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Výročná správa KU za rok 2007 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  

Slovo rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
 
 Rok 2007 bol pre Katolícku univerzitu v Ružomberku ďalším, v poradí už siedmym rokom jej existencie. 

Bol to rok, kedy sa uskutočnila Inštitucionálna evaluácia EUA, ktorá zhodnotila našu doterajšiu 
vedeckovýskumnú a vzdelávaciu úroveň a definovala jej perspektívy.  

Aktuálna štatistika hovorí, že Katolícka univerzita v  Ružomberku za sedem rokov svojej existencie 
vychovala  viac než 4 800  absolventov. V minulom akademickom roku  tu študovalo vyše 11 800 študentov, 
medzi nimi aj viacerí študenti zo zahraničia, pričom na univerzite pracovalo asi 380 interných vedecko-
pedagogických pracovníkov, z toho vyše 300 profesorov, docentov  a  odborných asistentov. Dynamický rozvoj 
nastal vo všetkých oblastiach činnosti univerzity, teda hlavne vo vedecko-pedagogickej oblasti, v oblasti 
zahraničných vzťahov a mobilít, ale aj v ďalších.  

 Štatútom Katolíckej univerzity v  Ružomberku sa univerzita svojou existenciou hlási k tradícii 
katolíckych univerzít na celom svete a  súčasne rozvíja osobitosti vzdelávania v  kresťanskom duchu. Ako 
vrcholná vedeckovýskumná a  vzdelávacia inštitúcia plní svoje hlavné poslanie v  navzájom úzko súvisiacich 
a celospoločensky veľmi významných oblastiach, ktoré profilujú jej štyri fakulty – Pedagogická fakulta, 
Filozofická fakulta, Teologická fakulta  a  Fakulta zdravotníctva. Fakulty zabezpečujú úlohy na poli vzdelávania, 
vedy a  kultúry, predstavujú  široké spektrum spolupráce, hľadania, objavovania a  sprostredkovania pravdy vo 
všetkých oblastiach ľudského poznania. Pravdy, ktorá môže byť dnes aj  v protiklade  súčasnému dianiu 
a poznaniu, v rozpore s uplatňovaným súčasným hodnotovým systémom. 

V hodnotenom roku sme sa usilovali o kontinuálny rozvoj výchovy a vzdelávania vo všetkých 
akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia, ale s väčším 
dôrazom na manažment kvality. Základom  výchovno-vzdelávacej činnosti je kvalitná vedeckovýskumná práca, 
dynamický rozvoj univerzitnej vedy, vrátane vedeckovýskumnej spolupráce s partnerskými vzdelávacími 
inštitúciami doma, prípadne aj v  zahraničí. K tomu účelu sme naďalej rozvíjali centrá excelentnosti, a to hlavne  
prostredníctvom dostupných  foriem podpory výskumu a vývoja na báze grantových agentúr MŠ SR (KEGA, 
VEGA, štrukturálne fondy EU a pod.).   

Pre naplnenie spomenutých cieľov univerzita zabezpečila  celý rad  riadiacich, prevádzkových 
a ostatných úloh, ktoré sú pre ďalší rozvoj  univerzity  veľmi dôležité  a  potrebné. Myslím tým na úsilie o 
zabezpečenie vhodných priestorov pre fakulty, na   budovanie fakultných knižníc, včítane   knižnice univerzitnej, 
na rozšírenie študentských ubytovacích kapacít pre oprávnených žiadateľov, čo patrí  ku komplexnej 
starostlivosti o študentov. K tomu všetkému  treba pridať systematickú starostlivosť o  zabezpečenie odborných 
garantov pre študijné programy, o evidenciu študentov pre centrálny register, evidovanie štúdia, študijných 
programov, databázu prijímacích pohovorov, skrátka všetko to, čo je dnes pre  modernú  a  efektívnu  verejnú 
vysokú školu už nevyhnutné. Všetko, čo tu bolo spomenuté, stane sa predmetom hodnotenia komplexnej 
akreditácie, na ktorú sme sa vo všetkých oblastiach komplexného  hodnotenia začali systematicky  pripravovať.  

Katolícka univerzita v Ružomberku ako verejná vysoká škola sa usilovala  v roku 2007 hospodáriť na 
báze viaczdrojového financovania, a to aj cestou grantovej úspešnosti v rámci SR, v rámci programov EU, ale tiež 
 prípravou kvalitných rozvojových projektov. Možno povedať, že  grantová úspešnosť projektov  na  našich  
fakultách  opäť   dosiahla   mierny  vzostup, čo sa prejavilo aj v ekonomických výsledkoch univerzity. 

Katolícka univerzita v  Ružomberku mala aj v uplynulom roku 2007 ambíciu  budovať značku kvality ako 
perspektívne miesto pre  štúdium i prácu. 

 
 
 
 
 
 
        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, PhD. 
 
 
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, PhD. kvestor KU 
ThLic. Ing. Anton Babják riaditeľ ÚIKT do 14. 10. 2007 
Ing. Emil Jamrich riaditeľ ÚIKT od15. 10. 2007 
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 do 21. 12. 2007 
PhDr. Dana Baláková, PhD. dekanka FF KU od 22. 12. 2007 
MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD. predseda Akademického senátu KU 
Michal Mertinyák člen Akademického senátu, študentská časť do 30. 6. 2007 
Bc. Marek Gabaj člen Akademického senátu, študentská časť od. 10. 11. 2007 
 
 
1.3 Dekani fakúlt KU 
 
dekan Pedagogickej fakulty  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
dekan Filozofickej fakulty  doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU, do 21. 12. 2007 
 PhDr. Dana Baláková, PhD., od 22. 12. 2007 
dekan Teologickej fakulty  prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
dekan Fakulty zdravotníctva doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., m. prof. KU 
 
 
1.4 Akademický senát KU 
 
Predseda:    MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD. 
Podpredseda:   doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
Podpredseda za študentskú časť:  Michal Mertinyák    do 31. 05. 2007 

Bc. Marek Gabaj    od 14. 11. 2007 
Tajomník:   Mgr. Ján Hrkút, PhD.    do 09. 11. 2007 
   Mgr. Ján Baňas     od 14. 11. 2007 
Členovia:   doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
   doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU 
   ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.   do 9. 11. 2007 
   ThDr. Ján Kuboš, PhD.    do 9. 11. 2007 

PhDr. Imrich Degro, PhD.   od 10. 11. 2007 
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.  od 10. 11. 2007 
PhDr. Vladimír Littva, PhD. 
ICLic. Dušan Škrabek 

   PhDr. Ján Pramuka 
   MUDr. Ľubomír Javorka 
   PhDr. Katarína Malíková 
   PhDr. Petra Lajčiaková 
   Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.  od 10. 11. 2007 
   PhDr. Pavol Mačala, CSc.   od 10. 11. 2007 
   Eugen Zeleňák, PhD.    od 10. 11. 2007 
za študentskú časť   Mgr. Teresa  Nováková-Wojtas   od 10. 11. 2007  
   Mgr. Mária  Házyová    od 10. 11. 2007 
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   Mgr. Peter Kravčák    od 10. 11. 2007 
   Mgr. Stanislav Rusnák     od 10. 11. 2007 
   Katarína Črepová 
   Roman Matisovský    do 09.11.2007  
   Tomáš Kříž     do 30. 06. 2007  
   Katarína Takáčová    do 30. 06. 2007 

Ladislav Varga     od 10. 11. 2007 
   Jozef Nemašík     od 10. 11. 2007 
 
 
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.  
    prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
    prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. 
    prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
    prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
    prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  
    prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., 
    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. MUDr. Anton Lacko, CSc. m. prof. KU  
    doc. RNDr. Rudolf Novodomec, 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:   doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 
 
Podpredseda:   JUDr. Juraj Čech 
 
Členovia:  ThDr. Štefan Sečka, PhD., pomocný biskup spišský, generálny vikár 
   Ing. Dana Prekopová, riaditeľka technického úseku Orange, a. s. 
   JUDr. Alojz Medár, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MK SR 
   Ing. Miloslav Čurila (od 05. 11. 2007), predseda predstavenstva Mondi BP SCP 
   Vladimír Tomko, Grécko-katolícky apoštolský exarchát 
   Ing. Andrej Sočuvka, riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina 
   Ing. Ľubomír Partika, sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR 
   Ing. Igor Vida, predseda predstavenstva Tatrabanka a. s. Bratislava 
   MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH  zástupca AS KU 
   Michal Mertinyák  
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2c Katolícka univerzita vo svetle hodnotiacej správy EUA 

 
Na základe návštev, dokumentácie poskytnutej od KU a evalvačnej správy, evalvačný tím (Patrick 

Masterson, Carmen Fenoll, Alojz Kralj, Lee Harvey)  v júli 2007 zostavil nasledovné odporúčania pre 
skvalitnenie KU a to bez ohľadu na akékoľvek možné zmeny statusu vzdelávacích inštitúcií na Slovensku:  

Študenti: Pre zlepšenie kvality je potrebné znížiť počet kontaktných vyučovacích hodín a podporiť 
samoštúdium, nájsť spôsoby a prostriedky ako podporiť rozšírenie sociálnych a kultúrnych interakcií 
(študentská kluby, spolky, športové zariadenia, študentská infraštruktúra, spolupráca s národnou pobočkou 
ESU), malo by sa zvážiť založenie centra kariérnej poradenskej služby.  

