

(názov) 
1. roč. 

D/E 
2. roč. 

D/E 
3. roč. 

D/E 
4.roč. 
D/E 

5.roč. 
D/E 

6.roč. 
D/E 

SPOLU 
D/E 

Bakalárske študijné programy  
sociálna filozofia   (Bc.) 2/19 11/35 2/5 x  x x 15/59 
náuka o rodine  (Bc.) 9/53 4/63 - x x x 13/116 
sociálna práca  (Bc.) 101/317 103/366 57/417 x x x 261/1.100 
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov  
náboženská výchova 1 2/5 -/3 - x x x 2/8 
náboženská výchova - NOS 9/17 25/42 - x x x 34/59 
náboženská výchova - biológia - -/7 - x x x -/7 
dejepis - náboženská výchova -/24 -/16 - x x x -/40 
náboženská výchova - matematika - -/6 - x x x -/6 
náboženská výchova - geografia - -/9 - x x x -/9 
náboženská výchova - hudobná 
výchova 

-/2 - - x x x -/2 

náboženská výchova - dejepis - - -/17 x x x -/17 

SPOLU  Bc. 123/437 143/547 59/439 x x x 325/1 423 

Magisterské študijné programy 
katolícka teológia (6-ročné) (Mgr.) 28/- 33/- 31/- 47/- 34/- 32/- 205/- 
katolícka teológia (6-ročné) (Mgr.) 
laici 

-/- -/7 -/15 - - - -/22 
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katolícka teológia (5-ročné)  
(Mgr.) 

- - -/11 -/30 -/37 - -/78 

katolícka teológia (5-ročné)  
(Mgr.)   

- - - - 1/- 1/- 2/- 

SPOLU   Mgr. 28/- 33/7 31/26 47/30 35/37 33/- 207/100 

Päťročné magisterské študijné programy  
náboženská výchova - NOS  - - 38/36 - - x 38/36 
náboženská výchova - hudobná 
výchova    

-  - 3/8 - - x 3/8 

SPOLU päťročné Mgr. - - 41/44 - - - 41/44 

Doktorandské študijné programy 
Katolícka teológia 2/7 2/7 3/9 -/22 -/12  x 7/57 

 
FILOZOFICKÁ FAKULTA KU 
 

Denná forma štúdia  
Študijný odbor/program (názov) 

  
1. 

roč. 
2. 

roč. 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
5. 

roč. 
6. 

roč. 
 

SPOLU 

Bakalárske študijné programy  
Filozofia Bc. 19 19 - x x x 38 
Žurnalistika Bc. 51 63 - x x x 114 
História (3 Bc.) 58 46 18 x x x 122 
Psychológia (3 Bc.) 44 - - x x x 44 
Religionistika (3 Bc.) 10 - - x x x 10 
Humanitné štúdiá (3 Bc.) 9 - - x x x 9 
Anglický jazyk pre komerčnú prax (3 Bc.) 41 - - x x x 41 
Nemecký jazyk a kultúra (3 Bc.) 21 - - x x x 21 
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  
Anglický jazyk - dejepis  Bc. 16 17 - x x x 33 
Anglický jazyk - nemecký jazyk  Bc. 8 14 - x x x 22 
Anglický jazyk - náboženská výchova Bc. 17 14 - x x x 31 
Anglický jazyk - slovenský jazyk  Bc. 32 39 - x x x 71 
Anglický jazyk - náuka o spoločnosti Bc. 21 - - x x x 21 
Dejepis - nemecký jazyk  Bc. 15 7 - x x x 22 
Dejepis - náuka o spoločnosti  Bc. 13 36 - x x x 49 
Dejepis - náboženská výchova  Bc. 17 6 - x x x 23 
Dejepis - slovenský jazyk  Bc. 24 19 - x x x 43 
Nemecký jazyk - nábož. výchova  Bc. 5 10 - x x x 15 
Nemecký jazyk - slovenský jazyk  Bc. 13 16 - x x x 29 
Nemecký jazyk - náuka o spoločnosti Bc. 13 - - x x x 13 
Slovenský jazyk - nábož. výchova  Bc. 22 11 - x x x 33 
Náuka o spoločn. - nábož. výchova Bc. 1 - - x x x 1 
Náuka o spoločn. - slovenský jazyk Bc. 1 - - x x x 1 

SPOLU  Bc. 471 317 18 x x x 806 

Magisterské študijné programy  
Žurnalistika (2 Mgr.) 2 1 x x x x 3 
Filozofia (2 Mgr.) 1 - x x x x 1 

SPOLU   Mgr. 3 1 x x x x 4 

Päťročné magisterské študijné programy  
Anglický jazyk - slovenský jazyk - - 29 52 11 x 92 
Anglický jazyk - nemecký jazyk - - 16 10 2 x 28 
Anglický jazyk - dejepis - - 23 2 - x 25 
Anglický jazyk - náuka o spoločnosti - - - - 10 x 10 
Anglický jazyk - náboženská výchova - - 6 3 9 x 18 
Anglický jazyk - informatika - - - 11 4 x 15 
Nemecký jazyk - slovenský jazyk - - 22 24 18 x 64 
Nemecký jazyk - dejepis - - 1 - 2 x 3 
Nemecký jazyk - náuka o spoločnosti - - - 13 10 x 23 
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Nemecký jazyk - náboženská výchova - - - - 19 x 19 
Dejepis - slovenský jazyk - - 29 34 24 x 87 
Dejepis - náuka o spoločnosti - - 31 27 1 x 59 
Dejepis - náboženská výchova - - 14 16 14 x 44 
Dejepis - výtvarná výchova - - 10 7 6 x 23 
Slovenský jazyk - náuka o spoločnosti - - 1 - 11 x 12 
Slovenský jazyk - náboženská 
výchova 

- - - - 2 x 2 

Výtvarná výchova - náboženská 
výchova 

- - 8 - 8 x 16 

Filozofia (5 Mgr.) - - 18 29 20 - 67 
Žurnalistika (5 Mgr.) - - 27 32 22 - 81 

Spolu päťročné Mgr. - - 235 260 193 x 688 

CELKOM - Bc., Mgr., 5-ročné 474 318 253 260 193 - 1 498 

Doktorandské študijné programy D/E 

Systematická filozofia 2/- 2/2 3/- - - x 7/2 
Teória a dejiny žurnalistiky 2/9 4/4 6/3 - - x 12/16 
Slovenské dejiny 3/5 -/- -/- - - x 3/5 

CELKOM doktorandi 7/14 6/6 9/3 - - x 22/23 

 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU 
 

Denná / externá forma štúdia  
Študijný odbor/program (názov) 

  
1. roč. 

D/E 
2. roč. 

D/E 
3. roč. 

D/E 
4.roč. 
D/E 

5.roč. 
D/E 

6.roč. 
D/E 

SPOLU 
D/E 

Bakalárske študijné programy 
Predškolská a elementárna 
pedagogika 

122/296 121/409 -/24 x x x 243/729 

Špeciálna pedagog. a pedagog. 
mentálne postihnutých 

69/241 19/129 -/- x x x 88/370 

Sociálna práca 158/398 176/371 72/243 x x x 406/ 
1 012 

Manažment   153/280 155/160 95/135 x x x 403/575 

Učiteľstvo akadem., umeleck., 
výchovných predmetov 

213/144 210/101 97/3 x x x 520/248 

z toho:        
Spev, Hra na klavír, Hra na organ    x x x x 
hra na klavír 1/5 4/6 -/- x x x 5/11 
hra na organ       -/1 2/3 - x x x 2/4 
spev 2/8 3/11 - x x x 5/19 
biológia - náboženská výchova 7/6 8/7 - x x x 15/13 
biológia - matematika 3/3 1/2 - x x x 4/5 
biológia - informatika 5/3 3/1 - x x x 8/4 
biológia - geografia 22/27 14/30 23/- x x x 59/57 
biológia - chémia   16/11 15/9 - x x x 31/20 
biológia - hudobná výchova 4/- 5/2 - x x x 9/2 
biológia - výtvarná výchova 3/- - - x x x 3/- 
biológia - fyzika -/2 - - x x x -/2 
biológia - nemecký jazyk - - - x x x - 
biológia - slovenský jazyk 1/- - - x x x 1/- 
geografia - anglický jazyk a literatúra 3/- 18/- 1/- x x x 22/- 
geografia - dejepis - - 3/- x x x 3/- 
geografia - chémia 1/1 1/2 7/- x x x 9/3 
geografia - hudobná výchova 3/1 -/1 - x x x 3/2 
geografia - náboženská výchova 15/16 14/4 26/3 x x x 55/23 
geografia - výtvarná výchova 7/- 2/- -/- x x x 9/- 
geografia - nemecký jazyk a 
literatúra 

11/- 15/- -/- x x x 26/- 

geografia - informatika 22/27 12/9 30/- x x x 64/36 
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geografia - matematika 6/6 7/1 7/- x x x 20/7 
geografia - fyzika 2/- - -/- x x x 2/- 
geografia - náuka o spoločnosti 2/- - -/- x x x 2/- 
geografia - slovenský jazyk a literatúra 1/- - -/- x x x 1/- 
hudobná výchova - anglický jazyk a 
literatúra 

1/- 2/1 -/- x x x 3/1 

hudobná výchova - nemecký jazyk a 
literatúra 

1/- 1/- -/- x x x 2/- 

hudobná výchova - slovenský jazyk a 
literatúra 

- 8/- -/- x x x 8/- 

hudobná výchova - náboženská 
výchova 

3/9 6/2 -/- x x x 9/11 

chémia - informatika 4/1 - -/- x x x 4/1 
chémia - anglický jazyk a literatúra - 3/- -/- x x x 3/- 
chémia - nemecký jazyk a literatúra - 3/- -/- x x x 3/- 
chémia - náboženská výchova 1/- 3/2 -/- x x x 4/2 
chémia - hudobná výchova 2/- - -/- x x x 2/- 
fyzika - informatika 5/- 2/- -/- x x x 7/- 
fyzika - nemecký jazyk 1/- - -/- x x x 1/- 
informatika - hudobná výchova 3/- 2/1 -/- x x x 5/1 
informatika - náboženská výchova 8/6 8/1 -/- x x x 16/7 
informatika - výtvarná výchova 4/- 4/- -/- x x x 8/- 
informatika - anglický jazyk a literatúra 6/- - -/- x x x 6/- 
informatika - nemecký jazyk a literatúra 1/- - -/- x x x 1/- 
matematika - náboženská výchova 5/- 6/- -/- x x x 11/- 
matematika - informatika 13/10 8/3 -/- x x x 21/13 
matematika - hudobná výchova 1/- 1/- -/- x x x 2/- 
matematika - výtvarná výchova 2/- 1/- -/- x x x 3/- 
matematika -chémia - -/2 -/- x x x -/2 
matematika - náuka o spoločnosti - 3/- -/- x x x 3/- 
matematika - fyzika 1/1 3/1 -/- x x x 4/2 
matematika - nemecký jazyk a 
literatúra 

2/- - -/- x x x 2/- 

náboženská výchova - výtvarná 
výchova 

2/- 10/- -/- x x x 12/- 

výtvarná výchova - dejepis - 7/- -/- x x x 7/- 
výtvarná výchova - náuka o 
spoločnosti 

11/- 6/- -/- x x x 17/- 

SPOLU Bc. 716/ 
1 359 

682/ 
1 170 

264/ 
405  

x x x 1 662/ 
2 934 

Magisterské študijné programy 

Sociálna práca  2. ročné x x x 24/83 -/49 x 24/132 
Manažment      2. ročné x x x 15/74 -/39 x 15/113 

SPOLU  Mgr. x x x 39/157 -/88 x 39/245 

Magisterské študijné programy  
Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 4 
.ročné 

 -/- -/- 133/344 43/180 - x 176/524 

Päťročné magisterské študijné programy 

Učiteľstvo odborných 
umeleckých predmetov 

- - 4/41 2/10 3/3 x 9/54 

z toho:        
hudobná výchova, zameranie klavír -/- -/- 2/10 2/1 1/3 x 5/14 
hudobná výchova, zameranie organ - - -/22 - 2/1 x 2/22 
hudobná výchova, zameranie spev -/- -/- 2/9 -/9 - x 2/18 
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Študijný odbor/program (názov) 
  

1.roč. 
D/E 

2.roč. 
D/E 

3. roč. 
D/E 

4. roč. 
D/E 

5.roč. 
D/E 

6.roč. 
D/E 

SPOLU 
D/E 

Päťročné magisterské študijné programy 

Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

- - 72/11 90/5 85/2 x 247/18 

z toho:        
biológia - náboženská výchova -/- -/- 12/- 27/- 27/- x 66/- 
biológia - anglický jazyk a literatúra -/- -/- 13/1 14/1 - x 27/2 
biológia - matematika -/- -/- 6/- 1/- 7/- x 14/- 
biológia - informatika -/- -/- - 1/- - x 1/- 
informatika - nemecký jazyk a 
literatúra 

-/- -/- 3/- 6/- - x 9/- 

informatika - anglický jazyk a 
literatúra 

-/- -/- 8/- 1/- 7/- x 16/- 

informatika - hudobná výchova -/- -/- - 3/1 - x 3/1 
informatika - náboženská výchova -/- -/- 7/2 5/- 1/- x 13/2 
hudobná výchova - náboženská 
výchova 

-/- -/- 1/5 6/1 11/2 x 18/8 

matematika - náboženská výchova -/- -/- 4/3 8/- 13/- x 25/3 
matematika - informatika -/- -/- 15/- 10/1 14/- x 39/1 
matematika - hudobná výchova -/- -/- - -/1 2/- x 2/1 
matematika - výtvarná výchova -/- -/- 3/- - - x 3/- 
náboženská výchova - výtvarná 
výchova 

-/- -/- - 8/- - x 8/- 

hudobná výchova - slovenský jazyk a 
literatúra 

- - - - 3/- x 3/- 

SPOLU päťročné Mgr. - - 209/396 135/195 88/5 x 432/596 

Doktorandské študijné programy  

Didaktika hudby 1/3 4/6 1/5 -/7 -/4 - 6/25 
Teória vyučovania predmetov  
na I. stupni ZŠ 

- - 5/10 -/6 -/1 - 5/17 

Sociálna práca 5/14 -/12 - - - - 5/26 
Teória vzdelávania náboženskej  
výchovy katolíckej  

2/10 6/8 - - - - 8/18 

SPOLU doktorandské štúdium: 8/27 10/26 6/15 -/13 -/5 - 24/86 

 
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU 

 
   

Študijný odbor/program 
(názov) 

 

1. roč. 
D/E 

2. roč. 
D/E 

3. roč. 
D/E 

4. roč. 
D/E 

5. roč. 
D/E 

6. 
roč. 
D/E 

SPOLU 
D/E 

Bakalárske študijné programy  
Pôrodná asistencia   11/13 7/17 - x x x 18/30 
Ošetrovateľstvo  103/352 194/297 243/445 x x x 540/1 

094 

SPOLU  Bc. 114/365 201/314 243/445 x x x 558/1 
124  

Magisterské študijné programy  
Ošetrovateľstvo - - - 44/186 35/125 x 79/311  
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3.2.  Prijímacie konanie 2006, počty uchádzačov o štúdium 
 

Fakulta Počet prihlásených Počet prijatých Nastúpili 

Filozofická 1 324 518 481 
Pedagogická 3 054 2 450 2 077 
Teologická   997 592 560 
Zdravotníctva 1 115 823 709 
S P O L U: 6 490 4 383 3 827 
 

Z celkového počtu prihlásených bolo prijatých 67 % a nastúpilo 59 % poslucháčov.  Z počtu prijatých 
nastúpilo 87,3 % poslucháčov. Znamená to, že na KU nastúpilo pomerne vysoké percento z prihlásených, 
a taktiež KU sa bude v nasledujúcich dvoch rokoch v počte študentov stabilizovať. Do prvého ročníka, v 
nasledujúcich akademických rokoch, poklesne počet študentov aj tým, že klesá počet študentov na stredných i 
základných školách. Rovnako sa predpokladá, najmä na fakultách FZ, PF a TF, že utíchne záujem o štúdium na 
nich. Rovnako je to výzva pre KU zvyšovať náročnosť na všetkých stupňoch v oblasti vzdelávania a dosiahnuť 
podstatne vyššie kritéria, ktorými sa chce KU zaradiť medzi univerzity so stabilnou a kvalitnou výukou.  
 
3.3. Počty študentov k 31. 10. 2006 
 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia  
FAKULTA Bc. Mgr. PhD. Bc. Mgr. PhD. 

 
SPOLU 

TEOLOGICKÁ 325 248 7 1 423 144 57 2 204 
FILOZOFICKÁ 806 692 22 - - 23 1 543 
PEDAGOGICKÁ  1 662 471 24 2 934 841 86 6 018 
ZDRAVOTNÍCTVA 558 79 - 1 124 311 - 2 072 
S P O L U 3 351 1 490 53 5 481 1 296 166 11 837 

 
Počet študentov KU spolu podľa typu štúdia 
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Počet študentov v ročníkoch   
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.  6. roč.  SPOLU 

Celkom denných študentov 1 455 1 377 1 100 525 351 33 4 841 
Celkom externých študentov 2 161  2 038 1 755 568 255 - 6 777 
Celkom PhD. - interní 17 18 18 - - - 53 
Celkom PhD. - externí 48 39 27 35 17 - 166 

C E L K O M 3 681 3 472 2 900 1 128 623 33 11 837 
 

Počet študentov KU podľa ročníkov 
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Je žiaduce, aby sa kládol dôraz na I. stupeň (Bc.), a umožnilo sa čo najväčšiemu počtu študentov 

absolvovať tento prvý stupeň vysokoškolského štúdia, čo je aj v súlade s normami EU. Zvlášť by sa mal klásť 
dôraz na dennú formu štúdia. KU aj v tomto akademickom roku kládla dôraz na to, aby kvalita bakalárskeho 
štúdia na externej forme nezaostávala za dennou formou.  
 

Na prvom stupni študovalo na KU v akademickom roku 2005/2006 v dennej forme štúdia 2 421 
študentov, v externej 4 372 spolu 6793. Oproti predchádzajúcemu akademickému roku 2004/2005 je to nárast v 
dennej forme o 1628 študentov a v externej forme o 1 882 študentov, čo je spolu nárast na prvom stupni o 3 510 
študentov.  
 

Na druhom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v 
akademickom roku 2005/2006 sme mali na dennej forme štúdia 1 624 študentov, externej 1 011, čo je spolu 
2635 študentov. Rozdiel s predchádzajúcim akademickým rokom dennej forme štúdia je menej o 378 študentov 
a na externej forme štúdia rovnako menej o 360 študentov. Pokles študentov je spôsobený tým, že v 
akademickom roku 2005/2006 už nebolo možné prijímať študentov na študijné odbory zriadené podľa 
predchádzajúcich predpisov, a podľa nového systému sa vysokoškolské vzdelávanie získava najskôr štúdiom v 
prvom stupni a následne sa môže absolvent uchádzať o štúdium v druhom stupni. Výnimku tvorí len niekoľko 
špecifických študijných odborov, ktoré sa študujú v spojení prvom a druhom stupni štúdia (napr. Teológia). V 
akademickom roku 2005/2006 bolo prijatých na dennú formu štúdia spojeného 1. a 2. stupňa 32 študentov a 
externú formu 6.  

KU si uvedomuje, že pomery študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné 
vnímať v kontexte prebiehajúcej transformácie predpisov vysokoškolského vzdelávania pozitívne, no vyššiu 
vypovedaciu hodnotu budú mať až po zániku štúdia v študijných odboroch zriadených podľa predchádzajúcich 
predpisov. 

KU sa bude musieť v blízkej budúcnosti zaoberať otázkou zavedenia nástrojov zabezpečujúcich 
optimálny pomer medzi absolventmi prvého stupňa vysokoškolského štúdia a počtom prijímaných na štúdium v 
študijných programoch druhého stupňa. Na KU bude potrebné pokračovať v dotváraní študijných programov 
prvého stupňa, aby ich absolventi nachádzali širšie uplatnenie na trhu práce.  
 

Na treťom stupni v tomto akademickom roku 2005/2006 študovalo na dennej forme 44 študentov a 
externej 131 študentov, čo je spolu 175 študentov. V porovnaní s  predchádzajúcim rokom je to nárast o 10 
študentov na dennej forme a o 36 na externej forme štúdia, čiže spolu nárast o 46 študentov. 
 
3.4. Počet absolventov KU v roku 2006 
 

Akademický rok 
2005/2006 

FORMA ŠTÚDIA 

 
FF KU 

 
PF KU 

 
TF KU 

 
FZ KU 

 
KU 

SPOLU 
5 roč. Mgr. -  denní 69 77 38 - 184 
5 roč. Mgr. - externí - 36 30 - 66 
3 roč. Bc. - denní - 47 - 103 150 
3 roč. Bc. - externí - 77 - 559 636 
S P O L U : 69 237 68 662 1 036 
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Počet absolventov KU v roku 2006 podľa formy štúdia 
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V akademickom roku 2004/2005 na KU končili prví absolventi prvého stupňa, Na dennej forme 36 

študentov a na externej forme 182 čiže 218 študentov. 
KU pri prieskume u absolventov štúdia na KU zistila, že absolventi nie sú nezamestnaní, že si vedia 

primerane svojmu vzdelaniu nájsť zamestnanie. Absolventi odchádzajú do zahraničia a pracujú aj v iných 
oblastiach ako študovali.  
 
3.5. Kvalita a vnútorné hodnotenie vzdelávania 
 

Na KU bolo z gymnázií prijatých 34% študentov a 56 % študentov zo SOŠ, SZŠ a konzervatórií.  
Na KU bolo k 31. 12. 2005 obsadených 32 funkčných miest profesorov s priemerným vekom 59 rokov a 

jeden profesora s titulom DrSc. 
V tom čase na KU bolo obsadených 27 funkčných miest docentov s priemerným vekom 51 rokov. 
Na jedno funkčné miesto profesora pripadá 95,1 študentov. Na jedno funkčné miesto profesora alebo docenta 
pripadá 40,6 študentov. Na jedno funkčné miesto VŠ učiteľa, okrem profesora a docenta, pripadá 18,2 
študentov. Na jedno funkčné miesto VŠ učiteľa pripadá 12,6 študentov. 
Na jedno obsadené miesto profesora pripadá 179,4 študentov. Na jedno obsadené funkčné miesto profesora 
alebo docenta pripadá 97,2 študentov. Na jedno obsadené funkčné miesto, okrem profesora a docenta, pripadá 
32,4 študentov. Na jedno obsadené funkčné miesto učiteľa pripadá 24,3 študentov. A na jedného učiteľa vrátane 
prepočítaných dohôd pripadá 19,1 študentov.  

Štruktúra funkčných miest ostatných vysokoškolských učiteľov a miest výskumných a umeleckých 
pracovníkov k 31. 12. 2005 bola na KU nasledujúca. Počet funkčných miest ostatných vysokoškolských učiteľov 
bolo vytvorených na KU 318 a obsadených 179 v % podiel obsadenosti 56,3 %. V obsadených učiteľmi s PhD. 
s počtom 51 v % podiel obsadených učiteľmi s PhD. 28,7%.  
 
Budúca činnosť KU musí zohľadniť v oblasti vzdelávania a výchovy, Projekt inštitucionálneho hodnotenia 
vysokých škôl SR.  
 

Katolícka univerzita si uvedomuje svoje nezastupiteľné miesto, tak v oblasti verejných vysokých škôl na 
Slovensku, ako aj v úlohe cirkevného školstva na Slovensku. Vedenie KU, i jednotlivých fakúlt si uvedomuje, že s 
rastúcim počtom študentov sa zvyšuje riziko zníženia kvality poskytovaného vzdelania najmä v externej forme. 
Otázka potenciálneho znižovania nárokov na KU na študentov sa chce riešiť motiváciou. KU je stále mladou ale 
životaschopnou univerzitou, čo dokazujú rôzne aktivity, údaje, čísla a najmä jej absolventi.  
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4. Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium  

4.1. Všeobecné súvislosti vedecko-výskumnej činnosti 
 
 Pokrok vo vedecko-výskumnej činnosti je jediným smerom, ako sa dá zabezpečiť všeobecné zlepšenie 
kvality života každého národa v tom najširšom slova zmysle. Dôkaz o tom je vidieť na každom kroku, avšak 
vedecko-výskumná činnosť je výsledkom spoločenskej činnosti, a to i činnosti univerzít. 
 Je určitým protirečením, že aj keď súčasná úroveň našej spoločnosti je výsledkom vzdelania, vedecko-
výskumnej činnosti, táto oblasť až tak nepatrí medzi témy oblasti záujmu veľkej časti našej verejnosti – 
univerzitnú obec nevynímajúc. 
 O našej budúcnosti nemožno reálne rozmýšľať bez celosvetového, najmä európskeho kontextu, pretože 
vonkajšie faktory, budú zásadným spôsobom ovplyvňovať náš vnútorný vývoj. 
 Za rozhodujúce faktory, ktoré majú kontinuálny charakter sú považované: populačný vývoj, zmeny 
životného prostredia, ekonomika, vedecko-výskumná činnosť a ďalšie faktory. 
Aj keď SR je a bude súčasťou globálnych premien sveta, vo výhľade najbližšieho desaťročia bude pre nás 
určujúca najmä naša miera uplatnenia v rámci Európskej únie. 
 Spoločnosť založená na vedomostnej ekonomike potrebuje kvalitné univerzity, ktoré budú vytvárať 
základ európskej výskumnej politiky. Vedecko-výskumná činnosť je dnes základnou súčasťou organizovanej 
spoločnosti, najmä ako zdroj jej vedomosti a poznatkov. Pre ďalší rozvoj slovenskej spoločnosti je nevyhnutný 
rast významu vedy a výskumu. 
 V súčasnosti je evidentné, že z rôznych strán spoločenského života sú na univerzity kladené vyššie 
nároky. Na úrovni univerzity budeme musieť hľadať nový, efektívny model neatomizovaného výskumu, 
celospoločensky, ale aj medzinárodne konkurencieschopného, čo je podstatné, založeného na zvyšovaní jej 
kvality. Preto našou úlohou bude dospieť a dotvoriť súvislosti pri hľadaní vlastnej identity v kontexte univerzity. 
 Taktiež budeme musieť rozmýšľať o poslaní, úlohe, možnostiach a perspektívach Katolíckej univerzity vo 
vedomostnej spoločnosti, teda univerzity, v prostredí ktorej sa produkuje poznanie ako najvyššia hodnota 
spoločnosti. 
 Budeme musieť zrejme hľadať nový vedecko-výskumný priestor, ktorý by bol zväčša orientovaný do 
oblasti učiteľstva, menej do oblasti spoločenských, prírodných, lekárskych  a ostatných vied. 
 Strategické ciele vedecko-výskumnej činnosti na Katolíckej univerzite budú musieť aktívnejšie reagovať 
nielen na globálne, ale aj špecifické národné témy. 
 
4.2. Postavenie KU v medzinárodnom a slovenskom výskumnom priestore 
 
 Katolícku univerzitu v Ružomberku je možné medzi slovenskými univerzitami považovať za univerzitu 
s nie dlhou tradíciou, ale ani zatiaľ s dlhodobými prioritami doma a v zahraničí. 
 Označenie „univerzita“ sa podľa zákona 131/2002 Z. z. priznáva tým vysokým školám, ktoré poskytujú 
vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, s významným podielom študijných programov 
druhého stupňa a študijných programov tretieho stupňa. Študijné programy uskutočňujú v nadväznosti na svoje 
činnosti v oblasti vedy, techniky, alebo umenia a v súlade s aktuálnym stavom a rozvojom týchto oblasti. 

V súčasnosti má Katolícka univerzita dostatok priestoru na vytváranie vnútorných predpokladov pre 
udržanie tohto zákonom stanoveného štatútu, plným využitím vlastného vedecko-výskumného potenciálu. 

Katolícka univerzita si postupne vytvára pevné zázemie v rozličných oblastiach ľudského poznania. Váha 
vedecko-výskumnej činnosti je však na jednotlivých fakultách i pracoviskách veľmi rôznorodá, je to dané ich 
vlastnou históriou, zameraním, osobnosťami, materiálno-technickým zabezpečením, grantovou úspešnosťou, 
schopnosťou nachádzať partnerov, ale najmä úrovňou vedeckej školy. 

Všeobecným cieľom je, aby vedecko-výskumná činnosť bola zdrojom nového poznania, inovácií, 
rozvojových impulzov, spoločenského uznania, tak ako je to zakotvené aj v Dlhodobom zámere KU na roky 
2006-2011. 

Ak nemá byť naša vedecko-výskumná činnosť samoúčelná, ale celospoločenský potrebná (a tým 
i akceptovaná), je nutné pre ňu vytvárať priaznivé prostredie. My si uvedomujeme, že hnacím motorom 
spoločnosti sú inovácie, ktorých základom sú najnovšie poznatky, ktoré vznikajú predovšetkým cestou výskumu 
a vývoja. 

Lisabonská stratégia vytýčila smer zvýšenia % HDP investovaného do vedy, výskumu a inovácií do roku 
2010 na 3% s cieľom vytvoriť z EU najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku, založenú na 
vedomostiach a schopnú trvalo udržateľného rastu. 

Už dnes je ale zrejmé, že tento cieľ je nereálny. 
Kvalita slovenského univerzitného výskumného potenciálu výrazne zaostáva za najvyspelejšími 

krajinami. Slovensko sa prepadá na posledné miesta v mnohých ukazovateľoch EK a OECD (oficiálne zdroje 
EUROSTAT). Zvlášť negatívne sú ukazovatele týkajúce sa objemu finančných prostriedkov investovaných do 
vedy a výskumu (pokles od roku 1997 do roku 2005 asi o 0,5%). 

Pretože univerzity predstavujú jediný a rozhodujúci zdroj najkvalifikovanejšej pracovnej sily pre oblasť 
výskumu a vývoja, toto hodnotenie naznačuje isté nepriaznivé riziko. Medzi najvážnejšie pretrvávajúce 
nedostatky v univerzitnom výskume v SR patria: 
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• spoločenské nedocenenie významu vedy (a teda aj vedeckej práce), 
• neexistencia národných priorít vedecko-výskumnej činnosti, 
• zanedbanie budovania vedecko-výskumnej infraštruktúry, 
• istý útlm odborného rastu mladých vedeckých pracovníkov, 
Naďalej musíme počítať s nedostatkom finančných zdrojov na rozvoj ľudského potenciálu, alebo jeho 

získaním z vonkajšieho prostredia. 
Iba v poslednom období sa začína viac diskutovať o prioritách, zvyšovaní kvality, efektívnosti 

a internacionalizácií univerzitného prostredia. 
Pre zlepšenie pozície slovenskej vedecko-výskumnej činnosti bol rozpracovaný Akčný plán pre vedu, 

výskum a inovácie Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010. 
Tento Akčný plán vytvára pre univerzitu mnohé predpoklady a tie sa premietajú aj do našich potrieb napr. takto: 

• reagovanie na výzvy grantových agentúr, 
• vypracovanie databázového systému publikačnej činnosti a ohlasov, 
• zefektívňovanie doktorandského štúdia, 
• vytvorenie priestoru pre mobility doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 
• vytvorenie pracovnej pozície projektového manažéra 
• vytváranie excelentných pracovísk, 
• organizovanie podujatí propagujúcich vedu (Týždeň vedy v rámci KU) atď. 

 
Naďalej však bude potrebné budovať príťažlivé a atraktívne prostredie pre vedecko-výskumnú prácu 

z hľadiska poznania potrieb, medzinárodnej spolupráce, zatraktívňovať vedecko-výskumnú činnosť na KU, 
podporovať dynamiku a tvorivosť, sústreďovať sa na kvalitatívne ukazovatele a zvyšovanie efektívnosti tejto 
práce. 

S potešením možno konštatovať, že v rámci KU sa na jednej strane priebežne adaptujú systémy 
výchovno-vzdelávacej činnosti a na druhej strane sa pozvoľna budujú piliere vedeckovýskumnej činnosti na 
meniace sa potreby spoločnosti. 

Z hodnotenia uplynulého roka 2006 vyplýva, že naša adaptácia na medzinárodný výskumný priestor je 
veľmi pozvoľná, chápeme jej význam a dôležitosť. V rámci KU je treba pri snahách o zlepšenie medzinárodného 
zapojenia diferencovane posudzovať pracoviská, ktoré vyžadujú finančne náročnú techniku (napr. fyzika, 
chémia, lekárske vedy) a tie pracoviská, ktoré ju v metodológií svojej práce nepotrebujú. 

Pri pracoviskách KU, ktoré vyžadujú modernú a rozvinutú infraštruktúru je však potrebné vidieť 
objektívne dôvody zníženej miery medzinárodnej integrácie vedecko-výskumnej činnosti: 
• princíp konkurencie sa prenáša do všetkých oblastí spoločnosti, táto konkurencia je rýchlejšia, než sú 

zabezpečené rovnocenné podmienky, aké majú zahraniční partneri, 
• pri súčasnom spôsobe financovania vedy bude v budúcnosti zložité konkurovať, ale i rovnocenne 

medzinárodne spolupracovať (i keď predpoklady po stránke ľudského potenciálu KU má), 
• nedostatočný rozvoj základnej infraštruktúry vedecko-výskumnej činnosti, ktorý môže podporovať 

znalostnú ekonomiku. 
 

Už v roku 2006 bolo potrebné zo strany riešiteľských kolektívov fakúlt KU venovať pozornosť príprave účasti 
v 7. rámcovom programe EU (2007 - 2013), v ktorom je odsúhlasených 9 tém: 
 1. Zdravie 
 2. Potraviny 
 3. Poľnohospodárstvo biotechnológia 
 4. Informačné a komunikačné technológie 
 5. Energetika 
 6. Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 
 7. Doprava 
 8. Socioekonómia a spoločenské vedy 
 9. Bezpečnosť a vesmír 
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4.3. Štruktúra projektov v roku 2006 
 
Zahraničné granty na vedecké projekty 
 

Názov 
projektu 

Identifikačné 
číslo projektu 
podľa zmluvy 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Dátum 
podpisu 
zmluvy o 

poskytnut
í podpory 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončenia 

riešenia 
projektu 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
zo 

zahraničia 
pre vysokú 

školu na 
celú dobu 
riešenia 

(v tisícoch) 

Mena, v 
ktorej sú 
finančné 
prostried

ky 
poskytova

né 

Priezvisko
, meno a 

tituly 
zodpoved

ného 
riešiteľa 
projektu  

Názov 
fakulty, 

na ktorej 
sa 

projekt 
rieši 

Science-
Religion Dialog 
and Critical 
Thinking 

20041108 

Metanexus 
Institute on 
Religion and 
Science, 
Philadelphia, 
PA, USA, 
www.metane
xus.net 

1. 10. 04 1.10.04 30.9.07 25,000 USD 
Volek 
Peter, doc. 
PhD. 

Filozofic
ká 
fakulta 
KU 

Centre for 
Interdisciplinar
y Studies 

443.20060103/2072
1 

Stiftung 
Auxilium, 
SRN 

15. 5. 06 1.6.06 31.12.07 39,000 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofic
ká 
fakulta 
KU 

Postgraduierte 
und 
Forschungsstipen
dien im Ausland 

443.20060373/2072
1 

Stiftung 
Auxilium, 
SRN 

18. 8. 06 1.9.06 31.12.07 30,000 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofic
ká 
fakulta 
KU 

 
Zahraničné granty na projekty v oblasti vzdelávania, v oblasti rozvoja vysokej školy, alebo v iných 
oblastiach, prostredníctvom ktorých vysoké školy napĺňajú svoje poslanie (§ 1 ods. 4 zákona) 
 

Názov projektu 
Identifikačné 
číslo projektu 
podľa zmluvy 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončenia 

riešenia 
projektu 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
zo 

zahraničia 
pre vysokú 

školu na 
celú dobu 
riešenia  

(v tisícoch) 

Mena, 
 v ktorej 

sú 
finančné 
prostried 
ky poskyt 

ované 

Priezvisko
, meno a 

tituly 
zodpoved

ného 
riešiteľa 
projektu  

Názov 
fakulty, na 
ktorej sa 
projekt 

rieši 

Štipendiá v študijnom 
odbore žurnalistika  

443.20040871 Fidentia 6.8.04 30.10.06 36,000 
EUR Olekšák 

Peter, Dr. 
PhD. 

Filozofická 
fakulta KU 

Ausstattung des 
germanistischen 
Lehrstuhls der 
Universität 
Ružomberok 

SK 09004 F Renovabis 8.3.04 31.1.07 21,000 

EUR 
Dvorský 
Juraj, 
Mgr. 

Filozofická 
fakulta KU 

Podpora prostredia pre 
rozvoj vedeckej 
činnosti FF KU II. 

433.20050555/2072
1 Fideta, SRN 13.7.05 31.3.06 225,000 

EUR Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 

Rozvojový grant na 
podporu vyučovania 
holandského jazyka 

  

Veľvyslanect
vo 
Holandskéh
o kráľovstva 

27.6.05 27.6.05 1,000 

EUR 
Bžoch 
Adam, 
doc.,CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 

Podpora výskumu KŽ 204.147 KB USA 13.2.03 31.5.06 10,000 USD 
Olekšák 
Peter, doc., 
PhD. 

Filozofická 
fakulta KU 

Program 
Sokrates/Erasmus o 
využívaní fin. 
prostriedkov EÚ na 
decentralizované 
aktivity 

ERA 2005/KU/13 SAAIC 1.7.05 30.9.06 21,221 EUR 
Mikuláš 
Dalibor, 
PhDr. 

Filozofická 
fakulta KU, 
Pedagogická 
fakulta KU, 
Teologická 
fakulta KU 

Program 
Sokrates/Erasmus 
o využívaní fin. 
prostriedkov EÚ na 
decentralizované 
aktivity 

ERA 2006/KU/17 SAAIC 6.7.06 30.9.07 20,240 EUR 
Mikuláš 
Dalibor, 
PhDr. 

Filozofická 
fakulta KU, 
Pedagogická 
fakulta KU, 
Teologická 
fakulta KU 

Štipendiá doktorandov 
v študijnom odbore 
história 

443.20060371/2188
5 

Stiftung 
Auxilium, 
SRN 

14.11.06 31.8.09 57,600 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 

Ausstattung von 
Unterichtsräumen der 
Phil. Fakultät an der Kath. 
Universität in 
Ružomberok 

SK 09004 G 
Renovabis, 
SRN 

13.4.06 31.12.06 250,000 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 
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Prehľad projektov podporených Európskym sociálnym fondom  na KU v Ružomberku k 31. 12. 2006 
 

Názov projektu Názov priority 

Č. 
opa 
tre 
nia 

Hlavný 
riešiteľ 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu  
(v Sk)  

Finančná 
účasť 
fakulty (v 
Sk)  

Modernizácia a inovácia 
vyučovania matematiky 

a informatiky so zreteľom na 
budúcich učiteľov 

a celoživotné vzdelávanie 
učiteľov 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.2 
Ján 

Gunčaga 
3.1.2005 31.3.2007 1 400 000 70 000 

Akademický projektový 
inštitút (inovatívna forma 

vzdelania) 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
 

Branislav 
Nižnanský 

5.9.2005 30.6.2008 5 263 000 263 150 

Nové vedomosti pre 
poslucháčov Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity 

 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
Igor 

Černák 31.3.2006 28. 2.2008 2 975 460 148 773 

Ďalšie a celoživotné 
vzdelávanie učiteľov 

matematiky, 
fyziky, informatiky, 

výtvarnej výchovy a biológie 
(inovatívny projekt) 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.2 
 Ján 

Gunčaga 
29.05.2006 28.11.2007 7 605 000 380 250 

Počítačové a jazykové 
znalosti docielia 

modernizáciu vyučovania na 
Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
 Igor 
Černák 1.9.2006 31.10.2008 1 826 905 91 345 

Podpora vzdelávania 
a profesionálneho rastu 

doktorandov na 
Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 Ján Duda 1.12.2006 30.11.2008 3 766 662 282 499 

MAIPLE: Podpora 
uchádzačov o zamestnanie 
z regiónov Poprad a Levoča 

Rozvoj aktívnej politiky 
trhu práce 

1.3 
Dalibor 
Mikuláš 

  7 051 470  

Vzdelávanie a rekvalifikácia 
nezamestnaných žien 

s prednostným zameraním 
na ženy z rómskeho etnika 

Posilnenie sociálnej 
inklúzie a rovnosti 

príležitostí na trhu práce 
 

2.2. 
 Karel 
Komárek 

1.6.2006 31.1.2008 3 133 975 156 699 

Modernizácia prípravy 
budúcich učiteľov a 

zručností ich učiteľov 
vypracovaním a zavedením 

e-learningu a nových 
technológií vo vzdelávaní na 

fakulte 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
Peter 

Olekšák 
1.12. 2004 31.12. 2006 2 150 000 107 500 

Adaptácia pedagogických a 
technických zručností 

vysokoškolských učiteľov FF 
KU v Ružomberku 

prostredníctvom školiacich 
programov založených na 

nových technológiách 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
Peter 

Olekšák 
1.8. 2005 31.7. 2007 5 250 200 262 510 

Rozvoj základných zručností 
študentov fakulty, digitálnej 

gramotnosti, 
prostredníctvom odborného 

vzdelávania 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
Peter 

Olekšák 
1.3.2006 31.12.2007 7 935 000 397 000 

Vytvorenie systému podpory 
doktorandov 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 
Peter 

Olekšák 1.10. 2006 31.12. 2008 10 988 200 549 410 
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Rozvojové projekty 
 

Fakulta Názov projektu 
Zodpovedný riešiteľ 

projektu 
Spolu 

Pridelené 
KV 

Pridelené 
BV 

PF 
Inovatívny prístup k vyučovaniu 
matematickej analýzy prostredníctvom 
web-u 

Tkačik Štefan, h. doc. RNDr, 
PhD. 120 80 40 

PF Fakultný helpdesk Kollár Rudolf, Ing. 80 55 25 
PF Dochádzkový systém Kollár Rudolf, Ing. 400 300 100 

rektorát Správa registratúry a technológia pre 
prírastkové skenovanie Budaj Pavol, Ing. 250 230 20 

rektorát Univerzitný helpdesk Stanček Ľubomír, prof. 148 50 98 

PF 

Rozvoj dištančného vzdelávania s 
využitím videokonferenčných a 
archívnych technológií v tvorivom 
vyučovaní 

Lokšová, Irena, prof. 

250 150 100 
FF Fakultný helpdesk FF KU Olekšák Peter, doc. 160 80 80 

TF Fakultný helpdesk pre Teologickú 
fakultu. 

Ragan Gabriel, doc., ThDr., PhD. 80 35 45 

TF Stravovací a prístupový systém 
Teologickej fakulty KU 

Ragan Gabriel, doc., ThDr., PhD. 200 190 10 

TF 
Rozšírenie používania informačných 
technológií v akademickej knižnici 
Teologickej fakulty v Košiciach 

Hisem Cyril, doc., ThDr., PhD. 
150 50 100 

TF Malý videokonferenčný systém Ragan Gabriel, doc., ThDr., PhD. 60 0 60 
 
Rozvojové pracoviská podporené MŠ SR – unikátne pracoviská 
 

Názov 
fakulty 

Označenie 
oblasti,  

v ktorej sa 
projekt 
podáva 

Názov projektu 
Zodpovedný riešiteľ 
projektu (priezvisko 

meno, tituly) 

Finančná 
spoluúčasť 

fakulty - 
minimálna 

verzia 

Pridelené 
KV  

(tis. Sk) 

PdF KU 6 

Dobudovanie špecializovanej 
výučbovej miestnosti molekulárnej 
biológie, genetiky, morfológie, 
taxonómie rastlín a živočíchov. 

Doc. RNDr. Nadežda 
Stollárová, CSc., m. prof. 
KU 

181 293 

 
 
4. 4. Zvyšovanie kvalifikácie na fakultách KU v roku 2006  
 
 Úroveň vedecko-výskumnej činnosti ako komplexného atribútu je závislá nielen od samotného 
projektového manažmentu, ale najmä manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú aj samotným zdrojom 
finančného zabezpečenia určujúceho možnosti perspektívneho rozvoja pracovísk KU. 
 Z hľadiska manažmentu ľudských zdrojov je dôležité zabezpečenie hlavných činnosti KU erudovaným 
personálom, ale aj zabezpečovaním odborného rastu mladých pedagógov. 
 
Stav v zvyšovaní kvalifikácie v roku 2005/2006 
 

Druh FF PF TF FZ KU 
Obhajoba dizert. práce 8 10 2 6 26 
Habilitácia 0 3 0 1 4 
Inaugurácia 0 0 3 0 3 
 
Počet pedagógov celkom v roku  2006 
 

  
PROFESOR 

 
DOCENT 

ODBORNÝ 
ASISTENT 

 
ASISTENT 

 
LEKTOR  

HOSŤUJÚCI 
PROFESOR 

HOSŤUJÚCI 
DOCENT 

 
CELKOM 

 
INTERNÝ 

48 42 208 68 5 - 9 380 

 
EXTERNÝ 

10 20 175 120 7 - - 332 

 
CELKOM 

58 62 383 188 12 - 9 712 

 
 Z 380 interných pedagogických pracovníkov KU je 48 profesorov, 42 docentov, 208 odborných 
asistentov, 68 asistentov a 5 lektorov. Uvedené počty vyjadrujú dobré predpoklady pre dosahovanie kvalitných 
výsledkov nielen vo vedeckovýskumnej činnosti, ale aj vo výchovno-vzdelávacom procese. 
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 Jednotlivé fakulty sa líšia nielen v štruktúre, kvalifikácií, ale aj v počte akreditovaných študijných 
programoch. KU sa snaží udržať svoj vysoký štandard pre začatie habilitačných a inauguračných konaní,  
založenom na  kvalitných  kritériách.  Tieto kritéria boli prijaté  VR KU  7. decembra 2005. 
 
Celkový počet pedagógov na KU v roku 2006 po kategóriách 
 

P. č Kategória  TF KU FF KU PF KU FZ KU NA KU 
1. Profesor interný 7 11 21 9 48 
2. Profesor externý - 2 1 7 10 
3. Docent interný 6 8 21 7 42 
4. Docent externý 3 1 12 4 20 
5. Odborný asistent interný 53 32 79 44 208 
6. Odborný asistent externý 5 10 92 68 175 
7. Asistent interný 20 10 22 16 68 
8. Asistent externý 2 14 83 21 120 
9. Lektor interný - 4 1 - 5 

10. Lektor externý - - 5 2 7 
11. Hosťujúci profesor interný - - - - - 
12. Hosťujúci profesor externý - - - - - 
13. Hosťujúci docent interný - - 5 4 9 
14. Hosťujúci docent externý - - - - - 

S P O L U: 96 92 342 182 712 
 
 
4. 5. Doktorandské štúdium na KU 
 
 Všeobecne je možno konštatovať, že v podmienkach fakúlt KU sú dodržiavané legislatívne, organizačné 
a ostatné normy pre doktorandské štúdium. Zo strany fakúlt, školiacich pracovísk sú vytvorené vhodné 
podmienky pre úspešnosť tejto formy štúdia na KU. 
 Témy dizertačných prác a školiteľov prerokúvajú vedecké rady fakúlt, prijímacie pohovory na 
doktorandské štúdium sa konajú spravidla v období jún – september.  
Doktorandi dennej formy štúdia sú financovaní štipendiom, ktoré prideľuje MŠ SR. Pre rok 2006 v rámci KU to 
bolo pre 19 študentov 1. ročníka denného štúdia. 
 V rámci analýzy doktorandského štúdia bude treba riešiť niektoré problémy systémového charakteru: 

• ponúkať atraktívne témy dizertačných prác s prepojením na riešenie vedeckovýskumných projektov 
fakúlt, 

• realizovať formu odborných katedrálnych seminárov ako súčasti študijného plánu doktorandov, 
• zvýšiť kvalitu doktorandov v rámci programov EÚ, 
• zapájať špičkových študentov do vedeckovýskumných projektov a práci na katedrách,  
• stanoviť objektívne normy pre publikačné výstupy doktorandov, 
• získať špičkových zahraničných i domácich profesorov a docentov pre spoluprácu v oblasti 

doktorandského štúdia, 
• intenzívne hľadať možnosti viaczdrojového financovania doktorandov. 

 

Na výkonnosť doktorandov však vplývajú aj širšie ekonomické a sociálne súvislosti ich neuspokojivého 
postavenia, čo v blízkej budúcnosti môže znamenať zníženie tvorivého potenciálu nášho vedeckovýskumného 
priestoru. Kľúčovou sa ukazuje otázka stimulovania mladých doktorandov k zotrvaniu pôsobiť v oblasti výskumu 
a vývoja. 

Zatiaľ nie sme schopní získať ani na naše najlepšie pracoviská doktorandov, alebo postdoktorandov zo 
zahraničia. 
 
Vývoj počtu doktorandov na KU podľa fakúlt 2003 – 2006 
 

FF PF TF KU  
Rok interní externí interní externí interní externí interní externí 
2003 5 2 11 11 6 24 22 37 
2004 10 6 18 84 5 60 33 100 
2005 14 11 22 49 8 71 44 131 
2006 22 23 24 86 7 57 53 166 
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a) Vývoj počtu interných doktorandov na KU  b) Vývoj počtu externých doktorandov na KU 
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4. 6. Prehľad funkčných miest profesorov a docentov, prehľad garantov ŠP 
 

P. 
č. 

  
Dru
h PV 

Týžden
ný PČ 

Študijný odbor Študijný program 
Pozná
mka 

Garant  

Filozofická fakulta  

Riadni profesori 

1 Dubs Kathlen E., prof. Dr.  PZ 40 Anglický jazyk 
Učiteľstvo 
anglického jazyka, 
AJ pre kom. prax 

  
ŠP: 
Anglický  
jazyk 

2 
Kiereś Henryk, prof. Dr. 
Hab.  

PZ 40 Filozofia Filozofia   
ŠP: 
Filozofia 

3 
Otčenáš Michal, prof. PhDr. 
CSc. 

PZ 40 História 
Učiteľstvo dejepisu, 
história 

  
ŠP: 
História 

4 
Zasepa Tadeusz, prof. Dr. 
Hab.  PZ 40 Žurnalistika Žurnalistika   

ŠP: 
Žurnalistika 

Mimoriadni profesori 

1 
Dzuriková Eleonóra, doc. 
PhDr. CSc. 

PZ 40 Nemecký jazyk 
Učiteľstvo 
nemeckého jazyka 

  
ŠP: 
Učiteľstvo 
NJL 

2 
Ligoš Milan, doc. PaedDr. 
CSc. PZ 40 Slovenský jazyk 

Učiteľstvo 
slovenského jazyka   

ŠP: 
Učiteľstvo 
SJL 

3 Puci Ján, doc. PhDr. M. A. PZ 40 Anglický jazyk 
Učiteľstvo 
anglického jazyka 

    

4 
Vaško Imrich, doc. PhDr. 
CSc. 

PZ 40 Slovenský jazyk 
Učiteľstvo 
slovenského jazyka 

    

5 Volek Peter, doc. PhDr. PhD. PZ 40 Filozofia 
Filozofia, Učiteľstvo 
NOS   

ŠP: 
Učiteľstvo 
NOS 

Profesori - dôchodcovia 

1 
Gombala  Eduard, prof. 
PhDr. CSc. 

doh
oda 

  Slovenský jazyk 
Učiteľstvo 
slovenského jazyka 

    

2 
Mlacek Jozef, prof. PhDr. 
CSc. 

PZ 40 Žurnalistika Žurnalistika     

3 
Tušer Andrej, prof. PhDr. 
PhD. 

PZ 40 Žurnalistika Žurnalistika     

Docenti 

1 
Jana Moricová, doc. RNDr. 
ThDr. PhD. PZ 40 Katolícka teológia 

Učiteľstvo 
náboženskej 
výchovy 

  
ŠP: 
Náboženská 
výchova 

2 
Jozef Trstenský, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 religionistika religionistika   
ŠP: 
Religionistika 

3 
Peter Olekšák, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 Žurnalistika Žurnalistika   
ŠP: 
Žurnalistika 

4 Adam Bžoch, doc. PhD. PZ 40 Nemecký jazyk nemecký jazyk   ŠP: Nemecký 
jazyk a kultúra 

5 
Silvia Pokrivčáková, doc. 
PaedDr., PhD. 

PZ  40 Anglický jazyk Anglický jazyk     

6 Jiří Dan, doc. PhDr. CSc. PZ 40 psychológia psychológia   
ŠP: 
Psychológia 
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7 
Oľga Orgoňová, doc. PhDr. 
CSc. 

PZ 40 Slovenský jazyk Slovenský jazyk      

8 
Danuša Serafínová, doc. 
PhDr. CSc. 

PZ 20 Žurnalistika Žurnalistika     

9 Ladislav Kvasz, doc. PhD. PZ 30 Filozofia filozofia     

Pedagogická fakulta  

Riadni profesori 
1.  

Akimjak Amantius, prof. 
PhDr. ThDr. PhD.  

PZ 37,5 
učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 
predmetov 

učiteľstvo predmetu 
hudobná výchova 

dekan garant  ŠP 

   
    

odborová didaktika 
PhD. 

didaktika hudby   garant ŠP 

2. Banáry Boris, prof. PhDr. 
CSc. PZ 37,5 

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

učiteľstvo predmetu 
spev 

rektor garant ŠP 

   
    

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

učiteľstvo predmetu 
hra na organ, klavír 

  garant ŠP 

   
    

odborová didaktika 
PhD. 

didaktika hudby   
spolugarant 

ŠP 
3. Baranová Eleonóra prof. 

PhDr. CSc. PZ 18,8 
učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

učiteľstvo hudobnej 
výchovy     

4. Bielecky Stanislaw, prof. Dr 
hab. PZ 37,5 

odborová didaktika -
PhD. 

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  garant ŠP 

5. Cenek Petr, prof. Ing. CSc. 
PZ 18,8 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky     

6. Dabek Stanislaw prof. Dr 
hab. 

PZ 37,5 
odborová didaktika 
PhD. 

didaktika hudby   
spolugarant 

ŠP 
7.  

Dlugoš František, prof. 
ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. 

PZ 37,5 

odborová didaktika-
habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie 
profesorov  

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  garant ŠP 

    
    

odborová didaktika -
PhD. 

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  
spolugarant 

ŠP 

8.  
Duda Ján, prof. ThDr. ICLic. 
PaedDr., PhD. 

PZ 37,5 

odborová didaktika-
habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie 
profesorov  

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  
spolugarant 

ŠP 

    
    

odborová didaktika -
PhD. 

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  
spolugarant 

ŠP 

    
    sociálna práca PhD. sociálna práca   

spolugarant 
ŠP 

9. Fabian Anton, prof. ThDr. 
JCDr. CSc. PZ 37,5 

sociálna práca, Bc, 
Mgr., PhD. 

sociálna práca   garant ŠP 

10.  
Chałas Krystyna, prof. Dr 
hab. 

PZ 37,5 
predškolská a 
elementárna 
pedagogika 

predškolská a 
elementárna 
pedagogika 

  garant ŠP 

11.  
Kožuchová Mária, prof. 
PhDr. CSc. 

PZ 18,8 
predškolská a 
elementárna 
pedagogika 

predškolská a 
elementárna 
pedagogika 

    

12.  
Kurucz Ján, prof. Ing. PhD. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo chémie 
 pro- 

rektor 
garant ŠP 

    
    chémia 

riadiačná a 
chemická ochrana 

  garant ŠP 

13.  
Lokšová Irena, prof. PaedDr. 
PhD. 

PZ 37,5 špeciálna pedagogika 
špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne 
postihnutých 

  garant ŠP 

14.  
Mokriš Igor, prof. Ing. CSc. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky 
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15.  
 
Nowak Marian, prof. Dr hab. 

PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných 
a výchovných 
predmetov 

    garant ŠP 

16. Pružinský Michal, prof. Ing. 
CSc. 

PZ 37,5 manažment manažment   garant ŠP 

17.  
 
Žilínek Martin, prof. PhDr. 
PaedDr. PhD. 

PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných 
a výchovných 
predmetov 

      

Profesori - dôchodcovia 
1. 

Bublinec Eduard prof. Ing. 
CSc. 

PZ 18,8 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo biológie     

2. 
Hrčka Jozef prof. PhDr. 
DrSc. 

PZ 30 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

U1     

3. 

Plocki Adam prof. Dr hab. 
PZ 3,75 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
matematiky     

4. 
Vass Dionýz prof. RNDr. 
DrSc. 

PZ 18,8 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo geografie     

5. 
Zaťko Michal prof. RNDr. 
CSc. 

PZ 18,8 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo geografie     

Mimoriadni profesori 

1. 
Černák Igor, doc. Ing. PhD. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky   garant ŠP 

2. 

Kudlička Ján, doc. akad. 
mal. ArtD. PZ 37,5 

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 
- Mgr. 

učiteľstvo výtvarnej 
výchovy   garant ŠP 

3. Morovič Ján doc. Ing. PhD. PZ 37,5 manažment manažment     

4. 

Novodomec Rudolf doc. 
RNDr. CSc. 

PZ 37,5 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo geografie   garant ŠP 

5. 

Stollárová Nadežda, doc. 
RNDr. CSc. 

PZ 37,5 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo biológie   garant ŠP 

6. 

Trenkler Marián, doc. RNDr. 
CSc. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
matematiky   garant ŠP 

7. 

Vaňková Jiřina, doc., PhDr. 
CSc. 

PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných 
a výchovných 
predmetov 

      

Hosťujúci profesori 

1. Kopka Jan prof. RNDr. CSc. 

Do 
VP 

  učiteľstvo akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
matematiky     

Docenti 

1. 
Adam Anton doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 37,5 sociálna práca sociálna práca     

2. 
Droppa Milan doc. Mgr. Ing. 
PhD. 

PZ 37,5 manažment manažment     

3. 

Frič Roman, doc. RNDr. 
DrSc. 

PZ 37,5 učiteľstvo akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
matematiky 

    

4. 
Glončák Pavol doc. Ing. CSc. PZ 37,5 učiteľstvo akademických 

predmetov učiteľstvo chémie     
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5. 
Gromová Margita doc. Mgr. PZ 37,5 

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

učiteľstvo hudobnej 
výchovy     

6. 
Gurský František doc. Ing. 
CSc. 

PZ 37,5 manažment manažment     

7. 

Heiser František doc. 
PaedDr. CSc. 

PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných 
a výchovných 
predmetov 

      

8. Jenčo Michal doc. Ing. PhD. PZ 37,5 manažment manažment     

9. 

Kelemenová Alice doc. 
RNDr. CSc. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky     

10. 

Lehotský Milan doc. RNDr. 
CSc. 

PZ 37,5 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky 

    

11. 
Lysá Ľudmila doc. RNDr. 
PhD. 

PZ 37,5 manažment manažment     

12. 
Mašek Eduard doc. Ing. CSc. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo 
informatiky 

    

13. 
Mazurek Jaroslav doc. 
PaedDr. CSc. 

PZ 37,5 manažment manažment     

14. 

Minárik Stanislav doc. Ing. 
PhD. PZ 37,5 

učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

učiteľstvo fyziky   garant ŠP 

15. 

Pekarčík Ľubomír, doc. 
ThDr. PaedDr. PhD. PZ 37,5 

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov  

učiteľstvo predmetu 
náboženská výchova   garant ŠP 

  
      

odborová didaktika - 
habil. + inauguračné 
konanie 

teória vzdelávania 
náboženskej 
výchovy katolíckej 

  
spolugarant 

ŠP 

16. 

Rusko Pavol, doc. akad. mal. PZ 37,5 

učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 
- Bc. 

učiteľstvo výtvarnej 
výchovy   garant ŠP 

17. 

Tisovičová Antónia doc. 
PhDr. PhD. PZ 37,5 špeciálna pedagogika 

špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne 
postihnutých 

    

18. 

Vendel Štefan doc. PhDr. 
CSc. PZ 18,8 

učiteľstvo akademických 
predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov 

      

19. 
Žiaková Eva doc. PhDr. CSc. PZ 37,5 sociálna práca PhD. sociálna práca   

spolugarant 
ŠP 

Docenti - dôchodcovia 

1. 

Čajka Kornel doc. PhDr. CSc. PZ 18,8 špeciálna pedagogika 

špeciálna 
pedagogika a 
pedagogika 
mentálne 
postihnutých     

2. 
Kollárová Ema doc. PhDr. 
CSc. 

PZ 18,8 špeciálna pedagogika 

špeciálna 
pedagogika a 
pedagogika 
mentálne 
postihnutých     

3. Vojtko Ján doc. Ing. PhD. 
PZ 18,8 učiteľstvo akademických 

predmetov učiteľstvo chémie 
    

Teologická fakulta  

Riadni profesori 

1 
Konečný Anton, prof. ThDr. 
Ing. PhD.  

PZ 40 

Učiteľstvo umelecko-
výchovných 
a výchovných 
predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy 
(jednopredmetové)  - 
prvý a druhý stupeň dekan Garant ŠP 
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2 Stanček Ľubomír, prof. 
ThDr. Dr. PhD. 

PZ 40 
katolícka teológia 

katolícka teológia - 
spojený prvý a druhý 
stupeň, tretí stupeň 

pro- 
rektor 

Garant ŠP 

3 

Dráb Pavol  prof. PaedDr. 
ThDr. PhD. PZ 40 

Učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

Učiteľstvo náuky o 
spoločnosti (v 
kombinácii) - prvý a 
druhý stupeň  

  

Garant ŠP 

4 
Jurko Jozef, prof. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 
 
Sociálna práca 

Sociálna práca - 
prvý stupeň  

  
Garant ŠP 

5 
Jarab Jozef, prof. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 katolícka teológia katolícka teológia     

6 
Tyrol Anton, prof.ThDr. 
PhD. PZ 40 

Sociálna práca a 
katolícka teológia 

Náuka o rodine - 
prvý stupeň  

  
Garant ŠP 

7 
Slomski Wojciech, prof. 
DrSc. 

PZ 20 Filozofia Sociálna filozofia     

Profesori - dôchodcovia 

1 
Tondra František, prof. 
ThDr. PhD. 

PZ 20 katolícka teológia katolícka teológia     

Docenti 

1 
 
Hišem Cyril, doc. ThDr.  
PhD. 

PZ 40 
Učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

Učiteľstvo dejepisu 
(v kombinácii) - 
prvý a druhý stupeň  

  Garant ŠP 

2 
 
Leščinský Jozef, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 
Učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy (v kombinácii)  
- prvý  a druhý stupeň  

  
Garant ŠP 

3 
Ragan Gabriel, prof. ThDr. 
PhD. 

PZ 40 Filozofia 
Sociálna filozofia - 
prvý stupeň 

  
Garant ŠP 

4 

 
Zubko Peter, doc. ThDr. 
PhDr. PhD. 

PZ  40 
Učiteľstvo umelecko-
výchovných a 
výchovných predmetov 

Učiteľstvo etickej 
výchovy (v 
kombinácii)  - prvý a 
druhý stupeň  

  

Garant ŠP 

5 
Mordel Štefan, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 20 katolícka teológia katolícka teológia     

6 
Sedlák Peter, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 20 katolícka teológia katolícka teológia     

7 
Čižmár Marián, doc. ThDr. 
PhD. 

PZ 20 katolícka teológia katolícka teológia     

Fakulta zdravotníctva 

Riadni profesori 

1 
prof. MUDr. Aleš Roztočil, 
CSc. 

PZ 30 pôrodná asistencia pôrodná asistencia   
ŠP pôrodná 
asistencia 

Mimoriadny profesori 

1 
doc. MUDr. Anton Lacko, 
CSc. 

PZ 37,5 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo dekan ŠP 
ošetrovateľstvo 

2 
doc. MUDr. Josef Květenský, 
CSc. 

PZ 37,5 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

Profesori - dôchodcovia 

1 
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, 
DrSc 

PZ 33,8 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

2 
prof. RNDr. Jan Chrapan, 
DrSc. 

PZ 18.75 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

3 
prof. MUDr. Daniel Bartko, 
DrSc. 

PZ 37,5 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

Docenti 

1 
doc. MUDr. Peter Kalanin, 
PhD. 

PZ 37,5 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

2 
doc. MUDr. Bohuš Renker, 
PhD. 

PZ 37,5 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

3 doc. MUDr. Ľudovít Lauko, 
CSc. PZ 33,8 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

4 doc. Ing. Jaroslav Demko, 
CSc. D   ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     

5 doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. PZ 33,8 ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo     
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4. 7  Publikačná činnosť 
 

Katolícka univerzita v Ružomberku podľa fakúlt 
 
Kategórie publikačnej činnosti 

KU 
spolu FF TF PF FZ 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 43 5 13 24 1 
vedecké monografie (AAA, AAB)   5 13 24 1 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB)         0 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 66 11 15 36 4 
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)     1 7   
odborné knižné práce (BAA, BAB)     4 1   
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)   1       
skriptá a učebné texty (BCI)       11 4 
prehľadové knižné práce (EAI)           
 umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB)     1 1   
odborné preklady knižných publikácií (EAJ)   1   2   
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, resp. zborníky (FAI)   9 9 14   

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 
a autorské osvedčenia, patenty a objavy 5 2 0 1 2 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)   2   1   
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch 
 (AEG, AEH)           
odborné články v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD)           
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných 
časopisoch (CDC, CDD)           
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)         2 

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 598 164 64 268 104 
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)   4 1 1   
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)       1   
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF)   20 28 65 25 
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED)   35 7 35 10 
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD)   54 24 100 35 
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)   8   20 24 
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB)     1     
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)           
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných 
v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB)   6       
odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)   14 1 18 10 
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)   14   28   
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí  (BFA, BFB)   3 2     
legislatívne dokumenty (BGH)           
umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných 
časopisoch  (CDE, CDF)   6       

Sumár za KU 712 182 92 329 111 
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Počet publikačný záznamov na KU za roky 2004-2006 
 

Fakulta 2004 2005 2006 
PF 188 235 328 
FF 96 110 182 
TF 115 101 92 
FZ 78 79 111 
KU 474 527 712 

 
 
Vývoj publikačných záznamov za roky 2004 - 2006 
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4. 8  Perspektívy vedeckovýskumnej činnosti na KU 
 
 Na Katolíckej univerzite sa progresívne rozvíjajú všetky aktivity vedeckovýskumnej činnosti, v mnohých 
oblastiach sa zlepšili ich kritériá. Výskumné zameranie KU je už sčasti porovnateľné s partnerskými 
zahraničnými vzdelávacími zariadeniami. 
 Dlhodobý zámer vedeckovýskumnej činnosti KU na obdobie 2005 – 2009, ktorý bol schválený VR KU 
dňa 7. decembra 2004, vymedzuje prioritné smery rozvoja vedeckovýskumnej činnosti fakúlt tak, aby viedla ku 
kompatibilite s európskym výskumným priestorom. 

Základné určujúce a východiskové podmienky pre rozvoj vedeckovýskumnej činnosti na KU sú kvalitný 
personál, odbornosť, materiálno-technické a finančné zabezpečenie, jazyková vybavenosť, informovanosť, 
dlhodobá vízia, ale i dobrá úroveň legislatívy. Často absentuje vízia a medzinárodné prepojenie. 

Naše pracoviská by mali odpovedať na otázku, ako sú schopné reagovať aj na nové vízie spojené 
s aplikáciou Lisabonského procesu. Limitujúcim faktorom výraznej konkurencie bude získavanie kapitálových 
výdavkov, čo ovplyvňuje možnosti modernizácie prístrojového vybavenia a kvalitu infraštruktúry na úrovni 
základných pracovísk KU. 

Vzhľadom na úspešnosť v grantových agentúrach sa zlepšilo zabezpečenie výskumných aktivít bežnými 
prostriedkami, v týchto aktivitách budeme naďalej pokračovať. 

Pracoviská KU si svojím zameraním udržujú svoju exkluzivitu v rámci SR v mnohých oblastiach, ale 
prenikajú aj do širšie spoločensky orientovaných oblastí. Pri samotnej orientácií budeme rešpektovať 
programové priority vedeckovýskumnej  činnosti, ale i požiadavky spoločenskej praxe. Na fakultách KU sa 
postupne musia vytvoriť podmienky pre zapojenia sa do celej štruktúry výskumných projektov grantových 
agentúr SR, projektov EÚ, projektov bilaterálnej spolupráce, ako aj vzdelávacích projektov, s cieľom zvyšovať 
kvalitatívnu úroveň vedeckého poznania s prepojením do výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti KU bude nutné koncentrovať úsilie na plnenie interdisciplinárnych úloh, 
sústreďovať tvorivý potenciál a hľadať vnútorné zdroje kvality v medzinárodnej komunikácii, v kvalite 
pôvodných vedeckých prác a v oveľa intenzívnejšom angažovaní sa na projektoch EÚ. 

Bude nutné naďalej posilňovať a stimulovať tvorivosť doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 
vedeckú činnosť študentov rozširovať do systematickej vedeckovýskumnej činnosti na katedrách, podporovať 
odborný rast mladých vedecko-pedagogických pracovníkov cestou účinnejších stimulačných nástrojov. 

V budúcnosti sa dajú očakávať rozsiahle konkurenčné stimuly presadzujúce kvalitu vo všetkých fázach 
vedeckovýskumnej činnosti, presadzovanie efektívnosti výskumu, posilnenie univerzitného výskumu a jeho 
prepojenie s mimouniverzitným výskumom. 

Jedným s kľúčových smerov rozvoja vedeckovýskumnej činnosti je sústredenie sa na rozvoj unikátnosti 
našich pracovísk. Vybudovanie povesti excelentnosti v niektorých disciplínach je však dlhodobý proces. Súvisí 
najmä s koncentráciou tvorivých vedeckých pracovníkov, prácou v medzinárodných tímoch, medzinárodnými 
publikáciami, ale i s vysokou efektivitou vynaložených prostriedkov. 

Bude treba vytvárať podmienky pre rozvoj už súčasných excelentných pracovísk TF, FF, PF, ale 
i perspektívne budovať ďalšie. 

Kvalitná publikačná činnosť je finálnym produktom vedeckovýskumnej činnosti. Práve prostredníctvom 
publikačnej činnosti sa šíria nové poznatky, úlohou KU ako dynamickej a flexibilnej vzdelávacej inštitúcie je 
prispieť k tomuto procesu. 
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Vo vedeckovýskumnej činnosti musíme v budúcnosti vychádzať zo skutočnosti, že svet vstúpil do novej 
civilizačnej etapy, kde sú veda a technika považované za fakty, ktoré umožňujú dynamický rozvoj ekonomiky, 
zvýšenie úrovne spoločnosti, ale aj úspešné uplatnenie sa národnej produkcie v globalizovanej konkurencii. 
 
 

5. Zahraničné vzťahy a mobility 

V kalendárnom roku 2006 Katolícka univerzita v Ružomberku ako verejná vysoká škola konfesijného 
charakteru sústredila pozornosť v oblasti zahraničných vzťahov na medzinárodnú spoluprácu s univerzitami 
podobného charakteru, ale taktiež i na spoluprácu s ostatnými zahraničnými vysokými školami. Aktívne sa 
angažovala v štruktúre  Federácie európskych katolíckych univerzít  /FUCE/,  v aktivitách spolupráce 
katolíckych univerzít strednej a východnej Európy, ako aj programe mobilít Európskej únie Socrates/Erasmus. 
Posilňovať naďalej mobilitu študentov a učiteľov v programe Socrates-Erasmus, ktorá je  koncepčným cieľom 
EÚ a Bolonského procesu,  taktiež posilňovať mobilitu v oblasti spolupráce s ďalšími zahraničnými inštitúciami 
/napr. z USA/, bolo jednou z prioritných úloh univerzity v rámci zahraničnej spolupráce s priamou 
konzekvenciou pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti.  Mobilitná aktivita na KU v Ružomberku zaznamenala 
v kalendárnom roku 2006 výrazný nárast tak v rámci prichádzajúcich /incoming/, ako aj odchádzajúcich 
/outgoing/ študentov a učiteľov. Na KU sa zásadným spôsobom v tomto období podarilo zabezpečiť reciprocitu 
zahraničných mobilít. Zahraničná spolupráca v roku 2006 sa realizovala na základe 22 bilaterálnych dohôd KU 
s vysokoškolskými inštitúciami v programe Socrates-Erasmus a 17 priamych a iných dohôd KU so zahraničnými 
vysokoškolskými inštitúciami. Nastavený trend v oblasti internacionalizácie má pozitívne predpoklady aj v 
krátkodobom i strednodobom horizonte. 
 
5.1. Mobilita učiteľov a študentov v roku 2006 
 

Tak ako v každom roku predkladala KU v Ružomberku prihlášku na decentralizované aktivity programu 
Socrates/Erasmus  pre obdobie akademického roka 2005/2006.  
V akademickom roku 2005/2006 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uchádzalo o mobilitu 29 študentov, 
z ktorých sa mobility zúčastnilo 14 študentov, teda takmer 50%. Oproti predchádzajúcemu roku to bol nárast o 6 
študentov. Všetci študenti spĺňali predpoklady pre mobilitu; ukončili minimálne 1. ročník štúdia,  mali vhodné 
jazykové, študijné i osobnostné  predpoklady.  
Výber študentov sa realizoval na úrovni školy. Boli na ňom zastúpené všetky fakulty prostredníctvom svojich 
prodekanov, resp. referentov pre zahraničné vzťahy. Výsledky študentov boli k dispozícii na internetovej stránke 
univerzity. Výška jednotlivých grantov pre študentov študujúcich v Nemecku, Belgicku, resp. Taliansku bola 
jednotná, pridelená podľa geografických kritérií spojených s vyššími nákladmi v týchto krajinách. Študenti, 
ktorým bol grant pridelený pre štúdium v krajinách ČR a Poľska, mali grant pridelený taktiež v jednotnej výške, 
ale v nižšej sadzbe.  

V akademickom roku 2005/2006 KU v Ružomberku privítala prichádzajúcich Erasmus študentov zo 
zahraničia. Z Poľska to bolo 16 študentov a z ČR študenti štyria. Reciprocita študentskej mobility bola teda 
vyššia na strane zahraničných študentov prichádzajúcich na KU v Ružomberku, čo je veľmi pozitívnym 
ukazovateľom najmä v porovnaní s ostatným vysokými školami na Slovensku. 

Čo sa týka mobility učiteľov, záujem o mobilitu oproti akademickému roku 2004/2005 /4 učitelia/ 
výrazne vzrástol /18 učiteľov /. Finančne bolo podporených 81 % zo všetkých uchádzačov o mobilitu učiteľa. 
Všetky relevantné informácie o mobilite učiteľov sú k dispozícii na oddeleniach pre zahraničné vzťahy, ale aj na 
webovej stránke univerzity. Učitelia, ktorí absolvovali mobilitu v akademickom roku 2004/2005, ale aj roku 
2005/2006  sú spropagovaní na internetovej stránke KU /základné údaje ako životopis, hlavná prednáška, údaje 
o pobyte/. Pobyty našich pedagógov v zahraničí sú využívané okrem absolvovania mobility aj na účely ako 
napríklad ďalšia vedecká spolupráca, organizácia konferencií, seminárov, workshopov, spoločných 
prednáškových podujatí, atď.  

Plánované počty  študentov a učiteľov na Katolíckej univerzite sa pre akademický rok 2006/2007  
zvyšujú vzhľadom na intenzívny a rastúci záujem. Pre tento akademický rok je pripravených odísť na mobilitu 32 
študentov. Šiesti študenti boli na mobilitách programu Erasmus v zahraničí v zimnom semestri roku 2006/2007 
a deväť zahraničných študentov študovalo v spomenutom semestri na KU v Ružomberku. Mobilita učiteľov 
programu Erasmus v zimnom semestri akademického roku 2006/2007 bola zabezpečená pre 7 našich 
vyučujúcich. Celkovo je pripravených na mobilitu učiteľov pre rok 2006/2007 29 učiteľov KU. 
Je potešiteľné, že na Katolíckej univerzite v Ružomberku  sa v uplynulom období roku 2006 rozbehli i mobility 
prostredníctvom iných dohôd ako napríklad v Spojených štátoch, University of Notre Dame, Ind., krajine s 
najvyspelejším akademickým systémom na svete /viď dominantné zastúpenie v prvej stovke najlepších 
vysokoškolských inštitúcií na svete/, prípadne vo Veľkej Británii. Nastavený trend v tejto medzinárodnej 
mobilite má svoj potenciál i pre nasledujúci kalendárny rok aj napriek výraznej finančnej náročnosti spojenej s 
pobytom na vysokoškolských inštitúciách v spomenutých Spojených štátoch alebo krajinách Západnej Európy. 
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5.2.  Stav a úroveň jazykovej pripravenosti študentov 
 

Stav a úroveň jazykovej pripravenosti študentov je priamo závislá od jazykovej kompetencie študentov 
uchádzajúcich sa o mobilitu na KU v Ružomberku. Študentom, ktorí však prejavujú úsilie sa i naďalej 
zdokonaľovať v jazykových zručnostiach, je k dispozícii výučba cudzích jazykov v rámci študijných programov 
KU v Ružomberku  (napr. Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, a pod.).  
Vo všeobecnosti sa zdá, že jazyková kompetentnosť našich študentov uchádzajúcich sa o mobilitu je uspokojivá. 
Často je tiež sprevádzaná  motiváciou študentov  pripraviť sa dôkladnejšie v období predchádzajúcom samotnej 
realizácii mobility. 
Prichádzajúci študenti študujúci na KU v Ružomberku pochádzajú z krajín V4, teda z krajín bez závažnejšej 
jazykovej bariéry. KU i napriek tomu pripravuje v prípade záujmu krátkodobý kurz slovenského jazyka najmä 
pre študentov z Poľska. 
Pre jazykovú prípravu učiteľov KU sú k dispozícii jazykové pracoviská a centrá fakúlt, respektíve ich ďalšie samo 
vzdelávanie v oblasti jazykových kompetencií. 
 
5.3. Stav plnenia partnerských zmlúv v roku 2006 
 

Pre realizáciu mobilít študentov a učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku je podstatné 
uzatváranie nových a predlžovanie už uzatvorených zmlúv s partnerskými univerzitami alebo vysokoškolskými 
inštitúciami. V akademickom roku 2005/2006 a 2006/2007 sa iniciovalo podpísanie nových zmlúv, najmä na 
základe nadviazania kontaktov prostredníctvom jednotlivých oddelení pre zahraničné vzťahy KU v Ružomberku, 
ale aj prostredníctvom jednotlivých katedier, ich vyučujúcich a ich osobných kontaktov. Všetky bilaterálne 
zmluvy ako aj ďalšie informácie sú dostupné na internetovej stránke KU 
http://www.ku.sk/index.php?id=vztahy a všetky oddelenia zahraničných vzťahov na fakultách KU sú o nich 
takýmto spôsobom detailne informované. Kópie každej novej zmluvy sa distribuujú na všetky úseky pre 
zahraničné vzťahy jednotlivých fakúlt.  

Medzinárodná spolupráca Katolíckej univerzity v Ružomberku, realizujúca sa na základe bilaterálnych 
dohôd Socrates/Erasmus v rámci európskeho priestoru, ale aj v rámci priamych a iných dohôd vo všeobecnosti, 
tak reflektovala v kalendárnom roku 2006 priestor vymedzený nasledujúcimi zahraničnými vysokoškolskými 
inštitúciami:  
Bilaterálne dohody Socrates/Erasmus /22 VŠ/ 
Rakúsko 
University of Music and Dramatic Arts in Graz,  www.kug.ac.at, College of Religious Pedagogy in 
Graz,  www.pze.at 
Belgicko 
Katholieke Hogeschool Leuven,  www.khleuven.be 
Česká republika 
Charles University in Prague,  www.cuni.cz; University of Ostrava; www.osu.eu; The University of West 
Bohemia in Pilsen,  www.zcu.cz; University of Ceske Budejovice; www.jcu.cz; Palacky University in Olomouc; 
www.upol.cz; Jan Evengelista Purkyne University in Usti nad Labem,  www.ujep.cz; University of Hradec 
Kralove,  www.uhk.cz; Masaryk University in Brno,  www.muni.cz 
Nemecko 
University of Passau,  www.uni-passau.de; Catholic University Eichstätt – Ingolstadt,  www.ku-eichstaett.de; 
Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology in Frankfurt,  www.sankt-georgen.de 
Maďarsko 
Eotvos Lorand University in Budapest  http://www.elte.hu/ 
Taliansko 
LUMSA University of Rome,  www.lumsa.it 
Poľsko 
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin,  www.umcs.lublin.pl; University School of Philosophy and 
Education Ignatianum in Cracow,  www.ignatianum.edu.pl; The John Paul II Catholic University of 
Lublin,  www.kul.lublin.pl; Pedagogical Academy in Cracow,  www.wsp.krakow.pl; University of Silesia in 
Katowice,  www.us.edu.pl;  Academy of Jan Dlugosz in Czestochowa,  www.ajd.czest.pl 
 

Priame a iné dohody /17 VŠ/ 
Belgicko 
Catholic University Leuven  www.kuleuven.ac.be 
Česká republika 
Jan Evengelista Purkyne University in Usti nad Labem  www.ujep.cz; Technical University of 
Liberec  www.vslib.cz; University of European and Regional Study in Ceske Budejovice  www.vsers.cz 
Nemecko 
University of Passau  www.uni-passau.de 
Maďarsko 
Esztergom Theological College and Archiepiscopal Seminary in Esztergom  www.ehf.hu; Peter Pazmany Catholic 
University in Budapest  www.ppke.hu 



 31

Poľsko 
Academy of Jan Dlugosz in Czestochowa  www.ajd.czest.pl; Lublin University College of King Wladyslaw 
Jagielly  www.lsb.edu.pl; Pedagogical Academy in Cracow  www.wsp.krakow.pl; The Andrzej Frycz Modrzewski 
Krakow University College in Cracow  www.ksw.edu.pl; The John Paul II Catholic University of 
Lublin  www.kul.lublin.pl; The Pontifical Academy of Theology in Cracow  www.pat.krakow.pl 
Španielsko 
University San Pablo-CEU in Madrid  www.ceu.es 
USA 
Florida Gulf Coast University  www.fgcu.edu; University of Notre Dame  www.nd.edu; Winona State 
University  www.winona.edu 
 
 

6. Informatizácia a styk s verejnosťou. 

Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2006 boli nasledovné: 
- počítačové siete, ich skvalitňovanie a rozvoj, rokovania o optickom pripojení v rámci mestskej siete Ranet, 
- prechod z programu  Spin na nový  ekonomický systém Sofia , 
- budovanie rektorátneho ústavu pre informačné a komunikačné technológie z hľadiska štruktúry uzla 

a bezpečnosti (antivírusový program NOD), 
- aktualizácia webovských stránok KU  pracovníkmi rektorátu ÚIKT, 
- ďalší rozvoj akademického informačného systému Abakus a zavedenie nového akademického systému AIS, 

zatiaľ na TF Košice, 
- rozdelenie Knižnice KU na centrálnu a fakultné podľa nového štatútu Univerzitnej knižnice KU, delenie 

knižných fondov, 
- školenia na využívanie informačného systému KIS3G  - Virtua pre univerzitnú knižnicu, príprava na 

postupný prechod na nový systém (najprv knižnice v Ružomberku, potom TF Košice a TI Spišská Kapitula). 
 
6.1. Charakteristika súčasného stavu informatizácie na KU 
 

Ústav informačných a komunikačných technológii (ÚIKT) metodicky riadi pracovisko pre knižničné 
a komunikačné činnosti,  zabezpečuje údržbu a prevádzku služieb informačných a komunikačných technológii 
(IKT) na KU a metodicky usmerňuje oddelenia IKT na jednotlivých fakultách. V tomto roku  sa ústav pre 
informačné a komunikačné technológie okrem svojich základných činností zaoberal hlavne technickej a 
systémovej podpore pri implementácii troch systémov, dôležitých pre chod univerzity: ekonomický systém Sofia, 
knižničný systém Virtua a akademický systém AIS. 

Údaje  z ekonomického systému SPIN, od firmy Datalock, ktorý ponúka moduly pre účtovníctvo, mzdy, 
evidenciu majetku a bankové operácie, dopravu a sklady- fakturácia boli v tomto roku čiastočne premigrované 
do nového systému Sofia, ktorý obsahuje 7 základných modulov.  Po úvodnej analýze (od 1.7.2006) a skúšobnom 
nasadení začne od 1.1.2007 riadna prevádzka  s postupným nasadzovaním jednotlivých modulov. Na KU sa 
naďalej vyvíja  vlastný akademický informačný systém  s názvom ABAKUS na báze Postgresu a Kylixu pod OS 
Linux. Boli odskúšané webové rozhrania na zadávanie známok a prihlášky na štúdium. Ako pilotný projekt bol 
na teologickej fakulte úspešne odskúšaný nový akademický systém AIS na báze Java a Oracle. V súčasnosti sa 
pre knižnicu používa systém Proflib od fy CEIT. Od roku 2007 bude  knižnica KU používať informačný systém 
projektu SNK v Martine  s názvom KIS3G  VIRTUA, ktorý predpokladá prepojenie akademických knižníc 
a kooperatívny prístup k informačným zdrojom. V tomto roku boli dokončené všetky potrebné  školenia. 

Študentské multifunkčné bezkontaktné čipové preukazy, vydávané na základe požiadaviek zákona č. 
131/2002 Z.z. sa začali používať aj ako preukaz na zľavu cestového po úpravách cez univerzitné terminály, na 
stravovací systém a pri externých aplikáciách (prevádzky firmy faxcopy, prístupové systémy, ako čitateľský 
preukaz). 

 
6.2.  Stav a úroveň knižničných služieb 
 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku je ústrednou knižnicou Katolíckej univerzity. 
Postavenie knižnice upravuje osobitný predpis o akademických knižniciach a vnútorné predpisy Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Je pracoviskom Katolíckej univerzity v Ružomberku a je zriadená na základe Štatútu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej poslaním je rozvíjať vzdelávaciu a vedecko-bádateľskú funkciu 
Katolíckej univerzity a poskytovať knižnično-informačné služby členom akademickej obce Katolíckej univerzity 
a ostatným používateľom. 

Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku z 1. mája 2005 boli zriadené:  
1. Centrálna knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, so sídlom na Hrabovskej ceste 1/1652 

v Ružomberku. 
2. Filozofická knižnica Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, so sídlom na Hrabovskej 

ceste 1/1652 v Ružomberku. 
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3. Pedagogická knižnica Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, so sídlom na Námestí 
Andreja Hlinku 56 v Ružomberku. 

4. Teologická knižnica Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, so sídlom na Hlavnej ulici 
89 v Košiciach. 

5. Teologická knižnica Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, so sídlom v Spišskej 
Kapitule 12 v Spišskom Podhradí. 
V roku 2006 bolo dokončené (po inventarizácii ) delenie knižničného fondu do jednotlivých fakultných 

knižníc podľa študijných programov a faktúr. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené  

 
základné informácie o činnosti knižnice ako celku: 

 

Knižničný fond  Výpožičky spolu 51502 
Knižničné jednotky spolu 89497 absenčné výpožičky  33840 
z toho knihy a zviazané  89301 prezenčné výpožičky 13186 
z toho iné  196 periodiká 4476 
Počet titulov dochádzajúcich periodík 246 Rešerše 5 
z toho zahraničné periodiká 91 Semináre 1 
Ročný prírastok knižničných jednotiek 4352 Počet miest v študovní  a čitárňach 167  
z toho kúpou 2364 Počet študovní 5 
z toho darom 1988 Počet serverov 3 
Úbytky knižničných jednotiek 226 Počet počítačov 41 
Registrovaní používatelia 1725 z toho pre študentov 27 
MVS iným knižniciam 11 Počet zamestnancov 15 
MVS z iných knižníc 92 Počet knižníc 5 

 
Štatút Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, Knižničný a výpožičný poriadok 

a zásady činnosti Akvizičnej komisie sú súčasťou vnútorných predpisov Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Pri knižnici je zriadená Študovňa prof. Karla Mühleka. V študovni je 31 miest a 4 počítačové stanice 

prístupné pre používateľov. 
 Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2006 boli nasledovné: 
- počítačové siete KU 
 
 

7.Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU 

Počty ubytovaných podľa jednotlivých ŠD 
 

Internát Počet ubyt./počet žien 
D-blok 29/18 
C-blok 94/0 
Nova 62/0 
Malé Tatry 34/30 
Texicom 28/18 
Ruža 125/125 
B-blok 398/398 

 
 

8. Stav investičnej výstavby v roku 2006  

Investičnou politikou musela KU aj v roku 2006 riešiť úzke miesta v infraštruktúre, vyplývajúce hlavne 
z dvoch skutočností: 

- na rozdiel od iných VVŠ, nezískala KU od štátu žiadne zariadenia pri transformácii vysokých škôl na 
verejnoprávne inštitúcie 

- v rokoch 2005 a 2006 pokračoval dynamický intenzívno – extenzívny rozvoj v oblasti vzdelávacích 
programov. 

V roku 2006 ukončila KU tri významné stavebné investičné akcie, ktoré sa začali v roku 2005. V januári 
2006 bola ukončená rekonštrukcia učebňového traktu budovy F na Žilinskej ceste v Ružomberku. Dokončením 
tejto akcie sa vytvorili veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie a prácu katedier Filozofickej fakulty KU. 

Vo februári 2006 bola uvedená do prevádzky aula Teologickej fakulty KU v Košiciach. Touto investičnou 
akciou sa odstránil na fakulte nedostatok súvisiaci s nárastom počtu študentov – absencia  veľkokapacitnej 
učebne. 
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V auguste 2006 bola kolaudáciou ukončená rekonštrukcia podkrovia budovy rektorátu KU na Námestí 
A. Hlinku v Ružomberku. Bola dobudovaná infraštruktúra pre rektorát a Historický ústav KU. 