Zamestnanci: KU by mala zvážiť nahradenie relatívne vysokého počtu externých zamestnancov 
mladšími zamestnancami na plný úväzok. To pomôže zlepšiť pomer učiteľov a študentov, zníži počet učebných 
hodín a zlepší vekový priemer akademických zamestnancov. Malo by pokračovať úsilie o získanie akreditácie pre 
udeľovanie vyšších akademických titulov vo všetkých odboroch, poskytovať doktorandské programy v 
zaujímavých a relevantných oblastiach pre ďalší rozvoj KU a regiónu. Pri dosahovaní tohto cieľa treba mať na 
vedomí nebezpečenstvo inbrídingu. Zabezpečiť program rozvoja zamestnancov, napr. prípravou k používaniu 
nových technológií, inovatívnej výučby a napomáhaním internej mobility.  

Autonómia fakúlt a centrálne riadenie: V smerniciach pre sebaevalváciu nám EUA pripomína, že je 
nevyhnutné, aby vzťahy na týchto úrovniach boli pozitívne a kreatívne. Zjednodušene povedané, fakulty 
zastupujúce učiteľov, výskumníkov a študentov sú ľudským kapitálom univerzity a zdrojom jej akademickej 
výnimočnosti. Centrálne riadenie vedené rektorom musí zabezpečovať proces strategického plánovania a 
nevyhnutných zmien. Kľúčový princíp subsidiarity, podľa ktorého rozhodovanie by malo byť vykonávané na čo 
možno najnižšej úrovni, je oprávnený za predpokladu že: a) rozhodnutia na nižšej úrovni majú dôsledky 
(pozitívne alebo negatívne) na vyššiu úroveň; b) rozhodnutia na vyššej úrovni sú ekonomické v čase nedostatku 
zdrojov a podporujú rovnosť zaobchádzania s nimi; c) úplná autonómia fakúlt v úlohách vzdelávania a výskumu 
sa musí rešpektovať. Fakulty by mali informovať o rozvoji vedných odborov a podávať nové projekty. Záverečné 
rozhodnutia o dlhodobých strategických prioritách a nových profesúrach by však z dôvodu prispôsobenia sa 
meniacim okolnostiam, po konzultáciách s dekanmi, mali byť v rukách centrálnych riadiacich orgánov 
univerzity.  

So zreteľom na rady EUA a na kontext KU hodnotiaci tím navrhuje, aby sa zaviedol účinný, integrovaný 
systém knižnice. Všetky knižničné zdroje, akokoľvek multi-lokalizované, by mali byť prístupné celej univerzitnej 
komunite prostredníctvom centralizovaného systému pod vedením univerzitného knihovníka; bol zavedený 
jediný centrálny informačný a komunikačný systém (IKT) pre riadenie a manažovanie univerzity. IKT by malo 
byť up-gradované aby vyhovovalo rozvíjajúcim sa požiadavkám výskumu.  

Najlepšia záruka ďalšieho rozvoja univerzity záleží na schopnosti rektora uskutočňovať osvietené 
strategické plány pod odborným dohľadom Vedeckej rady a za silnej podpory Akademického senátu. Nie je snáď 
potrebné hovoriť, že takýto strategický rozvoj by mal rešpektovať autonómiu fakúlt vo vzdelávaní a výskume v 
súlade s najlepšou európskou praxou, osobitne zohľadňujúc zodpovednosť, súťaživosť a požiadavky verejného 
záujmu.  

Internacionalizácia: Treba podporiť a zlepšiť služby Oddelenia pre zahraničné vzťahy a mobility.  
Najlepším spôsobom, ako podporiť internacionalizáciu univerzity je vytvoriť štruktúry a programy, ktoré 
umožnia zamestnancom stráviť dlhšie obdobie na zahraničných univerzitách. To vytvorí nevyhnutné akademické 
vzťahy pre medzinárodnú výskumnú spoluprácu. Na tento program by mali byť vyčlenené špeciálne fondy a 
eventuálne by za učiteľov na pobyte v zahraničí mohli učiť iní kolegovia z fakulty. Mali by sa nájsť zdroje na 
zlepšenie mobility študentov na všetkých stupňoch štúdia. Mali by sa vytvoriť systematické prostriedky pre 
vzdelávanie študentov a zamestnancov v cudzích jazykoch.  

Výskum: Pre konkurencieschopný výskum sú potrebné zdroje a ich zabezpečenie. To môže mladá 
inštitúcia dosiahnuť rozvojom národných a medzinárodných vzťahov za účelom spolupráce. KU by sa mala 
angažovať v publikovaní výsledkov výskumu v medzinárodných recenzovaných publikáciách. Mala by rozvíjať 
nástroje na vybudovanie tejto kultúry akými sú napr. realizovanie špecializovaných prekladateľských služieb 
alebo výročná cena rektora pre najlepšiu medzinárodnú publikáciu. Pre zvýšenie reálnej základne výskumných 
tímov sa treba usilovať o získavanie a podporu väčšieho množstva doktorandov. KU by sa mala zvýšiť úsilie o 
získavanie zahraničných výskumných grantov. Toto úsilie musí byť podporované prorektorom pre vedu a rozvoj 
ako aj inými orgánmi. Excelentné pracoviská by mali rozvíjať spoluprácu vo vnútri univerzity ako aj navonok, 
doma aj v zahraničí.  

Lokálny a regionálny vplyv: Nabádame KU, aby naďalej podporovala svoje výborné vzťahy s externými 
činiteľmi.  

Poslanie a katolícky étos: Pri realizácii svojho katolíckeho étosu sa KU potrebuje udržiavať dobre 
informovanou o tom, čo to znamená a čo neznamená v činnosti medzinárodne renomovaných katolíckych 
univerzít. Vzťahy spolupráce by mali byť podporované so svetskými ako aj s katolíckymi univerzitami.  

Zabezpečenie kvality: Na KU by mala efektívne a naraz začať pracovať Komisia pre zabezpečenie kvality, 
ktorá bola nedávno vytvorená. Rektor by mal Akademickému senátu predložiť návrh predpokladu nevyhnutných 
zdrojov na efektívnu realizáciu tohto dôležitého procesu. Komisia by mala nasledovať národné odporúčania a 
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tam, kde nekolidujú s národnými požiadavkami, sledovať odporúčania ENQA tak, ako sú vyjadrené v publikácii 
„European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ ako aj 
odporúčania EUA pre praktické otázky zabezpečenia kvality, ktoré možno nájsť v rozličných publikáciách. 
Komisia pre zabezpečenie kvality by mala vypracúvať výročné správy o pokroku v oblasti kvality a odovzdávať 
ich rektorovi, ktorý by mal zabezpečiť efektívnu implementáciu odporúčaní po tom, ako budú schválené 
kompetentným orgánom univerzity.  

Bolonský proces: Hodnotiaci tím odporúča ďalej implementovať Bolonské odporúčania v otázkach 
vzdelávania a to: zlepšovaním usmerňovaného procesu sebavzdelávania; zavádzaním programu rozvoja 
vzdelávania zamestnancov; zavádzaním systému študentského poradenstva (student mentorship) a 
akademického vedenia  

Distribúcia rozpočtu: Distribúciu rozpočtu treba znovu premyslieť s cieľom vytvoriť fondy pre podporu 
nových iniciatív, akými sú tie, ktoré sme odporučili. Budú mať z toho prospech všetci individuálne ako aj 
inštitúcia ako celok. Mal by sa vytvoriť nový fond rektora na podporu výnimočnosti vo výskume, publikačnej 
činnosti a zahraničných vzťahoch ako aj v národnom a regionálnom transfere poznatkov. Katolícka univerzita by 
v spolupráci s inými univerzitami mala podporiť spoločnú požiadavku na zvýšenie financovania vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku.  

Záver: Katolícka univerzita v Ružomberku ako mladá a entuziastická univerzity dosiahla počas siedmich 
rokov svojej existencie napriek zložitým podmienkam a veľmi obmedzenému financovaniu mimoriadne veľa. 
Katolícka univerzita ašpiruje na dosiahnutie výnimočnosti vo výskume a zdá sa byť odhodlaná dosiahnuť tento 
cieľ tak pôsobivo, ako v krátkom čase dosiahla dobrú úroveň vzdelávania a služieb poskytovaných širšej 
komunite.  

Hodnotiaci ďakuje rektorovi, komisii pre tvorbu sebahodnotiacej správy, zamestnancom a učiteľom za 
vrelé prijatie, očividný záujem a štedrú pohostinnosť. 