Rekapitulácia stavebných investícií je v priloženej tabuľke. Výdaje nekryté kapitálovou dotáciou zo 
štátneho rozpočtu boli kryté z vlastných zdrojov resp. z príspevkov  nadácií. 
 

 
Názov akcie 

Celkové kapitálové 
výdavky (v tis. Sk) 

Z toho: 
výdavky kryté zo ŠR 

Kapitálové výdavky 
v roku 2006 

Rekonštrukcia 
učebňového traktu 
blok F - Rbk 

 
27412 

 
17353 

 
13237 

Aula TF - Košice 22705 19900 3504 
Dostavba rektorátu 8195 8000 8000 

 
 

9. Vnútorné predpisy vydané v priebehu roku 2006 

V priebehu roku 2006 bol v rámci Katolíckej univerzity vydaný tento vnútorný predpis: 
 
 Pravidlá o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní, nadobudnutých na zahraničných vysokých školách, 

na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
Pravidlá stanovujú postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní, nadobudnuté na zahraničných VŠ. Vnútorný 

predpis vychádza z ustanovení zákona 131/2002 Z. z. 
 
 





 

 
 
 

Teologická fakulta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Dekan 

Prodekan  
pre v výchovu a 

zdelávanie  

 
Prodekan pre 
vedu a rozvoj 

 
Tajomník 

 

Rektor 
kňazského 
seminára 

Študijné  
a sociálne 
oddelenie 

Oddelenie pre 
rozvoj  

a zahraničné 
vzťahy 

Ekonomické 
oddelenie 

Personálne 
oddelenie 

Knižnica 

VHČ Vicerektor Predstavení 
kňazského 
seminára 

Správca, h. 
pracovníci 

Katedra filozofie 

Katedra biblických vied 

Kat. dogmatickej teológie 

Kat. morálnej teológie 

Kat. kánonického práva 

Katedra histórie 

Kat. pastorálnej teológie

Kat. katechetiky  a pedagogiky 

Katedra liturgiky 

Katedra sociálnej práce 

 

Senát Vedecká 
rada 

Organizačná schéma Teologickej fakulty 
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1. Orgány fakulty 

1.1. Vedenie fakulty 
 
Dekan:      Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu:  Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Prodekan pre vedu a rozvoj:   Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Tajomník:     Mgr. Peter Gazda 
Sekretariát:     Sr. Patrícia Čopňáková, OSR 
 
1.2.  Akademický senát fakulty 
 
Predseda: 

Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Členovia: 

ThDr. Ján Kuboš, PhD. – podpredseda 
PhDr. Imrich Degro, PhD. – tajomník AS TF KU 
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. 
ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.  
PhDr. Ján Pramuka  
JCLic. Dušan Škrabek  
ThLic. František Reguly  

Študentská časť: 
Ing. Roman Matisovský - podpredseda 
Milan Kerdík  
Juraj Sabadoš 
Róbert Móres 

 
1.3.  Vedecká rada fakulty 

Mons. Alojz Tkáč, Veľký kancelár 
Predseda: 

Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, dekan TF  
Členovia: 

Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.  
Prof. ThDr. Ján Duda, PhD. 
Prof. ThDr. František Tondra 
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 
Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 
Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. 
Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. 
Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., m. prof.  
Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. 
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. 
Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc. 
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
Prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD. 
Prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
Doc. Ing. Arch. Peter Pásztor, PhD. 
ThDr. Martin Uháľ, PhD. 
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2. Študijná a pedagogická činnosť 

Kvalita vzdelávania mala v roku 2006 vzrastajúcu tendenciu v dôsledku nasledujúcich faktov: 
- na každom pracovisku sa konajú počas každého semestra pedagogické porady s cieľom napomáhať 

študentov koordináciou a spoločnou kontrolou celého komplexu študijného procesu, napr. vhodného 
rozvrhu, služieb knižnice, sylabov, disciplíny, praxe 

- priebežný rast vzdelávania pedagógov 
- profesorský zbor obohacujú interní doktorandi 
- výrazným zvýšením kvalifikovanosti  a počtu pedagógov 
- pokračuje systém porád na začiatku každého mesiaca a semestra 
- vytvoril a ustálil sa systém mesačných porád „Kolégium dekana“ a následných katedrových porád, čím 

vedenie fakulty realizuje úlohy v korelácii na vedenie univerzity  
- vedenie fakulty poriada ku neformálnemu dialógu najmä v oblasti kvality pedagogického procesu, čo 

umožňujú pravidelné stretnutia dekana fakulty so študentmi (štvrtky prednáškového času semestra, 
krátke 45 min. stretnutia odpoludnia o 13.00 s pedelmi každého ročníka a každého študijného 
programu) 

Kontrola kvality a jej systém podľa z. 131/2002, § 75 a s ohľadom na § 34 
- Pracovisko Košice vníma kvalitu procesu dialógom medzi vedením fakulty a študentmi 

Výsledky hodnotenia študentov 
- Hodnotenie študentov na záver ak. r. tak kvality výučby ako aj učiteľov spracuje moderátor štúdia, ktorý 

odovzdá hodnotenie príslušným učiteľom a s nimi ich osobne prerokuje. 
- Špecifikum TF v kvalite pedagogického i vedeckého procesu 
- TF ako cirkevná fakulta je povinná predkladať správu o činnosti a správu o vyhodnotení kvality nielen 

poľa štátnych, ale i podľa cirkevných predpisov (Kódex kánonického práva a Sapientia Christiana) 
- kritéria pre cirkevné posúdenie sú striktnejšie, vyžadujú napríklad zverejnenie sebahodnotiacej správy   

 
2.1. Zoznam akreditovaných študijných programov 
 

1. Katolícka teológia – študijný odbor Katolícka teológia – študijný program spojeného prvého a 
druhého stupňa vysokoškolského štúdia  

2. Doktorandské štúdium katolíckej teológie  
3. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických 

predmetov - prvý stupeň  
4. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických 

predmetov - druhý stupeň  
5. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - prvý 

stupeň  
6. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)– študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - druhý 

stupeň   
7. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov - prvý stupeň  
8. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov – druhý stupeň  
9. Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň  
10. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - prvý stupeň  
11.  Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - prvý stupeň  
12. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov - prvý stupeň  
13. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov - druhý stupeň   
14. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň   
15. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) ) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň 
 
2.2. Počty študentov 
 
Záujem o štúdium   
- rast študentov, zapísaných – rast je spôsobený tým, že ešte nebol ukončený cyklus bakalárskeho štúdia 
- systém vzdelávania – vzdelávanie sa deje prezenčnou metódou tak na internej ako aj externej forme, prednášky 
sú povinné. Dištančná metóda je povoľovaná v odôvodnených prípadoch.  
- zvyšovanie kvality - výrazný vplyv na zvyšovanie kvality budú mať prospechové štipendia 
- pedagogická činnosť – je snaha o stály rast pedagógov zvyšovaním úrovne vzdelania 
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- vnútorné hodnotenie – systém je v štádiu prípravy 
- náročnosť kritérií – kritéria prijímacieho konania a následne skúšobné kritéria sú charakterizované tým, že 
vyučujúci využívajú celú škálu hodnotenia 
- vzdelávanie tretieho veku – zatiaľ je konštituované ako mimoriadne štúdium, ale je potrebné konštituovať ako 
program 
- venovať pozornosť prioritám – poskytnúť určité služby pre Cirkev ale aj v oblasti sociálnych služieb 
 
Došlo k nárastu študentov v týchto kategóriách:  

• interní študenti o   21   %  
• externí študenti o   23   % 

 
2.3.  Pripravované študijné programy 
 

1. Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - druhý stupeň  
2. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - druhý stupeň  
3. Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - druhý stupeň  

 
 
3. Vedeckovýskumná činnosť 

3.1.  Zameranie výskumu a vývoja 
 
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) jestvuje od akademického roka 2003-2004. Sú 
to dve pracoviská, predtým Teologické inštitúty UK Bratislava: v Košiciach Teologická fakulta a na Spišskej 
Kapitule Teologický inštitút, ktoré vstúpili do rámca KU ako TF s prínosom určitej vlastnej tradície 
vedeckovýskumnej činnosti. 
Aktivity vedy a výskumu: 

1. Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a katedra liturgiky 
2. Ekumenické spoločenstvo Košice a katedry dogmatiky a morálnej teológie 
3. Časopis Verba Theologica  
4. Pracovisko TF KU - Centrum excelentnosti 
5. História a vedeckovýskumná činnosť na katedre histórie 
6. Biblická vedecká a popularizačná činnosť na katedre biblických vied  
7. Pastoračná činnosť a a starostlivosť o rodinu na katedre pastorálnej teológie 
8. Účasť na medzinárodnej grantovej spolupráci. 

 
1. Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a katedra liturgiky 
Liturgický inštitút (LI) bol založený r. 2000 a nadviazal na viacročnú odbornú liturgickú činnosť. Náplňou práce 
je základný a aplikovaný teologický výskum. LI spolupracuje na príprave Slovenského ľudového liturgického 
spevníka s Ústavom hudobnej vedy, ktorý je odborným garantom pripravovaných prác. Je to expertná teologická 
činnosť, ktorá v spojení s muzikologickou činnosťou SAV vytvára podmienky pre významnú a jedinečnú činnosť 
na národnom ľudovom liturgickom spevníku – pokračovateľovi Jednotného katolíckeho spevníka z r. 1937. 
Liturgický inštitút má odborníkov, knižnicu a materiálne vybavenie.  
Liturgický inštitút pôsobí v rámci zvyšovania odbornosti pre širokú základňu organistov, lektorov a služobníkov 
liturgickej hudby. Pôsobnosť je v rámci východnej provincie (temer polovica Slovenska – diecézy Košice, Spišská 
Kapitula a Rožňava) a košickej arcidiecézy. Popri hudobnej a odbornej stránke sa poskytuje i liturgickej 
formácii.  
Liturgický inštitút združuje i prednášajúcich liturgické disciplíny na katolíckych slovenských teologických 
fakultách.  
Od roku 2003 je Liturgický inštitút začlenený ako vedeckovýskumné pracovisko a súčasť Teologickej fakulty. 
V súčasnosti ťažiskovou náplňou tohto pracoviska je expertná a odborná liturgická činnosť Slovenskej liturgickej 
komisii KBS.  
Najvýznamnejšie výsledky 

 Príprava Slovenského liturgického spevníka v spolupráci s HU SAV I, II a III. časť  
 Využívanie výsledkov komunity seminárneho spoločenstva pre vedecké sociologické, muzikologické, 

pastoračné a liturgické výskumy 
 Využívanie výsledkov „schóly cantórum“ seminára a speváckeho zboru pri TF ako nutných experimentov 

pri zavádzaní nových liturgických spevov 
 Tvorivá príprava bohoslužieb všetkých pápežských návštev na Slovensku. 
 Medzinárodná vedecká liturgická spolupráca v liturgicko - ekumenickej oblasti, prezentovaná 

v liturgických a ekumenických zborníkoch 
 Expertná činnosť LI pre Konferenciu biskupov Slovenska pri riadení liturgie na národnej úrovni 
 Príprava analýz za pomoci študentov a frekventantov kurzov Liturgického inštitútu 
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2. Ekumenické spoločenstvo Košice a katedry dogmatiky a morálnej teológie 
Spoločenstvo vzniklo r. 1994, na pôde Teologického inštitútu v Košiciach vo zväzku CMBF Bratislava 
bezprostredne po jeho založení. V súčasnosti je významnou organizáciou s vlastným štatútom, známym nielen 
na Slovensku, ale i v zahraničí. 
Sú to tieto cirkvi a náboženské spoločenstvá: Apoštolská cirkev, bratská jednota baptistov, Bratská cirkev, 
Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, 
Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Židovská náboženská obec a Teologická fakulta.  
Sídlom sekretariátu a miestom stretnutí je Teologická fakulta Košice. Spoločenstvo organizačne vedie zvolený 
moderátor. Má právnu subjektivitu ako náboženské Ekumenické spoločenstvo. Najvyšší orgán je valné 
zhromaždenie, volí moderátora a zástupcu.  
Spoločenstvo má za sebou 11 rokov spolupráce a vyprofilovalo sa na bohoslužobnú, spoločenskú a vedeckú 
činnosť.  
Bohoslužobná činnosť sa realizuje v spojení s liturgickou expertným poradenstvom katedry liturgiky 
a Liturgického inštitútu: 
Ekumenická bohoslužba v Dome umenia začiatkom roka v rámci svetového hnutia za jednotu kresťanov 
Pašiový sprievod na Veľký piatok 
Spoločná ďakovná bohoslužba za úrodu v jeseni  
Spoločné vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového akademického roka - v rámci akademickej obce všetkých 
univerzít a fakúlt v našom meste 
Adventný večer – ako spoločenská a duchovná príprava na Vianoce 
Hudobne – slovné vystúpenie mládeže na námestí mesta ako súčasť predvianočných podujatí mesta. 
Medzinárodné ekumenické študijné a komunikačné zájazdy  
3. Časopis Verba theologica 
Od roku 2002 vychádza odborný časopis Teologickej fakulty pod názvom Verba theologica, ktorý sa stal 
vlastným organom pre publikovanie výsledkov pravidelnej vedeckej činnosti. Ročne vychádzajú dve, alebo tri 
čísla. Redakčná rada pozostáva z pracovníkov na oboch pracoviskách TF – Košice a Spišská Kapitula. Čísla sú 
monotematické. 
4. Pracovisko TF - Centrum exelentnosti SAV  
Predsedníctvo SAV vytvorilo 1.1.2005 Centrum excelentnosti SAV. Teologická fakulta, zastúpená dekanom 
fakulty Prof. ThDr. Antonom Konečným, PhD., je účastníckou organizáciou. 
Na Teologickej fakulte sa v r. 2006 spracúva téma, objednaná Centrom mediálnej kultúry: Liturgia v prezentácii 
médií.  
Centrum excelentnosti v uplynulom období rozšírilo svoju činnosť o ďalšie dva druhy dialógu: 
- dialóg s ľuďmi, nevyznávajúcimi vieru  
- s ľuďmi na okraji spoločnosti, s bezdomovcami v dvoch strediskách: v charitnom zariadení na Bosákovej ulici 
(konáme pravidelne raz v týždni „ordináciu“) a v mestskom sociálnom zariadení na Kukučínovej ulici.  
5. História a vedeckovýskumná činnosť  na katedre HISTÓRIE 
Katedra histórie je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín Slovenska, osobitne východného, 
s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú expertnú činnosť pre spoločnosť a Cirkev – a na vedecko-pedagogickú 
činnosť katedry, kde sa súčasne využívajú výskumom získané poznatky. Pracovisko má tri oddelenia: všeobecná 
história, oddelenie cirkevných dejín a Historický inštitút, ktorý pokračuje v práci Komisie pre výskum dejín 
Košického biskupstva, existujúceho od roku 1994.  
Vytváranie podmienok pre výskum archívnych materiálov:  

• medzinárodná sféra: Vatikánske archívy prostredníctvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metóda 
(SUSCM) a štátneho sekretariátu 

• medzinárodná sféra: boli rokovania KU s prímasom Erdöom. Ostrihom – Sú nám otvorené archívy 
prímasa, ostrihomského arcibiskupa a arcibiskupského úradu 

• nadviazanie kontaktov s jágerskou arcidiecézou v oblasti výskumu dejín 
• edícia: Studia Academica Historiae Ecclesiae Cassoviae (zborníky zo sympózií) 
• edícia: Dejiny Košického arcibiskupstva, publikovanie 10 častí historickej série 

6. Biblická vedecká a popularizačná činnosť na katedre biblických vied  
Katedra biblických vied najmä na pracovisku Spišská Kapitula nadviazala na činnosť, ktorá začala r. 1993 a 
nepretržite ju rozvíja ako Katolícke biblické dielo so sídlom vo Svite, ktoré vedú pedagógovia z TI Spiš a TF 
Košice (poslední dvaja riaditelia sú členmi Katedry biblických vied). Inštitúcia je celoslovenská a koordinuje tak 
vedecké ako aj populárno-vedecké aktivity (www.kbd.sk), má vydavateľstvo a publikovala 14 odborných diel. 
 Katedra zabezpečenie odborné zahraničné štúdia pre budúcich odborných asistentov a docentov (Rím, 
Jeruzalem, Washington) a získava študentov pre denné postgraduálne štúdium biblika (ThLic.; ThDr.) v snahe 
o rozvoj biblickej vedy a jej aplikovanie do širokej verejnosti. Katedra usiluje i o populárne sprístupnenie 
biblickej vedy: je to práca pre biblické olympiády na viacerých základných a stredných školách a aktivity 
biblických súťaží, biblických krúžkov, relácií v rozhlase a televízii. 
7. Pastoračná činnosť a starostlivosť o rodinu na katedre pastorálnej teológie 
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 Katedra pastorálnej teológie skúma v oblasti evanjelizačných metód. Priestorom tejto práce je 
evanjelizácia v médiách. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú na evanjelizačných projektoch a reláciách 
v evanjelizačnom rádiu Lumen, ako aj iných rozhlasových staníc a v TV.  
8. Účasť na domácej a medzinárodnej grantovej spolupráci 
Medzinárodný grant: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí. Prof. 
ThDr. Anton Konečný, zástupca vedúceho projektu, spolupracuje prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Registračné číslo projektu: VEGA 2/5029/25. 
Ide o komplexnú analýzu antifón Rímskeho graduála, Graduála simplex a Rímskeho misálu. Príprava národného 
liturgického spevníka vychádza z analýz základného a aplikovaného výskumu týchto antifón.  
V roku 2006 boli pripravené a podané 4 projekty VEGA, 1 KEGA, ktorých riešenie bude prebiehať v roku 2007. 
 
3.2.  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
V roku 2006 boli menovaný za profesorov: 
Doc. ThDr. Pavol Dráb, PhD., Katedra dogmatickej teológie 
Doc. ThDr. Jozef Jurko, PhD., Katedra dogmatickej teológie 
Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., Katedra liturgiky 
Doc. ThDr. PhDr. Stolárik Stanislav, PhD., Katedra filozofie 
 
Hodnosť PhD. dosiahli: 
PhD. - ThDr. Gnip Jozef, Katedra morálnej teológie 
PhD. - ThLic. Mihok Ján, Katedra morálnej teológie 
 
3. 3. Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti (monografie, knižné publikácie) 
 
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
 
 Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
AAA01 Trstenský, František: Przymierze z Jahwe w krainie Moabu : Analiza egzegetyczna i teologiczna Pwt 
29-30. - Lublin : Norbertinum, 2006. - ISBN 978-83-7222-279-4 
 
 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
AAB 01 Čižmár, Marián: Pásli zverené im stádo : Košickí biskupi v rokoch 1804-2004 / Marián Čižmár ; 
Redakčná rada edície Marián Čižmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci redaktor 
Peter Sedlák. - Prešov : VMV, 2006. - 502 s. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ; IV). - ISBN 80-7165-553-8 
AAB02 Hišem, Cyril: Košické presbytérium (1804-2006) / Cyril Hišem ; Redakčná rada edície Daniel Boleš, 
Marián Čižmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci redaktor Peter Sedlák. - Prešov : 
VMV, 2006. - 350 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ; VI). - ISBN 80-7165-588-0 ; EAN 1655886 
AAB03 Jurko, Jozef: Katechéza na Cirkevnej základnej škole sv. Egídia v Bardejove. - Ružomberok : 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. - 87 s.- (Studia Scientifica Facultatis 
Paedagogicae : Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty ; č. 92). - ISBN 80-8084-097-0 ; ISSN 1336-2232 
AAB04 Lenčiš, Štefan: Rímskokatolíci v Medzilaborciach. - Prešov : Rokus, s.r.o., 2006. - 103 s. - ISBN 80-
89055-61-3 
AAB05 Lenčiš, Štefan: Katalóg Košickej arcidiecézy / Štefan Lenčiš ; Redakčná rada edície Daniel Boleš, 
Marián Čižmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci redaktor Peter Sedlák. - Prešov : 
VMV, 2006. - 300 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ; VII). - ISBN 80-7165-589-9 ; EAN 9788071655893 
AAB06 Leščinský, Jozef: Kniha Rút : (teológia a spiritualita). - Košice : Verbum,  2006. - 121 s. - ISBN 80-
969200-2-2 
AAB07 Čureja, František - Ružbarský, Peter: Prísaha u Rómov. - Prešov : VMV, 2006. - 83 s. - ISBN 80-
7165-581-3 
AAB 08 Zubko, Peter: Vývoj cirkevnej organizácie v Košickej diecéze : (1804–2005). - Košice : Seminár sv. 
Karola Boromejského, 2006. - 232 s. - ISBN 80-89138-41-1 
AAB09 Zubko, Peter: Vývoj cirkevnej organizácie v Košickej diecéze : (1804-2005). - Košice : Seminár sv. 
Karola Boromejského, 2006. - 232 s. - (Annales Archidioecesis Cassoviensis ; I). - ISBN 80-89138-41-1 
AAB 10 Zubko, Peter: Dejiny košickej cirkvi v prameňoch / Peter Zubko ; Redakčná rada edície Daniel 
Boleš, Marián Čižmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci redaktor Peter Sedlák. - 
Prešov : VMV, 2006. - 640 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ; V). - ISBN 80-7165-583-X 
AAB11 Trstenský, František: Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona. - Svit : Katolícke 
biblické dielo, 2006. - 94 s. - ISBN 80-89120-08-3 
AAB12 Stanček, Ľubomír – Šuráb, Marián: Rétorika dnes. – Ružomberok : Rektorát Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, 2006. – 211 s. – ISBN 80-8084-110-1 
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Skupina   A2 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
ACB01 Dráb, Pavol: Sviatosti uzdravenia : Pokánie a pomazanie chorých. - Košice : Seminár sv. Karola 
Boromejského, 2006. - 87 s. - ISBN 80-89138-43-8 
 
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 
BAB01 Hišem, Cyril: Biografický slovník kňazov Košickej diecézy od roku 1804 : [Kňazi Košickej diecézy 
1804-1994]. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - 160 s. - ISBN 80-89138-50-0 ; EAN 
9788089138500 
BAB02 Jurko, Jozef: Diár 2006-2007 : Rok C. - Kapušany : Bens, 2006. - [365 s.]. - ISBN 80-88998-68-9 
BAB03 Uháľ, Martin: Sociálna náuka Cirkvi v základných princípoch. - Košice : Vytlačil TypoPress Košice-
Myslava, 2006. - 160 s. - ISBN 80-89089-49-6 
BAB04 Uháľ, Martin: Práca, jej znaky a dôvody práce v sociálnej náuke Cirkvi. - Košice : [Vytlačil TypoPress 
Košice-Myslava], 2006. - 134 s. - ISBN 80-89089-47-X 
 
 
3. 4. Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí 
 
V roku 2006 sa na fakultách KU uskutočnili vedecké konferencie: 
 
2. interdisciplinárny seminár pre doktorandov „Teológia a súčasnosť“ 
Názov:   40 rokov koncilovej konštitúcie DEI VERBUM   
Dátum, miesto:  31.3.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice   
Usporiadateľ:  Katedra biblických vied 
  Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.    
Zhodnotenie:        Seminár sledoval cieľ, aby sa zlepšila teologická práca interných a externých doktorandov 
TF v Košiciach a zvýšil sa ich záujem o teologické témy, ktoré dominujú súčasným teologickým a filozofickým 
myslením. 
 
1. patristické sympózium 
Názov:   Vyznania sv. Augustína. Najčítanejšia  patristická kniha.   
Dátum, miesto:  24.4.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Katedra histórie – odbor patrológia 
  ThLic. Juraj Pigula 
Zhodnotenie: Sympózium ponúklo panoramatický pohľad na autobiografiu sv. Augustína, poukázalo na 
niektoré základné aspekty jeho teológie, ktorá je veľmi úzko spojená s jeho vlastnýmí životnými skúsenosťami. 
Významným prínosom sympózia bola účasť prof. Maria Mendozu z Patristického inštitútu v Ríme aj pre ďalšiu 
spoluprácu s týmto najvýznamnejším centrom patristických štúdií. V závere sympózia odznela živá diskusia na 
prednášané témy.  
 
Prednáška 
Názov: Ján Pavol II. a jeho prínos k pastorácii mládeže   
Dátum, miesto: 24.4.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice   
Prednášku predniesol: P. Ján Balík, bývalý riaditeľ Sekcie pre mládež pri Českej biskupskej konferencii   
 
Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium 
Názov:   Človek v núdzi   
Dátum, miesto:  3.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice    
Usporiadateľ:  Teologická fakulta – Centrum pre dialóg, prof. ThDr. Ing. Anton Konečný 
            Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice 
            Mesto Košice 
            Arcidiecézna charita  
Zhodnotenie: Človekovi v núdzi v dnešnej spoločnosti sa venujú cirkvi, charita, orgány štátnej správy 
a samosprávy. Sympózium malo za cieľ  poukázať na východiská teoretickým prehĺbením, praktickými závermi 
a hlavne ich súčinnosťou v každodennom živote. Spolupráca Mesta Košice, TF - Centrum pre dialóg a ES má 
nadobudnúť konkrétnu formu pomoci ľuďom v núdzi.  
 
18. interdiciplinárny seminár „Znaky časov“ 
Názov:   MONS SANCTI MARTINI II.   
Dátum, miesto:  4.5.2006, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule   
Usporiadateľ:  Teologický inštitút, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule   
Zhodnotenie: Seminár bol  venovaný J.E. Mons. Prof. Františkovi Tondrovi, spišskému diecéznemu biskupovi 
a vysokoškolskému profesorovi TF KU, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule -  Spišskom Podhradí 
z príležitosti jeho životného jubilea. Seminár bol spojený s prezentáciou zborníka vydaného k tomuto jubileu. 
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3. interdisciplinárny seminár pre doktorandov 
Názov:   Ježiš Kristus - ikona Boha Lásky   
Dátum, miesto:  11.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice    
Usporiadateľ:  TF KU  
  prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.   
Zhodnotenie: Úlohou seminára bolo pomôcť doktorandom TF v Košiciach prezentovať svoje získané poznatky 
a objavy v ich teologickom bádaní.  
 
Sympózium 
Názov: Encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est   
Dátum, miesto: 18.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice    
Usporiadateľ: Katedra dogmatickej teológie TF    
Zhodnotenie: Sympózium bolo odbornou reflexiou na prvú encykliku Benedikta XVI. Prednášajúci sa venovali 
tejto encyklike pod rozličnými uhlami pohľadov, čím sa ukázala aj samotná šírka, ale predovšetkým hĺbka tohto 
dokumentu. Dôležitým poznatkom sympózia bolo konštatovanie, že potrebujeme nájsť spôsob, ako dnešnému 
svetu rozprávať o Božej láske. Tento impulz vyšiel zo samotnej encykliky, ktorá je napísaná tak, aby pozývala k 
dialógu o tejto téme. Viacero prednášajúcich sa nechalo v dobrom strhnúť touto myšlienkou. Prednášajúci prišli 
z viacerých slovenských vysokých škôl, najväčšie zastúpenie mala Katolícka univerzita v Ružomberku, potom 
Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská a Prešovská univerzita. Nakoľko takmer všetci prednášajúci sú 
aktívnymi vysokoškolskými pedagógmi, toto stretnutie prinieslo aj možnosť vzájomne si porovnať svoje názory a 
pohľady. Toto bol nepochybne veľmi dôležitý prínos sympózia.  
 
Konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia vydavateľstva a časopisu pre kresťanskú kultúru VERBUM 
Názov: Kresťanstvo a relativizmus   
Dátum, miesto: 22.9.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice    
Usporiadateľ: doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.  
Zhodnotenie: Konferencia zhodnotila stav kresťanskej kultúry doma i za hranicami, definovala súčastne mieru 
relativizmu a postavila základné línie ich vzájomnej konfrontácie. 
 
Prednáška 
Názov: Typy rabínskych súdov a ich agenda   
Dátum, miesto: 16.10.2006,  TF KU, Hlavná 89, Košice    
Usporiadateľ: Teologická fakulta v Košiciach, UPJŠ – Právnická fakulta v Košiciach  
 
8. odborný seminár z Cirkevných dejín 
Názov: Život a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka   
Dátum, miesto: 19.10.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice   
Usporiadateľ: Katedra histórie TF v Košiciach  
Zhodnotenie: Odborný seminár bol veľkým prínosom pre spoznanie jednej z osobnosti Košickej diecézy 
 
Profesorská prednáška 
Názov:   Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti  
Dátum, miesto:  7. 11. 2006, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Prednášal:  prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD.   
Usporiadateľ:    Katedra sociálnej práce TF KU 
 ThLic. Dominik Macák, doktorand 
Zhodnotenie: Touto prednáškou išlo o priblíženie a hľadanie riešenia problematiky súčasného človeka, ktorý 
je postavený do rôznych vplyvov pohybov a prúdov v globalizujúcej sa spoločnosti. Prednáška bude uverejnená 
na Internete a v časopise Verba Theologica. Profesorskej prednášky sa zúčastnilo 16 účastníkov. 
 
Profesorská prednáška 
Názov:   Súčasný zápas v prúdoch myslenia o hodnotu človeka  
Dátum, miesto:  8. 11. 2006, TI TF KU Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie 
Prednášal:  prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
Usporiadateľ:   Katedra pastorálnej teológie TF KU 
             ThLic. Ondrej Borsík 
Zhodnotenie: Reflexia nad encyklikou pápeža Jána Pavla II. Redemptor hominis a antropológiou 
sapienciálneho charakteru v odkaze života Jána Pavla II. Ježiš Kristus dáva zmysel hodnoty človeka. 
Odporúčame ju prečítať všetkým mladým študentom – hlavne tým, ktorí hľadajú zmysel života. Profesorskej 
prednášky sa zúčastnili študenti denného štúdia, pedagógovia a zamestnanci kňazského seminára v počte 120. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Názov:   Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile  
Dátum, miesto:  9. 11. 2006,  TF KU, Hlavná 89, Košice 
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Usporiadateľ:  Katedra histórie TF KU 
   doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Zhodnotenie: Účelom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo oboznámiť sa so základnou charakteristikou 
a významom kanonických vizitácií v európskom rozmere a vytvoriť spoločné zázemie pre výskum kanonických 
vizitácií na Slovensku, prípadne vytvoriť nový vedecký grand. Po vypočutí prednášok v diskusii vznikol návrh na 
publikovanie kanonických vizitácií a ich preklad do slovenčiny, prípadne vytvorenie databázy všetkých 
kanonických vizitácií týkajúcich sa Slovenska. 
 Zborník prednášok bude vydaný v januári 2007. 
 Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov, z toho boli 2 zo zahraničia, ktorí na konferencii aktívne 
vystúpili so svojimi príspevkami.   
 
Vedecká medzinárodná konferencia 
Názov:  Vedný odbor 6.4.2. Katolícka teológia v Slovenskej republike. Stav, perspektívy   a špecifiká na 
teologických fakultách   
Dátum, miesto:  10. 11. 2006,  TF KU, Hlavná 89, Košice 
Usporiadateľ:  Teologická fakulta KU 
   prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. , prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., doc. PhDr. ThLic. 
Juraj Dolinský SJ, PhD., ThDr. Marián Šuráb, PhD. 
Zhodnotenie: Účelom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo vedecké konferenčné hodnotenie 
odboru Katolícka teológia na našej fakulte a na ostatných troch slovenských teologických fakultách, 
i v medzinárodnom merítku. Vybudovali sa predpoklady pre spoluprácu. Spirituálne a formačné zameranie 
vzdelávania všetkých študijných programov na teologických fakultách.  
 Prínosom tejto konferencie bolo:  
A/ Dohoda o založení asociácie teologických katolíckych fakúlt na Slovensku ( v rámci európskej asociácie) 
B/   Výrazný medzinárodný aspekt spoznávania s cieľmi v Maďarsku a na Ukrajine. 
 Záštitu nad podujatím prevzal relátor pre vysoké školy pri KBS Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 
a odbornými garantmi boli: prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., prof. ThDr. Vojtech Boháč. PhD., doc. PhDr. 
ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. a ThDr. Marián Šuráb, PhD. 
 Na konferencii sa zúčastnilo 105 účastníkov, z toho bolo 10 účastníkov zo zahraničia. 
 
Interdisciplinárny seminár pre doktorandov 
Názov: Viera a rodina  
Dátum, miesto: 16.11.2006 ,  TF KU, Hlavná 89, Košice 
Usporiadateľ: ThLic. Stanislav Sčerba 
Zhodnotenie: Interdisciplinárny seminár pre doktorandov na tému Viera a rodina sa konal pod záštitou 
dekana TF KU prof. ThDr. Ing. Antona Konečného, PhD. Všetci doktorandi z TF KU predniesli príspevky na 
seminári, ktoré boli pripravené na príslušnej vedeckej úrovni. Na záver seminára sa rozvinula veľmi živá 
a konštruktívna diskusia. Prínosom seminára bolo, že doktorandi pracovali nielen individuálne, ale aj spoločne 
na vedeckej úrovni a chcú ďalej pokračovať v interdisciplinárnej vzájomnej spolupráci. Počet zúčastnených bol 
20, z toho 18 predniesli príspevky.  
Názov: Vzťah rozumu a viery a jeho miesto v univerzitnom vzdelávaní  
Téma:  Matematika a teológia, súčasný stav poznatkov v oblasti matematiky, informatiky,   teológie a ich vplyv 
na formovanie spoločnosti, vrátane vzdelávania 
Dátum, miesto:  20. – 21.11.2006,  TF KU, Hlavná 89, Košice 
Usporiadatelia:  Teologická fakulta KU v Košiciach, Katedra biblických vied  
   Slovenská akadémia vied 
   Matematický ústav – pracovisko v Košiciach 
   Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie  
   Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva 
Zhodnotenie: Účelom seminára bolo nadviazať interdisciplinárny dialóg medzi príslušníkmi a učiteľmi 
prírodovedeckých a humanitných vied a predmetov. Sleduje sa vzájomná výmena súčasných poznatkov ich 
vzťahu kompetencii a ďalších výhľadov spolupráce do budúcnosti. Seminár bol zameraný na vzťah rozumu 
a vedy podľa encykliky Jána Pavla II. Fides et ratio a to konkrétne na vzťah učiteľov matematiky a teológie, ako 
disciplín z dvoch oblastí vied. Seminár bol objavný a prvý svojím spôsobom na tak zvláštnu tému.  
 Odbornými garantmi boli: doc. RNDr. Roman Frič – Matematický ústav SAV v Košiciach a doc. ThDr. 
Jozef Leščinský, PhD. – vedúci katedry biblických vied TF Košice. 
 Prednášky zo seminára budú zverejnené na Internete.  
 
4. Medzinárodná spolupráca 

S mobilitami sme začali od roku. 1994. Prvým podnetom bola pomoc, ktorú sme získavali od zahraničných 
biskupstiev a dobročinných organizácií a my sme vstupovali s potenciálom nadaných študentov – seminaristov 
a mladých učiteľov, ktorí získavali prvé zahraničné skúsenosti. Tieto sa ustálili tak, že po treťom ročníku 
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jazykovo zdatní seminaristi odchádzajú aj do zahraničia (Celá Európa, ázijská časť Ruska a Amerika) na rok tzv. 
pastoračnej praxe.  
 
A) Zahraničná mobilita študentov a absolventov organizovaná priamo, nie cez univerzity  
Mobilita učiteľov a študentov v roku 2006 

o Juraj Feník – doktorandské štúdium - Catholic University of America, Washington DC, Theological 
College USA, Washington 

o Mgr. Marek Forgáč - doktorandské štúdium, Univerzita Gregoriana, Rím 
o  Mgr. Radoslav Lojan – doktorandské štúdium Ottawa, Kanada 
o Mgr. Kristína Pavlovičová - doktorandské štúdium Viedeň, Rakúsko   
o Mgr. Gabriel Rudy - doktorandské štúdium, Univerzita Gregoriana, Rím 
o  Mgr. Marek Varga – doktorandské štúdium biblika Paríž, Francúzsko 
o  Mgr. Jana Vendelínová - doktorandské štúdium Viedeň, Rakúsko 
o   Juraj Sabadoš, magisterské štúdium Frankfurt am Main, Nemecko  
 

B) Spolupráca s vedeckými inštitúciami v zahraničí 
Teologická fakulta má zmluvu o spolupráci so subjektami: 
- Juhočeská univerzita, Teologická fakulta – pripravené sú dve mobility: doc. Hišem, doc. Zubko 
- Pápežská akadémia Krakov – Teologická fakulta 
- Univerzita St. Georgen, Teologická fakulta a Biskupstvo Limburg, ThDr. Peter Šoltés, od šk. roku 2005/6 za 

TF Košice. 
- Teologická fakulta Karlovej univerzity, Praha  pripravená mobilita Prof. ThDr. A. Konečný. 
 
C) Ekumenická spolupráca  
Husova teologická fakulta Karlovej univerzity, výmena skúseností, účasť na sympóziách, pripravované mobility. 
Začiatok spolupráce: 1999.  
Magistrát mesta Košice – širšia spolupráca s TF, najmä v rámci študijného odboru Sociálna filozofia a sociálna 
práca. Uskutočnenie sympózia o sociálnej otázke v rámci Dni mesta Košice 2006. 
„Pro Oriente“ Stiftung Wien, spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom od r. 2004. 
Ekumenické spoločenstvu usporiadalo Adventný večer – ako spoločnú a duchovnú prípravu na Vianoce 
prostredníctvom umeleckého programu, za účinnej pomoci fakultného zboru Jubilus 
Ekumenické spoločenstvo pokračuje v každoročných pravidelných podujatiach, ktoré systematicky prehlbuje 
a rozšifruje o ďalšie aktivity v spolupráci s CE.  
Centrum excelentnosti rozšírilo svoju činnosť o ďalšie dva druhy dialógu: 
- dialóg s ľuďmi, nevyznávajúcimi vieru  
-dialóg s ľuďmi na okraji spoločnosti, s bezdomovcami v dvoch strediskách: v charitnom zariadení na Bosákovej 
ulici (konáme pravidelne raz v týždni „ordináciu“) a v mestskom sociálnom zariadení na Kukučínovej ulici. 
 
5. Ďalšie aktivity 

- činnosť Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Veľkým 
kancelárom – ordinárom a s vedením fakulty v oblasti formácie študentov teologickej fakulty napĺňa 
špecifikum starostlivosti o duchovnú formáciu študentov na KU. Hľadajú sa nové formy a činnosť sa 
systematicky prehlbuje   

- Na základe odborníka ThDr. Jána Veľbackého – profesionálneho odborníka pre liturgický spev vznikol zbor 
laických študentov Teologickej fakulty, ktorý začal svoju umeleckú činnosť 

- Schóla cantorum Kňazského seminára Košice a Spišská Kapitula sa každoročne zúčastňuje Festivalu 
sakrálneho umenia v Košiciach (mesiac november) 

- Seminaristi sa zúčastňujú pastoračných aktivít vo svojom voľnom čase 
• internátne školy pre opustené deti (Košická nová Ves) 
• postihnuté deti (Košice) 
• starostlivosť a formácia miništrantov (farnosti v okolí Košíc) 
• navštevovanie väzňov (väznica Košice) 
• práca s Rómami (sídlisko Luník Košice) 
• spolupráca bohoslovcov v centre pre pastoráciu povolaní 
• trojdňové stretnutie nultého ročníka so záujmom o seminárny život 
• futbalový turnaj bohoslovcov troch seminárov - Prešov, Spišské Podhradie, Košice. 
• spolupráca pri organizovaní celodiecézneho stretnutia mládeže. 

 
- Teologická fakulta je súčasťou Ekumenického spoločenstva v Košiciach a poskytuje tomuto spoločenstvu 

organizačnú prácu, zároveň sa vedecky angažuje a profiluje v tejto oblasti  
príprava akadémií v oboch seminároch (každoročne: mariánska 8. decembra, v januári – teologická na počesť sv. 
Tomáša)





 

 
 
 

Pedagogická fakulta 
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1. Orgány fakulty 

1.1. Vedenie fakulty 
 
Dekan:       prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu:   PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
Prodekan pre vedu a umenie:    h. doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
Tajomník:      Ing. Jaromír Bíroš 
 
1.2.  Akademický senát fakulty 
 
Predseda: 

doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU  
Členovia – zamestnanecká komora: 

doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. – podpredseda 
h. doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. - tajomník 
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, CSc. 
doc.RNDr.Rudolf Novodomec,CSc., m. prof. KU 
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
h. doc. PaedDr. Peter Krška, PhD. 
h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
PaedDr.RNDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Ing. Dana Blahútová 
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. 

Študentská - komora:    Lenka Mušutová - podpredseda 
Matúš Galis 
Peter Zachar  
Peter Valihora 
Ľuboš Šprocha 
Michal Mydlo 

1.3.  Vedecká rada fakulty 
 
Predseda: 

 prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. -  dekan PF  
Členovia: 

 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
 h.doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
 PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
 prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
 prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
 prof. ThDr.  PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
 prof. ThDr. František Tondra 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
 doc.  Ing. Milan Droppa, PhD. 
 doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. 
 doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. m. prof. KU 
 doc. Ing. Ján Morovič, CSc., m. prof. KU 
 doc. RNDr.Rudolf Novodomec, CSc.m. prof. KU 
 doc. PhDr. PaedDr.ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
 doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc.,m. prof. KU 
 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.,m. prof. KU 
 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. 
 doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. 
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 ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
 h. doc. PaedDr. Peter Krška, PhD. 
 doc. Pavol Rusko, akad. mal. 
 h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 MUDr. Jozef Domenik, MPH 

Externí členovia: prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. 
 prof. Dr. Johann Trummer, PhD. 
 prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc. 
 prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
 prof. PhDr. ThDr. Peter Šturák, PhD. 
 h. doc. MUDr. Igor Čombor 
 doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 doc. PaedDr. Vojtech Didi, CSc. 
 doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc. 
 doc. PaedDr. ThDr. Marek Pribula, PhD. 
 doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
 doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc. 
 doc. PhDr. Anna Žilová, PhD., m. prof.UMB 
 doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. 
 

2. Študijná a pedagogická činnosť 

2.1. Zoznam akreditovaných študijných programov 
 

V roku 2006 Pedagogická fakulta KU uskutočňovala: 
a) trojročné bakalárske študijné programy, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v 

dennej a externej forme:  
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
UČITEĽSTVO PREDMETU: hra na klavír, hra na organ, spev 
UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH PREDMETOV v kombinácii predmetov: 
informatika a nemecký jazyk a literatúra, informatika a anglický jazyk a literatúra, informatika a náboženská 
výchova, informatika a hudobná výchova, informatika a výtvarná výchova, matematika a informatika, 
matematika a nemecký jazyk a literatúra, matematika a náboženská výchova, matematika a výtvarná 
výchova, matematika a hudobná výchova, matematika a náuka o spoločnosti, matematika a chémia, 
matematika a fyzika, biológia a matematika, biológia a informatika, biológia a chémia, biológia a geografia, 
biológia a slovenský jazyk a literatúra, biológia a nemecký jazyk a literatúra, biológia a náboženská výchova, 
biológia a výtvarná výchova, biológia a hudobná výchova, geografia a matematika, geografia a chémia, 
geografia a fyzika, geografia a informatika, geografia a dejepis, geografia a slovenský jazyk a literatúra, 
geografia a nemecký jazyk a literatúra, geografia a anglický jazyk a literatúra, geografia a náboženská 
výchova, geografia a výtvarná výchova, geografia a hudobná výchova, geografia a náuka o spoločnosti, chémia 
a informatika, chémia a nemecký jazyk a literatúra, chémia a anglický jazyk a literatúra, chémia a náboženská 
výchova, chémia a hudobná výchova, fyzika a biológia, fyzika a informatika, fyzika a nemecký jazyk 
a literatúra, hudobná výchova a slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova a nemecký jazyk a literatúra, 
hudobná výchova a anglický jazyk a literatúra, hudobná výchova a náboženská výchova, náboženská výchova 
a výtvarná výchova, výtvarná výchova a dejepis, výtvarná výchova a náuka o spoločnosti. (Poznámka: 
Študijné programy, realizované v spolupráci s FF KU a tiež študijné programy v kombinácii s predmetom 
výtvarná výchova sa uskutočňujú len v dennej forme štúdia.) 
SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
b) dvojročné magisterské študijné programy, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v 

dennej a externej forme štúdia: 
SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
c) päťročné magisterské študijné programy, akreditované podľa zákona č. 172/1990 Z. z. 

v dennej a externej forme štúdia: 
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete 
hudobná výchova, zameranie – hra na nástroji (organ, klavír), hudobná výchova, zameranie – spev. 
UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v kombinácii predmetov: biológia – 
náboženská výchova, biológia – matematika, biológia – informatika, biológia – anglický jazyk a literatúra, 
hudobná výchova – slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova – náboženská výchova, informatika – 
anglický jazyk a literatúra, informatika – náboženská výchova, informatika – hudobná výchova, informatika 
– nemecký jazyk a literatúra, matematika – náboženská výchova, matematika – informatika, matematika – 
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hudobná výchova, matematika – výtvarná výchova, náboženská výchova – výtvarná výchova. (Poznámka: 
Študijné programy, realizované v spolupráci s FF KU a tiež študijné programy v kombinácii s predmetom 
výtvarná výchova sa uskutočňujú len v dennej forme štúdia.)  
 
d) rigorózne konanie, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v študijných odboroch: 
 
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 
UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v špecializácii: biológia, hudobná výchova, 
informatika, matematika, náboženská výchova – katolícka. 
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete: hudobná výchova, zameranie – hra 
na nástroji (organ, klavír), hudobná výchova, zameranie – spev. 
SOCIÁLNA PRÁCA  
e) doktorandské štúdium, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v študijnom odbore 1. 
1. 10 Odborová didaktika absolventom dennej a externej formy doktorandského študijného 
programu: 
didaktika hudby 
teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej 
SOCIÁLNA PRÁCA 
 
V tomto roku zároveň Pedagogická fakulta KU požiadala o akreditáciu (resp. prebiehalo 
akreditačné konanie)  
a) magisterských študijných programov: 
UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH PREDMETOV v kombinácii predmetov: 
geografia a náboženská výchova, geografia a anglický jazyk a literatúra, geografia a výtvarný výchova, 
geografia a hudobná výchova, geografia a slovenský jazyk a literatúra, geografia a dejepis, geografia a náuka 
o spoločnosti, geografia a biológia, biológia a náboženská výchova, biológia a anglický jazyk a literatúra, 
biológia a výtvarný výchova, biológia a hudobná výchova, biológia a slovenský jazyk a literatúra, biológia a 
dejepis, biológia a náuka o spoločnosti. 
b) habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom programe: 
SOCIÁLNA PRÁCA 
 
2. 2. Pripravované študijné programy 
Na Pedagogickej fakulte KU ponúkame štúdium v ďalších akreditovaných bakalárskych študijných 
programoch: 

• RADIAČNÁ A CHEMICKÁ OCHRANA 
• UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH PREDMETOV v ostatných 

kombináciách predmetov (ktoré dosiaľ neboli uskutočňované z dôvodu neprihlásenia záujemcov). 
PF KU plánuje uskutočňovať dvojročné magisterské štúdium vo všetkých študijných programoch, v ktorých 
dosiaľ uskutočňujeme trojročné bakalárske štúdium. V súčasnosti prebieha akreditačné konanie týchto 
študijných programov. 
 
2.3. Kvalita a vnútorné hodnotenie vzdelávania 
Pedagogická fakulta KU sa usiluje o zvyšovanie kvality vzdelávania najmä: 
- neustálym vedeckým a odborným rastom vyučujúcich, samostatne i pod vedením garantov jednotlivých 
študijných programov, 
- organizovaním vedeckých a odborných podujatí regionálneho, národného i medzinárodného rozsahu 
s cieľom prediskutovať aktuálne otázky v jednotlivých vedných odboroch, 
- rozvíjaním aktívneho vedeckého dialógu medzi jednotlivými katedrami PF KU s cieľom prehĺbiť integrálne 
vzdelávanie v katolíckom duchu, 
- skvalitňovaním študijných plánov (v závislosti od najnovších poznatkov v príslušnom vednom odbore), 
študijných pomôcok a študijných materiálov (vrátane elektronických), 
- úsilím o spätnú väzbu vzdelávacieho procesu zo strany študentov (vo forme dotazníka, ktorý umožňuje 
študentom anonymne zhodnotiť úroveň vyučovaného predmetu i vyučujúceho a navrhnúť podnety na 
skvalitnenie). 
 
 
3. Vedecko výskumná činnosť  

3.1. Zameranie výskumu a vývoja 
V oblasti  biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali  
• zisťovaním genomu Borrélia burgdorferi, v organizme kliešťov, ako pôvodcov Lymskej boreliózy,  
• taxonomickým zatriedením druhov pôdnych Acarina,  
• farmakologickou prevenciou mamárnej kancerogenézy ( nesteroidné anfiflogistiká, antiestrogény ), 
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• bioetickými problémami molekulovo biologických výskumov,  
• ekológiou rastlinných spoločenstiev,  
• karyológiou peľových zŕn a peľom podmienených alergických ochorení, umelými a prírodnými vtáčími 

hniezdami v rôznych typoch prostredia Slovenska, hniezdnou biológiou rôznych druhov Aves,  
• didaktickými aspektami vo výučbe biológie, najmä postojmi žiakov k environmentálnej výchove 

a zdraviu,   
Výskum sa zameral na molekulovo biologické metódy PCR a zisťovanie genomu Borrélia burgdorferi 
v organizme kliešťov – pôvodcu Lymskej boreliózy, na sledovanie vplyvu rôznych ekologických faktorov na 
diverzitu vybraných rastlín a živočíchov na rôznych trofických úrovniach modernými chemickými analýzami. 
V oblasti odborovej  didaktiky sa výskum zaoberal v študijnom programe predškolskej a elementárnej 
pedagogiky, didaktiky prírodovedy, environmentálnej výchovy a v študijnom programe akademických 
predmetov biológie aplikovaním nových vedeckých poznatkov vo výučbe.  
Cieľom bolo dlhodobo sledovať a hodnotiť problematiku ekologických a environmentálnych faktorov lokality 
Liptova, zvýšenú incidenciu infikovaných kliešťov vo vzťahu k Lymskej borelióze. Inkorporácia nových 
poznatkov biologických výskumov do edukačného procesu. 
Zriadením detašovaného pracoviska Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, so sídlom v Ružomberku na 
KBE PF KU dôjde k obohateniu výskumu Lymskej boreliózy ako aktuálneho problému súčasnosti. 
Modernými chemickými analýzami sledovať vplyvy environmentálnych faktorov v ekosystémoch. 
 
V oblasti geografie sa vedecké aktivity zamerali na využitie  formátov pre tvorbu učebného textu na základe 
logickej analýzy jeho obsahu a foriem sprostredkovania poznatkov, využitie IKT technológií pri tvorbe 
a integrácii učebného textu do systému VŠ štúdia,  vývoj integrácie e- learningu do študijného programu, 
nadviazanie medzinárodných kontaktov pri spracovaní ďalšej etapy spomenutého vývoja na základe 
dosiahnutých výsledkov. Cieľom vedeckovýskumnej činnosti je prezentácia výsledkov na národných 
a medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne organizovanie vedeckých a odborných podujatí.  
 
V oblasti fyziky sa výskum zameral na oblasti   
• vysokoteplotnej supravodivosti, 
• vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, na výskum  modelov  HTC supravodivosti 

keramických materiálov založených na vrstvách oxidu medi, 
• vyšetrovanie polarizačných a depolarizačných procesov v dielektrických štruktúrach. 
Cieľom výskumu je vyšetrovanie korelácie medzi anizotropiou kvantových vírov a výškou kritickej teploty 
prechodu do supravodivého stavu v HTC vrstevnatých štruktúrach a modelovanie funkcií dielektrickej 
odozvy polárnych a nepolárnych dielektrických štruktúr. 
Perspektívy sa zameriavajú na  vytvorenie HTC teórie supravodivosti a pochopenie  procesov  prebiehajúcich  
v dielektrických štruktúrach nachádzajúcich sa v elektrickom poli a vytvorenie vhodného formalizmu pre ich 
opis. 
 
V oblasti hudobného umenia sa výskum zameral na 

• didaktické a pedagogické aspekty hudobného vzdelávania na Slovensku,  
• sakrálna hudba – zahraničná a domáca v európskom kontexte.  

Cieľom výskumu bolo rozvíjať hudobno-umelecké aktivity študentov PF KU, zveľaďovať a zušľachťovať 
hudobný prejav budúcich učiteľov a interpretov, definovať a určiť podiel hudobnej výchovy na integrálnej 
formácií žiakov ZŠ a SŠ, vypracovať optimálny model vzdelávania budúcich učiteľov hudobnej výchovy 
a cirkevných hudobníkov, preskúmať dejiny duchovnej hudby na Slovensku, zmapovať a dokumentovať 
artefakty duchovnej hudby na Slovensku, vypracovať teoretickú bázu súčasnej liturgickej hudby, nájsť 
optimálny hudobný jazyk i formy pre súčasnú liturgickú hudbu, za účelom oslovenia všetkých vekových 
generácií ľudí. 
V oblasti vedeckovýskumnej práce je potrebné zapojiť väčší počet pedagogických pracovníkov, pričom treba 
dbať na zvyšovanie ich kvalifikácie. Oblasť výskumu by sa potom mohla rozšíriť na ďalšie prejavy hudobnej 
kultúry minulosti i súčasnosti so špecifickým zameraním na duchovnú hudbu. 
 
V oblasti chémie sa výskumné aktivity orientovali  na oblasť  
• radiačnej a chemickej obrany so  zameraním na nové trendy v dekontaminácii nebezpečných látok.  
Cieľom bol  základný výskum problémov chemického toxického terorizmu, štúdium fyzikálnych, chemických 
a toxikologických vlastnosti vybraných  chemických zlúčenín, ktoré môžu byť zneužiteľné  na teroristické 
účely. 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti informatiky je zameraná na základný výskum v oblasti IKT s cieľom 
vytvárať predpoklady pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť katedry. 
Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto oblastiach: 
• Využitie metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov,   
• v komunikačných informačných sieťach,  
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• v informačných a komunikačných systémov,  
• generatívne systémy, kooperácia, formálne jazyky, 
• didaktika informatiky. 

Vo vedecko-výskumnej práci sa využili metódy umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti 
riadenia procesov a optimalizácie v komunikačných informačných sieťach a gramatiky s riadeným 
odvodením, automaty a formálne jazyky. Niektoré ciele korešpondujú s obsahovou náplňou a cieľmi 
projektov riešených katedrou informatiky. Tieto projekty sú uvedené na príslušnom mieste tejto správy. 
Zadané ciele boli naplnené. Ďalšia oblasť vedeckého výskumu je realizovaná priebežne v súlade s dlhodobým 
plánom vedeckej činnosti KI. Realizácia a výstupy jednotlivých oblastí boli publikované v časopisoch 
a zborníkoch z konferencií a hodnotiacich správach projektov.  
 Hlavnou víziou a perspektívou KI je dobudovanie virtuálnej katedry a príprava študijných podpor pre 
dištančnú formu vzdelávania.  
 
V oblasti katechetiky a praktickej teológie sa výskum zameriaval na výskumné témy, ktoré sa týkajú   
• didaktiky katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov náboženstva na základných a stredných školách,  
• prieskumu a vývoja filozofického a teologického zdôvodňovania faktov na Slovensku aj v kontexte 

zahraničia, 
• kultúrneho i spoločenského výskumu, 
• cirkevnej právnej vedy v súvislosti s možnosťou absolventov uplatniť sa v praxi aj v probácii a mediácii.  
 V oblasti katechetiky a praktickej teológie sa veda a výskum rozvíja predovšetkým v didaktike 
katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov náboženstva na základných a stredných školách (školenia, 
prednášky, analýzy, príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 
(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy) a pri vytváraní špecifickej oblasti 
pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná intenzívna spolupráca so 
zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky. Činnosť sa sústreďuje okrem iného aj na 
odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu s diecéznymi 
katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej 
vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, 
Rakúsku a na Ukrajine.  
 Úlohy praktickej teológie v oblasti vedy a výskumu katedra zamerala na vedecké bádanie zamerané 
na prieskum a vývoj filozofického a teologického zdôvodňovania faktov na Slovensku aj v kontexte 
zahraničia. V roku 2006 sa začala vedeckovýskumná činnosť katedry zameriavať aj na oblasť cirkevnej 
právnej vedy v súvislosti s možnosťou absolventov uplatniť sa v praxi aj v probácii a mediácii v rámci 
Katolíckej cirkvi i Slovenskej republiky.  
 
 V oblasti manažmentu sa výskum zameral na oblasti  
• základného výskumu, 
• aplikovaného výskumu s dôrazom na aplikácie metódy Balanced Scorecard, využitie modelu EFQM 

v marketingu. 
Ciele spočívali v dosiahnutí výsledkov vedy a výskumu, ktoré sa preniesli do obsahu jednotiek študijných 
programov manažment, ekonomika a manažment podniku, ako aj cestovný ruch. Naplnenie cieľov sa 
realizuje aj publikovaním výsledkov vedeckej prace, organizovaním vedeckých konferencií a seminárov a 
študentskej vedeckej odbornej činnosti vedecko-pedagogickými pracovníkmi.    
 
V oblasti matematiky sa výskum zameral   
• na aplikácie pôvodných vedeckých výsledkov z diskrétnej matematiky na motiváciu učiteľov a žiakov pre 

odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky,  
• na kategoriálne vlastnosti modelov zovšeobecnenej pravdepodobnosti, 
• na oblasť didaktiky matematiky.  
Práce riešiteľov venované aplikáciám magických štvorcov a kociek vo vyučovaní sa stretli s významným 
ohlasom didaktikov matematiky rôznych krajín, ktorí prejavili záujem o spoluprácu. Boli študované 
vlastnosti súčinov zovšeobecnených náhodných veličín a transportácia stavov. Bolo dokázané, že rozširovanie 
stavov z bold algebry na generovaný Lukasiewiczov tribe je epireflexiou v kategórii fuzzy D- posetov. V rámci 
projektu KEGA je riešený grant spracovania jedinečných učebných textov Matematickej analýzy pre učiteľov 
navrhnutým prof. Igorom Kluvánkom. 
V pokročilom štádiu rozpracovania sú práce na ďalších troch článkoch, jednej knihe a 
skúmanie ďalších vlastností modelov zovšeobecnenej pravdepodobnosti. 
 
V oblasti pedagogiky sa výskum zameral  
• na oblasť histórie školstva a pedagogiky,  
• predškolskú a elementárnu pedagogiku, 
• na sociálnu pedagogiku, 
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• problematiku metodológie pedagogického výskumu, multikulturality,  
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole. 
Pedagogická činnosť katedry sa sústreďuje na prípravu budúcich učiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania detí 
a mládeže (bakalárske a magisterské štúdium) v súlade s aktuálnymi potrebami výchovno-vzdelávacej praxe 
a s akcentom na kreovanie osobnosti človeka v celej jeho integrite. Súčasťou sú pedagogické disciplíny, ktoré 
poskytujú budúcim učiteľom pedagogickú spôsobilosť a sú považované za odborný základ štúdia.  
 
V oblasti psychológie a všeobecného základu  sa výskum zameral na 
• otázky histórie, školstva a pedagogiky,  
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole,  
• aktuálne otázky súvisiace so psychológiou náboženstva,  
• otázky súvisiace s objektivizáciou stresu vo výchovno-vzdelávacom procese v spolupráci s FZ KU.  
Zabezpečovala študijnú literatúru v týchto odboroch, organizáciu odborný program exkurzií, štátne skúšky, 
prípravu podkladov v oblasti vedecko-výskumnej a edičnej činnosti, vysiela príslušníkov katedry na 
zahraničné cesty, študijné pobyty a prax, navrhovala členov prijímacích komisií, komisií pre štátne skúšky, 
rigorózne skúšky, podávala návrhy na externých učiteľov, dávala podklady do výročných správ fakulty za 
príslušný kalendárny rok. 
 
V oblasti sociálnej práce sa výskum zameral na  

• analýzu a štúdium záťažových životných situácií ženy, 
• analýzu a štúdium životných a kompenzačných potrieb osôb so zdravotným postihnutím najmä so 

zameraním sa na čo najefektívnejšie a najbezproblémovejšie  dosahovanie vzdelávania v oblasti 
sociálnej práce, 

• štúdium životného štýlu etnických minorít na území Slovenska a rozvoj foriem a metód didaktiky 
a výučby sociálnej práce s prihliadnutím na potreby týchto minorít. 

Všetky vedeckovýskumné projekty v oblasti sociálnej práce sú orientované na vytvorenie pracovísk sociálnej 
práce (školiace pracoviská), ktoré zároveň vytvárajú možnosti miest pre odbornú prax študentov. Za všetky 
môžeme menovať „ Klub úsmev“ pre deti z rodín v hmotnej núdzi, práve v spúšťacej fáze projektu Nota Bene 
v Ružomberku a pripravuje sa otvorenie Sociálnoprávnej poradne pre občanov Ružomberka.  
 
V oblasti špeciálnej pedagogiky  sa výskum zameral na 
• edukačný proces postihnutých detí orientoval na experimentálne overovanie korekcií správania 

nefarmakologickým terapeutickým ovplyvňovaním u detí postihnutých ADD a ADHD,  
• poruchami učenia a správania,  
• súčasný stav a perspektívy integrácie jednotlivcov s postihnutím pomocou špeciálnych kompenzačných, 

rehabilitačných a ortopedických pomôcok. 
Cieľom bolo overiť možnosť vzdelávania detí postihnutých ADD a ADHD, s poruchami učenia a správania 
nefarmakologickým, terapeutickým ovplyvňovaním a  zistiť súčasný stav a perspektívy integrácie detí 
s postihnutím s pomocou rehabilitačných, ortopedických, kompenzačných pomôcok. 
Oblasť telesnej výchovy a športu sa orientovala na  pohybové aktivity žiakov základných škôl vo voľnom 
čase, ich reflexiu na úrovni telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, afinitu žiakov základných škôl ku 
športovaniu a ich skúsenosť s drogami. 
 
V oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky prvoradou úlohou pracoviska bolo odovzdávať 
teoretické vedomosti a zabezpečovať primeranú odbornú prax, pre študentov na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre 1. stupeň 
ZŠ. Úlohou pracoviska odboru Predškolská pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie 
v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú 
zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku. 
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (Mgr.) 
sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho vzdelávania, schopní organizačne a metodicky viesť inštitúcie 
predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí 
s kultúrnym hendikepom.  
Katedra sa však zameriava tiež na praktickú formáciu študentov a vedie ich k znalosti a schopnosti 
reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a schopnosť primerane odborne 
argumentovať. Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, kultúrneho i spoločenského 
výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných 
pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami 
pedagogickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike,  Českej republike, Nemecku 
a Rakúsku.  
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 Cieľom vedeckej činnosti je výskum v  predškolskej a elementárnej pedagogike.  Naplnenie cieľov je 
orientované na publikačnú činnosť a uskutočnenie pedagogickej činnosti pedagógov. Pedagogická činnosť  je 
zameraná na študentov, budúcich učiteľov, v oblasti výchovy a vzdelávania, získavania teoretických 
a praktických vedomostí a zručností v práci s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Táto činnosť 
sa realizuje najmä v oblastiach zvyšovania kvalifikácie učiteľov a pracovníkov predškolských zariadení, 
centier voľného času a učiteľov na 1. stupni ZŠ, rozvoji foriem a metód didaktiky, výučby a výchovy 
v predškolských zariadenia, centrách voľného času a na 1. stupni ZŠ, organizovaním výstav výtvarných prác 
a technickej zručnosti detí predškolského veku a na 1. stupni ZŚ a tvorbou a prezentáciou didaktických 
pomôcok pre učiteľov a žiakov predškolského a mladšieho školského veku. 
Vedecko-výskumná a umelecká činnosť bola v oblasti výtvarného umenia zameraná na základný výskum 
výtvarného umenia a didaktiky výtvarného umenia s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú vedecko-
výskumnú a pedagogickú činnosť katedry. 
Výskum bol zameraný na štúdium problematiky základného a aktuálneho diania vo výtvarnom umení, na 
rozvoj kreatívneho myslenia a výchova k umeniu pomocou umenia, na výtvarné umenie inšpirované krajinou 
regiónu v užšej náväznosti, na jeho remeselnú a kultúrnu tradíciu, na rozvoj foriem a metód didaktiky a 
výučby moderného výtvarného umenia. Cieľom bolo  získavanie medzinárodných, národných a rezortných 
grantov, vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so zahraničnými a domácimi 
univerzitami, inštitúciami a organizáciami( ASP Tešín, AJD Čenstochová, FPHV Prešov,  Mondi SCP a.s. 
atď.), efektívne využívanie prác študentov, intenzívna a cieľavedomá publikačná činnosť, aktívne 
organizovanie vedeckých a odborných podujatí a účasť na nich. 
Katedra výtvarného umenia sa snaží o akreditovanie jednoodborového štúdia výtvarnej výchovy a jeho 
postupné prerastanie na jednoodborové bakalárske štúdium výtvarného umenia. 
 
Podané a riešené projekty 

 
Projekty ESF 

Katedra geografie  
ESF č.:11230100036: Akademický projektový inštitút ( inovatívna forma vzdelávania) 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. je koordinátorom projektu „Akademický projektový inštitút 
(inovatívna forma vzdelávania)“ dotovaného z ESF. Parciálne projekty sú zamerané na budovanie 
infraštruktúry fakulty a katedry a tým aj infraštruktúry pre vedeckovýskumnú činnosť. 
 
Katedra katechetiky a praktickej teológie 
ESF č. 11230100447: Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu doktorandov na 
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku  
Garant projektu: Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  
V roku 2006 bol vypracovaný, podaný a schválený projekt podporujúci vzdelávanie a profesionálny rast 
doktorandov na Pedagogickej fakulte. Pri vypracovávaní bol reflektovaný Sektorový operačný program 
Ľudské zdroje, priorita 3: zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce. Cieľom projektu je realizácia vzdelávacích kurzov zameraných na podporu 
odborného profesionálneho rastu doktorandov oblastiach medzinárodnej mobility a spolupráce, vo využívaní 
informačných a komunikačných technológií, v príprave a manažmente vedeckých a medzinárodných 
projektov, a vo vedeckej metodológii. Projekt je realizovaný podľa harmonogramu realizácie od 1.12.2006, 
keď sa začalo verejné obstarávanie a zabezpečenie prostriedkov podporujúcich realizáciu a publicita projektu.  
 
Katedra matematiky 
ESF č. 11230220094: Modernizácia a inovácia vyučovania matematiky a informatiky so 
zreteľom na budúcich učiteľov a celoživotné vzdelávanie učiteľov (inovatívny projekt) 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Hlavným cieľom je zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania učiteľov prostredníctvom budovania 
jeho systémovej podpory, stimulácie nových programov a financovania realizácie programov ďalšieho 
vzdelávania. Prostredníctvom organizácie vedeckých konferencií a odborných seminárov s praktickými 
workshopmi a tvorivými dielňami projekt prispeje k skvalitneniu pedagogického procesu a celoživotného 
vzdelávania učiteľov matematiky a informatiky. V tomto roku sa na Katedre matematiky uskutočnili 
semináre modulov:  A. Stochastika v školskej matematike   (máj 2006) 
B. Matematická analýza v školskej matematike (október 2006) 
C. Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (máj 2006) 
V septembri 2006 sa vďaka projektu uskutočnil aj 7. ročník konferencie Matematika v škole dnes a zajtra. 
ESF č. 11230220297: Ďalšie a celoživotné vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky,   
informatiky, výtvarnej výchovy a biológie (inovatívny projekt). 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
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Hlavným cieľom je zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho a celoživotného vzdelávania učiteľov prostredníctvom 
budovania jeho systémovej podpory, stimulácie nových programov a financovania realizácie programov 
ďalšieho vzdelávania.  
Prostredníctvom organizácie vedeckých konferencií a odborných seminárov s praktickými workshopmi 
a tvorivými dielňami projekt prispeje k skvalitneniu pedagogického procesu, ďalšiemu a celoživotného 
vzdelávania učiteľov matematiky, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy a biológie. 
 
 
Katedra informatiky 
ESF Projekt č. 11230100463: Počítačové a jazykové znalosti docielia modernizáciu vyučovania 
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
V súlade s ideovým zámerom  sa začali realizovať certifikované školenia študentov fakulty v oblastiach 
jazykových zručností (anglický jazyk) a počítačových zručností v podobe medzinárodne certifikovaného 
osvedčenia ECDL. 
SOP Projekt č. ĽZ 2005/1-021, kód projektu 11230100106: Nové vedomosti pre poslucháčov 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
Boli vytvorené predpoklady a vstupné analýzy pre vytváranie modulových vzdelávacích programov a 
posilnenie kľúčových kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií a skvalitnenie 
vzdelávania vysokoškolských študentov prostredníctvom novej formy výučby – e -learningu. Model e -
learnigového vzdelávania bol implementovaný a odskúšaný v prostredí katedry informatiky. 
 
Katedra manažmentu 
MAIPLE č. 2004/1.3./02/086: MAIPLE - kurz Manažmentu, Anglického jazyka, Informatiky v 
regióne okresov Poprad a  Levoča. 
Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. Dalibor Mikuláš  
Spoluriešitelia:   Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., Doc.  RNDr. Ľudmila Lysá, PhD., Doc. Mgr. Ing. Milan 
Droppa, PhD. ,Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD., Ing. Pavel Mikuš, PhD., PhDr. Mgr. Eva Dirgová, Ing. Peter 
Vyhnal, Ing. Pavol Budaj, Ing. Gabriela Budajová. 
 

Projekty VEGA 
Katedra biológie a ekológie 
VEGA č. 2/4168/04 :Kolobeh látok vo vybraných lesných ekosystémoch 
Vedúci projektu: Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.  
Zástupca vedúceho projektu : Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Spoluriešitelia projektu: Ing. Jozef Macko, MVDr. Gabriela Hrkľová, PaedDr. Erika Maliníková,  Ing. Dana 
Blahutová, Silvia Lukáčová. 
Ciele projektu: Kvantifikovať atmosferickú depozíciu a urobiť jej matematicko-štatistickú interpretáciu. Zistiť 
druhovú diverzitu, početnosť a štruktúru vybranej skupiny zooedafónu a posúdiť jej podiel v kolobehu  
prvkov . 
VEGA 2007-2009: Chemizmus zrážok a biota lesných ekosystémov 
Vedúci projektu: prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
Zástupca vedúceho projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU  
Spoluriešitelia projektu: doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., Ing. Dana Blahútová, Ing. Jozef Macko, PhD., RNDr. 
Zuzana Žáčková, PhD., Silvia Lukáčová. 
Projekt podaný a schválený. 
 
Katedra geografie 
VEGA č. 1/3075/06: Analýza zdrojov krajiny, ich využitie a hodnotenie zmien krajinnej 
štruktúry severozápadného Slovenska  
Vedúci projektu: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU 
Spoluriešitelia: Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc., prof. RNDr. Dionýz 
Vass, DrSc., RNDr. Ivana Tomčíková 
V roku 2006 členovia riešiteľského kolektívu publikovali celkom 25 vedeckých prác zameraných na riešenie 
vedeckého projektu v štruktúre: 3 v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 8 v domácich 
nekarentovaných časopisoch, 2 v zahraničných recenzovaných zborníkoch, 1 v domácom recenzovanom 
zborníku, 4 publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách a 7 publikovaných príspevkov 
na domácich vedeckých konferenciách 
 
Katedra hudobného umenia 
VEGA č. 1/3727/06: Spišský antifonár sign. Ms. No 2 ako prameň kultúry na Spiši na prelome 
15. a 16. storočia 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 
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V uplynulom roku riešiteľský kolektív vykonal digitalizáciu kódexu. Okrem toho bol vykonaný podrobný opis 
kódexu z hľadiska kodikologického, teda otázky spojené  s pisárskym materiálom (pergamen, skladba knihy, 
väzba knihy), problémy paleografické písma (jedného, či viacerých pisárov). 
VEGA č. 1/4732/07 : Výskum potenciálu kantorov a organistov v obciach a mestách regiónu 
Spiš v priebehu 20. storočia a analýza podmienok pre zvýšenie ich odbornej úrovne a 
spoločenskej akceptácie v súčasných podmienkach. 
Vedúci projektu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Projekt podaný a schválený. 
 
Katedra sociálnej práce 
VEGA: Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov a ich motivácia 
k výkonu tohto povolania. 
Vedúci projektu: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu: PhDr. Angela Almašiová, Ing. Zuzana Gejdošová  
Projekt je v schvaľovaní.  

Projekty APVV 
Katedra hudobného umenia 
APVV : 51-043605: Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku 
Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. Eva Veselovská, PhD.; ÚHV SAV 
Spoluriešiteľ projektu z katedry PF KU: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.  

PaedDr. Janka Bednáriková 
V roku 2006 riešiteľský kolektív uskutočnil viacero výskumov v archívoch a múzeách Slovenska, kde sa 
podarilo nájsť okolo 200 pergamenových fragmentov s diastematickou notáciou. Tie boli podrobené 
základnému výskumu a v ďalšej fáze výskumu budú podrobené dôkladnej paleografickej analýze, 
liturgickému výskumu a komparácii, a taktiež muzikologickému bádaniu. 
 
Katedra sociálnej práce 
APVV : 0328 – 06 : Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov a ich 
motivácia k výkonu tohto povolania. 
Vedúci  riešiteľ projektu: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
Zástupca vedúceho riešiteľa: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu: PhDr. Angela Almašiová, Ing. Zuzana Gejdošová, PhDr. Ing. Emília Janigová.   
Projekt je v schvaľovaní 
 

Projekty KEGA 
Katedra geografie 
KEGA č. 3/4058/06: Vývoj e -learningového  modelu vysokoškolského kurzu Základy 
kartografie 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 
 Dosiahnuté výsledky riešenia projektu KEGA v roku 2006: 7 publikačných výstupov, z toho dva učebné texty 
v elektronickej forme,  aktívna účasť na dvoch medzinárodných seminároch (v Bratislave a Hradci Králové) 
z toho jeden referát publikovaný. Publikačná činnosť je zameraná na dva okruhy problémov: obsah kurzu 
kartografie a súvisiaca kartografická teórie, formálne aspekty e -learningu z pohľadu implementácie tohto 
kurzu. 
 
Katedra katechetiky a praktickej teológie 
KEGA č. 3/4061/06: Vytvorenie metodických príručiek pre prácu s biblickými naratívnymi 
textami vo vyučovaní Náboženskej výchovy 
Vedúci riešiteľ projektu: Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.  
V prvom roku riešenia tohto projektu sa riešiteľský kolektív sústredil predovšetkým na základný výskum. 
Jeho predmetom boli naratívne biblické texty a s tým súvisiaca naratívny prístup interpretácie biblických 
metód. Jednou z hlavných foriem biblického textu je narácia, rozprávanie. Ona tvorí základnú literárnu 
štruktúru teológie Starého i Nového zákona. Veľký význam biblického rozprávania v katechéze spočíva aj 
v tom, že angažuje nielen myslenie, ale aj je predstavivosť, emócie a vôľu. Rozprávanie umožňuje 
poslucháčovi prežiť udalosť, zažiť skúsenosť, obsiahnutú v rozprávaní, vedie k identifikácií s postavami 
rozprávania. Výsledky vstupného výskumu boli zhrnuté v niekoľkých publikovaných príspevkoch. Na 
publikovanie je pripravená stručná príručka naratívnej interpretácie biblických textov pre katechétov. 
KEGA  č. 3/4066/06: Prínos spišského biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na Spiši, 
Liptove a Orave 
Vedúci riešiteľ projektu: Doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.  
V prvej vstupnej fáze riešenia projektu sa riešiteľský kolektív sústredil na zbieranie výskumného historického 
a archívneho materiálu. Boli zozbierané príhovory a pastierske listy biskupa Jána Vojtaššáka. Už v prvom 
pastierskom liste sa biskup Ján Vojtaššák venoval problematike vzdelávania a katolíckeho školstva, načrtol 
v ňom niekoľko programových bodov. Oni sú východiskom pre ďalší výskum plánovitej činnosti biskupa 
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Vojtaššáka v oblasti vzdelávania. V ďalšom roku výskumu sa riešiteľský kolektív sústredí predovšetkým na 
„materiálny“ rozvoj školstva v tom období pričinením Jána Vojtaššáka, teda budovanie a materiálnu podporu 
škôl. 
 
Katedra hudobného umenia 
KEGA č. 3/2056/04:Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby 
Vedúci riešiteľ projektu a jeho pracovisko: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
Aktuálne výsledky riešenia projektu sa prezentujú v podobe zvukových nahrávok viacerých sakrálnych 
skladieb slovenských autorov alebo pochádzajúcich z nášho územia. Ide o diela vokálne, vokálno-
inštrumentálne a inštrumentálne. Tieto nahrávky budú v najbližšom čase súčasťou troch CD platní. Ďalšie 
výsledky výskumu by mali byť prezentované v zborníku. Budú to odborné a vedecké príspevky k tému 
slovenská sakrálna hudba, doplnené o notové ukážky. 
KEGA č. 3/4067/06: Rozvoj študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, organe a v 
sólovom speve na pedagogických fakultách prostredníctvom celoslovenských súťaží s 
medzinárodnou účasťou 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 
V uplynulom roku riešiteľský kolektív zorganizoval v dňoch 26.-28. októbra 2006 celoslovenskú súťaž 
s medzinárodnou účasťou pod názvom Študentská umelecká činnosť. Súťaži predchádzala príprava 
študentov, ktorá spočívala v účasti na školských prehrávkach, interpretačných seminároch a verejných 
umeleckých vystúpeniach. Súťaže sa zúčastnilo spolu 48 študentov z dvoch zahraničných a štyroch 
slovenských univerzít. Uvedená súťaž vytvorila priestor na umelecké prezentácie študentov učiteľských 
odborov a umožnila im porovnanie svojich schopností nielen v národnom ale aj v medzinárodnom kontexte. 
KEGA č. 3/4065/06: Interpretačné kurzy v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre 
študentov pedagogických fakúlt 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. 
V uplynulom roku riešiteľský kolektív zorganizoval v dňoch 24.-25. novembra 2006 Interpretačné kurzy 
v sólovom speve a zorganizuje 1.-2. decembra Interpretačné kurzy v hre na organe a 8.-9. decembra v hre na 
klavíri. Na Interpretačných kurzov v sólovom speve, ktorý bol zameraný na piesňovú tvorbu vystúpili so 
svojimi príspevkami: Mgr. art. Mária Henselová, Mgr. art. Emília Sadloňová a Prof. PhDr. Jozef Raninec, 
CSc. Praktickú interpretačnú časť Interpretačných kurzov viedla Mgr. art. Mária Henselová.  
Interpretačných kurzov v sólovom speve sa zúčastnilo 48 účastníkov, z toho bolo 17 aktívnych a 31 pasívnych 
účastníkov z Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Katedry hudby Fakulty 
prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Konzervatória v Žiline, v Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ 
v Ružomberku. Interpretačný kurz je prípravou na Študentskú umeleckú činnosť, ktorú organizuje Katedra 
hudobného umenia.  
Interpretačný kurz v hre na organe prebehol 1.-2. decembra a zúčastnilo sa ho 15 študentov z Katedry 
hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, z Katedry hudby Fakulty prírodných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline, z Konzervatória v Žiline, Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ v Ružomberku 
a Dolnom Kubíne. Prednášku a praktickú časť Interpretačného kurzu bude viesť doc. Dalibor Miklavčič – „4 
berühmte B: Bach-Buxtehude-Bruhns -Böhm“.  
Interpretačný kurz v hre na klavíri prebehol 8.-9. decembra a zúčastnilo sa ho 30 študentov z Katedry 
hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, z Katedry hudby Fakulty prírodných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline, z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, z Konzervatória v Žiline, 
Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ v Ružomberku a Dolnom Kubíne. Prednášku Interpretačného kurzu 
predniesla Prof. Ida Černecká – „Svet detí v tvorbe Roberta Schumanna s akcentom na dva najvýznamnejšie 
klavírne cykly - Detské scény, op. 15 a Album pre mládež, op. 68“ a praktickú časť Interpretačného kurzu 
viedli Prof. Ida Černecká a Mgr. art. František Pergler, ArtD. 
KEGA č. 3/4065/06: Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka 
(1856-1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa. 
Vedúci riešiteľ projektu a jeho pracovisko: PaedDr. Miriam Matejová, PhD. 
Cieľom projektu v prvom roku riešenia bolo uskutočniť hudobno-historický výskum hudobnej pozostalosti 
Jozefa Chládka, ktorá je uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Stanovený cieľ bol dosiahnutý 
skúmaním hudobných artefaktov, ktoré boli zoradené do katalógu. V uplynulom roku riešiteľský kolektív 
zorganizoval aj vedecký seminár zameraný na regionálne osobnosti slovenského hudobného života. Seminár 
sa uskutočnil dňa 28. novembra 2006. V rámci seminára sa uskutočnil koncert z diela J. Chládka. 
 
Katedra matematiky 
KEGA č. 3/4264/06 Aplikácie pôvodných vedeckých výsledkov z diskrétnej matematiky na 
motiváciu učiteľov a žiakov pre odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky. (2006-
08) 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
V tomto roku boli publikované, resp. prijaté do tlače štyri práce, ktoré sú venované aplikáciám magických 
štvorcov a kociek vo vyučovaní. Tri práce sú napísané v anglickom jazyku a budú publikované v USA a 
Poľsku. Učitelia matematiky Gymnázia v Košiciach začali v tomto školskom roku viesť matematický krúžok 
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venovaný magickým štvorcom a ich zovšeobecneniam. V rámci prípravy pripravili niekoľko  vhodných 
učebných  materiálov a ich začali ich overovanie vo vyučovaní. Práce riešiteľov sa stretli s významným 
ohlasom didaktikov matematiky rôznych krajín, ktorí prejavili záujem o spoluprácu. Plánované ciele sa plnili. 
V pokročilom štádiu rozpracovania sú práce na ďalších troch článkoch a jednej knihe. 
KEGA č. 3/3269/05 Rekonštrukcia diela prof. Ing. Igora Kluvánka, CSc. k nedožitým 75. 
narodeninám (2005-07) 
Vedúci riešiteľ projektu: h.doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Spolupracujúce pracovisko: FPV UKF Nitra – prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. 
V roku 2006 pokračuje projekt svojim druhým rokom riešenia. V tomto roku vyšla knižne monografia 
profesora Igora Kluvánka Prípravný kurz k diferenciálnemu integrálnemu počtu, ide o prvý zväzok kurzu 
matematickej analýzy, ktorý navrhol profesor Kluvánek a zanechal v anglických rukopisoch. 
Najvýznamnejšou akciou v rámci tohto projektu v roku 2006 bolo zorganizovanie celoslovenského seminára, 
ktorý bol venovaný   dielu a životu profesora Igora Kluvánka. Seminára sa zúčastnili všetci najvýznamnejší 
slovenskí matematici. V rámci tohto projektu sa podarilo e- learningovo spracovať časti diferenciálny počet 
jednej  reálnej premennej. Dosiahnuté výsledky riešitelia projektu prezentovali na konferenciách v zahraničí 
a Slovensku. 
 
Katedra informatiky 
KEGA č.  3/3107/05 Virtuálna katedra a e -learning vo výučbe 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD. 
Projekt je v druhom roku riešenia. Výsledky plne korešpondujú s plánom a ideovým zámerom projektu. Je 
predpoklad úspešného ukončenia projektu v roku 2007. 
 
Katedra pedagogiky 
V akademickom roku 2006/2007 Katedra pedagogiky podala projekt KEGA:  
Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických javov 
v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách. 
Vedúci projektu: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
Projekt je v schvaľovaní. 
 
Katedra výtvarného umenia 
KEGA č. 3/1252/03: Identity of space 
Hlavný riešiteľ projektu: doc. akad. mal. Pavol Rusko 
Riešitelia projektu: : PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
Najdôležitejšie výsledky projektu za r. 2006 sa uskutočnili: 
Medzinárodný workshop študentov a pedagógov KVU a Bufalo State College z USA na Slanickej Osade. 
Katalóg z Medzinárodného workshopu študentov a pedagógov KVU a Bufalo State College. 
 

Rozvojové projekty MŠ SR 
Rozvojový projekt PF KU č. 9/5b/2006 :Fakultný helpdesk 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Rudolf Kollár  
Cieľom projektu bolo zakúpenie 2 ks notebook IBM s príslušenstvom a s tlačiarňou. 
Rozvojový projekt PF KU č. 10/5e/2006 : Dochádzkový systém 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Rudolf Kollár  
Cieľom bolo zakúpenie a nainštalovanie dochádzkového systému na stredisku v Ružomberku a v Poprade. 
Daný dochádzkový systém bol zaintegrovaný do ekonomických  a personálnych systémov fakulty. 
 
Katedra biológie 
Rozvojový projekt č.2/6/2006: Dobudovanie špecializovanej výučbovej miestnosti 
molekulárnej biológie, genetiky, morfológie, taxonómie rastlín a živočíchov 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Využívanie najnovších poznatkov vedy a techniky v biologických disciplínach vo vyučovacom procese 
predstavuje dôležitý faktor, ktorý môže pozitívne ovplyvniť efektivitu vyučovacieho procesu. Výchovno-
vzdelávací proces si vyžaduje neustálu aktualizáciu poznatkov u rýchlo sa rozvíjajúcich biologických disciplín 
(napr. u molekulárnej biológie) aplikáciou výsledkov vedeckého výskumu do výučby. Na Katedre biológie a 
ekológie PF KU pôsobí v súčasnosti 5 doktorandov - týmto sa pre nás núka dobrá možnosť na zavádzanie 
najnovších poznatkov ich vedeckého výskumu do výučbového procesu. Takýto prístup si však vyžaduje 
adekvátne materiálové a prístrojové vybavenie. 
Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Katedre biológie a ekológie PF KU si vyžaduje 
dobudovanie špecializovanej výučbovej miestnosti (pracovne) zameranú na biologické disciplíny: 
molekulárna biológia, genetika, systematická botanika, systematika bezstavovcov a stavovcov, fyziológia 
rastlín a živočíchov, anatómia, histológia a cytológia. 
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Katedra hudobného umenia 
Rozvojový projekt: Cezhraničná  spolupráca 
Vedúci riešiteľ projektu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.  
Projekt riešený v roku 2006 bol zameraný na spoluprácu poľskými univerzitami sa vysokými školami 
pôsobiacimi v prihraničnej oblasti. PF KU tento projekt riešila spolu s Pápežskou teologickou akadémiou 
v Krakove, s Akadémiou Jana Dlugosza w Czestochowie a Sliezskou univerzitou v Katowiciach. V rámci tohto 
projektu bol zorganizovaný umelecký workshop a uskutočnené hosťujúce prednášky. 
 
Katedra matematiky 
Rozvojový projekt č. 1/5c/2006: Inovatívny prístup k vyučovaniu matematickej analýzy 
prostredníctvom webu.  
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie webového rozhrania pomocou ktorého by študenti ľahšie zvládli 
predmet matematická analýza, hlavne časti venované súčtom radu, priebehu funkcií, spojitosti limity. 
Projektom sa zlepšilo a skvalitnilo programové vybavenie v náväznosti na zavádzaný e -learningový systém 
Moodle. 
 
Katedra pedagogiky 
Rozvojový projekt: Rozvoj dištančného vzdelávania s využitím videokonferenčných 
a archívnych technológií v tvorivom vyučovaní  ( II. Etapa e – learning)   
Vedúci riešiteľ projektu: prof. PaedDr. Irena Lokšová, PhD. 
Projekt nadväzuje na Centrálny projekt MŠ SR „ WEB orientovaná videokonferenčná technológia pre 
akademické Slovensko“, výsledky riešenia projektu „ Virtuálna kolaborácia“ v oblasti didaktiky výučby  
prostredníctvom využitia IKT ( videokonferencií, videodtreaming a „ video on demand“) a na slovenskú 
videokonferenčnú sieť, ktorá umožňuje akademickým pracovníkom a študentom efektívnu komunikáciu so 
svetom. Výsledky riešenia projektu „ Virtuálna kolabrácia“ boli publikované v odborných periodikách 
a prezentované na celoštátnych  konferenciách. 
 

Grantové úlohy PF KU v Ružomberku 
Katedra chémie 
Vnútorná grantová úloha Pedagogickej fakulty KU: 
Projekt: Vytvorenie hypertextovej učebnice predmetu „Chemické výpočty“, 2006-07,     
Ružomberok 
Hlavní riešitelia: Ing. Renata Bellová, Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.  
Cieľom úlohy bolo vytvorenie hypertextovej učebnice na CD – nosičoch, ktorá by uľahčila štúdium nielen 
interným študentom, ale aj externistom. Obsahom sú nevyriešené úlohy, ale i vzorovo – vyriešené úlohy 
z rôznych oblastí chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly sú konštruované od najjednoduchších úloh, k tým 
zložitejším, problémovým úlohám. Túto študijnú pomôcku môžu využívať aj študenti – budúci pedagógovia 
pri výučbe chémie na základných, prípadne stredných školách. 
 