 
 
 

3 Výchova a vzdelávanie 

 
3.1 Štruktúra študijných odborov a akreditovaných študijných programov 
 
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA KU 
 

v ročníku   
Študijný odbor/ program (názov) 1.  2.  3.  4.  5.  6.  SPOLU 

Bakalárske študijné programy (dĺžka 3.0)  
Anglický jazyk pre komerčnú prax 28 46 -    74 
Filozofia 17 8 15    40 
História 26 41 55    122 
Humanitné štúdiá 4 5 -    9 
Jazyk a kultúra Slovenska  21 - -    21 
Nemecký jazyk a kultúra 26 11 -    37 
Psychológia 42 34 -    76 
Religionistika 13 3 -    16 
Žurnalistika 37 46 57    140 
Uč. akad. pred . -u. p. AJ a liter. a SJ a liter. 19 24 31    74 
Uč. akad. pred. - u. p. AJ a liter. a NJ a liter. 7 3 15    25 
Uč. akad. pred. - u. p. AJ a liter. a NOS 7 14 -    21 
Uč. akad. pred. - u. p. AJ a liter. a dejepis 9 13 16    38 
Uč. akad. pred. - u. p. AJ a liter. a NV 7 10 12    29 
Uč. akad. pred. - u. p. NJ a liter. a SJ a liter. 8 10 13    31 
Uč. akad. pred. - u. p. dejepis a NJ a liter.  6 8 7    21 
Uč. akad. pred. - u. p. NJ a liter a NV 5 2 8    15 
Uč. akad. pred. - u. p. NJ a liter. a NOS - 5 -    5 
Uč. akad. pred. - u. p. dejepis a SJ a liter. 9 20 15    44 
Uč. akad. pred. - u. p. dejepis a NOS 7 21 34    62 
Uč. akad. pred. - u. p. dejepis a NV 6 15 6    27 
Uč. akad. pred. - u. p. NOS a SJ a liter. 12 - 1    13 
Uč. akad. pred. - u. p. Sj a liter. a NV 12 16 11    39 
Uč. akad. pred. - u. p. NOS a NV 4 - -    4 
Psychológia    (cudzinci) 1 - -    1 
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Filozofia    (cudzinci) - 1 -    1 
Uč. akad. pred. - u. p. AJ a liter. a SJ a liter. - - 1    1 

S P O L U  Bc. (3.0) 333 356 297    986 
 

Magisterské študijné programy (dĺžka 2.0)  

História/ s archeol.,  s národopisom, s archívnictvom/ 10 -     10 
Žurnalistika 1 -     1 

S P O L U   Mgr.  (2.0) 11 -     11 

Päťročné magisterské študijné programy (dĺžka 5.0)  
Filozofia - - - 14 36  50 
Žurnalistika - - - 24 34  58 
Uč. všeob.vzdel. pred. - dejepis - - - 54 45  99 
Uč. všeob.vzdel. pred. - AJ a liter. - - - 35 43  78 
Uč. všeob.vzdel. pred. - NJ a liter. - - - 19 28  47 
Uč. všeob.vzdel. pred. - NV - - - 13 15  28 
Uč. všeob.vzdel. pred. - NOS (filozofia) - - - 14 22  36 
Uč. všeob.vzdel. pred. - SJ a liter. - - - 41 47  88 
Uč. všeob.vzdel. pred. - Informatika - - - 5 -  5 
Uč. všeob.vzdel. pred. - Výtvarná výchova - - - 7 3  10 

S P O L U  Mgr. (5.0) - - - 226 273  499 

Doktorandské študijné programy  
Systematická filozofia (3.0) 2 2 5    9 
Teória a dejiny žurnalistiky (3.0) 2 2 5    9 
Slovenské dejiny (3.0) - 3 -    3 
Systematická filozofia (5.0) -/3 - -/2 - -  -/5 
Teória a dejiny žurnalistiky (5.0) -/12 -/6 -/3 - -  -/21 
Slovenské dejiny - história (5.0) -/4 -/3 - - -  -/7 
Teória a dejiny žurnalistiky (5.0) (cudzinci) - - -/1 - -  -/1 
 Slovenské dejiny - história (5.0) (cudzinci) - -/1 - - -  -/1 

S P O L U  doktorandské štúdium 4/19 7/10 10/6 - -  21/35 

 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU 
 

v ročníku   
Študijný odbor/program (názov) 1.  

D/E 
2.  

D/E 
3.  

D/E 
4. 

D/E 
5. 

D/E 
6. 

D/E 
SPOLU 

D/E 

Bakalárske študijné programy (3.0) 
Predškolská a elementárna pedagogika 252/19 104/260 117/388    473/6

67 
Šp. ped.- špec.pedag. a pedag. 
mentál.postihn. 

249/19 64/195 19/127    332/3
41 

Sociálna práca 338/- 143/355 165/359    646/7
14 

Manažment   361/80 138/225 148/148    647/4
53 

Uč. umel. a vých. pred.-u. p. hud. v. a hud. v. 
hra na org., kl. 

7/- -/4 7/6    14/10 

Uč. umel. a vých. pred.-u. p. hud. v. a hud. v. spev 2/- 1/7 3/8    6/15 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a NV 5/- 3/1 7/6    15/7 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a chémia 22/- 7/7 16/7    45/14 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a matematika 5/- -/3 1/2    6/5 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a geografia 8/- 17/18 19/25    44/43 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a informatika 4/- 2/3 3/1    9/4 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a hudobná vých. 2/- 4/- 5/2    11/2 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a výtvarná vých. 3 3 -    6 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a NJ a liter. 1 - -    1 
Uč. akad. pred. - u. p. Biol. a SJ a liter. 4 - -    4 
Uč. akad. pred. - u. p. fyzika a chémia 1 - -    1 
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Uč. akad. pred. - u. p. fyzika a informatika 12 1 2    15 
Uč. akad. pred. - u. p. fyzika a NJ a liter. - 1 -    1 
Uč. akad. pred. - u. p. geogr. a matematika 2 7/5 8    17/5 
Uč. akad. pred. - u. p. geogr. a informatika 14/- 14/15 18/12    46/27 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a chémia 1/- -/- -/1    1/1 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a fyzika 1 2 -    3 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a NV 5/- 15/12 15/7    35/19 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a AJ a liter. 3 - 16    19 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a NJ a liter. 2 4 7    13 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a v. výchova 1 5 1    7 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a NOS 7 1 -    8 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a  hud. vých. 3/- 3/1 -/1    6/2 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a SJ a liter. 8 1 -    9 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a dejepis 10 2 -    12 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a AJ a liter. 3/- 1/- 1/1    5/1 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a NJ a liter.  - 1 1    2 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a SJ a liter. - - 6    6 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a NV 2/- 2/4 9/4    13/8 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a VV 2 - -    2 
Uč. akad. pred. - u. p. chémia a AJ a liter. - - 3    3 
Uč. akad. pred. - u. p. chémia a NJ a liter. - - 2    2 
Uč. akad. pred. - u. p. chémia a HV - 2 -    2 
Uč. akad. pred. - u. p. chémia a NV 2/- 1/- 3/1    6/1 
Uč. akad. pred. - u. p. chémia a informatika 2/- 2/1 1/-    5/1 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a SJ a lit. 4 - -    4 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a AJ a lit. 9 4 1    14 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a NV 9/- 6/1 8/1    23/2 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a VV 2 3 2    7 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a HV 3/- 3/- 2/1    8/1 
Uč. akad. pred. - u. p. informatika a NJ a liter. 2 - -    2 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a chémia 2/- -/- -/2    2/2 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a fyzika 2 1 3    6 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a NV 3 2 5    10 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a informatika 15/- 7/6 7/3    29/9 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a HV 2 1 1    4 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a VV - 2 1    3 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a NJ a liter. 1 1 -    2 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a NOS 1 - 3    4 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a 
Cirkevná hudba 

4 - -    4 

Uč. umel. a vých. pred. - u. p. NV a SJ a liter. - 1 -    1 
Uč. umel. a vých. p. - u. p. NV a VV 5 1 9    15 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. VV a dejepis - - 7    7 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. VV a NOS 12 11 5    28 
Špec. pedag.-špec. ped. a ped. 
mentál.postihn.(cudzinci) 

1 - -    1 

Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a HV hra na 
organ (cudzinci) 

- - 1    1 

Uč. akad. pred. - u. p. biológia a chémia 
(cudzinci) 

- 1 -    1 

Uč. akad. pred. - u. p. biológia a VV (cudzinci) 1 - -    1 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. HV a NV (cudzinci) -/- -/2 1/-    1/2 
Uč. akad. pred. - u. p. matematika a 
informatika (cudzinci) 

1 - -    1 

Manažment (cudzinci) -/- 1/- -/1    1/1 
Sociálna práca (cudzinci) 4/- -/5 -/-    4/5 

S P O L U Bc. (3.0) 1427/ 
118 

596/ 
1130 

659/ 
1114 

   2682/ 
2362 

Magisterské študijné programy (dĺžka 2.0) 
Sociálna práca    301 24/74     325/7

4 
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Manažment        167/62 15/67     182/12
9 

Uč. akad. pred. - u. p. biológia a geografia 13 5     18 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a NV 38 3     41 
Uč. akad. pred. - u. p. geografia a 
informatika  

20 -     20 

Sociálna práca (cudzinci) 1/- -/-     1/- 

S P O L U  Mgr. (2.0) 540/62 47/141     587/2
03 

Magisterské študijné programy (dĺžka 4.0)  
 

Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ   
-/- -/- -/- 134/

343 
  134/3

43 

 
S P O L U  Mgr. (4.0) 

- - - 134
/ 

343 

  134/3
43 

Magisterské študijné programy (dĺžka 5.0) 
Uč. všeob. vzdel. pred. - biológia -/- -/- -/- 19/1 16/1  35/2 
Uč. všeob. vzdel. pred. - matematika -/- -/- -/- 20/