Katedra sociálnej práce 
Grantový fond PF Ružomberok  4/PFKU/2006:  Šanca pre všetkých 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Irena Kamanová 
Spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Gejdošová 
Cieľom projektu je individuálny prístup k ľuďom so zdravotným obmedzením. Projekt sa začne realizovať 
v spolupráci s ADOS a Mestským úradom v Ružomberku, kde sa získajú informácie o možnosti návštevy 
v primárnom prostredí u jedincov so zdravotným znevýhodnením. Projekt má edukačnú funkciu, ktorá 
spočíva v zapojení študentov ako asistentov pri pomoci uspokojovanie sociálnych potrieb. Predpokladaným 
vlastným prínosom je pravidelnými návštevami u klientov so zdravotným znevýhodnením prispieť 
k uspokojovaniu ich sociálnych potrieb. Za významný prínos pre študentov bude možnosť realizácie sociálnej 
práce ako praktickej činnosti pri práci s jednotlivcom. Prínos pre klientov bude v kladnom sýtení ich 
sociálnych potrieb. 
Grantový fond PF Ružomberok 1/PFKU/2006:  Špecializovaná učebňa pre sociálne vedy 
Hlavný riešiteľ projektu: h doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Cieľom projektu je zriadenie špecializovanej učebne, ktorá bude svojim vybavením slúžiť na odborné cvičenia 
pre výučbu rôznych odborných predmetov, cudzích jazykov, ktoré majú študenti sociálnej práce v študijnom 
programe odbor – sociálna práca. 
Grantový fond PF Ružomberok 3/PFKU/2006:  Evaluácia PF KU jej študentmi  
a absolventmi 
Hlavný riešiteľ:  PhDr. Angela Almašiová  
Spoluriešiteľ: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Mgr. Peter Lysý 
Predpokladaným vlastným prínosom je prostredníctvom dotazníkového výskumu získať široké poznatky o 
fakulte, ktoré majú pre jej riadenie veľký význam. V širšom horizonte tvoria získané poznatky časť obrazu o 
jednej z najmladších univerzít na Slovensku, svojím zameraním jedinej v bývalom Československu. Ako jeden 
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z pilierov vnútorného hodnotenia kvality vzdelávania na fakulte výskum prispeje k evaluácii celej univerzity, 
čo môže inšpirovať k podobnej činnosti aj iné univerzity na Slovensku. Za významný považujeme aj edukačný 
prínos v zapojení študentov Katedry sociálnej práce ako administrátorov výskumu. V neposlednom rade je 
prínosom aj overenie spolupráce výskumníkov s vedením fakulty. Ciele projektu v 1. roku jeho realizácie:  
vypracovanie dotazníkov, príprava anketárov – študentov na prácu anketárov (explanácia princípov 
terénneho výskumu a jeho metodológie), terénny zber informácií anketármi, editovanie získaných dát 
anketármi, spracovanie dát v štatistickom programe. 
Grantový fond PF Ružomberok 7/PFKU/2006: Správna cesta 
Hlavný riešiteľ:  Ing. Zuzana Gejdošová 
Spoluriešitelia: PhDr. Irena Kamanová,  PhDr. Angela Almašiová, Mgr. Soňa Dvorská 
Cieľom projektu je vzdelávanie a príprava pracovníkov Katedry sociálnej práce PF KU v Ružomberku v 
oblasti práce s ľuďmi. Počas Sociálno-psychologického výcviku účastníci získajú poznatky a zručnosti z 
oblasti efektívnej komunikácie, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov atď. Po ukončení 
kurzu sa účastníci dokážu efektívnejšie uplatniť  najmä v oblastiach spoločenskej praxe, riadenia 
nekomerčnej oblasti. Ide jednak o zvyšovanie kvalifikácie, odborný a profesionálny rast, ktorý je prínosom 
a umožní ďalšie vzdelávanie študentov ako i kolegov z pedagogickej praxe. Tréning a vzdelávanie pracovníkov 
Katedry sociálnej práce v oblasti práce s ľuďmi, rozširovanie odborných vedomostí a praktických zručností 
v oblasti efektívnej komunikácie, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov, kooperácie. 
Termín trvania:  december 2006 – január 2007.  
 
Projekty vedené mimo PF KU, do ktorých sa zapojili pracovníci PF KU 
 

Katedra Medzinárodné  
VEGA, KEGA, 
APVV 

Inštitucionálne, 
riešené na iných 
univerzitách 

Riešené  
na iných 
fakultách 

Iné 

Geografie 1     
Hudobného umenia  1   1 
Informatiky     1 
Manažmentu  2   2 
Psychológie a všeobecného základu  1  4  
Chémie 1     
Biológie a ekológie  2 1   
Katechetiky a praktickej 
teológie 1     

Matematiky  3    
Fyziky  1    
Pedagogiky  1 3   
Predškolskej a elementárnej 
pedagogiky    1 2 

Špeciálnej pedagogiky     1 
Sociálnej práce    1 1 
Telesnej výchovy a športu  1    
 
3.2. Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty je výsledkom vývoja počtu a štruktúry 
zamestnancov fakulty. Plán kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov je priebežne 
aktualizovaný s cieľom motivovať pracovníkov smerom k dosiahnutiu vedecko-pedagogických hodností. 
Aktívnu úlohu zohrávajú vedúci katedier, komisie pre vedu a ďalšie schválené opatrenia i uplatňované 
nástroje vedúce k efektívnejšiemu napĺňaniu kvalifikačných potrieb fakulty.  
 
3.3 Doktorandské štúdium 
 

Vedecká výchova doktorandov sa realizuje na PF KU prostredníctvom doktorandského štúdia vo 
vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ, v študijnom programe 1.1.10 Didaktika 
hudby a v študijnom programe Teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej, a v študijnom programe 
3.1.14 Sociálna práca.  
V súčasnosti má naša fakulta 110 doktorandov z toho 24 interných a 86 externých doktorandov. Každý 
doktorand má školiteľa, ktorý najneskôr do 30. 9. bežného roka predkladá dekanovi ročné hodnotenie 
plnenia študijného programu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie 
v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného programu doktoranda, dodržiavanie 
termínov. 
 Študijná časť doktoranda pozostáva z troch semestrov. Doktorandi v rámci svojho štúdia navštevujú 
semináre a prednášky z o 6 povinných a 3 voliteľných predmetov, ktoré im odporučí školiteľ podľa zamerania 
dizertačnej práce. Pre lepšiu prípravu na dizertačnú skúšku bola vypracovaná metodika na základe ktorej sa 
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doktorand môže dôkladne pripraviť. Znalosť svetového jazyka je podmienkou pre doktorandské štúdium. 
Doktorand, ktorý neabsolvoval túto jazykovú skúšku, je povinný ju vykonať do dizertačnej skúšky.  
 Doktorandi študujúci na našej fakulte majú možnosť publikovať svoje vedecké poznatky 
v univerzitnom časopise Disputationes scientificae Universitas catholicae in Ružomberok. 
 V minulom roku obhájili dizertačnú skúšku 14 doktorandi a 6 doktorandi úspešne obhájili dizertačné 
práce. 
 

Stav akreditovaných programov 3. stupňa 
 

podľa zákona 172/90 podľa zákona 131/2002 
teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ Didaktika hudby 
 Teória vzdelávania náboženskej výchovy 
 Sociálna práca 

 
3.4. Publikačná činnosť 
 
V roku 2006 sa na úrovni vedecko-výskumnej činnosti výrazne podieľa publikačná a umelecká činnosť na 
jednotlivých pracoviskách. Pracovníci fakulty publikovali v roku 2006 viac ako .... monografií, skrípt, 
vlastných vedeckých prác, článkov časopisoch a v zborníkoch. 
 Výrazne vzrástol počet publikovaných monografií, skrípt, ale aj počet vedeckých prác prezentovaných 
na konferenciách doma a v zahraničí. Rezervy sú najmä v publikovaní v karentovaných časopisoch 
a nedostatočným citačným ohlasom na viaceré práce. 
Na podporu publikačnej činnosti slúži aj Edičné stredisko PF KU, pomocou ktorého sa vydávajú monografie, 
štúdie, skriptá. Prostredníctvom edičného strediska pravidelne štvrťročne už 6. rok vydáva recenzovaný 
vedecký univerzitný časopis Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 
 
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  
AAA01  Akimjak, Amantius.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu filozoficznej szkoły lubelskiej. Lublin : 
Norbertinum, 2006.67s. ISBN 83-7222-263-0 
AAA02  Akimjak, Amantius.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu O. M. Alberta Krąpca, OP. Lublin : 
Norbertinum, 2006.154 s. ISBN 83-7222-262-2 
AAA03  Adamko, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980  roku. 
Lublin : Norbertinum, 2006, 274 s. ISBN 83-7222-269-X 
AAA04  Košč, Stanislav: Moralność polityczna – polityka moralna. Antropologiczno-teologiczne wymiary 
moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II. (Politická morálka – morálna politika. 
Antropologicko-teologické rozmery politickej morálky vo svetle náuky Jána Pavla II.). Lublin : Norbertinum, 
2006, 254 s., ISBN 978-83-7222-284-8. 
AAA05  Jablonský, Tomáš : Cooperative Learning in School Education - terminological, methodological, 
historical, contentual and empirical dimensions. Kraków : FALL, 2006. ISBN 83-60117-31-4 /114 s./ 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
AAB01  Stollárová, Nadežda – Kubatka, Peter: Molekulová biológia v praxi, Ružomberok 2006, s.75, 
ISBN 80-8084-094-6 
AAB02  Hrčka Jozef – Krška, Peter – Mikušová, Michaela: Afinita 16-17 ročných žiakov ku 
športovaniu a ich skúsenosť s nelegálnymi drogami v banskobystrickom regióne. Ružomberok: PF KU, 2006. 
60 s.  ISBN 80-8084-061-X 
AAB03  Košč, Stanislav: Spoločenské posolstvo encyklík Jána Pavla II. Ružomberok : PF KU 
v Ružomberku,  v edícii: Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae – Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty č. 
87, 2006, 128 s., ISBN 80-8084-067-9, ISSN 1336-2232. 
AAB04  Banáry, Boris: Stručný prehľad dejín hudby I. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006.71 s. 
ISBN 80-8084-131-4 
AAB05  Akimjak, Amantius – Adamko, Rastislav – Bednáriková, Jana: Spišský graduál Juraja  
z Kežmarku z roku 1426, Ružomberok 2006. 612 s. ISBN 80-8084-053-9 
AAB06  Matejová, Miriam: Dejiny hudobnej estetiky od antického staroveku po klasicizmus. (Príspevok 
k základom vyučovania hudobnej estetiky na vysokých školách). Ružomberok: PF KU v Ružomberku, 
2006.75s., ISBN 80-84-059-8, ISSN 1336-2232 
AAB07  Gejdoš, Miroslav: Mária Rosa Molas a jej Pedagogika: Ružomberok: Pedagogická fakulta  KU 
2006,61 s. ISBN 80-8084-075-X,ISSN 1336 – 2232 
AAB08  Kopka, Ján: Skúmanie v školskej matematike, PF KU Ružomberok 2006, 152 strán, ISBN 80-
9084-064-4. 
AAB09  Kluvánek, Igor: Prípravný kurz k diferenciálnemu a integrálnemu počtu, PF KU Ružomberok 
2006, 363 s. ISBN 80-9084-069-5 
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AAB10  Dlugoš, František: Historia Ecclesiae Christi. Levoča : MTM Levoča 2006.s. 351. ISBN 80–89187–
08–0 
AAB11  Dlugoš, František: Štefan Barnáš – Episcopus dolorum. Levoča : MTM Levoča, 2006. s. 223. ISBN 
80-89187-11-0 
AAB12  Dlugoš, František: Mariánska hora v slove a obrazoch. Levoča : MTM Levoča, 2006.s. 240.ISBN 
80-89187-07-2 
AAB13  Dlugoš, František – Linder, Vladimír: Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami. Levoča : 
MTM Levoča, 2006.s. 226. ISBN 80-89187-10-2 
AAB14  Pekarčík, Ľubomír: Humanizmus v sociálnej starostlivosti o človeka, Edičné stredisko 
Pedagogickej fakulty, Ružomberok 2006. str. 85. ISBN 80-8084-118-7, ISSN 1336-2232 
AAB15  Pekarčík, Ľubomír: Liturgická kerygma v katechéze na základných školách na Slovensku  vo svetle 
Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ružomberok : Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-8084-1119-5, 72 s. ISSN 
1336-2332 
AAB16  Mihalčová, Bohuslava – Pružinský, Michal: O manažmente a manažovaní.  Monografia – Studia 
Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 99.  Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006. 241 
s. ISBN 80-8084-122-5, ISSN 1336-2232. 
AAB17  Mazůrek, Jaroslav: Kremnický montanista, život a dielo Bedricha Gayera. Banská Bystrica, Trian, 
2006, 465 s. ISBN 80-88945-86-0 
AAB18  Dudinská, Elvíra – Budajová, Gabriela – Budaj, Pavol: Analýzy v marketingovom plánovaní. Prešov, 
Vyd. M. Vaška 2006, 150 s. ISBN 80-7165-584-8 
AAB19  Jablonský, Tomáš : Kooperatívne učenie vo výchove. – 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta 
Trnavská univerzita, 2006. ISBN 80-89187-13-7  /184 s./ 
 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  
ACB01  Košč, Stanislav: Stručné dejiny katolíckej spoločenskej náuky. Ružomberok : PF KU 
v Ružomberku, 2006, 103 s. ISBN 80-8084-054-7  
ACB02  Billich, Martin – Trenkler, Marián:  Zbierka úloh z analytickej geometrie. PF KU,  Ružomberok   
2006, 101 strán – ISBN 80-8084-113-6. 
ACB03  Jenčo, Michal – Vyhnal, Peter: Informačné systémy organizácie. Vysokoškolská  učebnica. Prešov: 
AKCENT PRINT, Prešov, 2006. 188 s. ISBN 80-969419-6-8  
ACB04  Mazurek, Jaroslav: Diplomatický a spoločenský protokol – história, vývoj a súčasnosť.Banská 
Bystrica, Koprint 2006, 96 s.  
ACB05  Mazurek, Jaroslav: Hospodárske dejiny – vybrané kapitoly. Poprad 2006, 192 strán. ( v tlači) 
ACB06 Mikuš, Pavel-Droppa, Milan-Budaj, Pavol: Vybrané problémy teórie manažmentu 
a marketingu.  Vysokoškolská učebnica. Ružomberok, Katolícka univerzita v  Ružomberku. 187 s. ISBN 80-
8084-077-6. 
ACB07  Dudinská, Elvíra-Novotná, Ľudmila -Droppa, Milan: Riadenie vzťahov so zákazníkmi 
v globálnej ekonomike. Vysokoškolská učebnica. Prešov, Vydavateľstvo M. Vaška 2006.  219 s. ISBN 80-
7165-550-3. 
 
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 
BAB01  Jablonský, Tomáš : Kooperatívne učenie – učenie sa spoluprácou. Banská Bystrica 
Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8041-488-2 /počet strán 140/ 
 
3.5. Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  
 
Katedra biológie a ekológie 
Biológia v škole dnes a zajtra, KBE PF KU v Ružomberku, 12. -14. 9. 2006   
Charakteristika podujatia: Biológia  na 1. a 2. stupni základných škôl a na gymnáziách, informačné 
a komunikačné technológie vo vyučovaní biológie, nové trendy vo vyučovaní genetiky, molekulovej biológie, 
evolučnej biológie, fyziológie a cytológie 
Pracovný seminár k zriadeniu biologických učební, Štátny potravinový a veterinárny ústav v Dolnom 
Kubíne, KBE PF KU v Ružomberku, 26.9.2006  
Charakteristika podujatia: Exkurzia v ústave s prednáškami z oddelení potravinárskej  chémie, 
mikrobiológie, virológie, parazitológie a molekulovej biológie 
Najnovšie poznatky v biologických disciplínach, Trlenská dolina, KBE PF KU v Ružomberku, 6. – 7. 11. 
2006 
Charakteristika podujatia: Prednášky o nových metódach molekulovej biológie :  PCR,  RFLP, FISH, 
hybridizácia. Prezentácia najmodernejšej laboratórnej techniky firmou Intertec. 
 
Katedra hudobného umenia 
Vedecký seminár o slovenskej sakrálnej hudbe 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 22. 3. 2006 
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Vedecký seminár sa konal v rámci riešenia projektu KEGA 3/2056/04: „Výskum, zber a realizácia nahrávok 
diel slovenskej sakrálnej hudby“. Na seminári s vedeckými príspevkami vystúpili odborníci z oblasti 
hudobnej vedy: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., Dr. Ladislav Kačic, Mgr. Eva Veselovská, PhD. a Mgr. 
Rastislav Podpera, PhD. 
Kurz pre organistov banskobystrickej diecézy 
Katedrála v Banskej Bystrici, organizátor Diecézna liturgická komisia, 13. 5. 2006 
Prednáška h. doc. ThDr.  Rastislava  Adamka, PhD. a vystúpenie Scholy cantorum KHU PF KU. 
Európsky festival umeleckého školstva 
Spišská Nová Ves a Poprad, organizátor – SRRZ, 18.-21. 5. 2006 
Umelecká a odborná garancia podujatia, koncert, príprava a realizácia sv. omše a ekumenickej bohoslužby – 
zbor Benedictus a Schola cantorum 
Kurz pre chrámových organistov a kantorov 2006 
Terchová, organizátor – KHU, 2.-8. 7. 2006 
Kurz je určený pre chrámových organistov, kantorov a dirigentov z celého Slovenska tradične organizovaný 
a vedený pedagógmi KHU a pozvanými hosťami zo zahraničia. 
Európsky deň rodičov a škôl v Trnave  
Trnava, organizátor – SRRZ, 11. 10. 2006  
Umelecká a odborná garancia podujatia, koncert a príprava i realizácia liturgie - zbor Benedictus a Schola 
cantorum. 
Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 26.-28. 10. 2006  
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou o využívaní gregoriánskych spevov v liturgii v jednotlivých 
európskych krajinách. 
Liptovské zborové dni 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 15.-19. 11. 2006 
Festival zborového spevu, v rámci ktorého sa uskutočnil wokshop, zborové dielne, verejný koncert 
a nahrávanie CD platne. Na podujatí sa zúčastnili spevácky zbor Benedictus (KU) a zbor Cantus Choralis 
(UJEP). 
Deň sv. Cecílie – patrónky hudobníkov 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 22. 11. 2006 
Príprava a slávenie liturgie v latinskom jazyku – Schola cantorum; stretnutie pedagógov so študentmi. 
Interpretačný seminár v sólovom speve s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 24.-25. 11. 2006  
Prednášky a workshop pozvaných odborníkov (Mgr. art. E. Sadloňová, Prof. J. Raninec a Mgr. art. M. 
Henselová) – hlasových pedagógov a popredných interpretov – na tému „Piesňová tvorba“, určené pre 
študentov sólového spevu rôznych typov domácich i zahraničných vysokých škôl, ale aj hlasových pedagógov, 
pôsobiacich v praxi. 
Vedecký seminár o živote a tvorbe Jozefa Chládka  
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 28. 11. 2006 
Vedecký seminár zameraný na regionálne osobnosti slovenského hudobného života. V rámci seminára sa 
uskutočnil koncert z diela J. Chládka. 
 
Interpretačný seminár v hre na organe s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 1.-2. 12. 2006 
Prednášky a workshop, vedený doc. Daliborom Miklavčičom (KUG Graz) –pedagóga organovej hry 
a popredného interpreta – na tému „Štyri slávne B: Bach - Buxtehude – Bruhns - Böhm“, určené pre 
študentov organovej hry rôznych typov domácich i zahraničných vysokých škôl, ale aj pedagógov, pôsobiacich 
v praxi. 
Interpretačný seminár v hre na klavíri s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 8.-9. 12. 2006 
Prednášky a workshop, vedený Prof. Idou Černeckou (VŠMÚ Bratislava) –pedagóga klavírnej hry 
a poprednej interpretky – na tému „Svet detí v tvorbe Róberta Schumanna“, určené pre študentov klavírnej 
hry rôznych typov domácich i zahraničných vysokých škôl, ale aj pedagógov, pôsobiacich v praxi. 
 
Katedra chémie 
Medzinárodný vedecko – odborný seminár:  Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných látok, 
rektorát Katolíckej univerzity, Ružomberok, organizovala Katedra chémie Pedagogickej fakulty KU 
Ružomberok, 9. novembra 2006. Stručná charakteristika podujatia:  
analýza rizík chemickej kontaminácie, nové smery v oblasti dekontaminácie nebezpečných chemických látok, 
manažment odstraňovania následkov po kontaminácii nebezpečnými chemickými látkami, tendencie 
chemických látok považovaných za potenciálne nástroje chemického terorizmu ku   chemickému spôsobu 
dekontaminácie. 
Seminára sa zúčastnili pracovníci rezortu : 
Školstva Českej republiky: TU – VŠB Ostrava a  Akadémia obrany -  Brno  
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Školstva Slovenskej republiky :UMB / PFV – Banská Bystrica, Žilinskej univerzity / FŠI, Trenčianskej 
univerzity, Akadémie ozbrojených síl – Liptovský Mikuláš, Národnej akadémie obrany – Liptovský Mikuláš 
Ministerstva obrany: GŠ OS SR Bratislava, SV ZHN Trenčín, Vojenského útvaru Čereňany, Vojenského 
technického ústavu Liptovský Mikuláš, ÚVN Ružomberok 
Ministerstva vnútra : Vzdelávacieho a výskumného ústavu CO Slov. Ľupča, Hasičského a záchranného zboru 
Žilina a Martin 
 
Katedra katechetiky a praktickej teológie 
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.),Ústav kánonického 
práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.),Katedra katechetiky a praktickej 
teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.) 
Dňa 15. februára 2006 sa na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku uskutočnila Konferencia z praktickej teológie a religionistiky, ktorá vo svojej 
podstate bola pokračovaním Konferencie na aktuálne spoločensko-teologické témy I., ktorá sa uskutočnila 7. 
decembra 2005 na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Konferenciu slávnostne otvoril Prof. ThDr. PhD. Amantius Akimjak, PhD., dekan Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a potom odovzdal slovo moderátorovi celej konferencie Prof. 
ThDr. PaedDr. ICLic. Jánovi Dudovi, PhD., vedúcemu Katedry katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na konferencii odzneli príspevky z rôznych oblastí súčasnej 
praktickej teológie a religionistiky: od prezentovania teologických východísk skúsenosti viery v dielach K. 
Rahnera, M. Bubera a P. Tillicha PhDr. Erikou Fertaľovou (Teologické východiská skúsenostného princípu 
viery), a pohľadu PaedDr. Bibiány Múdrej na to, čo je výchova a ako vychovávať (Pohľady na výchovu 
inšpirované Bibliou a dokumentmi Učiteľského úradu Cirkvi), cez dôvody pre spoluprácu filozofie a teológie 
podľa ThDr. Róberta Sarku, PhD. (Filozofia vhodná pre teologickú epistemológiu. Návrh v kontexte 
slovenského filozofického výskumu) a predstavenie kresťanského personalistu Nikolaja Berdajeva Mgr. 
Petrom Grečom (Význam tvorby Nikolaja Berdajeva pre religionistiku a fundamentálnu teológiu), či 
poskytnutie pohľadu religionistiky na fenomén spásy ThDr. Pavlom Linetom, PhD. (Problematika možnosti 
spásy aj v iných náboženstvách) ale aj objasnenie vplyvu arabskej kultúry a myslenia stredoveku na rozvoj 
a poznanie aristotelizmu v kresťanskej filozofii PhDr. Vladimírom Littvom, PhD. (Stredoveká Arabská 
filozofia a jej vplyv na kresťanské myslenie) až po poukázanie na výchovný potenciál malého spoločenstva 
ThLic. Ondrejom Šmidriakom (Malé spoločenstvá mládeže ako prostriedok duchovného rastu) a náčrt 
vzťahu medzi láskou a spravodlivosťou ThLic. Lucie Pečovskej (Ordo amoris - náčrt vzťahu medzi láskou 
a spravodlivosťou). Diskusie k príspevkom i konferencia samotná boli nielen obohatením poslucháčov 
o nové reflexie, ale poukázali aj na aktuálne a naliehavé otázky teológie. Konferencia bola obsahovo i formou 
pokračovaním úsilia katedry o vytvorenie stabilného priestoru na prezentovanie aktuálnych poznatkov, vízií a 
pôsobenia nielen pedagógov a študentov našej fakulty ale aj širšej odbornej nielen teologickej verejnosti, čo 
do budúcnosti aj predpokladáme.  
Konferencia pri príležitosti 85. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola 
Kmeťku, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka: Organová sieň rektorátu KU v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta K0U v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.), Ústav kánonického práva 
a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej teológie 
(Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Predseda SSKP (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.) 
Dňa 15. februára 2006 usporiadal Ústav kánonického práva a praktickej teológie PF KU konferenciu pri 
príležitosti 85. výročia konsekrácie troch slovenských biskupov (13.2.1921 v Nitre). Konferencia sa konala 
v Organovej sieni Rektorátu KU a otvoril ju svojim príhovorom dekan PF KU prof. ThDr. PhDr. Amantius 
Akimjak, PhD.. Po ňom vystúpil s básňou študent FF KU. Báseň pre toto podujatie vybral dekan FF KU doc. 
PhDr. Imrich Vaško, PhD.. Pozvanie na konferenciu prijal a s prednáškou vystúpil nástupca arcibiskupa Dr. 
Karola Kmeťku, súčasný nitriansky diecézny biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., ktorý hovoril 
práve o svojom predchodcovi Kmeťkovi. Druhým konsekrovaným biskupom v roku 1921 bol banskobystrický 
biskup Mons. Marián Blaha a jeho život a pôsobenie sa pokúsil zhodnotiť ThDr. Gabriel Brendza, PhD. 
z Banskej Bystrice. Na martyrium praesumptum spišského biskupa Jána Vojtaššáka poukázal vo svojej 
prednáške postulátor kauzy jeho beatifikácie prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. Rámec podujatia 
spestril svojim spevom spevácky zbor. 
Konferencia „DIALÓG TEOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE“, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.), Ústav kánonického 
práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej 
teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Ústav sociálnych vied (Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, 
PhD.), 
Katedra sociálnej práce (h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.) 
Dňa 29. marca 2006 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila Konferencia 
„DIALÓG TEOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE“, na ktorej organizácii sa podieľali Ústav kanonického práva  
a praktickej teológie a Ústav sociálnych vied, konkrétne Katedra katechetiky a praktickej teológie a Katedra 
sociálnej práce.  Konferenciu slávnostne otvoril a všetkých prítomných srdečne privítal Prof. ThDr. PhDr. 
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Amantius Akimjak, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Moderovania 
konferencie sa ujal Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., vedúci Katedry katechetiky a praktickej 
teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.   
Konferencia sa odohrávala v priestoroch Katedry sociálnej práce. Mala dve časti. Program predpoludním 
poskytol dialogické prednášky šiestich prednášajúcich, troch z oblasti teológie a troch z oblasti sociálnej 
práce. Prednášajúci sa zamerali na styčné plochy oboch disciplín a predostreli svoj pohľad na problematiku 
vzájomnej potreby disciplín. Odznela prednáška Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jána Dudu, PhD. (Teológia 
a sociálna práca), kde jasne odznela požiadavka spoločného dialogického napredovania. Podobne ako pohľad 
Doc. ThDr. PaedDr. Ľubomíra Pekarčíka, PhD. (Sociálna práca a teológia). Na dejinno-cirkevný pohľad boli 
poslucháči upozornení prednáškou Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Františka Dlugoša, PhD. (Vývoj sociálneho 
učenia Cirkvi od Jeruzalemského koncilu). Praktické zameranie a konkrétny pohľad poskytla prednáška Prof. 
ThDr. JCDr. Antona Fabiána (Rozvod ako sociálny problém a cirkevno-právne vyhlásenie neplatnosti 
manželstva). Ale aj prednáška PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD. (Láska ako styčný bod medzi teológiou 
a sociálnou prácou). Svieža prednáška h. doc. PhDr. Markéty Rusnákovej, PhD. (Stav súčasnej rodiny 
v kontexte sociálnej práce a kresťanských spoločenstiev) uzatvorila prednáškovú časť konferencie. Po obednej 
prestávke konferencia pokračovala diskusnými workshopmi, ktoré boli zamerané v duchu celej konferencie 
na dialóg teológie a sociálnej práce v štyroch konkrétnych oblastiach: rodina a manželstvo, bioetika, ekológia, 
právna oblasť. Workshopy boli priestorom na živú diskusiu, ktorá bola nielen obohatením poslucháčov 
o nové reflexie, ale poukázala aj na aktuálne a naliehavé otázky kladené na obe disciplíny. Konferencia 
predpokladá svoje pokračovanie v budúcnosti a snáď sa stane stabilným priestorom na prezentovanie 
aktuálnych poznatkov pedagógov a študentov našej fakulty v oblasti interdisciplinárnej spolupráce. 
XIII: Sympózium Kánonického práva (Dignitas connubii): Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka (Spišská Kapitula), Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, 
PhD.),Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Katedra 
katechetiky a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Slovenská spoločnosť 
kánonického práva, Spišské Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie 
garant: Konferencia biskupov Slovenska 
5. septembra 2006 Spišská Kapitula otvorila dokorán brány aby privítala a do 8. septembra hostila 
účastníkov XIII. Sympózia Kánonického práva. Téma sympózia - inštrukcia Dignitas connubii – bola 
lákadlom nielen pre právnikov kánonického práva a pracovníkov cirkevných tribunálov na Slovensku, ale aj 
pre zahraničných hostí prevažne z Českej republiky a právnikov svetského práva. Garantom celého podujatia 
bola Konferencia biskupov Slovenska. Na usporiadaní sa podieľali Slovenská spoločnosť kánonického práva, 
Spišská Kapitula,  Ústav kánonického práva a praktickej teológie PF KU v Ružomberku a v neposlednom rade 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie. Sympózium slávnostne otvoril J. E. Mons. 
Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Po otvorení vystúpil s úvodným príhovorom Mons. Prof. ThDr. 
Jozef Jarab, PhD., rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján 
Duda, PhD., predseda SSKP a vedúci Ústavu kánonického práva a praktickej teológie PF KU, ktorý predniesol 
úvodné pozdravné telegramy. Ako prvý vystúpil J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, s prednáškou 
otvárajúcou problematiku inštrukcie v celom jej obsahu. Celé sympózium, tak ako druhá časť programu 
úvodného dňa, sa nieslo v príjemnej atmosfére, kde nechýbali priateľské rozhovory účastníkov počas 
prestávok ale aj vo voľnom čase. Druhý deň sympózia moderoval J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. 
Pozdrav od J. E. Mons. Henryka Józefa Nowackého, apoštolského nuncia otvoril sériu prednášok v stredu, 
ktorá so sebou priniesla vystúpenie sudcu Rímskej roty Mons. Prof. Grzegora Erlebacha a prednášku dekana 
Fakulty východného kánonického práva z Ríma Prof. Cyrila Vasiľa. Mimoriadne obohacujúcimi boli aj 
prednášky J. E. Mons. Prof. Andrzeja Dziegu z Poľska a Doc. Jiřího Kašného, PhD. z Českých Budějovíc. 
Štvrtok, tretí deň sympózia, moderovaný J. E. Mons. Prof. ThDr. Františkom Tondrom, PhD., spišským 
biskupom, sa niesol oblasťou rozhrania kánonického a svetského práva. Odzneli veľmi zaujímavé a podnetné 
pohľady JUDr. Daniela Lipšica, PhD., JUDr. Milana Karabína, predsedu Najvyššieho súdu SR, JUDr. Antona 
Chromika, PhD., Doc. JUDr. Radoslava Prochazku, PhD. JSD., zástupcu SR pred súdmi ES a Prof. DDr. 
Elmara Guthoffa, ktorého prednášku predniesol jeho zástupca Stefan Gatzhammer. Otvorená diskusia sa 
predĺžila až do večerných hodín, kde už v menej formálnej atmosfére pokračovala počas garden - party. 
Záverečný deň bol venovaný referátom jednotlivých súdnych vikárov diecéz na Slovensku. Ukončenie 
sympózia bolo v komornej atmosfére zúčastnených s prianím Božieho požehnania do ďalšej práce. 
Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy II.: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.),Ústav kánonického 
práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej 
teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.)  
Dňa 7. decembra 2006 sa na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku uskutočnila Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy II., ktorá bola 
pokračovaním konferencie spred roka. Konferenciu slávnostne otvoril h. doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD., 
prodekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na konferencii odzneli príspevky 
z rôznych oblastí súčasnej teológie. Diskusie k jednotlivým príspevkom i konferencia samotná, napriek 
širokému záberu tém z teológie, bola obohatením poslucháčov o nové a zaujímavé reflexie. Samozrejme 
poukázala aj na veľa neriešených problémov položením aktuálnych a naliehavých otázok, no poskytla, vo 
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svojej komplexnosti, pohľad na súčasnú teológiu a do istej miery predznamenala jej budúce smerovanie. 
Konferencia, nielen svojim názvom ale aj obsahom, predpokladá svoje pokračovanie v budúcnosti a snáď sa 
stane stabilným priestorom na prezentovanie aktuálnych poznatkov nielen pedagógov a študentov našej 
fakulty, ale nadobudne i väčší rozmer a stane sa bázou pre konferencie, ktoré budú zamerané na užšie oblasti 
teologického bádania.   
 
Katedra matematiky   
Seminár: Igor Kluvánek k nedožitým 75 narodeninám: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 
Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 1.6.2006 
Seminár sa konal pri príležitosti nedožitých 75. narodenín významného slovenského matematika Igora 
Kluvánka. Zúčastnili sa ho poprední matematici zo Slovenska. Cieľom seminára bolo pripomenúť si pamiatku 
Igora Kluvánka, jeho prínos k rozvoju matematiky a vyučovania matematiky na Slovensku, ale i vo svete. 
Konferencia: Matematika v škole dnes a zajtra (7. ročník,) Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 
Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 11. – 13.9.2006 
V roku 2006 sa konal už 7. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Matematika v škole dnes a zajtra. 
Cieľom konferencie je výmena skúsenosti a poznatkov z rôznych oblasti didaktiky matematiky. Účastníkmi 
konferencie boli didaktici matematiky zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka 
a Ukrajiny ako aj učitelia ZŠ a SŠ na Slovensku. 
 
Katedra informatiky 
Seminár Informatika na ZŠ a SŠ:  Katedra informatiky, KI PF KU v Ružomberku, jún 2006. Seminár 
pre učiteľov ZŠ a SŠ v rámci projektu č. 11230220094  
Konferencia s medzinárodnou účasťou:  Informatika v škole a v praxi  II.  
KU Ružomberok, PF KU Ružomberok KI, september 2006  
Exkurzia na výstavu INVEX Brno, KI PF KU, október 2006 
Exkurzia do Brna na výstavu výpočtovej techniky Invex pre študentov vyšších ročníkov Informatiky a pedagógov 
KI. 
Vystúpenie študentov záverečného ročníka KI so svojimi diplomovými prácami 
Katedra informatiky, KI PF KU, december 2006. Kontrolné zamestnanie s vystúpením študentov 
záverečného ročníka KI so svojimi diplomovými prácami a 3. ročníka s bakalárskymi prácami. 
 
Katedra pedagogiky 
Medzinárodná vedecká konferencia: Rodina a nová evanjelizácia. 22.-23. september 2006,  
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katolícka Univerzita , Rada pre rodinu a mládež,  Diecézne centrum pre 
rodinu Banskobystrickej diecézy .Cieľom konferencie bolo reagovať na výzvy Familiaris Consirtio. 

• Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD. v máji 2006 sa podieľala na organizácii medzinárodnej exkurzie študentov a 
pedagógov z  Religionspädagogische Akademii der Diözese Graz – Seckau v Rakúsku na Slovensku a 
organizácii celoslovenského stretnutia rodín v Banskej Bystrici organizovaným Diecéznym pastoračným 
centrom pre rodinu Banskobystrickej diecézy, 9. júl 2006  
 
Katedra sociálnej práce 
Interdisciplinárna vedecká konferencia Dialóg teológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej 
práce, PF KU v Ružomberku, 29.3.2006. KSP PF KU v Ružomberku a Ústav kánonického práva a praktickej 
teológie. 
Organizačný výbor: PhDr. Irena Kamanová, Mgr. Viera Hubová 
Vzťah sociálnej práce a teológie pri riešení rôznych sociálnych problémov a krízových situácií človeka 
v spoločnosti. 
Medzinárodná odborná konferencia Význam študentskej odbornej praxe pre prípravu 
budúcich sociálnych pracovníkov,  Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 
Ružomberok, 8.11.2006, Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku . 
Organizačný výbor: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Irena Kamanová,      PhDr. Angela 
Almašiová, Ing. Zuzana Gejdošová. 
 Medzinárodná odborná konferencia bola veľkým  praktickým prínosom, kde sa potvrdil obrovský význam 
odborných študentských praxí. Nadobudli sa nové poznatky a inšpirácie pre organizáciu a praktické 
zabezpečovanie študentských odborných praxí v spolupráci s organizáciami a inštitúciami.  
 
Týždeň Európskej vedy  
Na PF KU  v Ružomberku sa uskutočnil v dňoch 6.11.2006-10.11.2006 Týždeň Európskej vedy   ako 
prezentácia výsledkov výskumu a jeho aplikácie na jednotlivých pracoviskách Pedagogickej fakulty. 
 Slávnostné otvorenie Týždňa Európskej vedy dekanom PF KU prof. ThDr. PhDr. Amantiom 
Akimjakom, PhD. bolo spojené aj s Dňom otvorených dverí na PF KU v Ružomberku. Každá katedra sa 
aktívne zapojila do prezentácie svojich výsledkov výskumu v ich odboroch vedy a výskumu. 
Študentská vedecká odborná  a umelecká činnosť katedier na PF KU 
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Študentská umelecká činnosť (3. ročník s medzinárodnou účasťou)  
Koncertná sála PF KU (210), Organová sieň rektorátu KU, organizátor – Katedra hudobného umenia PF KU, 
4.-5. 4. 2006. 
Súťaž v hre na klavíri, organe a v sólovom speve. Podujatie bolo určené pre študentov hudobnej výchovy 
pedagogických fakúlt zo Slovenska i zo zahraničia. Na tomto ročníku sa zúčastnilo 48 študentov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska. 
Študentská vedecká odborná činnosť - Katedra informatiky, KI PF KU, marec 2006 
Vystúpenie pomocných vedeckých a pedagogických síl z radov študentov KI so súťažnými prácami.  
Študentská vedecká odborná činnosť - Katedra sociálnej práce , KSP PF KU, marec 2006 
Školské kolo ŠVOČ. 
 
Koncertná a umelecká činnosť katedier PF KU 
 
Katedra hudobného umenia 
„Poďakovanie za lásku“ – veľkonočný koncert venovaný pamiatke Sv. otca Jána Pavla II. 
Terchová, organizátor – Obecný úrad, 23. 4. 2006 
Verejný koncert speváckeho zboru Benedictus, komorného súboru Dixit Dominus, Scholy cantorum 
a sólistov – pedagógov KHU. 
Verejný koncert, Jezuitský kostol v Ružomberku, organizátor – KHU, 3. 5. 2006 
Verejný koncert speváckeho zboru Benedictus, komorného súboru Dixit Dominus, Scholy cantorum 
a sólistov – pedagógov KHU. 
Koncert komornej hudby, Sabinov, ZUŠ v Sabinove a KHU PF KU v Ružomberku, 28. 5. 2006. Verejný 
koncert sólistov – pedagógov KHU (PaedDr. Mgr. Art. Miriam Žiarna, PhD.,  PaedDr. Mgr. Art. Zuzana 
Zahradníková a doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.) 
Koncertný výjazd zboru Benedictus a Scholy cantorum do Ústí nad Labem (UJEP)  
Ústi nad Labem, Litoměřice a Teplice, organizátor KHV UJEP a KHU KU, 13.-15. 10. 2006. Dve koncertné 
vystúpenia a spev počas liturgie - zbor Benedictus, Schola cantorum, sólisti z radov pedagógov KHU. 
Vianočný koncert 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 12. 12. 2006. Verejný koncert speváckeho zboru Benedictus, 
komorného súboru Dixit Dominus, Scholy cantorum a pedagógov – sólistov. 
 
Katedra výtvarného umenia 
Ľudové remeslá 
Vlkolínec,  PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 25. – 27. 5.2006. 
Výroba zvukových a kinetických ľudových nástrojov z dreva – píšťalky, mlynčeky ... 
Kriváň 2006 
Rektorát KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU, PaedDr. Mgr. art. Rastislav 
Biarinec, ArtD., 6. 5.2006. 
Prednáška spojená s výstavou o problematike „virtuálneho“ land artu a konceptual artu, realizovaná 
pomocou elektronických médií, v spolupráci s prof. Jurajom Melišom z VŠVU v Bratislave a Mgr. art. 
Ľubomírom Purdešom z FPHV v Prešove. 
Hry s umením 
Poprad, Tatranská galéria Poprad, doc. akad. mal. Pavol Rusko, 4. 5.2006. 
Výtvarná akcia študentov 4. ročníka KVU pri príležitosti podujatia Hry s umením. 
Identity of  Space 
Slanická Osada – Námestovo,  doc. akad. mal. Pavol Rusko, PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.,12. – 
21. 6. 2006. 
Medzinárodný workshop študentov a pedagógov PF KU v Ružomberku a Buffalo State College v USA. 
Prírodné pigmenty 
Hucisko, Poľsko, AJD Čenstochová, 17. – 21. 9. 2006. 
Medzinárodný workshop pedagógov PF KU v Ružomberku a AJD Čenstochová, zameraný na možnosti 
využitia prírodných pigmentov vo výtvarnom procese. 
Sviatok plodov 
Vlkolínec, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 20. – 24. 10. 2006. 
Kreatívne spracovanie prírodných plodov do výtvarných artefaktov, pobožnosť s poďakovaním za úrodu. 
Umenie a náboženstvo Starovekého Egypta 
FF KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU,  PaedDr. Mgr. art. Rastislav 
Biarinec, ArtD., 28.10.2006. 
Prednáška egyptológa Dr. Jozefa Hudeca, 2. tajomníka Veľvyslanectva SR v Káhire o problematike 
náboženstva a výtvarného umenia Starovekého Egypta. 
Miesto výtvarnej výchovy vo vyučovacom procese 
Rektorát KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Pavol Rusko, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU, 
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová,  PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 24. – 25. 11.2006. 
Vstupná konferencia zameraná na problematiku posilňovania pozícií výtvarnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. 
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Päť zmyslov pre umenie 
Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, doc. akad. mal. Pavol Rusko, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., 
m. prof. KU, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD., 15.12.2006. 
Prepojenie piatich zmyslov – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat vo vnímaní a  vytváraní výtvarného diela. 
Tristo vŕb hrmených 
Vlkolínec, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 6. – 8. 10.2006. 
Výučba základov košikárskeho remesla, objekty z prútia. 
 
Prehľad vedeckých, odborných a umeleckých podujatí organizovaných, resp. spolu – organizovaných PF 
KU za obdobie rokov 2004-2006 
 

Podujatia 

Konferencie Rok 

medzinárodné domáce 
koncerty výstavy iné 

2004 12 18 22  15 
2005 2 12 70 4 20 
2006 7 9 54 8 21 

 
4. Medzinárodná spolupráca 

Spolupráca Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so zahraničnými pracoviskami a 
univerzitami má významné miesto v rozvoji fakulty.  
Pre rozvíjanie zahraničných vzťahov má veľký význam spolupráca Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku so 
Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) a Slovenskou akademickou asociáciou pre 
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).  Zahraničná spolupráca sa rozvíja v rovine multilaterálnej spolupráce 
v aktívnom zapojení sa do medzinárodných projektov a v rovine bilaterálnej spolupráce so zahraničnými 
partnerskými univerzitami. Zmluvy podpísané Katolíckou univerzitou, na ktorých Pedagogická fakulta 
participuje, zahŕňajú spoluprácu orientovanú najmä na výmenu informácií, mobilitu študentov, mobilitu 
pedagógov a organizáciu spoločných vedeckých a umeleckých podujatí. Učitelia a študenti Pedagogickej 
fakulty KU v Ružomberku môžu využívať a využívajú taktiež spoluprácu organizovanú na báze bilaterálnych 
dohôd podpisovaných medzi KU a európskymi univerzitami v rámci programu Socrates / Erasmus, ako aj 
v rámci programu Leonardo da Vinci. 
 

V rámci programu Erazmus / Socrates na PF KU absolvovali prednáškové pobyty nasledovní 
vyučujúci z zahraničných univerzít a vysokých škôl: 
 

Meno vyučujúceho Domovská univerzita Obdobie pobytu 
dr Andrzej Margasiński Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko) LS 2005/2006 

dr Dorota Kornas-Biela 
Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

dr Bożena Sidor 
Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Kopka Ján, prof. RNDr. 
CSc. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
–  Prírodovedecká fakulta(Česká republika) 

LS 2005/2006 

dr Danuta Marzec Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko) ZS 2006/2007 
dr Teresa Banaszkiewicz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko) ZS 2006/2007 

Mgr. Jitka Hlaváčková 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
– Pedagogická fakulta (Česká republika) 

ZS 2006/2007 

Kopka Ján, prof. RNDr. 
CSc. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
–  Prírodovedecká fakulta(Česká republika) 

ZS 2006/2007 

Mgr. Lukáš Círus 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
- Pedagogická fakulta (Česká republika) 

ZS 2006/2007 

 
Vyučujúci Pedagogickej fakulty sa taktiež zúčastnili prednáškových pobytov na zahraničných 

univerzitách v rámci tohto programu: 
 

Meno vyučujúceho Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 
Papčo Martin, PaedDr. 
PhD. 

Universität Passau (Nemecko) LS 2005/2006 

Adamko Rastislav, doc. 
ThDr. Art.Lic. PhD. 

Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Lokšová Irena, prof. 
PaedDr. PhD. 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko) LS 2005/2006 

Biariniec Rastislav, 
PaedDr. Mgr. art. ArtD. 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko) LS 2005/2006 

Žiarna Miriam, PaedDr. Ostravská univerzita v Ostrave (Česká republika) LS 2005/2006 
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Mgr. art. PhD. 
Šimerková Jaroslava, 
PaedDr. 

Ostravská univerzita v Ostrave (Česká republika) LS 2005/2006 

Turiak Emil, PaedDr. Ostravská univerzita v Ostrave (Česká republika) LS 2005/2006 

Gejdoš Miroslav, PhDr. 
PaedDr. PhD. 

Ostravská univerzita v Ostrave (Česká republika) LS 2005/2006 

Majherová Janka, Ing. Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Poľsko) LS 2005/2006 
Trenkler Marián, doc. 
RNDr. CSc. 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Poľsko) LS 2005/2006 

Tkáčik Štefan, RNDr. 
PhD. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Gunčaga Ján, PaedDr. 
PhD. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Bošelová Marta, PaedDr. 
akad. mal. 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie LS 2005/2006 

 
Dôležitou oblasťou zahraničných vzťahov sú študentské mobility, a teda participovanie na takých 

grantových a štipendijných programoch, ktoré umožňujú študentom absolvovať študijný pobyt na niektorej 
z zahraničných univerzít s ktorými PF KU spolupracuje. 

 
Študenti, ktorí v roku 2006 absolvovali študijný pobyt: 

 

Meno študenta Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 
Karol Vĺčko Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích LS 2005/2006 
Miroslava Vnenková Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie LS 2005/2006 
Anna Gmucová Katholiekie Universiteit Leuven LS 2005/2006 
Lucia Kubalová Ostravská univerzita v Ostrave  LS 2005/2006 
Jozef Zentko, PaedDr. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie LS 2005/2006 
Svetlana Kravecová, Mgr. LS 2005/2006 akad. r. 2006/2007  
Zuzana Juricová, Mgr. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz akad. r. 2006/2007  
Valluš Juraj, Mgr.  Universität für Musik und darstellende Kunst Graz akad. r. 2006/2007  

 
Potešujúco môžeme konštatovať, že v rámci študijných pobytov študentov Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala atraktívnou pre zahraničných študentov a môžeme pozorovať 
narastajúci počet zahraničných študentov prichádzajúcich na fakultu v rámci svojho študijného programu. 
 

Meno študenta Domáca univerzita študenta Obdobie pobytu 
Pilarz Agnieszka Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie (Poľsko) LS 2005/2006 
Wlazlak Monika Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie (Poľsko) LS 2005/2006 
Kuśmierczak Dorota Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie (Poľsko) LS 2005/2006 
Okrzęsik Małgorzata Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie (Poľsko) LS 2005/2006 
Burian Marta Uniwersytet śląski w Katowicach (Poľsko) LS 2005/2006 
Pudełek Patrycyja Uniwersytet śląski w Katowicach (Poľsko) LS 2005/2006 
Bylińska Magdalena Uniwersytet śląski w Katowicach (Poľsko) LS 2005/2006 
Błasiak Izabela Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Kołsut Magdalena Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Pawełczak Magdalena Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Cieślik Marta Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Stateczna Anna Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Trąbka Katarzyna Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w Lubline (Poľsko) LS 2005/2006 
Aleksandra Nowicka Uniwersytet śląski w Katowicach (Poľsko) ZS 2006/2007 
Miłosz Wszołek Uniwersytet śląski w Katowicach (Poľsko) ZS 2006/2007 
Barbora Králová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Dvořáková Pavla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Feixová Tereza Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Klímová Kateřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Ledvinová Lenka Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Štádlerová Jiřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 
Vassová Kateřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem, ZS 2006/2007 

 
V roku 2006 sa PF KU zapojila do Národného štipendijného programu Slovenskej republiky, v rámci 

ktorého získala doktorandka Mgr. Svetlana Kravecová grant na ročný študijný a výskumný pobyt na 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Vďaka ďalším získaným grantom z tohto štipendijného 
programu na PF KU začali vyučovať noví zahraniční vyučujúci – prof. Dr. hab. Ireneusz Pawlak z Polska, 
a svetoznámy umelec, interpretátor organovej hudby David di Fiori zo Spojených štátov amerických. 
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Rozhodne najvýznamnejšou udalosťou v oblasti zahraničných vzťahov bolo založenie Medzinárodnej 
vedeckej rady katolíckych pedagógov pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku s cieľom 
rozvoja vedecko-výskumnej činnosti v oblasti katolíckej pedagogiky v krajinách bývalého východného bloku, 
ktoré sú dnes súčasťou modernej Európy – Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Na 
slávnostnom zahajujúcom zasadnutí rady dňa 29. novembra 2006 bolo zvolené jej predsedníctvo a vytýčené 
konkrétne ciele. Jedným z nich je založenie medzinárodného časopisu Katolícky pedagóg. 
 
5. Ďalšie aktivity 

 
Filmové večery na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku priamo spolupracuje cez svojho doktoranda Mgr. 
Jána Geru s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka v Ružomberku (ďalej UPaC) na Filmových 
večeroch Katolíckej univerzity  v Ružomberku, ktoré bežali aj v roku 2006. 
V spolupráci s filmovou spoločnosťou Continental film (Bratislava) sa v priestoroch UPaC a na internáte Ruža 
premietali hodnotné filmy (po formačnej, aj umeleckej stránke) s následnou diskusiou. Mgr. Ján Gera vyberá 
filmy a moderuje spomínané Filmové večery. 
 
Modlitbové spoločenstvo akademickej obce študentov a absolventov Katolíckej univerzity 
Modlitbové spoločenstvo akademickej obce študentov a absolventov Katolíckej univerzity v spolupráci 
s pedagogickou a filozofickou fakultou, univerzitného pastoračného centra UPaC J. Vojtaššáka, v zastúpení 
doktorandov Mgr. Gabriela Fidrika, Mgr. Michala Loncka, Mgr. Jozefa Púčeka, organizuje stretnutia  
modlitieb chvál a formačných vyučovaní v pravidelných intervaloch.  
Stretnutia sú otvorené, prístupné verejnosti a prebiehajú v utorky a stredy vo večerných hodinách. 
Spoločenstvo okrem iného organizuje aj evanjelizačné a víkendové formačné stretnutia.   
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1. Orgány fakulty 

1.1. Vedenie fakulty 
 
Dekan:        doc. PhDr. Imrich VAŠKO, CSc., m. prof. KU 
Prodekan pre vedu, umnie a doktorandské štúdium:  Mgr. Marián KUNA, M.A., MPhil, PhD. 
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility:  Mgr. Pavol LABUDA, PhD. 
Prodekan pre vzdelávanie a rozvoj:    doc. ThDr. Peter OLEKŠÁK, PhD. 
Tajomník:       Ing. Radislav KENDERA 
 
 
1.2.  Akademický senát fakulty 
 
Predseda: 

Ján Hrkút, PhD. 
Členovia: 

doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.  – podpredseda 
Michaela Brosmanová – tajomník 
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
Eugen Zeleňák, PhD. 
PaedDr. Aurélia Plávková 
Mgr. Jana Juhásová 
Mgr. Ján Baňas 

Študentská časť: 
Tomáš Kříž  - podpredseda 
Pavel Pavlovič  
Michal Mertinyák 

 
 
1.3.  Vedecká rada fakulty 
 
Predseda: 

doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU 
Členovia: 

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 
doc. Mgr. Adam Bžoch, PhD. 
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. 
doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc., m. prof. KU 
prof. Kathleen E. Dubs, PhD. 
Prof. ThDr. Ján Duda, PhD. 
doc. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. 
prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc. 
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 
Mons. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD. 
Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. 
doc. Dr. Ladislav Kvasz  
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m. prof. KU 
prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. 
PhDr. Jozef Matula, PhD. 
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. MPH  
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. 
doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. 
prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc. 
doc. PhDr. Ján Puci, M.A., CSc., m.prof. KU 
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  
doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., m. prof. UK 
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.  
doc. PhDr. Mgr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU 
prof. Dr.hab. Tadeusz Zasępa 
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1.4. Disciplinárna komisia  
 

Zloženie komisie: doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. – predseda, členovia: Marian Kuna, M.A., MPhil, 
PhD. a študneti piatého ročníka: Veronika Lieskovská Stanislav Rusnák. 
 
2. Študijná a pedagogická činnosť 

HODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 
Študent má právo „aspoň raz ročne (...) formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a 

o učiteľoch“ (§ 70, ods. 1, písm. h) Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Týmto hodnotením získame 
podklady pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy v podobe hodnotenia vlastných činností, súčasťou 
ktorej „sú aj výsledky pravidelných študentských ankiet“ (§ 84, ods. 3, písm. a) zákona 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách). Súčasne toto hodnotenie pomôže zvyšovaniu kvality výučby prostredníctvom jej 
pravidelného sledovania a vyhodnocovania. 

Hodnotenie sa uskutočňuje formou vyplnenia anonymného dotazníka predmetu študentmi dvoma 
spôsobmi: alebo elektronicky cez osobný profil študenta v AIS Abakus alebo vyplnením hodnotiaceho 
dotazníka, ktorý si študent môže vyzdvihnúť u informátorky/vrátničky v bloku F a vyplnený vložiť do 
pripravenej schránky vo vestibule bloku F. 
Hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia každého semestra.  

Vyučujúci sú povinní o začatí hodnotenia informovať na úvod svojich prednášok a cvičení prečítaním 
tohto textu: Počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia v každom semestri sa na fakulte 
uskutočňuje hodnotenie predmetov a efektivity vyučovania. Hodnotenie predmetov a vyučujúcich je 
štandardný postup na FF KU a vyplýva z vysokoškolského zákona. Získané informácie sú súčasťou 
dokumentácie, ktorá slúži na ohodnotenie pedagógov. Štatistické informácie po spracovaní formulárov budú 
k dispozícii vyučujúcemu, jeho priamemu nadriadenému a prodekanovi pre vzdelávanie. Rozpísané 
komentáre budú k dispozícii vyučujúcim až po odovzdaní záverečnej známky za predmet; a jednotlivý 
vyučujúci sa môžu, na základe vlastného uváženia, podeliť o tieto poznámky so svojimi kolegami. Hodnotenia 
sa môžete zúčastniť vyplnením elektronického formulára cez osobný profil študenta v AIS Abakus, alebo 
vyplnením dotazníka, ktorý si vyzdvihnete na informáciách v bloku F do konca prednáškového obdobia. 

Dotazníky vyhodnocuje prodekan pre vzdelávanie a výchovu v prípade študentov prvého a druhého 
stupňa a prodekan pre vedu v prípade študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Príslušný 
prodekan spracuje podklady tak, že o každej jednotlivej evalvácii vypracuje súhrnnú správu, ktorú si má 
právo prečítať vedúci príslušnej katedry a učiteľ evalvovaného predmetu. Obaja majú právo na požiadanie 
nazrieť aj do evalvačných dotazníkov, nie však skôr ako sa skončí skúškové obdobie príslušného semestra a 
najneskôr 2 mesiace po konaní evalvácie.  

Správa o hodnotení sa vyhotovuje a slúži ako podklad pre komplexnú akreditáciu činnosti vysokej 
školy, ako aj nástroj pre komunikáciu študentov a učiteľov a zvyšovanie kvality výučby. Obsah správ je 
striktne dôverný. Prodekani v súčinnosti vypracúvajú na základe výsledkov evalvácií daného akademického 
roka návrh opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov, ktorý postupujú dekanovi fakulty. 

FF KU sa zapojila aj do celoslovenkého prieskumu spokojnosti študentov vysokých škôl, ktorý 
organizuje medzinárodná spoločnosť GfK Slovakia. Ide o anonymný študentský prieskum organizovaný v 
spolupráci s ARRA, spolu s CKM a s podporou nadácie Konto Orange. Výsledky tohto prieskumu budú 
zverejnené v prvom štvrťroku 2007. Spoločnosť GfK ponúkla fakultám možnosť vstúpiť do dotazníka, položiť 
vlastné exkluzívne otázky a získať prístup ku všetkým údajom, ktoré sa o fakulte podarí získať. Zo všetkých 
oslovených fakúlt potvrdilo spoluprácu 18. Aj keď niektorým z nich chýbal zoznam e-mailových adries 
študentov, ktorý je nevyhnutnou podmienkou účasti fakulty v prieskume, pozitívnym zistením je, že viaceré 
takéto fakulty aj na základe tejto požiadavky databázu adries v krátkom čase zostavili. Explicitne negatívne sa 
vyjadrili 3 fakulty, ostatné neodpovedali. Záujem poznať názor svojich študentov na to, čo a ako robia, má 
necelých 20 % fakúlt slovenských vysokých škôl. Takýto nezáujem o názor študentov zo strany fakúlt 
presahuje aj tie najpesimistickejšie očakávania. 
 
2.1.  Zoznam akreditovaných študijných programov 
 
Študijné odbory akreditované podľa zákona o vysokých školách 172/1990: magisterské štúdium (5-ročné): 
1. filozofia, 
2. žurnalistika, 
3. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov: 

• anglický jazyk a literatúra, 
• nemecký jazyk a literatúra, 
• slovenský jazyk a literatúra, 
• dejepis, 
• náuka o spoločnosti, 
• náboženská výchova, 
• výtvarná výchova. 
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doktorandské štúdium: (3-ročné denné, 5 ročné externé)  
systematická filozofia 

 
Študijné odbory akreditované podľa zákona o vysokých školách 131/2002: bakalárske štúdium: (3 ročné 
denné i externé): 
1. filozofia, 
2. história, 
3. humanitné štúdiá, 
4. psychológia (len denné štúdium),  
5. religionsitka, 
6. žurnalistika, 
7. anglický jazyk pre komerčnú prax, 
8. nemecký jazyk a kultúra, 
9. jazyk a kultúra Slovenska, 
10. učiteľstvo akademických/výchovných predmetov v kombinácii predmetov: 

a. anglický jazyk a literatúra, 
b. nemecký jazyk a literatúra, 
c. slovenský jazyk a literatúra, 
d. dejepis, 
e. náuka o spoločnosti, 
f. náboženská výchova, 

magisterské štúdium: (2-ročné denné i externé): 
1. filozofia, 
2. história, 
3. žurnalistika 
4. učiteľstvo akademických/výchovných predmetov v kombinácii predmetov: 

a. anglický jazyk a literatúra, 
b. slovenský jazyk a literatúra, 
c. dejepis, 
d. náuka o spoločnosti, 
e. náboženská výchova, 

 
doktorandské štúdium: (3-ročné denné, 5 ročné externé): 
1. história, 
2. systematická filozofia, 
3. teória a dejiny žurnalistiky. 
 
habilitačné a vymenúvacie konanie: 

teória a dejiny žurnalistiky. 
 
2.2.  Pripravované študijné programy 
 
- bakalárske študijné programy: politológia, jazyk a kultúra Slovenska, sociológia, románske jazyky, klasická 
filológia.  
 
3. Vedeckovýskumná činnosť 

3.1.  Zameranie výskumu a vývoja 
 
Zameranie výskumu a vývoja  

Fakulta realizuje vedecký výskum a umelecké aktivity, v ktorých uskutočňuje študijné programy; má 
štyri humanitné, tri jazykovedno-literárnovedné katedry, jednu teologicko-religionistickú katedru, jeden 
vedecký ústav a jeden kabinet pedagogickej prípravy. Úseky fakulty sa zapájajú do výskumných grantov, 
publikujú a rozvíjajú vedu v nižšie uvedených oblastiach.  
 
a) nosné smery vedeckovýskumnej činnosti 
1. Výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied 
Filozofia  
koordinátori: prof. Dr. hab. Henryk Kiereś; doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m.prof KU 
Systematická filozofia 
koordinátori: prof. Dr. hab. Henryk Kiereś; doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m.prof KU 
História 
koordinátori: prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.; PhDr. Marek Havrila, PhD. 
Slovenské dejiny 
koordinátori: prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.; Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 
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Slovenský jazyk a literatúra 
koordinátori: prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc., doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m.prof. KU 
Neslovanské jazyky a literatúra 
koordinátori: doc. Mgr. Adam Bžoch, PhD. (nemecká literatúra), doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc., 
m.prof KU (nem. jazyk); prof. Kathleen Dubs, PhD. (anglická literatúra); doc. PhDr. Ján Puci, CSc., m.prof 
KU (anglický jazyk) 
Religionistika 
koordinátor: doc. ThDr. Jana Moricová, PhD. 
Psychológia 
koordinátor: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. 
 
2. Výskum v oblasti žurnalistiky a informácií 
Žurnalistika 
koordinátori:  doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.; doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.  
Teória a dejiny žurnalistiky 
koordinátori:  prof. Dr. hab. Tadeusz Zasepa; prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
 
3. Výskum v oblasti výchovy a vzdelávania 
Učiteľstvo akademických predmetov 
koordinátori:  doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m.prof KU (filozofia); prof. Kathleen Dubs, PhD. (anglický 
jazyk a literatúra); doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m.prof. KU (slov. jazyk a lit.); doc. PhDr. Eleonóra 
Dzuriková, CSc., m.prof KU (nem. jazyk a lit.); prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc. (dejepis) 
Učiteľstvo výchovných predmetov 
koordinátori: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD. (náboženská výchova – katolícka) 
 
b) zameranie katedier 
Katedra anglického jazyka a literatúry 
Katedra sa zameriava na tri základné disciplíny : jazykovedu, literatúru a metodiku výučby jazykov. 
Jazykovedný smer je reprezentovaný výskumom problematiky v oblasti lingvistiky, fonetiky a fonológie, 
lexikológie a morfológie. Literatúra zahrňuje výskum a analýzu literárnej tvorby anglickej a americkej 
literatúry od ich vzniku až po súčasnosť. Metodika výučby jazykov je zameraná na oblasti alternatívneho 
vzdelávania, projektového vyučovania a celkovej modernizácie a humanizácie školstva. Katedra taktiež 
pracuje v oblasti profesionálneho využitia anglického jazyka pre komerčnú prax. 
Katedra filozofie 
Katedra sa vedecky venuje predovšetkým nasledovnej problematike: štúdium stredovekej filozofie 
(Tertullián, T. Akvinský, R. Lullus, Albert Veľký). Výskum bioetických problémov a ich riešení, a to najmä 
v období prenatálneho vývinu človeka a pri smrti človeka. Skúmanie problematiky medzináboženského 
dialógu v stredoveku. Výskum problému identity osoby od čias stredoveku (Tomáš Akvinský), novoveku (J. 
Locke, D. Hume) a v súčasnej analytickej  i kontinentálnej filozofii (E. Steinová). Výskum problémov 
zdôvodnenia základov politickej etiky, najmä teórie spravodlivosti (J. Rawls), morálno-epistemologické 
otázky (najmä tradícia a morálny relativizmus, A. MacIntyre, B. Lonergan), problémy metaetiky a etiky 
cnosti. Dialóg vedy a náboženstva v rozličných oblastiach vedy, interdisciplinárny dialóg kultúry, náboženstva 
a spoločnosti. Výskum problematiky estetiky a kultúry. Didaktika predmetu náuka o spoločnosti. Teória vedy 
(problematika explanácie); filozofia jazyka: (obrazová teória jazyka). Vzťah antickej a modernej filozofie 
(Plotinos, Heidegger). 
Katedra germanistiky 
Katedra sa vedecky venuje predovšetkým nasledovnej problematike: štúdium staršej a novšej nemeckej 
literatúry, štúdium nemeckého jazyka a jeho jednotlivých disciplín, štúdium interkultúrnej komunikácie 
v hospodárstve, štúdium didaktiky nemeckého jazyka, štúdium nemeckej kultúry 
Katedra histórie 
Katedra sa vedecky venuje predovšetkým nasledovnej problematike: etnogenéza Slovanov, zbroj 
v stredoveku, reformné hnutie v Uhorsku v 16. storočí, dielo Augustína Aurelia, dejiny slovenskej 
historiografie v 19. a 20. storočí, kultúrne dejiny v prvej polovici 20. storočia v strednej Európe, slovenská 
exilová historiografia a historizujúca spisba v zahraničí. 
Katedra psychológie 
Katedra psychológie uskutočňuje svoju činnosť v troch základných oblastiach: pedagogickej, 
vedeckovýskumnej, prakticko-aplikačnej. Primárnou je pedagogická oblasť, ktorá je v rámci bakalárskeho 
štúdia psychológie zameraná prevažne na všeobecné psychologické disciplíny a základy podporných odborov 
s cieľom pripraviť študentov na pozíciu asistenta psychológie na pracovno-funkčných miestach v oblastiach 
hospodársko-spoločenského života. Vo vedeckovýskumnej rovine sa činnosť katedry zameriava na empirický 
kvantitatívny i kvalitatívny výskum v základných i aplikovaných psychologických oboroch – psychológia 
morálneho vývinu (morálna kompetencia, osobnostné determinanty zrelosti morálnych úsudkov, riešenie 
morálnych dilem v kontexte gender problematiky), psychodiagnostika (determinanty školského výkonu žiaka 
a študenta a ich diagnostika, úpravy a štandardizácia psychodiagnostických testov, psychologická diagnostika 
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predpokladov pri výbere do rôznych profesií), psychológia náboženstva (dialóg psychológie a náboženstva), 
psychológia motivácie a kreativity (identifikácia pohybovej tvorivosti a vnútornej motivácie, vývinové aspekty 
tvorivosti, rozvíjanie motivácie k tvorivosti). V prakticko-aplikačnej oblasti sa pozornosť sústredí na 
psychologické a výchovné poradenstvo zamerané na študentov. 
 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na synchróniu a diachróniu slovenského jazyka, na 
literárnohistorický a literárnovedný výskum s intencionálnym didaktickým aspektom. Táto činnosť sa 
realizuje najmä v týchto oblastiach: všeobecné otázky didaktiky materinského jazyka, dynamické činitele vo 
vyučovaní slovenského jazyka s osobitným zreteľom na motivačné rozmery, somatická frazeológia, sotácke 
nárečia severovýchodného Zemplína, neologizmy  
v jazyku, cestopis v staršej slovenskej literatúre, voda a liečivé pramene v staršej slovenskej literatúre, prejavy 
autorského kresťanského myslenia v slovenskej poézii obdobia klasicizmu a romantizmu a schematická 
literatúra v prvej polovici päťdesiatych rokov, modlitba v slovenskej poézii 20. storočia, spirituálny diskurz  
poézii J. Silana. 
 
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy 
Katedra sa vedecky venuje predovšetkým nasledovnej problematike: dejinám náboženstiev, štúdiu veľkých 
náboženstiev súčasnosti: kresťanstvu, judaizmu, islamu, budhizmu, medzináboženskému a ekumenickému 
dialógu, novým náboženským formám a prúdom, štúdiu siekt, religionistike, katolíckej teológii, teologickým 
princípom v novovekom myšlienkovom kontexte, teórii kresťanstva, didaktike vyučovania náboženstva, 
katechetike, kánonickému právu. 
 
Katedra žurnalistiky 
Katedra žurnalistiky uskutočňuje svoju vedeckovýskumnú činnosť a výučbu v oblasti teórie a dejín 
žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, skúmania náboženskej a žurnalistickej komunikácie.  
 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa je výskumne zameraný na štyri oblasti: 1. poznávať, sceľovať 
a usúvzťažňovať osobnosť a  tvorbu Ladislava Hanusa, 2. oživovať a osvetľovať hodnoty slovenskej exilovej – 
zahraničnej a domácej – a samizdatovej literatúry, 3. skúmať literárne, hudobné, výtvarne sakrálne umenie 
na Slovensku, 4. navracať sa k prameňom kresťanskej kultúry na Slovensku. V súčasnosti VÚLH reflektuje 
tvorbu Ladislava Hanusa a básnikov slovenskej katolíckej moderny vzhľadom na európske, náboženské, 
filozofické, literárne a ďalšie relevantné kontexty. Aktuálny je výskum týchto oblastí: Kritická recepcia poézie 
Pavla Ušáka Olivu, Interpretačno-poetologická reflexia k poetike poetistického sna v kontexte slovenskej 
a európskej avantgardnej poézie 30. a 40. rokov 20. storočia. V začiatočnom štádiu je budovanie archívu, 
zhromažďovanie rukopisov, fotografií, hlasových nahrávok, korešpondencie Ladislava Hanusa a katalogizácia 
jeho časopiseckých príspevkov. Organizáciou domácich i medzinárodných konferencií, sympózií, 
literárnovedných seminárov, diskusných stretnutí, výstav, umeleckých podujatí a vedeckých súťaží sa oživuje 
a problémovo uchopuje tvorba Ladislava Hanusa i básnikov katolíckej moderny.  
 
Kabinet pedagogickej prípravy 
Kabinet pedagogickej prípravy poskytuje študentom FF KU teoretickú a praktickú prípravu na učiteľskú 
profesiu. Členovia kabinetu sa vo svojich výskumných úlohách zameriavajú na oblasť: pedagogika, didaktika, 
pedagogická komunikácia; konkrétne: inovácie obsahu vzdelávania na základných a stredných školách, 
inovácie a praktické prepojenie  obsahu vzdelávania v kontexte aktuálnych a alternatívnych trendov vo 
výchove a vzdelávaní, etnopedagogika a pedagogika kultúry, moderné vyučovacie metódy, zážitkové modely 
vyučovania, implikácia prosociálneho kontextu v edukačnom prostredí. 
 
c) projektová činnosť 
1. Projekty výskumu a vývoja financované v r. 2006 zo štátneho rozpočtu (KEGA, VEGA, APVV a pod.) 
 

Názov projektu 
Identifikačné 
č. projektu 
podľa zmluvy 

Názov programu, 
v rámci ktorého 
získal projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie, 
poskytujúcej 
podporu 

Výška 
grantu 
v r.2006 
v tis. Sk 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Fakulta 

Vznik a prenatálny vývin človeka 1/2504/05 VEGA MŠ SR 97 doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

FF KU 

Koncepcia rozvoja e-learningu a potreba 
vytvorenia vzorových kurzov pre potreby 
humanitných študijných odborov 

3/4126/06 KEGA MŠ SR 74 Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

FF KU 

Slovenský historiografický slovník 1/3740/06 VEGA MŠ SR 45 Prof. PhDr. Michal. 
Otčenáš, CSc. 

FF KU 

Slovenská exilová historiografia 
a historizujúca spisba v zahraničí 

1/3751/06 VEGA MŠ SR 40 PhDr. Martin 
Lipka, PhD. 

FF KU 

Regionálna tlač – jej význam a miesto 
v historickom vývoji Slovenska 

1/3755/06 VEGA MŠ SR 25 Mgr. Peter Zmátlo, 
PhD. 

FF KU 

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza 
spravodajských relácií slovenských 
mienkotvorných médií 

1/3692/06 VEGA MŠ SR 63 prof. Dr. hab. 
Tadeusz ZASẸPA 

FFKU 
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2.  Rozvojové projekty podporené MŠ SR 
 

Fakulta Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

Pridelené 
kapitálové 
výdavky  
(v tis. Sk) 

Pridelené 
bežné výdavky  
(v tis. Sk) 

Pridelené 
spolu  
(v tis. Sk) 

FF KU Fakultný helpdesk FF KU Peter Olekšák 80 80 160 
 
3. Ostatné získané projekty 
 

pracovisko  vedúci 
projektu 

spoluriešitelia 
projektu názov projektu 

typ 
projektu 
 

grantová 
organizácia 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

KF: Marian Kuna, Pavol 
Labuda, Eugen Zeleňák, 
Ján Hrkút, Ivan Koniar, 
Ján Baňas, Ivan Moďoroši 
KRNV: Roman Kečka, Ján 
Duda, Róbert Sarka 
KŽ: Peter Olekšák, Albert 
Kulla 
KP: Petra Lajčiaková 
CIS: Ladislav Kvasz 

Science-Religion 
Dialogue and 
Critical Thinking 

výskumný 

Metanexus 
Institute on 
Religion and 
Science, 
Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 5.000$ 

Filozofická 
fakulta 

prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc. 

KŽ: Danuša Serafínová, 
Peter Olekšák, Tadeusz 
Zasepa, Juraj Holdoš, 

Vedeckovýskumné 
dimenzie 
žurnalistickej 
komunikácie 

výskumný 

Rakúske 
informačné 
centrum pre 
vedeckú 
spoluprácu (ASO) 

2005-2006 3.500,- EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

 
CIS: Ladislav Kvasz 
KF: Peter Volek, Pavol 
Labuda 
 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

výskumný Stiftung 
Auxilium, SRN 2006-2007 19.500,-EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc.  

Postgraduate und 
Forschunsstipendi
en im Ausland 

výskumný Stiftung 
Auxilium, SRN 2006-2007 30.000,- EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

KŽ: Peter Olekšák 
KF: Pavol Labuda 

Možnosti 
zahraničnej 
spolupráce 

výskumný U.S. Embassy, 
Slovakia 03/2006 3.000 ,-EUR 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková  

Grant č. 
SLO10006-GR074 
Federal Assistance 
Award 

výskumný U.S. Embassy, 
Slovakia 

01.-31.08. 
2006 700$ 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková  

 

Elements of 
Modernism in the 
Works of 
Katherine 
Mansfield 

výskumný 

Nanovic Institute 
for European 
Studies, Notre 
Dame University, 
USA 

01.-31.08. 
2006 

full research 
fellowship 

Katedra 
filozofie Mgr. Ján Baňas   

Relation between 
Political 
Philosophy and 
Ethics: Political 
Value Neutrality 
in Liberalism 

výskumný 

Nanovic Institute 
for European 
Studies, Notre 
Dame University, 
USA 

01.-30.06. 
2006 

full research 
fellowship 

Katedra 
filozofie 

Marian Kuna, 
MA, MPhil., PhD. 

 
The 20s Century 
English Language 
Ethical Theory 

výskumný 
Nanovic Institute 
for European 
Studies‘s, ND 

07.01.-
30.05.2006 

full research 
fellowship 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

 

Štipendiá  
doktorandov 
v študijnom 
odbore 
žurnalistika 

rozvojový Fideta, SRN 2004-2007 12.000,- EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

 

podpora 
prostredia pre 
rozvoj vedeckej 
činnosti FF KU II. 

rozvojový Fideta, SRN 2005-2006 70.000,- EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

 

Štipendiá  
doktorandov 
v študijnom 
odbore história 

rozvojový Stiftung 
Auxilium, SRN 

2006-2009 19.200 ,-EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc.  

Ausstatung von 
Unterichtsräumen 
der Phil. Fakultät 
an der Kath. 
Uniiversität in 
Ružomberok 

rozvojový Renovabis, SRN 2006 250.000,- 
EUR 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. Juraj 
Dvorský 

 

Ausstattung des 
germanistischen 
Lehrstuhls der 
Universität 
Ružomberok 

rozvojový Renovabis, SRN 2004-2007 11.000,- EUR 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

 Podpora výskumu 
KŽ 

rozvojový KB USA 2003-2006 10.000,-EUR 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dalibor 
Mikuláš 

KAJL: PaedDr. Aurélia 
Plávková, Mgr. Janka 
Kaščáková, PhDr. Dalibor 
Mikuláš, PaedDr. 
Alexandra Bagiová,  
PaedDr. Ján Kozoň 

Projekt ESF 
MAIPLE – 
podpora 
vzdelávania 
a prípravy 
orientovaná na 

rozvojový Európsky 
sociálny fond 2005-2007 7.051.470,-Sk 
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pracovisko  vedúci 
projektu 

spoluriešitelia 
projektu 

názov projektu 
typ 
projektu 
 

grantová 
organizácia 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

obnovu, 
doplnenie, 
rozšírenie 
súčasných alebo 
získavanie nových 
zručnosti 
uchádzačov o 
zamestnanie v 
oblasti 
informačných a 
komunikačných 
technológií, 
manažmentu a 
jazykových 
znalostí v regióne 
okresov Poprad 
a Levoča. č.: 
2004/1.3/02/086 

Katedra 
histórie 

Mgr. Miroslav 
Huťka 
 

 

Ochranná zbroj 
obdobia 15. a 16. 
storočia 
č.: 7/2006 

vedecko-
výskumný 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti FF KU  
 

2006-2007 16.000,-Sk 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, PhD.  

Jazykové princípy 
vo frazeológii  
č.: 13/2006 
 

vydanie 
publikácie 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti FF KU  
 

2006-2007 40.000,-Sk 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc. 

PhDr. Dana Baláková, 
PhD. 
PhDr. Viera Kováčová, 
PhD 

Dynamické 
tendencie súčasnej 
slovenskej 
frazeológii 
č.: 1/4734/07 
 

vedecký  VEGA 2007-2008 začiatok 
v roku 2007 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, PhD. 

PhDr. Dana Baláková, 
PhD. 

Aspekty 
literárnovedné 
a jazykovedné 
Č. 10/2006 

vydanie 
publikácie 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti FF KU  
 

2006-7 24. 000,- Sk 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, PhD. 
 

 

Výskum 
frazeológie 
slovanských 
jazykov 
Č. 12/2006 

vedeckový
skumný 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti FF KU  
 

2006-7 7.200,- Sk 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD.  

zahraničný 
vedecko-
výskumný pobyt 
č.: 17/2006 

vedecko-
výskumný 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti 
FF KU 

2006-2007 10.000,-Sk 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD.  

Psychológia 
morálneho vývinu 
č.:2/2006 

vedecký 

Fond na podporu 
vedy 
a vydavateľskej 
činnosti 
FF KU 

2006-2007 40.000,-Sk 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD.  

zahraničný 
vedecko-
výskumný pobyt 

vedecko-
výskumný DOCTUS 2006-2007 1.795,-EURO 

 
4. Zapojenosť vo vedeckých projektoch 
 

pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia doba 
trvania 

typ 
projektu 

domáci / 
zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Ivan Koniar Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie  Marian Kuna, 
MA, MPhil, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Marian Kuna, 
MA, MPhil., PhD. 

The 20s Century English 
Language Ethical Theory 

Nanovic Institute for European 
Studies‘s, ND 

07.01.-
30.05.2006 

výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Možnosti zahraničnej 
spolupráce U.S. Embassy, Slovakia 03/2006 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking, 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

Antológia z diel filozofov – 
patristika a scholastika 

Juhonemecká provincia 
Spoločnosti Ježišovej 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia doba 
trvania 

typ 
projektu 

domáci / 
zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Ivan 
Moďoroši  

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra filozofie Mgr. Ján Baňas  Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra histórie 
prof. PhDr. 
Michal Otčenáš, 
CSc. 

Past and Present European Science Foundation 2004-2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra 
psychológie 

doc. PhDr. Jiří 
Dan, CSc. 

Evaluace kurzů celoživotního 
vzdělávaní na Masarykově 
univerzitě v Brne 

FRVŠ MŠMT ČR 3e/2006 2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
psychológie 

doc. PhDr. Jiří 
Dan, CSc. 

Evaluace kurzů celoživotního 
vzdělávaní na Masarykově 
univerzitě v Brne 

FRVŠ MŠMT ČR 3c/2006 2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

PhDr. ThLic. 
Roman Kečka, 
ThD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

do 
09/2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

Dr. Róbert Sarka, 
PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

od 
09/2006 

výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Vedeckovýskumné dimenzie 
žurnalistickej komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Možnosti zahraničnej 
spolupráce U.S. Embassy, Slovakia 03/2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc. 

Vedeckovýskumné dimenzie 
žurnalistickej komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. Dr. Hab. 
Tadeusz Zasępa 

Vedeckovýskumné dimenzie 
žurnalistickej komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. PhDr. 
Danuša 
Serafínová, CSc. 

Vedeckovýskumné dimenzie 
žurnalistickej komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

Ing. Juraj Holdoš Vedeckovýskumné dimenzie 
žurnalistickej komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný zahraničný 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

doc. Dr. Ladislav 
Kvasz 

Science-Religion Dialog and 
Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion 
and Science, Philadelphia, PA, 
USA 

2004-2007 výskumný zahraničný 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

doc. Dr. Ladislav 
Kvasz 

Science and Religion – Their 
Common Patterns of 
Transcendence 

Global Perspectives on Science 
and spirituality, Universite 
Interdisciplinaire de Paris 
a University of Elon 

2005-2007 výskumný zahraničný 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PaedDr. Ján 
Kozoň 

Postmoderná a súčasná 
literatúra USA, Kanady, 
Veľkej Británie a Írska 
v kontexte vedy, populárnej 
kultúry a multikulturalizmu  
č.:  1/3710/06 

VEGA 2004-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Sokratika: Sokratovská 
tradícia myslenia od antiky 
po súčasnosť 
č.: 1/2499/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Problematika smrti 
a umierania človeka. 
Teoretické východiská 
a praktické dôsledky  
č.: 1/2484/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie Marian Kuna, 
MA, MPhil, PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Ivan Koniar 
Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

doc. ThDr. Jozef 
Trstenský, PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Jazyk ako platforma 
tolerancie 
č.: 4/2005 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  
 

2005-2006 vedecký domáci 

Katedra filozofie Marian Kuna, 
MA, MPhil, PhD. 

Vznik a prenatálny vývin 
človeka (Problémy umelého 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia doba 
trvania 

typ 
projektu 

domáci / 
zahraničný 

oplodnenia, interrupcie 
a pokusov na embryách 
z etického, politického 
a medicínskeho hľadiska) 
č.: 1/2504/05 

Katedra filozofie Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Vznik a prenatálny vývin 
človeka (Problémy umelého 
oplodnenia, interrupcie 
a pokusov na embryách 
z etického, politického 
a medicínskeho hľadiska) 
č.: 1/2504/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

Vznik a prenatálny vývin 
človeka (Problémy umelého 
oplodnenia, interrupcie 
a pokusov na embryách 
z etického, politického 
a medicínskeho hľadiska) 
č.: 1/2504/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Milan Pacek 

Vznik a prenatálny vývin 
človeka (Problémy umelého 
oplodnenia, interrupcie 
a pokusov na embryách 
z etického, politického 
a medicínskeho hľadiska) 
č.: 1/2504/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

Koncepcia rozvoja e-
learningu a vytvorenie 
vzorových kurzov pre 
potreby humanitných 
študijných odborov 
č.: 3/4126/06 

KEGA 2006-2008 výskumný domáci 

Katedra filozofie Mgr. Dana 
Mojžišová 

Koncepcia rozvoja e-
learningu a vytvorenie 
vzorových kurzov pre 
potreby humanitných 
študijných odborov 
č.: 3/4126/06 

KEGA 2006-2008 výskumný domáci 

Katedra 
germanistiky 

doc. Mgr. Adam 
Bžoch, CSc. 

Konzervatívne odpovede na 
výzvy modernizácie 
č.p.: 2/5116/6 

UVS SAV 01/2005-
12/2007 vedecký domáci 

Katedra histórie 
prof. PhDr. 
Michal Otčenáš, 
CSc. 

Slovenská exilová 
historiografia a historizujúca 
spisba v zahraničí 
č.: 1/3751/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie 
PhDr. Marek 
Havrila, PhD. 

Slovenská exilová 
historiografia a historizujúca 
spisba v zahraničí 
č.: 1/3751/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie 
HEDr. Peter 
Olexák 

Slovenská exilová 
historiografia a historizujúca 
spisba v zahraničí 
č.: 1/3751/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie Mgr. Jaroslav 
Nemeš, PhD. 

1/3755/06 
Regionálna tlač - jej význam 
a miesto v historickom vývoji 
Slovenska 
č.: 1/3755/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie PhDr. Martin 
Lipka, PhD. 

Slovenský historiografický 
slovník 
č.: 1/3740/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie PhDr. Marek 
Havrila, PhD. 

Slovenský historiografický 
slovník 
č.: 1/3740/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie Mgr. Peter Šoltés, 
PhD.  

Protonacionalizmus na 
Slovensku a v strednej 
Európe, podmienky 
formovania národnej identity 
pred rokom 1780 
č.: 2/4088/24 

VEGA 2004-2006 vedecký domáci 

Katedra histórie Mgr. Peter Šoltés, 
PhD.  

Duchovná tvorba v latinskom 
a slovenskom jazyku 
v prostredí slovenských 
vzdelancov 15. - 19. storočia 
č.: 2/61432006-2008 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra histórie Mgr. Peter 
Zmátlo 

Východné Slovensko v 20. 
storočí. Analýza hlavných 
tendencií vývoja regiónu v 
politickej, hospodárskej, 
národnostnej, konfesionálnej 
a spoločensko-kultúrnej 
oblasti 
č.: 1/2221/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra histórie Mgr. Miroslav 
Huťka 

Internet pre historikov 
č.: 5/2006 

Fond na podporu vedy 
a vydavateľskej činnosti FF KU  

2006-2007  domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

Koncepcia rozvoja e-
learningu a vytvorenie 
vzorových kurzov pre 

KEGA 2006-2008 výskumný domáci 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia doba 
trvania 

typ 
projektu 

domáci / 
zahraničný 

potreby humanitných 
študijných odborov 
č.: 3/4126/06 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

Sociálno-psychologické 
aspekty formovania identity 
adolescentov 
č.: 1/3675/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

Akademická a praktická 
inteligencia slovenskej 
populácie rómskych detí 
č.: 20-049105 

APVV 2006-2009 vedecko-
výskumný 

domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

Praktická inteligencia 
rómskych detí 
č.: 1/3666/06 
 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

Proces učenia sa v skupine 
z perspektívy rôznych 
prístupov 
č.: 1/2516/05 

VEGA 2005-2007 vedecký domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

Prierezový výskum 
vývinových aspektov 
tvorivosti a interpo-hlavných 
rozdielov od predškolského 
veku po adolescenciu 
č.: VII/1/05 

CGA 
01/ 2004 – 
12/2007 
 

výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc. 
 

Princípy stavby vývinu 
a fungovania slovenského 
jazyka – od opisu k 
explanácii 
č.: 1/1430/04 

VEGA 2004-2006 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. PhDr. 
Imrich Jenča 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Michal 
Dyttert 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Juraj 
Holdoš 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Terézia 
Kolková 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Juraj 
Považan 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Ing. Rastislav 
Galan 

Kvalitatívna a kvantitatívna 
analýza spravodajských 
relácií slovenských 
mienkotvorných médií 
č.: 1/3692/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Ing. Juraj 
Považan 

Koncepcia rozvoja e-
learningu a vytvorenie 
vzorových kurzov pre 
potreby humanitných 
študijných odborov 
č.: 3/4126/06 

KEGA 2006-2008 výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Ing. Juraj 
Považan 

Virtuálna katedra a e-
learning vo výučbe 
č.: 3/3107/05 

KEGA 2005-2007 výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. PhDr. 
Danuša 
Serafínová, CSc. 

Odborný jazyk pre 
informačné a komunikačné 
vedy, žurnalistika 
a marketingová komunikácia 
č.: 3/4313/06 

KEGA 2006-2009 výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. 
Andrej Tušer, 
CSc. 