3 
23/-  43/3 

Uč. všeob. vzdel. pred. - náboženská výchova -/- -/- -/- 13/3 32/-  45/3 
Uč. všeob. vzdel. pred. - hudobná výchova -/- -/- -/- 1/2 7/2  8/4 
Uč. všeob. vzdel. pred. - informatika -/- -/- -/- 14/- 14/1  28/1 
Uč. odbor. umel. pred. - HV - hra na nástroj -/- -/- -/- 2/2

9 
3/1  5/30 

Uč. odbor. umel. pred. - HV - spev -/- -/- -/- 2/7 -/9  2/16 

S P O L U Mgr. (5.0) - - - 71/
45 

95/ 
14 

 166/5
9 

Doktorandské študijné programy 
Odborová didaktika - Didaktika hudby  2/7 1/2 4/6 -/6 -/8  7/29 
Teória vyučovania predmetov  
všeob. vzdel. a odb. povahy  

- - - -/12 -/5  -/17 

Sociálna práca 5/17 5/13 -/10 - -  10/40 
Odborová didaktika - teória vzdel. 
náboženskej vých. katolíckej  

2/8 1/7 6/8 - -  9/23 

Odborová didaktika - teória vzdel. 
náboženskej vých. katolíckej  (cudzinci)  

-/3 1/- - - -  1/3 

S P O L U doktorandské štúdium  9/35 8/22 10/24 -/18 -/13  27/112 

 
 
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU 
 

v ročníku   
Študijný odbor/program (názov) 

 
1.  

D/E 
2.  

D/E 
3.  

D/E 
4.  

D/E 
5.  

D/E 
6.  

D/E 
SPOLU 

D/E 
Bakalárske študijné programy (dĺžka 3.0)  

Pôrodná asistencia   14/4 11/13 6/15    31/32 
Ošetrovateľstvo  108/234 91/305 192/297    391/836 
Pôrodná asistencia (cudzinci) -/2 - 1/-    1/2 
Ošetrovateľstvo  (cudzinci) -/9 - -    -/9 

S P O L U  Bc.  (3.0) 122/249 102/318 199/312    423/879 

Magisterské študijné programy (dĺžka 2.0)  
Ošetrovateľstvo 44/133 38/181     82/314 
Ošetrovateľstvo (cudzinci) -/2 -/2     -/4 

S P O L U  Mgr.  (2.0) 44/135 38/183     82/318 
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TEOLOGICKÁ FAKULTA KU  
 

v ročníku  
Študijný odbor/program (názov) 1.  

D/E 
2.  

D/E 
3.  

D/E 
4. 

D/E 
5. 

D/E 
6. 

D/E 
SPOLU 

D/E 

Bakalárske študijné programy (3.0)  
Filozofia - sociálna filozofia 5 3 12    20 
Sociálna práca - náuka o rodine 2/31 9/42 3/56    14/129 
Sociálna práca 77/257 100/297 101/362    278/916 
Uč. akad. pred. - u. p. NOS a NV  15 10 21    46 
Sociálna filozofia -/22 -/16 -/35    -/73 
Uč. akad. pred. - u. p. dejepis a NV -/- -/17 -/11    -/28 
Uč. umel. a vých. pred. - u.p. NV -/- -/- -/2    -/2 
Uč. akad. pred. - u.p. NOS a NV -/6 -/11 -/37    -/54 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. NV a biol. -/- -/- -/5    -/5 
Uč. umel. a vých. pred. - u.p. NV a geogr. -/- -/- -/9    -/9 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. NV a HV -/- -/2 -/-    -/2 
Uč. umel. a vých. pred. - u. p. NV a matem. -/- -/- -/5    -/5 
Sociálna práca (cudzinci) -/2 - -    -/2 
Uč. akad. pred. - u. p. NOS a NV (cudzinci) - - -/1    -/1 

S P O L U  Bc.  (3.0) 99/318 122/385 137/523    358/1226 

Magisterské študijné programy (2.0) 
Sociálna práca 51/293 -     51/293 
Filozofia - sociálna filozofia -/4 -     -/4 

S P O L U   Mgr. (2.0) 51/297 -     51/297 

Magisterské študijné programy (5.0)  
Uč. všeob. vzdel. pred. - NV - - - 40/56   40/56 
Katolícka teológia   - - -/5 -/24 -/31  -/60 

S P O L U   Mgr. (5.0) - - -/5 40/80 -/31  40/116 

Magisterské študijné programy (6.0) 
Katolícka teológia 31/- 26/- 31/- 37/- 36/- 35/- 196/- 
Katolícka teológia (cudzinci) - - - - - 1/- 1/- 

S P O L U  Mgr. (6.0) 31/- 26/- 31/- 37/- 36/- 36/- 197/- 

Doktorandské študijné programy 
Katolícka teológia (3.0) 2/- 2/- 3/-    7/- 
Katolícka teológia (5.0) -/12 -/7 -/11 -/10 -/13  -/53 
Katolícka teológia (5.0) (cudzinci) - - -/1 - -  -/1 

S P O L U  doktorandské štúdium 2/12 2/7 3/12 -/10 -/13  7/54 

 
Univerzita tretieho veku na  TF KU (pracovisko Košice) 
 

v ročníku  
Študijný odbor/program (názov) 

  
1.  
 

2.  
 

3.  
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

SPOLU 
 

 Univerzita tretieho veku  
Filozoficko-teologický základ 43 7 11    61 

S P O L U   UTV 43 7 11    61 

 
 
Univerzita tretieho veku na KU v Ružomberku  (rektorát) 
 

v ročníku  
Študijný odbor/program (názov) 

  
1.  
 

2.  
 

3.  
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

SPOLU 
 

 Univerzita tretieho veku  
Všeobecná teológia 23 20 -    43 

S P O L U   UTV 23 20 -    43 
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3.2 Prijímacie konanie 2007, počty uchádzačov o štúdium 
 
Prijímacie konanie 2007 prezrádza, že jednotlivé fakulty KU kladú dôraz na výber prihlásených a prijatých 
poslucháčov. Fakulty zaznamenávajú aj rozdiel medzi prijatými a nastúpenými študentmi.  
 

Fakulta Počet prihlásených Počet prijatých Nastúpili 
Teologická 866 500 426 
Pedagogická 2 608 1 850 1 499 
Filozofická 1 364 525 355 
Zdravotníctva 551 477 366 
S P O L U: 5 389 3 352 2 646 
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3 000
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3.3 Počty študentov k  31. 10. 2007 

 
Katolícka univerzita v Ružomberku po svojej expanzii v predchádzajúcich rokoch, čo sa týka prijímania 

študentov, sa pomaly ustaľuje a počty študentov na jednotlivých fakultách prezrádzajú, že sa začína viac 
uplatňovať denná  Mgr. forma štúdia.      

 

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

 
SPOLU 

TEOLOGICKÁ 358 288 7 1 226 413 54 2 346 
FILOZOFICKÁ 986 510 21 - - 35 1 552 
PEDAGOGICKÁ  2 682 887 27 2 362 605 112 6 675 
ZDRAVOTNÍCTVA 423 82 - 879 318 - 1 702 
S P O L U 4 449 1 767 55 4 467 1 336 201 12 275 

 
Počet študentov KU spolu - podľa typu štúdia 
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Počet absolventov KU v roku 2007 podľa formy 
štúdia 

0
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externá

 

Počet študentov v ročníkoch  
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.  6. roč.  SPOLU 

Celkom denných študentov 2 658 1 287 1 323 508 404 36 6 216 
Celkom externých študentov 1 179 2 157 1 954 468 45 - 5 803 
Celkom PhD. - interní 15 17 23    55 
Celkom PhD. - externí 66 39 42 28 26 - 201 

C E L K O M 3 918 3 500 3 342 1 004 475 36 12 275 

 

Počet študentov KU podľa ročníkov

0
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2 500
3 000
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Počty študentov po jednotlivých ročníkoch na KU v Ružomberku prezrádzajú, že sa KU veľmi vážne 

stavia k prijímaniu študentov na internú formu, ktorá dostáva prednosť pred externou formou štúdia. 
Univerzita si aj do budúcnosti kladie za cieľ zvýšiť nároky na študentov prijímaných na Mgr. stupeň. 

Rovnako univerzite záleží, aby došlo k prijímaniu študentov na Bc. stupeň.  
 
 
3.4  Počet absolventov v roku 2007 
 

Akademický rok 
2006/2007 

FORMA ŠTÚDIA 

 
TF KU 

 
FF KU 

 
PF KU 

 
FZ KU 

 
KU 

SPOLU 
Bc. (3.0) - denní 56 16 231 226 529 
Bc. (3.0) - externí 410  394 429 1 233 
SPOLU  Bc. 466 16 625 655 1 762 
Mgr. (2.0) - denní  2  33 35 
Mgr. (2.0) - externí   84 124 208 
Mgr. (4.0) - denní   42  42 
Mgr. (4.0) - externí   179  179 
Mgr. (5.0) - denní  140 71  211 
Mgr. (5.0) - externí   4  4 
Mgr. (6.0) - denní 32    32 
Mgr. (6.0) - externí 33    33 
Mgr. (denní) Σ 32 142 113 33 320 
Mgr. (externí) Σ 33  267 124 424 
SPOLU  Mgr. 65 142 380 157 744 
C E L K O M: 531 158 1 005 812 2 506 
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4  Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium  

 
Vedeckovýskumná činnosť sa v hodnotenom období  na Katolíckej univerzite v Ružomberku zameriavala 

najmä na základný výskum. 
Východiskovými dokumentmi pre stratégiu a koncepciu rozvoja vedy na univerzite boli : Zákon 

o organizácii štátnej podpory vedy a výskumu, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 
(Lisabonská stratégia pre SR), ďalej Akčný plán Slovenskej republiky pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, 
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky MŠ SR v rokoch 2007 – 2013 a v neposlednej miere to bol aj 
Dlhodobý zámer vedeckovýskumnej činnosti  Katolíckej univerzity v Ružomberku na obdobie 2005 – 2009. 