Koncepcia výučby predmetu 
mediálna výchova na 
stredných školách  
č.: 3/4255/06  

KEGA 2006-2009 výskumný domáci 

Vedecký ústav 
Ladislava Hanusa 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

Slovenská exilová 
historiografia a historizujúca 
spisba v zahraničí 
č.: 1/3751/06 
 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia doba 
trvania 

typ 
projektu 

domáci / 
zahraničný 

Vedecký ústav 
Ladislava Hanusa 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

Slovenský historiografický 
slovník 
č.: 1/3740/06 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Vedecký ústav 
Ladislava Hanusa Mgr. Monika 

Kekeliaková 

Slovenská exilová 
historiografia a historizujúca 
spisba v zahraničí 
č.: 1/3751/06 
 

VEGA 2006-2008 vedecký domáci 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PaedDr. Aurélia 
Plávková 
 

Projekt ESF MAIPLE  
č.: 2004/1.3/02/086 Európsky sociálny fond 2005-2007 rozvojový zahraničný 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková 
 

Projekt ESF MAIPLE  
č.: 2004/1.3/02/086 Európsky sociálny fond 2005-2007 rozvojový zahraničný 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PhDr. Dalibor 
Mikuláš 
 

Projekt ESF MAIPLE  
č.: 2004/1.3/02/086 Európsky sociálny fond 2005-2007 rozvojový zahraničný 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PaedDr. 
Alexandra 
Bagiová 
 

Projekt ESF MAIPLE  
č.: 2004/1.3/02/086 Európsky sociálny fond 2005-2007 rozvojový zahraničný 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PaedDr. Ján 
Kozoň 

Projekt ESF MAIPLE  
č.: 2004/1.3/02/086 

Európsky sociálny fond 2005-2007 rozvojový zahraničný 

 
d) perspektívy a strategické smery rozvoja vedeckovýskumnej činnosti 
 
- jazykovedný (slovenský, anglický, nemecký jazyk a metodika ich výučby), literárnovedný výskum, 
- filozoficko-systematický výskum (oblasť etiky, politickej filozofie, filozofickej antropológie, estetiky, 
epistemológie, metodológie vied), 
- výskum v oblasti bioetiky, 
- výskum v oblasti dialógu medzi vedou a ďalšími disciplínami, 
- historický výskum v oblasti historiografie a novodobých slovenských dejín, 
- religionistický výskum, 
- kulturologický výskum, 
- teologický výskum, 
- psychologický výskum (oblasť psychodiagnostiky, psychológie náboženstva, psychológie morálneho 
vývinu, psychológie kreativity a motivácie, psychológie médií), 
- pedagogický výskum, 
- žurnalistický a masmediálny výskum. 
 
3.2.  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
Katedra filozofie 
Labuda Pavol, Mgr.: Onto-teológia ako myšlienková štruktúra filozofickej koncepcie,  KF FHV UMB v 
Banská Bystrica  
 
Zeleňák Eugen, Mgr.: K problematike explanácie v historickom poznaní, FÚ SAV v Bratislave  
 
Katedra germanistiky 
Dvorský Juraj, Mgr.: Štruktúra  perspektív v komplexe  komunikačného modelu  naratívnych textov. 
Analýza vybraných próz Christy Wolfovej, ÚSL SAV v Bratislave 
 
Katedra histórie 
Babic Marek, Mgr.: Pohanská kultúra v diele sv. Augustína, Katedra klasickej a semitskej filológie na FF UK 
v Bratislave 
 
Nemeš Jaroslav, Mgr.: Reformné hnutie v Uhorsku v 16. storočí, KH FF TU v Trnave  
 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Príhodová Edita, PaedDr.: Spirituálny diskurz v poézii Janka Silana, ÚSL  SAV v Bratislave 
 
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy 
Kečka Roman, ThLic.: Die Einheit von Glaube und Zeugnis. Eine Suche nach dem Durchgang vom Glauben 
durch Theologie zum christlichen Zeugnis bei M. - Dominique Chenu,  PUG v Ríme  
 
Katedra psychológie  
Danišková Klaudia, PaedDr.: Identifikácia pohybovej tvorivosti a vnútornej motivácie u pohybovo 
nadaných adolescentov, FSVaZ UKF v Nitre 
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3.3.  Doktorandské štúdium 
 
Doktorandi a témy ich dizertačných prác 
 

TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY 
Mgr. Ivan BALÁŽ: Vplyvy kultúry na reklamu a správanie spotrebiteľov 
Mgr. Katarína BAŇASOVÁ  (ŽATKULIAKOVÁ): Komunikácia a persuázia v médiách 
Mgr. Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ: Etika diskurzu v kontaktových reláciách 
ThLic. Juraj DROBNÝ: Teoretické, právne, technické a programové východiská digitálnej TV 
s kresťanským zameraním v duálnom vysielacom prostredí SR 
Mgr. Michal Dyttert: Vývinové trendy katolíckej publicistiky na Slovensku po roku 1993  
Mgr. Andrea FECKOVÁ: Vízia mediálneho pôsobenia v náuke Jána Pavla II 
Ing. Rastislav GALAN: Internet v žurnalistickom procese 
Mgr. Imrich GAZDA: Sociálna náuka Cirkvi a jej prezentácia v slovenských printových médiách 
Mgr. Pavol Holeštiak: Pavol Hrtus – osobnosť, spisovateľ a publicista 
Mgr. Juraj Holdoš: Komunikácia vo virtuálnej realite      
Mgr. Pavel IZRAEL: Publicistický štýl písania v práci anglicky hovoriacich žurnalistov 
Ing. Radislav KENDERA: Kníhtlačiarne, nakladateľstvá periodickej tlače v Ružomberku od konca 19. stor. 
do polovice 20. stor 
Mgr. Peter KOLENIČ: Programová stratégia Slovenského rozhlasu po nástupe duálneho systému, jej vplyv 
na štrukturálne zmeny v programovej skladbe vybraných okruhov v SRo 
Mgr. Terézia Kolková: Prienik náboženského a publicistického štýlu      
Mgr. Albert Kulla: Publicistický štýl písania v práci anglicky hovoriacich žurnalistov    
Róbert LAPKO, Th.D.: Fulton J. Sheen – Life Is Worth Living. Analýza úspešnej náboženskej talk show 
z obsahového a formálneho hľadiska 
PhDr. Jozef Lapšanský: Vnímanie sociálnej náuky cirkvi v stanoviskách novinárov     
Mgr. Marcel LINCÉNYI: Reality show a jej odraz  v katolíckych a nekatolíckych printových médiách 
Mgr. Killian MABHENA: Mediálny systém Zimbabwe v retrospektíve a perspektíve s ťažiskom na médiá 
Cirkvi hlavne Katolíckej 
Mgr. Dagmar MATISKOVÁ: Závislosť stredoškolskej mládeže na internete 
Mgr. Zuzana MUCHOVÁ: Subkultúra vytváraná médiami 
PaedDr. Aurélia Plávková: Výskum vplyvu anglického jazyka vo výrazových prostriedkoch novinárov na 
Slovensku      
Mgr. Petra POLIEVKOVÁ: Etika diskurzu v kontaktových reláciách 
Ing. Juraj POVAŽAN: Nové informačné technológie a ich vplyv na žurnalistiku v 
procese výskumu, edukácie a praxe. 
Mgr. Tibor Šuľa: Psychológia reklamy      
Ing. Lýdia VOJTAŠÁKOVÁ: Periodikum „Orava“ a jeho premeny (1905 -2005) 
PaedDr. ThLic. Gerhard WEAG: Interaktívne, persuazívne, edukatívne a evanjelizačné možnosti 
náboženských vysielaní 
Mgr. Petr ŽANTOVSKÝ: Vývinové trendy českej žurnalistiky po roku 1989 
 
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA 
Mgr. Ján BAŇAS: Etika a politika: Tomáš Akvinský versus Machiavelli 
Mgr. Peter Fekiač: Mystika dejín a poznania vo svetle neotomizmu Jacquesa Maritaina 
Mgr. Ivana HORÁKOVÁ (Kereškéniová): Descartes Mysliteľ na rozhraní vedy, filozofie a teológie 
Mgr. Ivan Koniar: Teória spravodlivej vojny 
Mgr. Júlia MIKULOVÁ: Deskriptívna metafyzika, problém identifikácie jednotlivín u P. E. Strawsona a jej 
rozchod s názormi revizionistickej (reduktívnej) metafyziky. 
Mgr. Ivan Moďoroši: Chápanie medzináboženského dialógu v ruskej náboženskej filozofii 
Mgr. Dana MOJŽIŠOVÁ: Lexikografická analýza vybraného pojmu v diele Tomáša Akvinského.  
Mgr. Barbora ODORČÁKOVÁ: Pojem cnosti v kontexte etickej tradície a jej renesancie v súčasnosti 
Mgr. Michal OMASTA: Možné súcna v stredoveku a dnes 
Mgr. Milan Pacek: Vzťah metafyziky a logiky 
Mgr. Martin ŠKUTKA: Problém identifikácie a sortálne výrazy 
 
HISTÓRIA – SLOVENSKÉ DEJINY 
PhDr. Lukáš DZURILLA: Nemecká menšina v oblasti Horného Spiša v 2. polovici 19. stor. 
Mgr. Martin GNIP: Štefan Hlaváč (1903 – 1983) Život jedného Izmaela - kňaza 
Mgr. Mária KUBUŠOVÁ: Pedagogický a teologický profil Ladislava Hanusa 
PhDr. Michal MARŤÁK: Vzťahy agrárnej a slovenskej ľudovej strany, resp. HSĽS v medzivojnovom období 
Mgr. Anna NEMEŠOVÁ: Nitrianska sídelná kapitula vo svetle štatútu z roku 1602 
Mgr. Juraj PAVLIS: Muzeálna slovenská spoločnosť a historická spisba 
doc. Martin WEIS: Dopad Benešových dekrétov na život Katolíckej Cirkvi 
 



 87

3. 4. Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti (monografie, knižné publikácie) 
 
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
AAB01 Kendera, Radislav: Ružomberok: hlavný mestský cintorín. – Ružomberok: Tesfo, 2006. – 181 s. 
ISBN 80-969087-7-4 
AAB02 Lauček, Anton: Schéma a dogma v literatúre. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej 
univerzity, 2006. 102 s. ISBN 80-8084-081-4 
AAB03 Nemeš, Jaroslav: Nitriansky kódex a jeho posolstvo. Aachen-Óbuda-Nitra.  Ružomberok: FF 
KU, 2006, 146 s. ISBN 80-8084-116-0 
AAB04 Považan, Juraj – Krakovský, R. – Lehotský, M.: Algoritmizácia a programovanie  v jazyku 
Pascal. Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická  fakulta, 2006. - 150 s. ISBN 80-
8084-123-3 
AAB05 Zasępa, Tadeusz - Olekšák, Peter: Internet a globalizácia. Antropologické aspekty. - Ružomberok 
: Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta, 2006. - 210 s.  ISBN 80-8084-092-X 
 
3. 5. Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí 
 
Katedra anglického jazyka a literatúry (4) 
1) Názov: Emigration to the English Speaking World, medzinárodná konferencia 
Dátum, miesto: máj 2006, KAJL FF KU Ružomberok 
2) Názov: Týždeň vedy na KAJL 2006 (súbor prednášok): 
Ján Amos Komenský – význam a miesto Komenského (doc. Ján Puci) 
Modernistická revolúcia (Mgr. Janka Kaščáková) 
Nové slová v americkej angličtine (PhDr. Dalibor Mikuláš) 
Prezentácia možností pobytov študentov v USA (Vincent Fasano, PhD.) 
Dátum, miesto: november 2006, KAJL FF KU Ružomberok 
3) Názov: Hosťovská prednáška doc. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD o Metodike výučby anglického 
jazyka 
Dátum, miesto: máj 2006, Ružomberok KAJL FF KU  
4) Názov: Hosťovská prednáška o pomoci Afrike, Gerhard Weag: Live aid for Africa (Forma projektového 
vyučovanie) Dátum, miesto: október, december 2006, Ružomberok KAJL FF KU 
Katedra filozofie (5) 
1) Názov: Regional conference of GPSS and LSI for Central Europe 
Dátum, miesto: Hotel Kultúra, Ružomberok, 20.-23. apríla 2006 
2) Názov: Alumnitreffen von KAAD 
Dátum, miesto: 8.-10. september 2006, Strečno 
3) Názov: Bioetické kolokvium Analýza argumentácie pri vysvetlení  vzniku človeka a pri  zásahoch do 
jeho prenatálneho vývinu. Kolokvium v rámci grantu VEGA 1/2504/05 Vznik a prenatálny vývin človeka. 6. 
november 2006, FF KU v Ružomberku 
Dátum, miesto: 6.11.2006, Ružomberok 
4) Názov: Pravda, význam a logická forma, hosťovská prednáška Ladislava Koreňa (Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická fakulta (CZ)) 
Dátum, miesto: 10. mája 2006, Ružomberok 
5) Názov: Môže človek prežiť smrť vlastného tela, hosťovská prednáška Ľuboša Rojku, SJ (Trnavská 
univerzita, Teologická fakulta) 
Dátum, miesto: 2. októbra 2006, Ružomberok 
 
Katedra histórie (1) 
1) Názov: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, medzinárodná vedecká konferencia (Slovensko, Poľsko, 
Česko) 
Dátum, miesto: 29. - 30. marca 2006, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 
(spoluorganizátor: KH FHV UMB Banská Bystrica) 
 
Katedra germanistiky (5) 
1) Názov: Ausländer in Deutschland (Cudzinci v Nemecku), e-learningový projekt 
Dátum, miesto: 14.03.2006 a 21. 03. 2006, FF KU Ružomberok 
2) Názov: Deutscher Katholikantag (Stretnutie nemeckých katolíkov) organizované s podporou“Union 
Stiftung“ a vydavateľstvom LÚČ (p. Anna Kolková) 
Dátum, miesto: 23. 05. – 29. 05. 2006, Saarbrücken, SRN  
3) Názov: Europäische Studentenbegegnung (Európske stretnutie študentov), organizované s 
podporou “Union Stiftung“  
Dátum, miesto: 26. 09. - 10.10. 2006, Wroclaw- Praha – Saarbrücken - EU Parlament Strasburg – Trier-sídlo 
NATO Brusel 
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4) Názov: Týždeň vedy, hosťovská  prednáška doc. PhDr. Márie Vajíčkovej CSc., Deutsche Phraseologie 
unter fremdsprachendidaktischen Aspekten 
Dátum, miesto: 6. november 2006, Ružomberok 
5) Názov: Ausländer in Deutschland (Cudzinci v Nemecku), e-learningový projekt 
Dátum, miesto: 14.03.2006 a 21. 03. 2006, FF KU Ružomberok 
 
Katedra psychológie(3) 
1)Názov: Promoting the Integral Development of Children, Podpora komplexného vývinu detskej osobnosti, 
medzinárodný vedecký seminár Spoluorganizátor: The Neuwaldegg Institute, Rakúsko) 
Dátum, miesto: 23. – 25. november 2006, FF KU Ružomberok 
2) Názov: Freud a Jung (k ich životnímu jubileu), hosťovská prednáška PhDr. Karla Plocka, ČR 
Dátum, miesto: 6. november 2006, FF KU Ružomberok 
3.)Názov: Rizika individuačního procesu současného člověka a možnosti obrany proti zmasovění, hosťovská 
prednáška PhDr. Karla Plocka, ČR 
Dátum, miesto: 7. november 2006, FF KU Ružomberok 
 
Katedra slovenského jazyka a literatúry (7) 
1) Názov: Aspekty jazykovedné a literárnovedné, Reflex vedeckovýskumných aktivít – podujatie bolo 
vnútorne diferencované na tri časti: odborný seminár venovaný prof. PhDr. Eduardovi Gombalovi, CSc., 
Slovenská jazykovedná spoločnosť, pobočka Ružomberok – prednáška PhDr. J. Šindelářovej, CSc. (PF UJEP 
Ústí nad Labem), Vedecké stretnutie s literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom – prof. PhDr. Ján 
Zambor, CSc. 
Dátum, miesto: 6. november 2006, FF KU Ružomberok 
2) Názov: Neologizmy v slovenčine, prednáška doc. PhDr. Oľgy Orgoňovej, PhD. (Spoluorganizátor: 
Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – pobočka Ružomberok) 
Dátum, miesto: 25. 4. 2006, Ružomberok 
3) Názov: Vývoj etnonyma Slovan, Slovien, Slovák, prednáška prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. 
(Spoluorganizátor: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – pobočka Ružomberok) 
Dátum, miesto: 23. 10. 2006, Ružomberok 
4) Názov: Uplatnění modelové analýzy při zpracování českého a slovenského anoikonymického materiálu, 
prednáška PaedDr. Jaromíry Šindelářovej, CSc. (Spoluorganizátor: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 
– pobočka Ružomberok) 
Dátum, miesto: 6. 11. 2006, Ružomberok 
5) Názov: Vyučovanie slovenčiny a jazykoveda, prednáška doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. 
(Spoluorganizátor: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – pobočka Ružomberok) 
Dátum, miesto: 13. 12. 2006, Ružomberok 
6) Názov: Textové modely ako teoretický a didaktický problém, prednáška prof. PhDr. Jána Findru, DrSc.  
(Spoluorganizátor: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – pobočka Ružomberok) 
Dátum, miesto: 28. 3. 2006, Ružomberok 
7) Názov: Ľudovít Štúr v súradniciach času, seminár pri príležitosti Roka Ľ. Štúra, prednášky prof. PhDr. 
Imricha Sedláka, CSc., PaedDr. Miroslava Bielika, prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc., a PhDr. Petra Mišáka 
(Spoluorganizátor Matica slovenská) 
Dátum, miesto: 19. 4. 2006, Ružomberok 
 
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy (2) 
1) Názov: Náboženstvo a kultúra starovekého Egypta, prednáška Dr. Jozefa Hudeca 
Dátum, miesto: 25. októbra 2006, Ružomberok 
2) Názov: Dialóg kresťanstva a judaizmu, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum, miesto: 9. 11. 2006, FF KU v Ružomberku 
 
Katedra žurnalistiky (2) 
1) Názov: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských textov vo vybraných reláciách mienkotvorných 
televízií na Slovensku, sympózium s medzinárodnou účasťou 
Dátum, miesto: 28. apríla 2006, FF KU v Ružomberku 
2) Názov: Kvalitatívny výskum médií, medzinárodné vedecké sympózium (za účasti vedeckých 
pracovníkov z viedenského výskumného ústavu pre masmediálnu komunikáciu); podujatie sa uskutočnilo 
v rámci akcií Týždňa vedy EÚ 
Dátum, miesto: 10. novembra 2006, FF KU v Ružomberku 
 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa (8) 
1) Názov:  V tichom chráme Križkovej poézie I (literárnokritický seminár), Téma: Kritická recepcia 
Križkovej rukopisnej zbierky Rosa z pavučín 
Dátum, miesto: 6. apríl 2006, FF KU v Ružomberku 
2) Názov: V tichom chráme Križkovej poézie II (literárnokritický seminár), Téma: Kritická recepcia 
Križkovej rukopisnej zbierky Bozk slzou 
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Dátum, miesto: 6. apríl 2006, FF KU v Ružomberku 
3) Názov: Poetika a interpretácia sna I (medzinárodný literárnovedný seminár), Téma: I. SEKCIA – 
Poetika a interpretácia sna v slovesnom umení II. SEKCIA – Poetika a interpretácia sna vo výtvarnom, 
teologickom a psychologickom kontexte 
Dátum, miesto: 7. november 2006, FF KU v Ružomberku 
4) Názov: Dni Ladislava Hanusa v Spišskej Kapitule (9. ročník), Téma: Ladislav Hanus – osobnosť pre 21. 
storočie (odborný seminár) 
Dátum, miesto: 20. – 22. septembra 2006, Spišská Kapitula 
5) Názov: Deň umelcov 2006 (umelecké podujatie) 
Dátum, miesto: 27. február 2006, FF KU v Ružomberku  
6) Názov: Ján Pavol II. a mládež. Rovnomenná konferencia pri príležitosti 1. výročia úmrtia pápeža Jána 
Pavla II. (iniciácia a spoluorganizácia – I. Vaško – dekan a vedúci VÚLH) 
Dátum, miesto: 24. – 25. apríl 2006, FF KU v Ružomberku 
7) Názov: Večer poézie Milana Rúfusa (literárnovedné pásmo) 
Dátum, miesto: 8. december 2006, Závažná Poruba pri Liptovskom Mikuláši 
8) Názov: Scénická kompozícia desiatich situácii z biografie Sestry Zdenky (spolupráca 
s Univerzitným divadlom FF na XXXX. Akademickom Prešove 2006) 
Dátum, miesto: 11. – 12. november, Prešov 
 

4. Medzinárodná spolupráca 

4.1 zahraničné výskumné a ostatné  zahraničné granty 
 
a) zahraničné výskumné granty 
 

pracovis
ko 

vedúci 
medzinárodn
ého projektu 

spoluriešitelia 
projektu názov projektu 

typ 
projektu 
 

grantová 
organizácia 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

KF: Marian Kuna, Pavol 
Labuda, Eugen Zeleňák, 
Ján Hrkút, Ivan Koniar, 
Ján Baňas, Ivan Moďoroši 
KRNV: Roman Kečka, Ján 
Duda, Róbert Sarka KŽ: 
Peter Olekšák, Albert 
KullaKP: Petra Lajčiaková 
CIS: Ladislav Kvasz 

Science-Religion 
Dialogue and Critical 
Thinking 

výskumný 

Metanexus 
Institute on 
Religion and 
Science, 
Philadelphia, 
PA, USA 

2004-
2007 

5.000$ 

Filozofická 
fakulta 

prof. PhDr. 
Jozef Mlacek, 
CSc. 

KŽ: Danuša 
Serafínová, Peter 
Olekšák, Tadeusz 
Zasepa, Juraj Holdoš, 

Vedeckovýskumné 
dimenzie 
žurnalistickej 
komunikácie 

výskumný 

Rakúske 
informačné 
centrum pre 
vedeckú 
spoluprácu (ASO) 

2005-
2006 

3.500,- 
EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

 
CIS: Ladislav Kvasz 
KF: Peter Volek, Pavol 
Labuda 
 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

výskumný 
Stiftung 
Auxilium, SRN 

2006-
2007 

19.500,-
EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

 
Postgraduate und 
Forschunsstipendien 
im Ausland 

výskumný 
Stiftung 
Auxilium, SRN 

2006-
2007 

30.000,- 
EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

KŽ: Peter Olekšák 
KF: Pavol Labuda 

Možnosti zahraničnej 
spolupráce výskumný 

U.S. Embassy, 
Slovakia 

03/200
6 

3.000 ,-
EUR 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková 

 
Grant č. SLO10006-
GR074 Federal 
Assistance Award 

výskumný 
U.S. Embassy, 
Slovakia 

01.-
31.08. 
2006 

700$ 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková   

Elements of 
Modernism in the 
Works of Katherine 
Mansfield 

výskumný 

Nanovic 
Institute for 
European 
Studies, Notre 
Dame 
University, USA 

01.-
31.08. 
2006 

full 
research 
fellowship 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján Baňas   

Relation between 
Political Philosophy 
and Ethics: Political 
Value Neutrality in 
Liberalism 

výskumný 

Nanovic 
Institute for 
European 
Studies, Notre 
Dame 
University, USA 

01.-
30.06. 
2006 

full 
research 
fellowship 

Katedra 
filozofie 

Marian Kuna, 
MA, MPhil., 
PhD. 

 
The 20s Century 
English Language 
Ethical Theory 

výskumný 

Nanovic 
Institute for 
European 
Studies‘s, ND 

07.01.-
30.05.2
006 

full 
research 
fellowship 
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b) ostatné  zahraničné granty 
 

pracovisko 
FF KU 

vedúci 
medzinárodného 
projektu 

názov projektu 
typ 
projektu 

grantová 
organizácia 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

Štipendiá  doktorandov 
v študijnom odbore žurnalistika rozvojový Fideta, SRN 

2004-
2007 12.000,- EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

podpora prostredia pre rozvoj 
vedeckej činnosti FF KU II. 

rozvojový Fideta, SRN 
2005-
2006 

70.000,- 
EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

Štipendiá  doktorandov 
v študijnom odbore história rozvojový 

Stiftung Auxilium, 
SRN 

2006-
2009 19.200 ,-EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc. 

Ausstatung von 
Unterichtsräumen der Phil. 
Fakultät an der Kath. 
Uniiversität in Ružomberok 

rozvojový Renovabis, SRN 2006 
250.000,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Juraj Dvorský 
Ausstattung des 
germanistischen Lehrstuhls der 
Universität Ružomberok 

rozvojový Renovabis, SRN 
2004-
2007 

11.000,- EUR 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Podpora výskumu KŽ rozvojový KB USA 
2003-
2006 

10.000,-EUR 

 
4.2 účasť na zahraničnom grantovom projekte (interná/externá) 
 

pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia 
doba 
trvania 

typ 
projektu 

Katedra filozofie 
Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie Mgr. Ivan Koniar 
Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie  
Marian Kuna, 
MA, MPhil, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie 
Marian Kuna, 
MA, MPhil., 
PhD. 

The 20s Century English 
Language Ethical Theory 

Nanovic Institute for European 
Studies‘s, ND 

07.01.-
30.05.2006 

výskumný 

Katedra filozofie 
Mgr. Pavol 
Labuda,  
PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie 
Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. 

Možnosti zahraničnej 
spolupráce 

U.S. Embassy, Slovakia 03/2006 výskumný 

Katedra filozofie 
doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking, 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie 
doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

Antológia z diel filozofov – 
patristika a scholastika 

Juhonemecká provincia Spoločnosti 
Ježišovej 2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie 
Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie 
Mgr. Ivan 
Moďoroši  

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra filozofie Mgr. Ján Baňas  
Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 2004-2007 výskumný 

Katedra histórie 
prof. PhDr. 
Michal Otčenáš, 
CSc. 

Past and Present European Science Foundation 2004-2006 výskumný 

Katedra psychológie 
PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 2004-2007 výskumný 

Katedra psychológie 
Ing. Barbora 
Hašková 

Evaluace kurzů 
celoživotního vzdělávaní 
na Masarykově univerzitě 
v Brne 

FRVŠ MŠMT ČR 3e/2006 2006 výskumný 

Katedra psychológie 
doc. PhDr. Jiří 
Dan, CSc. 

Evaluace kurzů 
celoživotního vzdělávaní 
na Masarykově univerzitě 
v Brne 

FRVŠ MŠMT ČR 3c/2006 2006 výskumný 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

PhDr. ThLic. 
Roman Kečka, 
ThD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

do 
09/2006 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
Dr. Róbert 
Sarka, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

od 
09/2006 

výskumný 

Katedra žurnalistiky 
doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 

2004-2007 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Vedeckovýskumné 
dimenzie žurnalistickej 
komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 2005-2006 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
doc. ThDr. Peter 
Olekšák, PhD. 

Možnosti zahraničnej 
spolupráce U.S. Embassy, Slovakia 03/2006 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc. 

Vedeckovýskumné 
dimenzie žurnalistickej 
komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 2005-2006 výskumný 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu grantová organizácia 
doba 
trvania 

typ 
projektu 

Katedra žurnalistiky 
prof. Dr. Hab. 
Tadeusz Zasępa 

Vedeckovýskumné 
dimenzie žurnalistickej 
komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
doc. PhDr. 
Danuša 
Serafínová, CSc. 

Vedeckovýskumné 
dimenzie žurnalistickej 
komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 

2005-2006 výskumný 

Katedra žurnalistiky 
Ing. Juraj 
Holdoš 

Vedeckovýskumné 
dimenzie žurnalistickej 
komunikácie 

Rakúske informačné centrum pre 
vedeckú spoluprácu (ASO) 2005-2006 výskumný 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

doc. Dr. Ladislav 
Kvasz 

Science-Religion Dialog 
and Critical Thinking 

Metanexus Institute on Religion and 
Science, Philadelphia, PA, USA 2004-2007 výskumný 

Centrum pre 
interdisciplinárne 
štúdiá 

doc. Dr. Ladislav 
Kvasz 

Science and Religion – 
Their Common Patterns of 
Transcendence 

Global Perspectives on Science and 
spirituality, Universite 
Interdisciplinaire de Paris 
a University of Elon 

2005-2007 výskumný 

 
4.3 učiteľská a doktorandská mobilita do/zo zahraničia 
 
A) učiteľská mobilita do zahraničia 
 
A.1) konferencie a sympóziá 
 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility 

príspevok 
usporiadateľ/názov 
podujatia 

destinácia mobility 
doba 
trvania 
mobility 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková 

konferencia 

May I not now spend 
my life as I will? – On 
Some Women 
Characters in the 
Lord of the Rings 

Konferencia From 
Myths and Fairy-Tales 
to Contemporary 
Fantasy 

Univerzita Hradec 
Králové, Pedagogická 
fakulta, Hradec 
Králové, Česko 

26.-27.01. 
2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Ján Kozoň 

konferencia 
Loosing of American 
Dream in Heller‘s 
Something Happened 

Konferencie SILSE 2006 
– Silesian Studies of 
English 

Opava, Česko 
18.-19.09. 
2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Ján Kozoň 

konferencia 
From Traditional to 
Post Modern 

Konferencia From 
Myths and Fairy-Tales 
to Contemporary 
Fantasy 

Univerzita Hradec 
Králové, Pedagogická 
fakulta, Hradec 
Králové, Česko 

23.-24.01. 
2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

prof. 
Kathleen 
Dubs 

konferencia 
Shakespeare in 
Modern Drama 

Hungarian Society for 
the Study of Drama in 
English 

Pécs, Maďarsko 03.05.2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

prof. 
Kathleen 
Dubs 

konferencia 
Staging in 
Contemporary Drama 

Hungarian Society for 
the Study of Drama in 
English 

Pécs, Maďarsko 03.05.2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

prof. 
Kathleen 
Dubs 

konferencia 
Mind, Knowledge, 
Learning: 1300-1700 

The European Society 
for the Study of English 

London, Anglicko 09/2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

prof. 
Kathleen 
Dubs 

konferencia 
Growing Up Black: 
Maya Angelou‘s 
Experience 

HAAS Biennial 
Conference Budapešť, Maďarsko 10/2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Alexandra 
Bagiová 

konferencia 
Notion of Fear in 
Children‘s Fiction 

From Myths and Fairy-
Tales to Contemporary 
Fantasy 

Univerzita Hradec 
Králové, Pedagogická 
fakulta, Hradec 
Králové, Česko 

23.-24.01. 
2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. 
Dalibor 
Mikuláš 

konferencia 

Global, Social and 
Economic Changes  - 
How could Catholic 
Universities in 
Europe Rise to the 
Challenge 

Federation of European 
Catholic Universities 

Université Catholique 
de Lille, Fr. Lille, 
Francúzsko 

05/2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. 
Dalibor 
Mikuláš 

sympózium 

Situation of the 
Catholic University in 
Ružomberok in the 
Area of International 
Cooperation 

III. Sympózium katolíckych 
univerzít strenej 
a východnej Európy 
Katolícka univerzita 
v modernej Európe – 
skúsenosť Katolíckej 
univerzity Jána Pavla II. V 
Lubline 

Lublin, Poľsko 05/2006 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. 
Dalibor 
Mikuláš 

konferencia 
Christian Roots in 
Europe 

A Growing Gap – Living 
and Forgotton Christian 
Roots in Europe and the 
United State 

Viedeň, Rakúsko 04/2006 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia destinácia mobility 

doba 
trvania 
mobility 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Pavol 
Labuda, 
PhD. 

konferencia 

On the Role of 
Different Types of 
Metaphysics in 
Science-Religion 
Dialogue 

Continuity + Change. 
Perspectives on Science 
and Religion 

Metanexus Institute, 
Philadelphia, PA, USA 

03.-07..06. 
2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Pavol 
Labuda, 
PhD. 

sympózium 

Argument 
potenciality 
a problematika 
ochrany alebo 
použitia ľudských 
embryí 

V. antropologické 
sympózium FF ZČU Plzeň, Česko 

30.06.-
01.07.2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján 
Hrkút, 
PhD. 

sympózium 
Humánna pohlavná 
selekcia – prečo áno, 
prečo nie 

V. antropologické 
sympózium FF ZČU Plzeň, Česko 

30.06.-
01.07.2006 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

konferencia 

Analýza jazyka 
hovorenia o Bohu 
(analógia) u Tomáša 
Akvinského 

Konference o analogii ve 
filozofii a teologii 

CMTF UP Olomouc, 
Česko 25.05.2006 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

konferencia 

On the Role of 
Different Types of 
Metaphysics in 
Science-Religion 
Dialogue 

Continuity + Change. 
Perspectives on Science 
and Religion 

Metanexus Institute, 
Philadelphia, PA, USA 

03.-07.06. 
2006 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

sympózium 
Interpretácia názorov 
Tomáša Akvinského 
o vzniku človeka 

V. antropologické 
sympózium FF ZČU Plzeň 

30.06.-
01.07.2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, 
PhD. 

konferencia On explanatory relata 
1st Philosophy Graduate 
Conference 

Central European 
University, Budapest, 
Maďarsrsko 

18.-19.03. 
2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

konferencia 
Wspólczesna 
pedagogika – gdzie 
popełnioną bląd? 

Konferencja O naprawę 
polskiej szkoły Radom, Poľsko 05.03.2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab.  
Henryk 
Kiereś 

konferencia Granice sztuki Kultaralia 
KUL Jana Pawła II 
Lublin, Poľsko 

23.-27.04. 
2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab.  
Henryk 
Kiereś 

sympózium Problem antysztuki Sfera sacrum w kulturze 
Senat RP Warszawa, 
Poľsko 

25.04.2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

sympózium 
Politika a sztuka 
religijna 

V Międzynarodowe 
Sympozjum z cyklu: 
Przyszłość cywilizacji 
zachodu: Polityka a 
religia 

KUL Jana Pawła II 
Lublin, Poľsko 28.04.2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

konferencia Dwie cywilizacje Agresywna Neolewica 
Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej 
Toruń, Poľsko 

21.10.2006 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

sympózium 
Monizm 
antropologiczny – 
źródła i konsekwencje 

IX Międzynarodowe 
Sympozjum z cyklu 
zadania Współczesnej 
Metafizyki: Dusza – 
Umysł – Ciało. Spór 
o jedność bytową 
człowieka 

KUL Jana Pawła II 
Lublin, Poľsko 14.12.2006 

Katedra 
histórie 

prof. PhDr. 
Michal 
Otčenáš, 
CSc. 

konferencia 

Identita Slovákov, 
Uhorsko a poľsko-
slovenské vzťahy na 
prelome 19. a 20. 
storočia 

Lojalizm, autonomizm, 
separatyzm na ziemiach 
polskich i słowackich, 
koniec XVIII – początek 
XX wieku 

Poľsko-Słowacka 
Komisja Historyków 
PAN i SAV, Instytut 
Historii Polskiej 
Akademii Nauk, 
Mazowiecka Wyżsa 
Szkoła 
Humanistyczno-
Pedagogiczna w 
Łowiczu 

19.09.2006 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

ThLic. 
Daniela 
Iskrová 

sympózium 
Biblická perspektíva 
putovania 

III. interdisciplinárne 
i medzinárodné 
sympózium: Biblia w 
kulturze świata Krakow 

Krakow, Poľsko 23.02.2006 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

doc. ThDr. 
RNDr. 
ICLic. Jana 
Moricová, 
PhD. 

sympózium 
Totus tuus 
odnowione 

Mariologia Jana Pawła 
II. Problem interpretacji 
– sposób recepcji 

Krakow, Poľsko 16.10.2006 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia destinácia mobility 

doba 
trvania 
mobility 

Katedra 
religionistiky 
a náboženskej 
výchovy 

doc. ThDr. 
RNDr. 
ICLic. Jana 
Moricová, 
PhD. 

sympózium 
Współczesna rodzina 
słowacka – 
zagrożenia i szanse 

25-lecie Adhortacji 
Apostolskiej „Familiaris 
consortio“ 

Teologická fakulta 
Univerzity M. 
Kopernika, Toruň, 
Poľsko 

23.11.2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

konferencia 

Textotvorný potenciál 
frazém 
v komunikačnom 
priestore 

Prostor v jazyce 
a literatuře.  

Pedagogická fakulta 
Univerzity J. E. 
Purkyně, Ústí nad 
Labem, Česko 

05.-07.09. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

konferencia 

Pragmatika ako 
podnet transformácií 
v súčasnej slovenskej 
frazeológii 

Slavenska frazeologija 
i pragmatika.  

Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 
Komisija za slavensku 
frazeologiju 
Međunarodnog 
slavističkog komiteta, 
Rab, Poľsko 

17.– 19. 09. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

konferencia 

„Jazyk ve zbrani?“ I 
Interkultúrne prieniky – 
sonda do interjazykovej 
frazeologickej 
kompetencie študentov 
stredných škôl 

10. kulatý stůl: Slovo 
a obraz v komunikaci 
s dětmi – Komunikace 
s dětmi v zrcadle času 

Pedagogická fakulta 
OU, Ostrava, Česko 

9.– 10. 11. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

konferencia 
Somatické parémie 
v komunikácii 

Parémie národů 
slovanských III. 
Mezinárodní konference 

Filozofická fakulta 
OU, Ostrava, Česko 

21.– 22. 11.  
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

kolokvium  

Návrh školního 
vzdélávacího programu 
pro 4. ročník středních 
škol 

Katedry bohemistiky 
UJEP v Ústí nad 
Labem, Česko 

06.11. 2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Jana 
Juhásová konferencia 

Duchovný dialóg medzi 
Východom a Západom 
v tvorbe mladých 
slovenských básnikov 

VI. hradecká literární 
laboratoř – Setkání 
s druhým 

Hradec Králové 
25.– 26.01. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Jana 
Juhásová konferencia 

The Fragile 
Symmetry of the 
marriage Love 
(Krehká symetria 
manželskej lásky) 

A torontói Pax Romana  
XIX. Konferenciája: A 
szeretet ezer arca - The 
Thousand Faces of Love 

Toronto, Kanada 09.09.2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, 
PhD. 

konferencia 

Západoslovansko-
východoslovanské 
(slovensko-ukrajinské) 
jazykové pomedzie 
a sotácke dialekty 
severovýchodného 
Zemplína 

Prostor v jazyce 
a literatuře. 
Medzinárodná vedecká 
konferencia 

Pedagogická fakulta 
Univerzity J. E. 
Purkyně, Ústí nad 
Labem, Česko 

05.-07.09. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, 
PhD. 

konferencia 

„Jazyk ve zbrani?“ II 
Interkultúrne prieniky – 
sonda do interjazykovej 
frazeologickej 
kompetencie študentov 
vysokých škôl 

10. kulatý stůl: Slovo 
a obraz v komunikaci 
s dětmi – Komunikace 
s dětmi v zrcadle času 

Pedagogická fakulta 
OU, Ostrava, Česko 

09.-10.11. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, 
PhD. 

kolokvium 

„Jazyk ve zbrani?“ II 
Interkultúrne prieniky – 
sonda do interjazykovej 
frazeologickej 
kompetencie študentov 
vysokých škôl 

Návrh školního 
vzdélávacího programu 
pro 4. ročník středních 
škol 

Katedra bohemistiky 
UJEP v Ústí nad 
Labem, Česko 

06.11.2006 

katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Anton 
Lauček, 
PhD. 

konferencia Kniha ako dokument 
Medznárodná vedecká 
konferencia: Percepce 
textů, výchova čtenáře 

Slezská univerzita, 
Opava, Česko 

01.-02.02. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Anton 
Lauček, 
PhD. 

konferencia 

Pastier padajúcich 
hviezd – návrat 
ideálov päťdesiatych 
rokov do literatúry 

Medzinárodná 
konferencia: Návraty do 
dětství 

Slezská univerzita, 
Opava, Česko 

13.-13.09. 
2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

doc. 
PaedDr. 
Milan 
Ligoš, CSc. 

konferencia 
Vyučovanie 
slovenského jazyka 
v zrkadle času 

10. kulatý stůl: Slovo 
a obraz v komunikaci 
s dětmi – Komunikace 
s dětmi v zrcadle času. 
Medzinárodný vedecký 
seminár 

Pedagogická fakulta 
Ostravskej univerzity, 
Ostrava 

09.-10.11. 
2005 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

doc. PhDr. 
Oľga 
Orgoňová, 
CSc. 

konferencia 

Kultúrne pozadie 
českých a slovenských 
jazykových inovácií od 
90. rokov 20. storočia 
(na materiáli 
neologizmov 
a okazionalizmov) 

Třináct let po, Trinásť 
rokov po. 10. brněnská 
česko-slovenská 
konference 

Ústav slavistiky FF 
MU, Brno, Česko 

07.12.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. 
Jozef konferencia Špecifické a periférne 

paremiologické útvary, 
Medzinárodná 
konferencia Parémie Ostrava, Česko 11/2006 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia destinácia mobility 

doba 
trvania 
mobility 

Mlacek, 
CSc. 

ako aj niekoľko 
diskusných príspevkov 

národů slovanských  - 
III 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. 
Jozef 
Mlacek, 
CSc. 

konferencia 

Pragmatika ako 
podnet transformácií 
v súčasnej slovenskej 
frazeológii 

Medzinárodná vedecká 
konferencia na tému 
Slovanská frazeológia 
a pragmatika 

Ráb, Chorvátsko 
17.-
19.9.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. 
Dr.  Hab. 
Tadeusz 
Zasepa 

sympózium Media a rodzina 

Sympozjum dla 
nauczycieli. Przemyśl, 
Wojewódzki Ośrodek 
Kształcenia Nauczycieli 

Poľsko 01.04.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. 
Dr.  Hab. 
Tadeusz 
Zasepa 

sympózium 

Człowiek celem 
rozwoju w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

Międzynarodowe 
sympozjum w Sejmie 
Rzeczypospolitej pt. 
Polska w drodze do 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Warszawa, Poľsko 19.05.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. Dr.  
Hab. Tadeusz 
Zasepa 

sympózium 
Katolicki Uniwersytet 
Lubelski w mediach w 
latach 1946 – 2006 

Światowy zjazd rektorów 
Uniwersytetów 
Katolickich 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła 
II, Lublin, Poľsko 

29.05.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. 
Dr.  Hab. 
Tadeusz 
Zasepa 

konferencia 

Jan Paweł II 
wydarzenie religijne – 
wydarzenie 
telewizyjne 

Wykład otwarty dla 
seminarium Kapucynów 
w Lublinie 

Lublin, Poľsko 16.10.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. 
Dr.  Hab. 
Tadeusz 
Zasepa 

sympózium 

Jan Paweł II 
mistrzem słowa 
i gestu; Media – 
szanse i zagrożenia 
ewangelizacji 

Międzynarodowe 
sympozjum misyjne 
Redemptorystów 

Poľsko 
19 – 21.04. 
2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. 
Dr.  Hab. 
Tadeusz 
Zasepa 

sympózium 

Dzień wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża 
i 100 pierwszych dni 
pontyfikatu w 
telewizji polskiej 
i włoskiej 

Międzynarodowe 
sympozjum organizowanie 
przez Uniwersytet 
Gregoriański, RAI 1 oraz 
Ambasadę Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Stolicy 
Apostolskiej 

Rím, Taliansko 
6-
7.04.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. 
Peter 
Olekšák, 
PhD. 

konferencia 

Print Media at the 
Turning Point of the 
20th and 21st 
Centuries 

Fisher Forum 2006: 
Book Arts, Culture and 
Media in Russia, Eastern 
Europe and Eurasia: 
From Print to Digital 

Levis Faculty Center 
919 W. Illinois Street, 
IL, USA 

17-18.06. 
2006 

 
A.2) socrates/erasmus učiteľské mobility a prednášková činnosť 
 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie destinácia mobility 

doba 
trvania 
mobility 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. Ján 
Kozoň 

S/E učiteľské 
mobility prednáškový cyklus 

Pedagogická fakulta, Univerzita 
Hradec Králové, Hradec 
Králové, Česko 

06.-11.11. 
2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján 
Hrkút, PhD. 

S/E učiteľská 
mobilita 

prednáškový cyklus LUMSA, Rím, Taliansko 
08.-18.05. 
2006 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek 

S/E učiteľská 
mobilita 

prednáškový cyklus 
Jihočeská univerzita, České 
Budějovice, Česko 

27.-31.03. 
2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

S/E učiteľská 
mobilita prednáškový cyklus 

Uniwersytet Marii Curie-
Sklodowskiej v Lubline, Poľsko 

02.-08.04. 
2006 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Gottesbeweise bei Johann Baptist 
Horváth / International 
Conference Jesuits in Bohemia 

Praha 
25.-27.04. 
2006 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Využitie súčasných 
psychologických koncepcií 
morálky a morálneho vývinu 
v pedagogickej praxi 

PF MU Brno, Česko 16.03.2006 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Morálka ako psychologická téma MU Brno, Česko 14.11.2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Slovensko-český pasívny 
bilingvizmus  stredoškolákov 
z frazeologického aspektu  

Jazykovední združení – PF 
UJEP Ústí nad Labem, Česko 

06.11. 2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, 
PhD. 

S/E učiteľské 
mobility 

prednáškový cyklus 
Katedra bohemistiky 
Pedagogickej fakulty UJEP 
v Ústí nad Labem, Česko, Česko 

27.03.-
02.04. 2006 

Katedra 
slovenského 

PhDr. Dana 
Baláková, 

S/E učiteľské 
mobility prednáškový cyklus 

Katedra bohemistiky 
Pedagogickej fakulty UJEP 

02.-08.12. 
2006 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie destinácia mobility 

doba 
trvania 
mobility 

jazyka a 
literatúry 

PhD. v Ústí nad Labem, Česko, Česko 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Slovensko-český pasívny 
bilingvizmus vysokoškolákov 
z frazeologického aspektu 

Jazykovědné sdružení České 
republiky, pobočka Ústí nad 
Labem, Česko 

06.12.2006 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, 
PhD. 