Vedeckovýskumná činnosť na Katolíckej univerzite v Ružomberku vychádza z nosných smerov 
jednotlivých fakúlt tak, ako sú uvedené a charakterizované v Dlhodobom zámere vedeckovýskumnej činnosti 
Katolíckej univerzity v Ružomberku na obdobie 2005 – 2009. 

Nosným smerom výskumu Pedagogickej fakulty KU pre roky 2007 – 2009 sú otázky technológie 
vzdelávania v kontexte najmodernejších trendov technológií a vyučovacích prostriedkov, ďalej problémy 
psychologických  a pedagogických prístupov v starostlivosti o nevyliečiteľné osoby, ale aj výskum a možnosti 
zlepšenia podmienok rozvoja malého a stredného podnikania a využívanie špecifík regiónu ako spojnice s 
euroregiónom. Nie menej dôležitú úlohu zohral i výskum v oblasti prírodných a technických vied. 

Nosným smerom výskumu Filozofickej fakulty KU pre roky 2007 – 2009 sú najmä otázky filozoficko-
systematického výskumu (najmä v oblasti metafyziky , logiky, morálnej, politickej a právnej filozofie), ale aj 
žurnalistický a masmediálny výskum. 

Nosnou oblasťou vedeckovýskumnej činnosti Teologickej fakulty KU na roky 2007 - 2009 sú otázky 
základného liturgického výskumu v smere vývoja liturgickej vedy a najmä výskum otázok ekumenizmu – 
rozvíjanie dialógu medzi kresťanmi, náboženstvami na najširšej základni plurality spoločnosti. 

Nosným výskumom na Fakulte zdravotníctva KU pre roky 2007 – 2009 sú problémy nových prístupov 
a zvládnutie súčasných, ale i perspektívnych techník so zameraním na stresové situácie, ďalej výskum vzťahov 
sestra – pacient z pohľadu súčasných názorov na ošetrovateľské techniky. 

Vedeckovýskumná činnosť sa v roku 2007 na pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku stáva 
neoddeliteľnou súčasťou atribút väčšiny vedecko-pedagogických pracovníkov. 
V hodnotenom období sa na fakultách univerzity zväčšila diferencovaná účasť vedecko-pedagogických 
pracovníkov vo výskumnej činnosti jednak individuálnou činnosťou, ale aj pri riešení vedeckovýskumných 
projektov. 

Napriek tomuto pozitívnemu trendu, ktorý je charakteristický pre rok 2007, nie všetci vedecko-
pedagogickí pracovníci fakúlt sú primerane k svojim možnostiam zapojení do riešenia vedeckovýskumných úloh, 
či projektov. Ešte stále sú charakteristické názory, že bude postačovať, ak sa budú plniť stanovené normy 
pedagogického úväzku pre jednotlivé kategórie vyučujúcich. 

Tendencia vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v hodnotenom roku naznačuje len pomaly sa 
prehlbujúce akceptovanie najmä medzinárodných trendov v oblasti vedy a ich spájanie s aktuálnymi potrebami 
rozvoja univerzitnej vedy v rámci personálnych a materiálno-technických možností našich pracovísk. 

 
 

4.1 Štruktúra projektov v roku 2007 
 

Vedeckovýskumná činnosť na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola realizovaná najmä formou 
riešenia grantových projektov VEGA a KEGA, ktoré tvoria väčšiu časť projektov. 
Počet riešených grantových projektov na fakultách v posledných rokoch len veľmi mierne narastá. 
 
Vývoj počtu projektov 
 
Zahraničné granty na vedecké projekty 

Názov 
projektu 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Dátum 
podpisu 
zmluvy o 

poskytnut
í podpory 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončeni
a riešenia 
projektu 

Objem 
finančných 

pro 
striedkov zo 
zahraničia 
pre VŠ na 
celú dobu 
riešenia  

(v tisícoch) 

Mena 

Financie  k 
31. 10. 2007 
(v tisícoch v 
prísl. meny) 

Hlavný 
riešiteľ  

Riešiteľs
ká 

fakulta 

Science-
Religion Dialog 
and Critical 
Thinking 

Metanexus 
Institute on 
Religion and 
Science, 
Philadelphia, 
PA, USA, 
www.metanex
us.net 

1.10.2004 1.10.2004 30.9.2007 25,000 USD 5,000 
Volek 
Peter, doc. 
PhD. 

Filozofick
á fakulta 
KU 
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Centre for 
Interdisciplinar
y Studies II. 

Fideta, SRN 1.3.2006 1.3.2006 28.2.2008 19,500 EUR 19,500 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofick
á fakulta 
KU 

International 
Research 
Program of the 
Faculty of Arts 
and Letters 
(2008) - SRN 

Fideta, SRN 28.11.2007 28.11.2007 31.12.2008 40,000 EUR 40,000 

Vaško 
Imrich, 
doc. CSc., 
Labuda 
Pavol, Mgr. 
PhD. 

Filozofick
á fakulta 
KU 

 
 
Zahraničné granty na projekty v oblasti vzdelávania, v oblasti rozvoja vysokej školy, alebo v iných oblastiach, 
prostredníctvom ktorých školy napĺňajú svoje poslanie 

Názov projektu Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Dátum 
podpisu 
zmluvy o 

poskytnutí 
podpory 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončeni
a riešenia 
projektu 

Financie 
na celú 

dobu 
riešenia 

(v tisícoch) 

 
Financie 
k 31. 10. 

2007 

Mena 
Hlavný 
riešiteľ 

Riešiteľsk
á fakulta 

Štipendiá 
doktorandov 
v študijnom odbore 
história 

Stiftung 
Auxilium, SRN 

14.11.2006 14.11.2006 31.8.2009 57,600 19,200 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 

Centre for 
Interdisciplinary 
Studies 

Stiftung 
Auxilium, SRN 

15.5.2006 1.6.2006 31.12.2007 39,000 19,500 EUR 
Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 

Filozofická 
fakulta KU 

Scholarship 
Program for Central 
and Eastern Europe 
(2007) - SRN 

Fideta, SRN 16.10.2007 16.10.2007 31.12.2008 10,000 10,000 EUR 
Kuna 
Marian, 
PhD. 

Filozofická 
fakulta 

Department of 
Psychology – 
Training Programs 
(2007)- SRN 

Fideta, SRN 8.8.2007 8.8.2007 31.12.2010 88,000 88,000 EUR 

Vaško 
Imrich, 
doc. CSc. 
Lajčiakov
á Petra, 
PaedDr. 

Filozofická 
fakulta KU 

Mathematics at 
School Today and 
Tomorrow 

International 
Visegrad Fund 

29.5.2007 1.8.2007 31.12.2007 1,200 1,200 EUR 

Gunčaga 
Ján, 
PaedDr. 
PhD. 

Pedagogická 
fakulta KU 

Porównanie opieki 
Kościoła nad 

osobami 
z upośledzeniem 
umysłowym na 

Słowacji i w Polsce 

FUNDACJA 
KRAKOWSKIEJ 
SZKOŁY 
WYŻSZEJ  
imienia  
Andrzeja  
Frycza  
Modrzewskiego   

10.10.2007 15.10.2007 31.12.2009 8,000 2,000 PLN 

 
Tisovičov
á Antónia, 
doc. 
PhDr. 
PhD.  

Pedagogická 
fakulta KU 

Przygotowanie 
i wykorzystywanie 

tzw. roboczych 
listów w katechezie    
szkolnej na I etapie 
edukacyjnym szkoły 

podstawowej 

FUNDACJA 
KRAKOWSKIEJ 
SZKOŁY 
WYŻSZEJ  
imienia  
Andrzeja  
Frycza  
Modrzewskiego   

10.10.2007 15.10.2007 31.12.2009 11,500 2,500 PLN 

Kostelans
ký Alojz, 
PaedDr. 
ThLic. 
PhD. 

Pedagogická 
fakulta KU 

Kształcenie 
twórczości 

dramaturgicznej w 
programach 
nauczania na  
wydziałach 

pedagogiki na 
Słowacji i w Polsce 

FUNDACJA 
KRAKOWSKIEJ 
SZKOŁY 
WYŻSZEJ  
imienia  
Andrzeja  
Frycza  
Modrzewskiego   

10.10.2007 15.10.2007 31.12.2009 8,100 1,100 PLN 

 
 
Akimjako
vá Beáta, 
PaedDr.   

Pedagogická 
fakulta KU 

Innovation de 
l´enseignement des 

mathématiques 
utilisant de 

nouveaux approches 
en didactiques des 
mathématiques - 

INOVMAT 

Fundation of  
European 
Economic 
Interest 
Grouping 
EUROPEAN 
ECONOMIC 
CHAMBER OF 
TRADE, 
COMMERCE 
AND 
INDUSTRY, 
Belgium 

1.10.2007 2.10.2007 31.12.2009 5,600 2,000 EUR 

Gunčaga 
Ján, 
PaedDr. 
PhD. 

Pedagogická 
fakulta KU 
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Le management des 
organizations non-

profitables 
confessionnelles 

auprès de la 
restructualisation de 

l´économie slov 

Fundation of  
European 
Economic 
Interest 
Grouping 
EUROPEAN 
ECONOMIC 
CHAMBER OF 
TRADE, 
COMMERCE AND 
INDUSTRY, 
Belgium 

1.10.2007 2.10.2007 31.12.2009 5,800 2,500 EUR 

 
 
Droppa 
Milan, 
doc. Mgr. 
Ing. PhD. Pedagogická 

fakulta KU 

Le profil de 
l´enseignant 

européen 

Fundation of  
European 
Economic 
Interest 
Grouping 
EUROPEAN 
ECONOMIC 
CHAMBER OF 
TRADE, 
COMMERCE AND 
INDUSTRY, 
Belgium 

1.10.2007 2.10.2007 31.12.2009 3,400 1,000 EUR 

 
 
Kolibová 
Daniela, 
PhDr. CSc 

Pedagogická 
fakulta KU 

Catechism and 
school religion 

education of mental 
handicaped children 

Washington D.C. 
CORPORATION 
Incorporated 
under the Laws of 
the STATE OD OF 
DELAWARE 

25.9.2007 1.10.2007 31.12.2009 9,400 2,000 USD 

 
Skokanov
á Anna, 
PaedDr. 
PhD. 

Pedagogická 
fakulta KU 

Special consultancy 
of church schools 

and schol 
institutions for the 
mental handicaped 
children education 

Washington 
D.C. 
CORPORATION 
Incorporated 
under the Laws 
of the STATE 
OD OF 
DELAWARE 

25.9.2007 1.10.2007 31.12.2009 10,100 2,000 USD 

 
 
Tarajčáko
vá Edita, 
Ing. 

Pedagogická 
fakulta KU 

Using Information 
Technologies in 
Foreign Language 
Teaching (FLIT)  

Washington D.C. 
CORPORATION 
Incorporated 
under the Laws 
of the STATE 
OD OF 
DELAWARE 

25.9.2007 1.10.2007 31.12.2009 8,100 2,000 USD 

 
Kucík 
Štefan, 
PaedDr.  

Pedagogická 
fakulta KU 

Creation of 
Methodical 
Materials 
Concerning 
Problematics of 
Prevention and 
Elimination Social 
pathological 
Phenomena in 
Education 

Washington 
D.C. 
CORPORATION 
Incorporated 
under the Laws 
of the STATE 
OD OF 
DELAWARE 
 

25.9.2007 1.10.2007 31.12.2009 7,500 1,300 USD 

 
Jablonský 
Tomáš, 
doc. 
PaedDr. 
PhD. 

Pedagogická 
fakulta KU 

Mobilita študentov a 
pracovníkov vš v 
akademickom roku 
2007/2008 

SAAIC 15.8.2007 1.7.2007 30.9.2008 53,076 42,461 USD 
Mikuláš 
Dalibor, 
PhDr. 

FF 
PF 
TF 

 
 
Projekty podporené Európskym sociálnym fondom 

 
 
Názov projektu 

 
 
Názov priority 

č. 
opatrenia 

 
Riešiteľská 
fakulta 

 
Začiatok 
realizácie 

 
Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu  
(v Sk)  

Finančná 
účasť 
fakulty  
(v Sk) 

 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 

 
 
 
 

FF KU 
 

 
 
01.08.2005 

31.07.2007 

 
 
 
 
5.250.200 

 
 
262.510 
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 Rozvoj základných 
zručností študentov 
fakulty, digitálnej 
gramotnosti 
prostredníctvom 
odborného vzdelávania. 

Zvýšenie 
kvalifikácie 
a adaptability 
zamestnancov 
a osôb 
vstupujúcich na 
trh práce. 

3.1 FF KU  01.03.2006 30.06.2008 7.336.000,- 366.800 

Vytvorenie systému 
podpory doktorandov. 

Zvýšenie 
kvalifikačného 
potenciálu 
a adaptability 
zamestnancov 
a osôb 
vstupujúcich na 
trh práce. 

3.1 FF KU  01.10.2006 31.12.2008 10.988.200 549.410 

V z d e l á v a n i e  
a  r e k v a l i f i k á c i a  
n e z a m e s t n an ý c h  
ž i e n  s  p r e d n o s t n ý m  
z a m e r a n í m  n a  ž e n y  
z  r ó m s k e h o  
e t n i k a . . .  

Posilnenie 
sociálnej inklúzie 
a rovnosti 
príležitostí na trhu 
práce 

3.2 FZ KU 01.06.2006 30.06.2008 3.133.976 156.699 

Podpora odborného 
vzdelávania 
doktorandov na 
Teologickej Fakulte pre 
potreby modernej 
spoločnosti založenej na 
vedomostiach. 
 

Zvýšenie 
kvalifikačného 
potenciálu 
a adaptability 
zamestnancov 
a osôb vstupujúcich 
na trh práce. 

3.1 TF KU 
01.04.2007 

 
31.10.2008 

 
2.796.664 

 
139.8332 

 

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 PF KU 03.01.2005 29.9.2007 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 PF KU 05.09.2005 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 PF KU 31.03.2006 28.02.2008 2.975.460 148.773 

Ďalšie a celoživotné 
vzdelávanie učiteľov 

matematiky, 
fyziky, informatiky, 
výtvarnej výchovy a 

biológie  

Zvýšenie 
kvalifikačného 

potenciálu a 
adaptability 

zamestnancov a 
osôb vstupujúcich 

na trh práce. 

3.2 PF KU 29.05.2006 29.09.2008 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 PF KU 01.09.2006 31.10.2008 1.826.905 91.345  

 
 
Rozvojové projekty 

Názov 
fakulty/ 
pracovis

ka 

Názov projektu 
Zodpovedný 

riešiteľ 
projektu  

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončenia 

riešenia 
projektu 

Úprava 
bežnej 

dotácie(t
is. Sk) 

Úprava 
kapitálov
ej dotácie 
(tis. Sk) 

Spolu 
v tis. 

Sk 

PDF KU 

Zavedenie adresárových služieb (LDAP). 
Globálna autentizácia, autorizácia a 
identifikácia užívateľov. Mobilita užívateľov. 
Pripojenie fakulty do európskej roamingovej 
siete Eduroam. 

Ing. Rudolf 
Kollár 

máj 07 
december 

07           -               100         100     

PDF KU Zálohovanie a centrálne úložisko dát Ing. Rudolf máj 07 december           -               100         100     
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Kollár 07 

PDF KU Fakultný helpdesk 
Ing. Rudolf 
Kollár máj 07 

december 
07          12               14           26     

FF KU Fakultný helpdesk 
Ing. Peter 
Debnár máj 07 február 08          70               80         150     

TF KU Helpdesk Teologickej fakulty KU 
Prof. ThDr. 
Gabriel Ragan september 07 február 08          26               54           80     

Rektorát 
KU 

Univerzitný helpdesk 
ThLic. Ing. 
Anton Babják máj 07 február 08          73               23           96     

PDF KU 
Inovatívny prístup k vyučovaniu matematickej 
analýzy prostredníctvom web-u-II 

RNDr. Štefan 
Tkačik, PhD. jún 07 január 08          55               50         105     

PDF KU 

Integrácia odbornej učebne pre geografiu s e-
learningovými technológiami vyvíjanými  na 
katedre geografie v  nadväznosti na projekt 
Virtuálna katedra gestorovaný katedrou 
informatiky 

Nižnanský, 
Branislav, doc. 
RNDr., CSc 

marec 07 január 07        100                -           100     

TF KU E learning na Teologickej fakulte 
Prof. ThDr. 
Gabriel Ragan september 07 február 08          80             150         230     

PDF KU 
Vybudovanie laboratória na výučbu 
počítačových sietí 

Doc.Ing. Igor 
Černák, PhD. jún 07 január 08          19               60           79     

FF KU 

Zavedenie adresárových služieb (LDAP). 
Globálna autentizácia, autorizácia a 
identifikácia užívateľov. Mobilita užívateľov. 
Pripojenie fakulty do európskej roamingovej 
siete Eduroam. 

Ing. Peter 
Debnár 

máj 07 
december 

07          83             167         250     
Rektorát 
KU 

Rozšírenie možností poskytovania informácií 
Univerzitnou knižnicou KU 

Mgr. Peter 
Servanský máj 07 február 08          60                -             60     

PDF KU 
Využívanie IT ako prostriedku pre študentov 
so zdravotným postihnutím 

Doc. PhDr. 
Antónia 
Tisovičová,PhD jún 07 marec 08          50             100         150     

 
 
Domáce granty na vedecké projekty 

Názov projektu 
Číslo 

projektu 

Názov 
progra

mu 

Názov 
inštitú 

cie, 
ktorá 
pod 

poru 
posky 

tla 

Dátum 
začiatku 
riešenia 
projektu 

Dátum 
ukončenia 

riešenia 
projektu 

Poskyt 
nuté 

financie 
v r. 2007 

(v 
tisícoch 

Sk) 

Hlavný 
riešiteľ 

Riešite
ľská 
fakul 

ta 

Vznik a prenatálny vývin človeka 
(Problémy umelého oplodnenia, 
interrupcie a pokusov na embryách z 
etického, politického a medicínskeho 
hľadiska), 

1/2504/05 VEGA MŠ SR 2005 2007 66 
Volek Peter, 
doc. PhDr. 
Mgr. PhD. 