S/E učiteľské 
mobility 

Dialektológia/Dialektológia v 
škole 

Katedra bohemistiky 
Pedagogickej fakulty UJEP 
v Ústí nad Labem, Česko, Česko 

02.-08.12. 
2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Ks. prof. Dr.  
Hab. Tadeusz 
Zasepa 

vyžiadaná 
prednáška 

Present Social and Economic 
Reality in Poland University of Windsor, Canada 01.07.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. PhDr. 
Danuša 
Serafínová, 
CSc. 

vyžiadaná 
prednáška 

Medienmetamorphosen – 
Publikumsmetamorphosen / 
Theorien und Methoden der 
Kommunikationsgeschichte 

Institut für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft , 
Viedeň, Rakúsko 

20.-21.01. 
2006 

 
A.3) výskumné pobyty 
 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility téma výskumu 

usporiadateľ 
výskumu 

destinácia 
mobility 

doba 
trvania 
mobility 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Janka 
Kaščáková výskumný 

Elements of Modernism 
in the Works of 
Katherine Mansfield 

Nanovic Institute for 
european Studies, 
Notre Dame 
University 

Notre Dame 
University, IN, USA 

01.08.-
31.08.2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján 
Baňas výskumný 

Research Visit at 
Nanovic Institute for 
European Studies‘s 

Calihan Travel Grant, 
Acton Institute, USA 

University of Notre 
Dame, IN, USA 

30.05.-
30.06.2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján 
Baňas výskumný 

Exploring F. A. Hazek 
and The Road to 
Serfdom 
 

The Neuwaldeg 
Institute Wien, Rakúsko 

16.11.-
19.11.2006 

Katedra 
filozofie 

Marian Kuna, 
MA, MPhil., 
PhD. 

výskumný 
The 20s Century English 
Language Ethical Theory 

Nanovic Institute for 
European Studies‘s, 
ND 

University of Notre 
Dame, IN, USA 

07.01.-
30.05.2006 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD. výskumný 

Describing the World in 
Physics letná univerzita SUN 

Central European 
University, 
Budapest, 
Maďarsko 

03.-14.07. 
2006 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Výskum v oblasti 
interkultúrnej 
komunikácie 

Kulturmanager 
Robert Bosch 
Stiftung 

Berlín,, Nemecko 
11/2005 – 
10/2006 

Katedra 
germanistiky 

doc. Mgr. 
Adam Bžoch, 
CSc. 

výskumný  
seminár pre 
zahraničných 
nederlandistov 

Nederlandse 
Taalunie Den Haag 

Amsterdam, 
Holandsko 

28.08-
12.09.2006 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Peter 
Bereta výskumný  

Využitie nových médií 
pri výučbe nemčiny ako 
cudzieho jazyka 

Institut für 
Germanistik, 
Universität Wien 

Viedeň, Rakúsko 
14.11.2006 –  
28.02.2007 

Katedra 
histórie 

HEDr. Peter 
Olexák, PhD. výskumný  

Pomocné vedy historické 
(paleografia) 

Università Sacro 
Cuore Miláno, Taliansko 08-09/2006 

Katedra 
histórie 

HEDr. Peter 
Olexák, PhD. 

výskumný  
Pomocné vedy historické 
(kodikológia 
a diplomatika) 

Ludwig Maximilians 
Universität 

Mníchov, Nemecko 
01.-08.11. 
2006 

 
c) učiteľská mobilita zo zahraničia 
 

pracovisko FF 
KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie 

usporiadateľ/
názov 
podujatia 

destinácia 
mobility 

doba trvania 
mobility 

Katedra anglického 
jazyka a literatúry 

Vincent 
Fasano, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Podmienky a možnosti 
štúdia v USA KAJL FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

06.-
10.11.2006 

Katedra anglického 
jazyka a literatúry 

Assist. Prof. 
Tomasz 
Niedokos 

vyžiadaná 
prednáška 

Peter Acrkoyd‘s London: 
Real and Imagined 

KAJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

06.12.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Karel 
Plocek 

vyžiadaná 
prednáška 

Freud a Jung (k ich 
životnému jubileu) 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

06.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Karel 
Plocek 

vyžiadaná 
prednáška 

Rizika individuačního procesu 
současného člověka a možnosti 
obrany proti zmasovění 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

07.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. 
Jaroslav 

vyžiadaná 
prednáška 

Přilnutí dítěte v časném 
dětství, jeho vliv na vývoj 
osobnosti a sociálních vztahů a 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 24.11.2006 
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pracovisko FF 
KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie 

usporiadateľ/
názov 
podujatia 

destinácia 
mobility 

doba trvania 
mobility 

Šturma na hodnotovou orientaci 
člověka 

Ružomberku 

Katedra 
psychológie 

PhDr. 
Jaroslav 
Šturma 

vyžiadaná 
prednáška 

Sebepojetí ve světle kresby 
(workshop založený na 
kresebné sebezkušenosti a 
společném rozboru kreseb) 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. 
Jaroslav 
Šturma 

vyžiadaná 
prednáška 

Můj život je utkán ze vztahů 
(sebezkušenostní workshop 
zaměřený na reflexi časných 
osobních vztahů a vztahů 
v rodině) 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. 
Jaroslav 
Šturma 

vyžiadaná 
prednáška 

Časné přilnutí (attachment), 
jeho kvalita a důsledky pro 
osobní a sociální vývoj 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

25.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. 
Jaroslav 
Šturma 

vyžiadaná 
prednáška 

Zdravý a narušený obraz 
člověka o Bohu (pojetí Boha) - 
sebezkušenostní seminář 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

25.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Zbyněk 
Gavlas 

vyžiadaná 
prednáška 

Koncept smrti v průběhu 
ontogeneze KP FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Zbyněk 
Gavlas 

vyžiadaná 
prednáška 

Smrt patří k životu  (práce na 
tématu pod vedením lektora) KP FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Zbyněk 
Gavlas 

vyžiadaná 
prednáška 

Člověk s postižením a my (jak 
mohu pomoci, na příkladu 
osob s těžkým zrakovým 
handicapem) 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Zbyněk 
Gavlas 

vyžiadaná 
prednáška 

Náboženský vývoj 
v ontogenezi 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

25.11.2006 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Zbyněk 
Gavlas 

vyžiadaná 
prednáška 

Workshop zaměřený na 
problematiku vlastního 
duchovního rozvoje a vývoje 
religiozity 

KP FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

25.11.2006 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

PhDr. 
Jaromíra 
Šindelářová, 
CSc. 

vyžiadaná 
prednáška 

Uplatnění modelové analýzy 
při zpracování českého 
a slovenského 
anoikonymického materiálu 

KSJL FF KU 

Slovenská 
jazykovedná 
spoločnosť SAV – 
pobočka 
Ružomberok 

06.11.2006 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

Ing. Mgr. 
Radomil 
Novák, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Film pro děti a mládež 
v 90. letech 20. století KSJL FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

21.3.2006 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

Ing. Mgr. 
Radomil 
Novák, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Poezie in blue (jazzova 
inspirace v poezii J. 
Kainara) 

KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

23.3.2006 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

Ing. Mgr. 
Radomil 
Novák, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Vymlčený drahý kamínek 
J. Skacela (poetika J. 
Skacela) 

KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.3.2006 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

Mgr. Oľga 
Kubeczková, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Smrt v dětské literatuře KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

20.-
24.3.2006 

Vedecký ústav 
Ladislava Hanusa 

Mgr. Daniel 
Jakubíček, 
PhD. 

vyžiadaná 
prednáška Sny Jana Weisse VÚLH FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

07.11.2006 

Vedecký ústav 
Ladislava Hanusa 

Mgr. Kateřina 
Váňová 

vyžiadaná 
prednáška 

Fenomén sne v literatuře 
pro děti a mládež VÚLH FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

07.11.2006 

 
B) doktorandská mobilita do zahraničia 
 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility 

usporiadateľ/názov 
podujatia 

destinácia mobility 
doba trvania 
mobility 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ivan 
Koniar konferencia 

Continuity + Change. 
Perspectives on Science and 
Religion 

Metanexus Institute, 
Philadelphia, PA, USA 03.-07..06.2006 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Albert 
Kulla 

konferencia 

Fisher Forum 2006: Book 
Arts, Culture and Media in 
Russia, Eastern Europe and 
Eurasia: From Print to Digital 

Levis Faculty Center 
919 W. Illinois Street, 
IL, USA 

17-18.06.2006 

 
4. 4 študentské mobility do zahraničia 2006 
 

účastník povaha mobility destinácia mobility výška grantu doba realizácie 

Milan Hudák S/E študijná Karlova univerzita v Prahe 416,- EUR 
letný semester 
2006 

Tomáš Kříž S/E študijná Karlova univerzita v Prahe 416,- EUR 
letný semester 
2006 
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Michaela 
Brosmannová S/E študijná Karlova univerzita v Prahe 0,- EUR 

letný semester 
2006 

Miroslava 
Vnenková 

S/E študijná 
Akademia im Jana Dlugosza w 
Czestochowie 

701,- EUR 
letný semester 
2006 

Katarína Hanulová S/E študijná Universität Passau 1800,- EUR 
letný semester 
2006 

Irena Slamková S/E študijná Universität Passau 1800,- EUR 
letný semester 
2006 

Júlia Buchová S/E študijná Universität Passau 1800,- EUR 
letný semester 
2006 

Zuzana Želonková S/E študijná 
Katholische Universität Eichstätt - 
Ingolstadt 1750,- EUR 

letný semester 
2006 

Marcela 
Michalicová S/E študijná 

Katholische Universität Eichstätt - 
Ingolstadt 1750,- EUR 

letný semester 
2006 

Martin Nemčík S/E študijná 
Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen im 
Frankfurt am Main 

800,- EUR 
zimný semester 
2006 

Gabriela 
Šimuradíková 

S/E študijná 
Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen im 
Frankfurt am Main 

800,- EUR 
zimný semester 
2006 

Lívia Kajdová S/E študijná LUMSA University of Rome 1750,- EUR 
letný semester 
2006 

Vladimír Buzna 
študijná na základe 
bilaterálnej dohody 

Karlova univerzita v Prahe štipendium SAIA 
letný semester 
2006 

Bc. Mária Okálová 
študijná na základe 
bilaterálnej dohody Karlova univerzita v Prahe štipendium SAIA 

letný semester 
2006 

Miroslav Volček 
študijná na základe 
bilaterálnej dohody Karlova univerzita v Prahe štipendium SAIA 

letný semester 
2006 

 
4.5 vyžiadané prednášky 2006 na FF KU 
 

zahraničný hosť pôsobisko názov prednášky 
termín 
prednášky 

Rodolphe M. Vallee U.S. Embassy, Slovakia 
Slovakia‘s Positive Role in the 
International Community 

23.03.2006 

Ladislav Koreň 
Filosofická fakulta, Karlova univerzita v 
Prahe Pravda, význam a logická forma 10.05.2006 

Ferrante Ferranti Univerzite de Artoi, France Sakrálna fotografia vo svete 07.11.2006 

 
4.6 zahraniční lektori na FF KU 
 

pracovisko FF KU lektor financovaný obdobie pôsobenia 
Katedra anglického jazyka a 
literatúry 

Mgr. Karla Kuklis KAJL FF KU september 2005 – jún 2006 

Katedra anglického jazyka a 
literatúry John Kehoe KAJL FF KU september 2006 -  

Katedra germanistiky Mag. Martina Weiss-Pašková KG FF KU september 2004 -  
Katedra germanistiky Mag. Christoph Rosenbaum KG FF KU september 2005 -  

 
4.7 možnosti využitia zahraničnej spolupráce 
 

názov univerzity 
fakulta (ak je špecifikácia v 
zmluve) štát typ zmluvy 

Florida Gulf Coast University  USA dohoda o spolupráci 
Winona State University  USA dohoda o spolupráci 
Katholieke Hogeschool Leuven  Belgicko Socrates/Erasmus 2006/2007 

Katholische Universität Eichstätt – 
Ingolstadt 

Sprach- und 
Literaturwissenschaftliche 
Fakultät 

Nemecko Socrates/Erasmus 2003/2010 

Philosophisch-Theologische Hochschule 
Sankt Georgen Frankfurt am Main 

 Nemecko Socrates/Erasmus 2006/2007 

Universität Passau Philosophishen Fakultät Nemecko Socrates/Erasmus 2006/2007 
Universität für Musik und Darstellende 
Kunst Graz 

 Rakúsko Socrates/Erasmus 2006/2008 

Religionspädagogische Akademie der 
Diözese Graz-Seckau  Rakúsko Socrates/Erasmus 2005/2006 

Libera Universita Maria SS. Assunta, Roma 
Faculty of Letters and Philosophy 
Faculty of Education Taliansko Socrates/Erasmus 2005/2007 

Univerzita San Pablo-CEU  Španielsko dohoda o spolupráci 
Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie 

 Poľsko Socrates Erasmus 2006/2011 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie  Poľsko Socrates Erasmus 2005/2007 
Katolicki Universytet Lubelski, Lublin  Poľská republika Socrates/Erasmus 2005/2007 
Universytet Slaski w Katowicach Faculty of Art Poľská republika Socrates/Erasmus 2004/2007 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

Faculty of Philosophy and 
Sociology Poľská republika Socrates/Erasmus 2005/2010 

University School of Philosophy and  Poľská republika Socrates/Erasmus 2006/2007 
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education Ignatianum in Cracow 
Lubelska Szkola Wyzsa im. Króla 
Wladyslawa Jagielly  Poľsko dohoda o spolupráci 

Akademią Pedagogiczną im. Komisji  
edukacji Narodowej w Krakowie 

 Poľsko dohoda o spolupráci 

Eötvos Loránd Tudományegyetem  Maďarsko Socrates/Erasmus 2006/2007 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Teologická fakulta 
Pedagogická fakulta 

Česká republika 
Socrates/Erasmus 2005/2007 
Socrates/Erasmus 2006/2008 

Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Česká republika Socrates Erasmus 2005/2007 

Ostravská univerzita v Ostravě 
 
Faculty of Science 

Česká republika 
Socrates/Erasmus 2006/2008 
Socrates/Erasmus 2007/2009 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Pedagogická fakulta,  
Prírodovedecká fakulta Česká republika 

Socrates/Erasmus 2006/2010 
Socrates/Erasmus 2006/2008 

Univerzita Karlova v Prahe 
Fakulta Humanitních Studií 
Katolická teologická fakulta 

Česká republika 
Socrates/Erasmus 2006/2008 
Socrates/Erasmus 2006/2007 

Západočeská univerzita v Plzni Filozofická fakulta Česká republika Socrates/Erasmus 2006/2008 
Univerzita Hradec Králové  Česká republika Socrates/Erasmus 2006/2008 
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Česká republika Socrates/Erasmus 2006/2009 
Vysoká škola evropských a regionálních 
studií, o.p.s. v Českých Budějovicích  Česká republika dohoda o spolupráci 

Technická univerzita v Liberci  Česká republika dohoda o spolupráci 

 
 



 

 
 
 

Fakulta zdravotníctva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Organizačná štruktúra Fakulty zdravotníctva 

AS FZ KU dekan Vedecká rada 

prodekan pre 
vzdelávanie a 

výchovu 

prodekan pre 
rozvoj a zahr. 

vzťahy 

prodekan pre 
vedu a výskum 

študijné 
oddelenie 

oddelenie 
administratívy 

personálne 
oddelenie 

správa budov 

detašované pracoviská 

 
Košice, Levoča, Poprad 

katedry 

sekretariát, sekretárka katedier 

kliniky a výučbové 
základne

Košice, Levoča, 
Poprad, Ružomberok,

Vyšné Hágy 

edičné stredisko 
knižnica 

stredisko inf. 
technológií 

katedra  
ošetrovateľstva 

katedra 
 pôrodnej asistencie 

katedra 
biomedicínskych vied

Katedra 
 verejného 

zdravotníctva 
katedra 

 urgentnej medicíny 
a voj. zdravotníctva 

katedra 
 pastorálnej medicíny, 

bioetiky 
a všeobecného základu 

ekonomické 
oddelenie 

ústavy 

Ústav biomedicínskych 
vied a vojenského 

zdravotníctva 

tajomník 

sekretariát 
dekana 

Referát pre 
vedu a výskum 
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1. Orgány fakulty 
 
1.1. Vedenie fakulty 
 
Dekan:       doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU 
Prodekan pre  výchovu a vzdelávanie:   PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 
Prodekan pre vedu a výskum:    h. doc. Ing. Karel Komárek, PhD. 
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
Tajomník:      Ing. Jana Husarčíková 
 
1.2.  Akademický senát fakulty 
 
Predseda: 

MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH 
Členovia: 

PhDr. Katarína Malíková – podpredseda 
PhDr. Vladimír Littva, PhD. – tajomník 
doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. 
doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. 
MUDr. Anna Remecká, PhD. 
PhDr. PaedDr. Viera Simočková 
MUDr. Ľubomír Javorka 
PhDr. Zuzana Hudáková 

Študentská časť: 
Katarína Črepová - podpredseda 
Milan Kerdík 
Zuzana Dojčanová 
Karolína Putišová 
Katarína Takáčová 
Zuzana Zummerová 

 
1.3.  Vedecká rada fakulty 
 
Predseda: 

doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU -  dekan FZ  
Členovia: 

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. 
doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. 
doc. MUDr. Jozef Květenský, CSc., m.prof. KU 
doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. 
doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m.prof. KU 
h. doc. MUDr. Igor Čombor 
h. doc. MUDr. Stanislav Hlaučo, CSc. 
h. doc. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
h. doc. Ing. Karel Komárek, PhD. 
h. doc. MUDr. Otto Osina, PhD. 
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 
MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH 
MUDr. Ľubo Javorka, PhD. 
MUDr. Jozef Kobela, PhD. 
PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
PhDr. Vladimír Litva, PhD. 
MUDr. Marta Albertyová 
MUDr. Ľubomír Benčo 
PhDr. Zuzana Hudáková 
Marta Hejzlárová 
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MUDr. Anna Lesňáková 
PhDr. Katarína Malíková 
MUDr. Mgr. Ľubor Michňa 
MUDr. Anna Remecká, PhD. 
PhDr. PaedDr. Viera Simočková 
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc. 
prof. MUDr. Tomáš Grál, PhD. 
prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský, DrSc. 

 
 
2. Študijná a pedagogická činnosť  

Na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku sa aj v tomto roku vzdelávanie uskutočňovalo podľa zákona 
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Vzdelávanie 
sa  skvalitnilo sa  po stránke personálnej, metodickej, odbornej a didaktickej. Pedagógovia aplikovali  do 
vzdelávacieho procesu efektívne formy a metódy vyučovania. Učebne sa vybavili odbornými pomôckami. 
Začala sa príprava pre  vybudovanie Akademického informačného systému. 
Študenti a pedagógovia sa venovali aj mimoškolským aktivitám; ako Študentská kvapka krvi, Vianoce v DSS, 
Vianoce a deti, exkurzie. Nadviazala sa spolupráca so Slovenským červeným krížom.   
Počas roka sa kládol dôraz aj na prezentáciu vzdelávania na fakulte. Pre záujemcov o štúdium sa organizoval 
Deň otvorených dverí a vydal informačný leták, ktorý sa distribuoval do gymnázií a stredných zdravotníckych 
škôl v regiónoch kde má fakulta pracoviská. Informácie o štúdium na FZ KU sa publikovali v týždenníku 
Katolícke noviny, v mesačníku Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Vydali sa reklamné predmety fakulty 
(študijný kalendár, študentské tašky s logom a názvom fakulty).  
Naďalej sa venuje pozornosť kvalifikačnému rastu pedagogických pracovníkov. 
V apríli sa uskutočnilo hodnotenie úrovne kvality vyučovania pedagógov zo stany študentov formou 
anonymného dotazníka. Konkrétni vyučujúci boli následne oboznámení s výsledkami hodnotenia. 
Fakulta spolupracovala na zriadení UTV KU.  
V spolupráci s UPaC sa venovala pozornosť kresťanskej a eticko-morálnej formácii študentov. 
 
2. 1. Zoznam akreditovaných študijných programov 
 
Na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku  sa v akademickom roku 2005/2006 realizovalo vzdelávanie 
podľa zákona č.131/2002 Z.z o vysokých školách, v štruktúre študijných odboroch v nasledovných 
akreditovaných  študijných  programoch.  
 
Tabuľka ukazuje aktuálny stav akreditačných práv na FZ  
 

Číslo a názov  ŠO názov ŠP stupeň forma dĺžka časové obmedzenie 
7.4.1 
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo prvý denná 3 roky bez časového obmedzenia 

 Ošetrovateľstvo prvý externá 3 roky bez časového obmedzenia 
 Ošetrovateľstvo druhý denná 2 roky bez časového obmedzenia 
 Ošetrovateľstvo druhý externá 2 roky bez časového obmedzenia 
7.4.4 
Pôrodná asistencia 

Pôrodná asistencia prvý denná 3 roky bez časového obmedzenia 

 Pôrodná asistencia prvý externá 3 roky bez časového obmedzenia 
 
 
2. 2. Výsledky prijímacieho konania 2006/2007 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom došlo k  zvýšeniu počtu záujemcov 
o štúdium, hlavne v magisterskom stupni štúdia v externej forme, ktorý súvisel s celospoločenskou 
požiadavkou na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov v zdravotníctve v oblasti manažmentu. 

 
2. 3 Počet absolventov v roku 2005/2006 
 
 V akademickom roku 2005/2006 na FZ KU v Ružomberku prvý krát prebiehali štátne skúšky 
v bakalárskom  študijnom programe ošetrovateľstvo. Štátnu skúšku úspešne absolvovalo spolu 662 
absolventov.  
Trojročný bakalársky stupeň denná forma štúdia   103 absolventov 
Trojročný bakalársky stupeň externá  forma štúdia   559 absolventov 
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2.4. Pripravované študijné programy 
 
 V súčasnosti je spracovaný a pripravený na akreditáciu nový bakalársky študijný program 
Zdravotnícke záchranárstvo v študijnom odbore urgentná zdravotnícka starostlivosť.  
 
 
3. Vedeckovýskumná činnosť 

 Hlavnou prioritou FZ okrem pedagogickej činnosti je výskumná činnosť. Úroveň 
vedeckovýskumnej činnosti musí byť aj medzinárodne akceptovaná. Aby sa dalo toto realizovať fakulta 
potrebuje erudovaných vysokoškolských učiteľov, ktorí sa musia zúčastňovať na výskumných projektoch na 
národnej a medzinárodnej úrovni. Toto sa musí prejaviť aj v publikačnej a prednáškovej činnosti. Na FZ KU 
rozlišujeme jednak učiteľov ošetrovateľského smeru, čo je prioritné pre výchovu sestier a jednak učiteľov 
biomedicínskeho zamerania ako sú lekári, farmaceuti a pod., ktorí zabezpečujú tiež výuku sestier.  
  Pri realizácií vedeckovýskumnej činnosti musia byť začlenení do tohto procesu aj študenti 
formou študentskej odbornej činnosti.  
 Vyššie uvedené fakty sa na FZ KU realizujú jednotlivými výskumnými aktivitami 
v ošetrovateľskej aj biomedicínskej sfére. Názvy jednotlivých projektov sú uvedené v príslušnej časti výročnej 
správy. 1.12.2006 bola zahájená študentská odborná činnosť. 10.2.2007 budú posúdené predkladané témy, 
ktoré budú zaradené do konečného projektu. 
 Fakulta zdravotníctva okrem pracoviska v Ružomberku má detašované pracoviská v Levoči, 
Poprade a v Košiciach. Aj na týchto pracoviskách uskutočňujeme podobné aktivity vo 
vedeckovýskumnej, projektovej činnosti a študentskej odbornej činnosti.  
 FZ bude vo svojej vedeckovýskumnej činnosti uprednostňuje a venuje sa témam z oblasti 
zdravotníckych vied konkrétnejšie: 

- využitie informačných technológií v činností sestry pri vzťahu sestra pacient, edukácie a poradenskej 
činnosti a pod. 

- alternatívne metódy vyučovania (nové trendy a nová technika v oblasti ošetrovateľstva) 
- oblasť urgentnej medicíny a medicíny katastrof 
- problematika drogových závislostí a toxikománie 
- problémy ošetrovateľstva nielen v nemocničných podmienkach ale aj mimo nemocničných zariadení 

(hospic...) 
- oblasť pastorálnej medicíny a bioetiky v celkovej ale hlavne v paliatívnej a hospicovej starostlivosti 
- zdravotná starostlivosť v prostredí rómskej komunity.  

 
 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 
V oblasti ošetrovateľstva sa výskumné aktivity zameriavajú do týchto oblastí: 
 

 Aplikovaný výskum z problematiky ošetrovateľstva, s cieľom vytvárať východiská pre vedecko-
výskumnú činnosť podľa jednotlivých projektov, 

 Realizácia výskumov z problematiky ošetrovateľstva (obsahová analýza, prípadové štúdie, atď.),  
 Využitie informačných technológií (komplexná informatika v činnosti sestry, používanie počítačovej 

techniky v ošetrovateľskej činnosti), 
 Alternatívne metódy vyučovania (workshopy, práca s internetom, problémové vyučovanie, 

samostatná práca),  
 Výskum problémov vzťahu sestra - pacient (spočívajúci v komplexnej informatike o činnosti sestry), 

sestra- spolupracovníci, sestra- verejnosť, 
 Problematika dokumentácie ošetrovateľskej činnosti, administratívy, edukácie, atď. 
 Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 
 Zachytenie súčasnej techniky a nových trendov a nových vedeckých prístupov v oblasti 

ošetrovateľstva, 
 Oblasť urgentnej medicíny a medicíny katastrof – pripraviť nový študijný odbor na akreditáciu, 
 Výskum negatívnych účinkov stresu, jeho objektivizácia, minimalizácia a zvládnutie pomocou 

ošetrovateľského procesu. 
 Využitie Kinestetiky ako pohybového a komunikačného konceptu starostlivosti 
 Zameranie pozornosti na problematiku drogových závislostí a toxikománie, 
 Zameranie pozornosti na psychologické a pedagogické prístupy v starostlivosti o nevyliečiteľne choré 

osoby, zabezpečenie pokojného a dôstojného umierania, 
 Zameranie praktickej výučby sestry nielen na nemocnice, ale aj na ambulancie, hospice, domy 

sociálnych služieb, zariadenia charity, edukačnú činnosť, geriatriu a starostlivosť o bezdomovcov, 
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 Práca v oblasti ošetrovateľstva, vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným 
zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva, 
zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, hygieny a životného štýlu pre výkon práce 
opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne 
odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany.  

 
V oblasti pôrodnej asistencie sa výskumné aktivity zameriavajú do týchto oblastí: 

 Aplikovaný výskum v oblasti pôrodníctva vo vzťahu pôrodná asistentka a pacientka, možnosti 
ošetrovateľstva pri ovplyvnení negatívnych účinkov stresu na pôrodnícku starostlivosť,  

 Realizácia výskumov z problematiky pôrodníctva (obsahová analýza, prípadové štúdie, atď.),  
 Využitie informačných technológií (komplexná informatika v činnosti sestry, používanie počítačovej 

techniky v ošetrovateľskej činnosti, problematika dokumentárnej činnosti, administratíva, atď.), 
 Alternatívne metódy vyučovania (workshopy, práca s internetom, problémové vyučovanie, 

samostatná práca), 
 Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 
 Zachytenie nových trendov a nových vedeckých prístupov a zvládnutie súčasnej techniky v oblasti 

ošetrovateľstva, 
 Príprava  magisterského štúdia v oblasti pôrodnej asistencie, 
 Riešenie uplatnenia sestry v cielenej farmakoterapii, hlavne v aplikácii postupov pri život 

zachraňujúcich zákrokoch, 
 Postavenie vysokoškolsky vzdelanej sestry v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v 

 edukácii pacientov, napr. pri ovplyvňovaní výživy, správneho životného štýlu, atď., 
 výskum vo výučbovom procese na zvládnutie praktického riešenia situácií v pôrodnej asistencii, 
 Starostlivosť o novonarodené deti, 
 Zameranie pozornosti na problematiku drogových závislostí a toxikománie v tehotenstve 

u rizikových skupín, 
 Zameranie pozornosti na psychologické a pedagogické prístupy v starostlivosti o rizikové 

tehotenstvo, zabezpečenie konzultácií a poradenskej činnosti, 
 Práca v oblasti ošetrovateľstva, vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným 

zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva, 
zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, hygieny a životného štýlu pre výkon práce 
opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne 
odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci Rudňany.  

V oblasti pôrodnej asistencie je vedeckovýskumnú činnosť na katedre pôrodnej asistencie zameraná do 
oblasti výchovy a vzdelávania pôrodných asistentiek. Katedra spolupracuje s ďalšími pracoviskami vo 
výchove vzdelanej pôrodnej asistentky a to na stupni bakalár. Svoju činnosť realizuje aj pri ovplyvňovaní 
pedagogickej a výchovnej činnosti u študentov denného ako aj externého štúdia.  
V rámci zvyšovania kvalifikácie členov katedry sa jej činnosť zameriava na odborný a kvalifikačný rast 
učiteľov. Individuálna a organizovaná príprava je zameraná na doktorandskú prípravu a na získanie ďalších 
vedeckých a pedagogických stupňov. 
 Katedra  pôrodnej asistencie sa podieľa aj na organizovaní seminárov s aktívnou účasťou. Preferuje 
súčasne účasť svojich členov aj na vedeckých a odborných podujatiach organizovaných mimo FZ k doplneniu 
znalostí a  k  prezentácii vlastných skúseností a poznatkov pri vedeckovýskumnej činnosti. Príslušníci katedry 
sú stimulovaní k vytváraniu ďalších výučbových podkladov pre názornosť výučby. Na katedre je preferovaná 
publikačná činnosť vo vedeckých a odborných časopisoch.   
 
 
Podané a riešené projekty 
 
 Vedecké a výskumné projekty riešia problémy z oblasti zamerania výskumu a vývoja jednotlivých 
katedier FZ. Za pozitívne považujeme riešenie projektov rámci ESF – Ľudské zdroje z oblasti zdravotníctva 
na podporu aktivít našej FZ v oblasti vzdelávania a na podporu mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov. 
 
Zapojenie do zámeru a projektov KEGA, VEGA, rozvojových a inštitucionálnych (interné 
granty FZ) a iných 
 
 
Fakultné projekty 
 
Využitie ošetrovateľskej dokumentácie pri implementácii ošetrovateľského procesu do praxe. 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef  Květenský, CSc., m. prof. KU 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Doba riešenia: 2005 – 2007 
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Problematika kvality ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskej 
expozícii a jej priebežnej kontroly (v súhlase s Direktívou 97/43/EURATOM z roku a 116 z roku 2000.) 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, h. doc. Ing. Karel Komárek, PhD. 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Polyfunkčná odborná učebňa ošetrovateľstva – ošetrovateľských techník 
Fakulta zdravotníctva a ÚVN Ružomberok 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef Květenský, CSc., m. prof. KU 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Projekty realizované v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku: 
 
Peritoneálna dialýza a úlohy sestry pri edukácii klienta v rámci primárnej starostlivosti 
Hlavný riešiteľ: h. doc. MUDr. Dušan Bestvina,  MUDr. Peter Machynka, s. Erika Ďurejová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2004 je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Podiel ošetrovateľstva v komplexnom prístupe ku klientom so špecifickým zameraním na 
antidekubitový režim 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. m. prof. KU, MUDr. Antoním Hruboň, PhD., s. Jaroslava 
Kontúrová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2004 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 – 2007 
 
Možnosti objektivizácie stresovej situácie a úlohy ošetrovateľstva pri ovplyvnení negatívnych 
účinkov stresu 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, PhDr. Helena Kuberová 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR v roku 2003 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2004 - 2007 
 
Pracovisko nukleárnej medicíny – celoštátny projekt MO SR a CCSR 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR, CC SR a vládou SR v roku 1998 a je financovaný z tohto rezortu 
MO. 
Doba riešenia: 
 

I. etapa: Zahájenie projektu v roku 1998. Konkrétne ciele a  úlohy vytvorením pracoviska  NM 
v ÚVN Ružomberok od 2003 roku. 

II. etapa: Celkové zhodnotenie v roku 2006. 
 
Diagnostika sympatikovej inervácie myokardu pomocou 123 I – MIBG s využitím v klinickej 
praxi 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený MO SR,  v roku 2004  a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2005 - 2007 
 
Kardiovaskulárne komplikácie pri diabetes mellitus, možnosti včasnej diagnostiky 
diabetickej angiopatie, kardiomyopatie, autonómnej neuropatie 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR v roku 2002 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 2003 - 2006 
 
Postaktinická hemoragická proktokolitída – miesto argónplazma koajulácie v manažmente 
jej liečby (metodika, indikácie, výsledky a realizačné výstupy pre činnosť ošetrovateľského 
výskumu). 
Hlavný riešiteľ: MUDr. Jozef Záň 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2005 a je financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 
 

I. etapa: príjem pacientov do plánovaného súboru, štúdium literatúry (2005-2006) 
II. etapa: analýza dát, spracovanie údajov (2007-2008) 
III. etapa: zhodnotenie výsledkov práce, záverečné zhrnutie, uplatnenie v praxi (2009-2010) 
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Doktrína krvnej bezpečnosti štátu, pozícia sestry špecialistky v systéme organizácie 
jednotlivých prvkov doktríny a v systéme mobilnej odberovej jednotky 
Hlavný riešiteľ: MUDr. Juraj Mitura, MUDr. Jaromír Tupý,  MUDr. Ján Kubala, MUDr. Mária Lorenčíková 
Projekt bol podaný a schválený na MO SR  v roku 2006 a bude financovaný z tohto rezortu. 
Doba riešenia: 
Zahájenie výskumnej úlohy závisí od možností finančného krytia, vývoja spolupráce a potrieb krízového 
štátneho systému. Navrhované etapy sú : 
 

I. etapa: ukončenie v roku 2007 (ISO a kompetizácia plánovaného objemu zásob pre ŠHMR) 
 
II. etapa: 

 
do konca roku 2010. Edukačné centrum  komplexnej väzby na ASSR a krízový režim 
štátu, komplexné zapojenie do medzinárodnej databázy 

 
Názov projektu: Úloha ošetrovateľstva pri zdravotnej výchove detí a mládeže 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Helena Kadučáková, PhDr. Katarína Malíková 
Projekt bol podaný Fakultou zdravotníctva. 
Doba riešenia: 2006 - 2008 
 
Názov projektu: Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na ženy 
z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, 
starostlivosti o novorodencov, hygieny a životného štýlu pre výkon práce opatrovateliek a asistentiek 
zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok 
a obci Rudňany. 
Hlavný riešiteľ: doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU, h. doc. Ing. Karel Komárek, PhD., PhDr. Helena 
Kadučáková, PhD.  
Projekt bol podaný v roku 2005 na Európsky sociálny fond pod číslom SOP-ĽZ 2005/2.2./01/055 a je 
v súčasnosti v realizácii.  
Doba riešenia: 1. 6. 2006 – 31.1 2008 
 
3.2. Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
 Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov FZ je výsledkom vývoja fakulty. Plán 
kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov je priebežne aktualizovaný s cieľom motivovať 
pracovníkov smerom k dosiahnutiu vedecko-pedagogických hodností.  Aktívnu úlohy zohrávajú vedúci 
katedier, i uplatňované nástroje, ktoré vedú k efektívnemu napĺňaniu kvalifikačných potrieb fakulty 
a motivácia zo strany vedenia fakulty. 
V oblasti priorít vedeckého rastu bolo aj zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov v roku 2006. 
 

Druh Počet Meno 

Obhajoba dizertačnej práce        6 

MUDr.Jozef Domenik, PhD. 
MUDr. Jozef Kobela, PhD. 
MUDr. A. Hruboň, PhD. 
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 
PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
MUDr. A. Remecká, PhD. 

Habilitácia 1 Doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. 
Inaugurácia 0  

 
 
3.3 Doktorandské štúdium 
 
Vedecká výchova v oblasti doktorandského štúdia sa v súčasnosti na FZ nevykonáva. V budúcnosti budeme 
pripravovať túto formu vedeckej výchovy v odbore ošetrovateľstvo. 
Toho času 12 našich pedagogických pracovníkov je zaradených na doktorandské štúdium na Trnavskej 
univerzite v Trnave.  
 
3.4. Publikačná činnosť 
 
 V roku 2006 sa na úrovni vedecko-výskumnej činnosti výrazne podieľa publikačná činnosť na 
jednotlivých pracoviskách. Pracovníci fakulty publikovali v roku 2006 ďalšie monografie, skríptá, vlastné 
vedecké práce, články v časopisoch a v zborníkoch. 
 Rezervy sú najmä v publikovaní v karentovaných časopisoch a nedostatočným citačným ohlasom 
na viaceré práce. 
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Na podporu publikačnej činnosti slúži aj Edičné stredisko FZ KU, pomocou ktorého sa vydávajú monografie, 
štúdie, skriptá.  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2  
(AAB) CHRAPAN, J. - KOMÁREK, K.: Základy biofyziky, I časť, - Ružomberok : Fakulta zdravotníctva, 2006. 
- 144 s. - ISBN 80-8084-129-2 
 (AAB) ZÁČEKOVÁ, M., SIMOČKOVÁ, V., KONTROVÁ, Ľ. et al.: Štandardy v pôrodnej asistencii. Martin: 
Osveta, 2006. ISBN 80-8063-221-9. 
 
BCI Skriptá a učebné texty: 4  
(BCI) Farkašová, D. a kol.: Základné ošetrovateľské techniky I. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského 
v Košiciach, 2006. - 167 s. - ISBN 80-89138-60-8 
(BCI) Kadučáková, H. - Malíková, K. - Simočková, V. - Magerčiaková, M. - Džumelová, M. - Moraučíková, E. - 
Lehotská, M.: Metodika k príprave záverečnej práce. – Ružomberok : Katolícka univerzita : Fakulta 
zdravotníctva, 2006. - 51 s. - ISBN 80-8084-056-3 
(BCI) KUBEROVÁ, H., MORAUČÍKOVÁ, E., LEHOTSKÁ, M.: Ošetrovateľské teórie a modely a ich využitie 
v praxi – 1. Diel. Ružomberok : Zdravotnícka fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, 99s. ISBN 
80-8084-093-8 
(BCI) MALÍKOVÁ, K., KADUČÁKOVÁ, H., SIMOČKOVÁ, V., MAGERČIAKOVÁ, M., DŽUMELOVÁ, M., 
LEHOTSKÁ, M., MORAUČÍKOVÁ, E., VICÁŇOVÁ, M.: Príprava a písanie záverečnej práce. Košice: Fakulta 
zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku,  2006, 87 s.  ISBN 80-8040 –177-2 
 
3.5. Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  
 
 Fakulta zdravotníctva zorganizovala v priebehu roku 2006 niekoľko akcií, na ktorých sa podieľali 
jednotlivé katedry a ich príslušníci. Správy z jednotlivých podujatí boli uverejnené na web stránke Fakulty 
zdravotníctva s dobrým ohlasom. 
 
Zoznam podujatí 
 
Dni európskej vedy na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity FZ - kongresová sála ÚVN v 
Ružomberok, 10.-11.11. 2006. (FZ KU - jednotlivé katedry)  
Prezentácia výsledkov výskumu a jeho aplikácia na jednotlivých pracoviskách fakulty. 
Ružomberské zdravotnícke dni. 10.-11.11.2006. Konferencia s medzinárodnou účasťou, Kongresová sála 
UVN. Konferencia FZ v spolupráci s ÚVN Ružomberok. 
Tlačová konferencia 13.12. 2006, Bratislava - projekt ESF. Slovenský syndikát novinárov. Vzdelávanie 
rómskych žien v oblasti zdravotníctva a k ochrane života. V spolupráci s SAV a Úradom vlády – Úrad 
splnomocnenkyne vlády pre rómske etnikum.  
Deň otvorených dverí na FZ KU, 9.12.2006, Ružomberok. 
Prezentácia výsledkov výskumu v jednotlivých odboroch vedy a výskumu. 
Kultúrny program študentov FZ KU – Mikuláš 2006 pre Domov dôchodcov a sociálnych služieb 
Nádej a Detské odd. ÚVN Ružomberok.  
Vedenie a organizovanie kurzov prvej pomoci. Celý zimný semester 2006/2007 (Magerčiaková, 
Moravčíková)  
Cyklus prednášok v Materskom centre „My mamy“ v Ružomberku. 6. 10. 2006 (Študentky 
pôrodnej asistencie a PhDr. Moravčíková). 
Cyklus prednášok v Materskom centre „My mamy“ v Ružomberku. 20. 10. 2006 (Študentky 
pôrodnej asistencie a PhDr. Moravčíková). 
Psychofyzická príprava žien na pôrod. November, december 2006. (študentky pôrodnej asistencie 
a PhDr. Moravčíková).  
 
Študentská vedecká odborná  a umelecká činnosť katedier na FZ KU 
 
 1. 12. 2006 bola zahájená študentská odborná činnosť. 10. 2. 2007 budú posúdené predkladané 
témy, ktoré budú zaradené do konečného projektu. Boli pripravené organizačné pokyny pre túto činnosť 
a máme k dispozícií predbežný zoznam tém z jednotlivých katedier.  
 
4. Medzinárodná spolupráca 

 FZ KU zahájila už spoluprácu s významnými zahraničnými inštitúciami. Toho času 
spolupracujeme hlavne s českými pracoviskami s Ústavom ošetrovateľstva Univerzity Jána Evangelistu 
Purkyne v Ústi nad Labem, s Fakultou zdravotníctva Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach 
a s Palackého univerzitou v Olomouci. Postupne sa vytvárajú aj vzťahy s ostatnými univerzitami v iných 
krajinách ako je to uvedené v príslušnej časti výročnej správy. Je to v štádiu dohovorov a uzavretých zmlúv. 
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 S týmto súvisia aj mobility učiteľov a študentov. Zatiaľ štandardný model je projekt 
Sokrates/Erazmus a Leonardo da Vinci. V rámci tohto projektu boli uskutočnené výmenné stáže medzi 
študentmi našej fakulty a niektorými pracoviskami v Česku.  V rámci zahraničnej spolupráce na tejto 
úrovni má veľký význam spolupráca Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku so Slovenskou akademickou 
informačnou agentúrou (SAIA). 
 Žiaľ musíme konštatovať, že jazyková pripravenosť hlavne u študentov nie je na potrebnej úrovni 
preto v rámci organizačných zmien na fakulte bola vytvorená subkatedra jazykov s rozšírením pedagogického 
zboru. Na našej fakulte je teda zabezpečená výuka anglického, nemeckého a ruského jazyka. Môžeme 
konštatovať, že záujem u študentov je dobrý.  
 V oblasti medzinárodnej spolupráce vo vedeckovýskumnej činnosti dominuje v biomedicínskych 
vedách problematika stresoidných situácií, diagnostika stavu autonómneho nervového systému, včasná 
diagnostika komplikácií u diabetikov. K tomuto slúžia moderné vyšetrovacie metódy hlavne z oblasti 
nukleárnej medicíny. V budúcnosti plánujeme vytvoriť excelentné pracovisko v rámci nukleárnej medicíny.  
 
Perspektívy zahraničnej spolupráce na FZ 
 
Pracovisko Zahraničná inštitúcia 
doc. Ing. Jiří  Salinger, CSc. 
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. - Fakulta telesné kultury a sportu 

 

Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. - Gynekologicko – pôrodnícka klinika Nemocnica, Jihlava, ČR 
prof. MUDr. Jaroslav Pacák, CSc. - NIH Bethesda Bethesda, MD USA 
Univerzita Bologna - Fakulta zdravotníctva Bologna, Taliansko 
prof. Dr. Friedrun R. Hau 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität - Medicinische Fakultät 

Bonn, Nemecko 

Fakulta medicínskych vied - Doc. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.  Univerzita,  Ústí nad Labem, ČR 
Prírodovedecká fakulta UK - prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Karlova universita, Praha, ČR 
Fakulta vojenského lékařství, 
-katedra vnitřního vojenského lékařství 
prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský,CSc., prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 

 
Univerzita Hradec Králové, ČR 

Fakulta medicínskych vied - prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc. Univerzita, České Budějovice, ČR 

prof. PhDr. ThDr. T. Zasempa, PhD. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzita,  Lublin, Poľsko 

 
Prednáškové pobyty 
H. doc. PhDr. Jozef Jurina, PhD. sa v dňoch 27.11 – 10. 12. 2006 zúčastnil učiteľskej mobility na Teologickej 
fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde prednášal aktuálne problémy postmodernej filozofie. 
 
 
5. Ďalšie aktivity  

Za zdravé srdce Liptova, 13.12.2006, Dom kultúry, Liptovský Mikuláš.  
Charakteristika podujatia: Benefičné podujatie FZ. 
Kvapka krvi. 6.4.2006 
Mimoškolská aktivita študentov FZ KU. 
Študentská kvapka krvi. November 2006. Podujatie študentov FZ KU.  
Zaregistrovanie miestneho spolku Slovenského červeného kríža pri KU v Ružomberku, 
15.12.2006 

 
 