FF KU 

Analýza zdrojov krajiny, ich využitia a 
hodnotenie zmien krajinnej štruktúry 
severozápadného Slovenska 

1/3075/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 66 
Novodomec 
Rudolf,doc., 
RNDr.,CSc.50 

PdF KU 

Kavlitatívna a kvantitatívna analýza 
spravodajských relácií slovenských 
mienkotvorných televízií 

1/3692/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 57 
Zasepa 
Tadeusz,ks.pro
f.dr.hab.63 

FF KU 

Spišský antifonár sign. Ms. No.2 ako 
prameň hudobnej kultúry na Spiši na 
prelome 15. a 16. storočia 

1/3727/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 71 

Adamko 
Rastislav,h.doc
.ThDr.ArtLic. 
PhD.86 

PdF KU 

Slovenský historiografický slovník 1/3740/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 53 
Otčenáš 
Michal,prof., 
PhDr.,CSc.45 

FF KU 

Slovenská exilová historiografia a 
historizujúca spisba v zahraničí 

1/3751/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 39 
Lipka Martin, 
PhDr.,PhD.40 

FF KU 

Regionálna tlač - jej význam a miesto v 
historickom vývoji Slovenska 1/3755/06 VEGA MŠ SR 2006 2008 24 

Zmátlo 
Peter,Mgr., 
PhD.25 

FF KU 

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. 

1/4732/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 53 
Akimjak 
Amantius prof. 
PhDr. ThDr. 

PdF KU 

Dynamické tendencie v súčasnej 
slovenskej frazeológii.    1/4734/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 76 

Mlacek Jozef 
prof. PhDr., 
CSc. 

FF KU 

Potridentská teologická starostlivosť 
Katolickej cirkvi o veriacich v Above, 
Šariši a Templine   

1/4748/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 33 
Zubko Peter, 
doc.,PhDr., 
ThDr., PhD. 

TF KU 
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Vývoj teologického vzdelávania v procese 
kňazskej výchovy v Košiciach   1/4749/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 90 

Hišem Cyril, 
doc., ThDr., 
PhD 

TF KU 

Osobnosti Kňažského seminára sv. 
Karola Boromejského v Košiciach, 
ktorých život sa stal povzbudením 
veriacim i neveriacim v časoch pred 
totalitou a počas nej. 
 

1/4750/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 50 

Jurko 
Jozef,doc.,ThD
r.,PhDr.,Paed
Dr.,PhD. 

TF KU 

Zmapovanie ekumenickej činnosti vo 
Východnom dištrikte na Slovensku   1/4751/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 63 

Dráb Pavol, 
doc.,ThDr.,Pae
dDr., PhD. 

TF KU 

Nová paradigma kresťanskej liturgickej 
hudby v slovenskom sociálnom prostredí 2/5029/25 VEGA MŠ SR 2005 2007 26 

Konečný 
Anton,  doc. 
ThDr. Ing., 
PhD. 

TF KU 

Chemizmus zrážok a biota lesných 
ekosystémov    

2/7162/07 VEGA MŠ SR 2007 2009 410 
Stollárová 
Nadežda,  doc. 
RNDr. 

PdF KU 

Virtuálna katedra a e-learning vo výučbe. 3/3107/05 KEGA MŠ SR 2005 2007 142 Černák Igor, 
doc.  Ing., PhD. PdF KU 

Rekonštrukcia diela prof. Ing. Igora 
Kluvánka, CSc. k nedožitým 75. 
narodeninám 

3/3269/05 KEGA MŠ SR 2005 2007 204 
Tkačik Štefan, 
RNDr., PhD. 

PdF KU 

Vývoj e-learningového modelu 
vysokoškolského kurzu Základy 
kartografie 

3/4058/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 76 
Branislav 
Nižnanský, 
RNDr., CSc 

PdF KU 

Vytvorenie metodických príručiek pre 
prácu s biblickými naratívnymi textami 
vo vyučovaní Náboženskej výchovy 

3/4061/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 82 

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

PdF KU 

Identita miesta - IDENTITY OF SPACE 3/4063/06 KEGA MŠ SR 2006 2007 120 
Rusko Pavol, 
Doc.  akad. 
mal. 

PdF KU 

 Výskum, prezentácia a propagácia 
hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka 
(1856-1928) – ružomberského 
regenschóriho a skladateľa 

3/4064/06 KEGA MŠ SR 2007 2009 34 
Matejová 
Miriam, 
PaedDr., PhD. 

PdF KU 

Interpretačné kurzy v hre na klavíri, 
organe a v sólovom speve pre študentov 
pedagogických fakúlt 

3/4065/06 KEGA MŠ SR 2007 2009 75 
PaedDr. Mgr. 
art. Miriam 
Žiarna, PhD 

PdF KU 

Prínos spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka do rozvoja školstva na Spišši, 
Liptove a Orave 

3/4066/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 116 

Pekarčík 
Ľubomír, doc. 
ThDr. PaedDr. 
PhD. 

PdF KU 

Rozvoj študentskej umeleckej činnosti v  
hre na klavíri, organe a v sólovom speve 
na pedagogických fakultách 
prostredníctvom celoslovenských súťaží s 
medzinárodnou účasťou 

3/4067/06 KEGA MŠ SR 2007 2009 48 

 PaedDr. Mgr. 
art. Zuzana 
Zahradníková, 
PhD. 

PdF KU 

Prevencia ako účinná metóda 
predchádzania asociálneho správania 
mládeže v rámci Slovenskej republiky a 
tvorba multimediálnych programov pre 
vyučovací proces. 

3/4107/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 369 
Majcherová 
Katarína, 
PhDr. 

TF KU 

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

3/4126/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 90 
 Hrkút Ján, 
PhD. FF KU 

Aplikácie pôvodných vedeckých 
výsledkov z diskrétnej matematiky na 
motiváciu učiteľov a žiakov pre odbornú 
prácu a skvalitnenie vyučovania 
matematiky. 

3/4264/06 KEGA MŠ SR 2006 2008 46 

 Trenkler, 
Marián, Doc. 
RNDr. CSc. 
m.prof. KU 

PdF KU 

Kreovanie metodických materiálov k 
problematike prevencie 
sociálnopatologických javovo v 
podmienkach školskej edukácie na 
základných a stredných školách 

3/5263/07 KEGA MŠ SR 2007 2009 157 

PaedDr. 
Tomáš 
Jablonský, 
PhD. 

PdF KU 

Neurologia nového milenia - Neurology 
of the New Millennium 

3/5034/07 KEGA MŠ SR 2007 2009 523 

Bartko Daniel 
MUDr.,PhD,D
rSc.,FAAN,FR
SM,FAHA,FES
C 

FZ KU 

Reflexia uskutočňovania koncilových 
reforiem v oblasti liturgie v košickej 
partikulárnej cirkvi 

3/5101/07 KEGA MŠ SR 2007 2009 198 

JURKO Jozef, 
Prof. ThDr. 
PhDr. PaedDr. 
PhD. 

TF KU 
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Pútnické miesta na Slovensku 3/5003/07 KEGA MŠ SR 2007 2009 73 

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

FF KU 

Terminologický a výkladový slovník 
predškolskej pedagogiky   KEGA MŠ SR 2006 2009 200 

Trubíniová 
Valentína, doc. 
PhDr., CSc. 

PdF KU 

Pramene stredovekej hudby na 
Slovensku 51-043605 APVV MŠ SR 2006 2008 107 

Adamko 
Rastislav,doc.T
hDr.ArtLic.Ph
D. 

PdF KU 

Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy 
na Slovensku 

2006/31-
SAV-02 

MZ SR MZ SR 2007 2009 119 
Branislav 
Peťko, doc. 
MVDr.CSc. 

Fakulta 
zdravot
níctva 
KU 

Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy 
na Slovensku 

2006/31-
SAV-02 

MZ SR MZ SR 2007 2009 86 
Sollárová 
Nadežda, doc. 
RNDr. CSc. 

PdF KU 

 
 
4.2  Tematické priority fakúlt KU vo vedeckovýskumnej činnosti 
 
Pedagogická fakulta 

 
Oblasť pedagogických vied 

- história školstva a pedagogiky, problematika metodológie pedagogického výskumu, problémy súvisiace s 
výchovno-vzdelávacím procesom v škole (prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí, inovácia vyučovacích metód a foriem, problematika slovného hodnotenia),  

- využívanie moderných terapeutických prostriedkov pri korekciách porúch správania sa u detí a mládeže 
v edukačnom procese. 

Oblasť humanitných vied 
- didaktika katechézy zohľadňujúca súčasné potreby spoločnosti založená na znalostnej ekonomike, 

etickom prístupe k ľuďom a prírode vôbec a na budovaní spoločenského povedomia, 
- výskum zameraný na popis a zdôvodňovanie spoločenských, religióznych, environmentálnych a iných 

javov s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces 
Oblasť umenia 

Hudobná didaktika a pedagogika  
- definovať a určiť podiel hudobnej výchovy na integrálnej  formácii žiakov ZŠ a SŠ, 
- nájsť optimálny model integrálnej hudobnej výchovy súčasnej mladej generácie. 

Sakrálna hudba 
- preskúmať dejiny duchovnej hudby na Slovensku, zmapovať a dokumentovať artefakty duchovnej hudby 

na Slovensku, 
- vypracovať teoretickú bázu súčasnej liturgickej hudby  a nájsť optimálny hudobný jazyk i formy pre 

súčasnú liturgickú hudbu, za účelom oslovenia všetkých vekových generácií ľudí. 
Výtvarné umenie 

- vytvárať východiská  pre úspešnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť, 
- základný výskum v oblasti výtvarného umenia a didaktiky výtvarného umenia. 

Oblasť spoločenských a behaviorálnych vied 
- identifikácia a charakteristika cieľových skupín SP,  
- pozícia sociálnej práce a sociálneho pracovníka v inštitúciách orientujúcich sa na  pomoc v štátnom 

a neštátnom sektore, proces a metódy práce v týchto inštitúciách, 
- poznanie spoločensky nežiadúcich až sociálnopatologických javov, možnosti a metódy ich eliminácie 

a prevencie, 
- podpora osobného a sociálneho rozvoja individuálne sociálne zdravých osôb odkázaných na pomoc,   
- podpora sociálnej zmeny. 

Oblasť ekonómie a manažmentu 
- teoretické štúdium ekonómie a aplikácia jej teoretických východísk do praxe v malých a stredných 

podnikoch, inštitúciách verejnej správy i v organizáciách tretieho sektora, 
- možnosti skvalitnenia manažmentu malých a stredných podnikov po vstupe SR do EU, 
- nové modely profilov manažérov so zohľadnením vplyvu globálneho trhu 

Oblasť fyziky 
- vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, skúmanie polarizačných a depolarizačných 

procesov v dielektrických štruktúrach, štúdium dielektrickej odozvy, 
- skúmanie mikroskopickej odozvy mikro- a nano-kompozitov na báze feroelektrických a feroelastických 

materiálov, skúmanie vlastností polarizovaných klastrov, skúmanie prejavov topologických a 
geometrických rezonancií v mechanickej odozve vybraných dielektrických materiálov, 
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- výskum kvantových kritických javov  (QCP), vývoj modelov pre opis kvantových fázových prechodov 
(QPT), skúmanie vysokoteplotných supravodičov založených na báze oxidov medi, skúmanie  
vrstevnatej štruktúry a supravodivých vlastností, 

- štúdium ekofyzikálnych modelov trhových mechanizmov kapitálového trhu: skúmanie využitia metód 
štatistickej fyziky  pri opise trhových mechanizmov. 

Oblasť vedy o Zemi 
- analýza zdrojov krajiny, ich využitia a hodnotenie zmien krajinnej štruktúry v priestore 

severozápadného Slovenska a Euroregiónu Beskydy, 
- štúdium prírodnej krajiny, humánno-geografických analýz a syntéz. 

Oblasť chémie 
- didaktika  vyučovania modernej chémie, 
- nástroje nekonvenčného (nukleárneho a chemického) terorizmu, 
- radiačná (nukleárna) ochrana obyvateľstva, 
- chemická ochrana so zameraním sa na súčasné a perspektívne významné toxické zlúčeniny, ktoré môžu 

byť zneužité na teroristické účely 
- metódy chemickej a fyzikálnej dekontaminácie po kontaminácii rádioaktívnymi a chemickými toxickými 

látkami. 
Oblasť vedy o živej prírode 

- určovanie genomu Borrélia burgdorferi v organizme kliešťov identifikácia pôvodcu Lymskej 
borreliózy, 

- zisťovanie znečistenia biosféry pomocou bioindikátorov pôdnych Acarina, 
- ekologický výskum liečivých rastlín, 
- sledovanie inváznych  druhov rýb na Slovensku, 
- zisťovanie zloženia vtáčích spoločenstiev v závislosti na štruktúre lesného porastu, 
- zisťovanie úrovne poznatkov o environmentálnom zdraví u žiakov ZŠ a SŠ, 
- inkorporáciou najnovších poznatkov z molekulovej biológie a genetiky formovať správne postoje 

k aktuálnym otázkam súčasnosti. 
Oblasť informatických vied 

- využitie metód umelej inteligencie a neurónových sieti v oblasti riadenia procesov. 
Oblasť matematických vied 

- teória pravdepodobnosti a miery so zameraním na kategoriálne vlastnosti fuzzy množín D posetov a 
triangulárnych štruktúr,  

- teória n-dimenzionálnych viacrozmerných matíc, štúdium kombinatorických vlastností konvexných 
mnohostenov,  

- teória ohodnotených grafov a optimalizačné metódy a teóriu vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ 
- didaktika vyučovania matematickej analýzy 

 
Filozofická fakulta  
 

Filozofická fakulta má nasledovné tematické priority v týchto oblastiach výskumu: 
Oblasť humanitných a spoločenských vied:  

anglická lingvistika a analýza literárnej tvorby anglickej a americkej literatúry, najmä 19. a 20. storočia, 
metodika výučby jazykov - alternatívne vzdelávanie; stredoveká filozofia, bioetické problémy, 
medzináboženský dialóg v stredoveku, filozofický problém identity osoby, zdôvodnenia základov 
politickej etiky, morálno-epistemologické otázky a etika cnosti, dialóg vedy a náboženstva, teória vedy 
(problematika explanácie); filozofia jazyka: (obrazová teória jazyka); dejiny nemeckej literatúry a 
kultúry, nemecká jazykoveda, interkultúrna komunikácia, mediálnosť pri didakticko-metodických 
aspektoch nemeckého jazyka; dielo Augustína Aurelia, etnogenéza Slovanov, stredoveká zbožnosť, 
ochranná zbroj v stredoveku, monasticizmus v dejinách, reformné hnutie v Uhorsku v 16. storočí, 
národnostné a náboženské rozvrstvenie obyvateľstva Slovenska v 17. – 20. storočí, dejiny katolicizmu 
v 19. a 20. storočí, kultúrne dejiny v prvej polovici 20. storočia v strednej Európe, dejiny spolkov; 
psychológia osobnosti, morálneho vývinu, náboženstva, motivácie, kreativity, médií, internetu 
a komunikácie, psychodiagnostika; synchrónia a diachrónia slovenského jazyka, literárnohistorický a 
literárnovedný výskum s intencionálnym didaktickým aspektom, somatická frazeológia, sotácke nárečia 
severovýchodného Zemplína, neologizmy v jazyku, cestopis 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; dejiny náboženstiev: kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus, ekumenický 
dialóg, štúdium siekt. 

Oblasť žurnalistiky a informácie: 
teória a dejiny žurnalistiky, masmediálna komunikácia, skúmanie náboženskej a žurnalistickej 
komunikácie, výskum jazykových a štylistických vlastností žurnalistických textov. 

Oblasť výchovy a vzdelávania: 
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metodika vyučovania anglického jazyka, slovenská próza 90-tych rokov, španielska filológia, 
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. 

 
Teologická fakulta 
 

Teologická fakulta mala v roku 2007 tematické priority v týchto oblastiach výskumu: 
Oblasť  ekumenického dialógu: 

Centrum pre dialóg konalo liturgickú ekumenickú expertnú činnosť v spolupráci s Ekumenickým 
spoločenstvom v Košiciach. Centrum spolupracovalo a poskytovalo odbornú poradenskú činnosť 
inštitúciám: 
Komisia cirkví pri MZ Košice (Centrum je nosným pilierom projektu na kandidáta na Európske mesto 
kultúry). V spolupráci s Mestom Košice sa 3.5.2007 konala vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou „Človek v núdzi - Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb“, zborník bol vydaný. 
Komisia pre cirkvi a dialóg pri KSK (príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) 
Arcidiecézna charita - charitatívne zariadenia pre bezdomovcov v Košiciach -  systematická spolupráca 
(a práca s bezdomovcami).  
Dňa 12. apríla 2007 Spoločnosť pre zahraničnú politiku /SPFA/ a Veľvyslanectvo USA v SR 
vyžiadalo si diskusné stretnutie na tému: „Náboženská tolerancia a dialóg“ za účasti J.E. Rodolphe 
Valleeho – amerického veľvyslanca v SR. 
Dňa 22.11.2007 sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou v spolupráci s Mestom Košice „Odkaz 
sv. Alžbety“ v aule TF KU. Vedecká konferencia sa konala v rámci 800. výročia v jubilejnom roku sv. 
Alžbety a v rámci FSU. V deň konferencie bol vydaný zborník z konferencie. 
Centrum pre dialóg usporiadalo v dňoch 10.- 17.máj 2007 účastnícku a študijnú zahraničnú cestu na 2. 
celoeurópske ekumenické stretnutie „Spoločne pre Európu“. V nasledujúcich dňoch to bola cesta do 
Švajčiarska na významné miesta reformácie. Účastníkmi cesty boli: Mesto Košice, Košický 
samosprávny kraj, TF KU – Centrum pre dialóg a Rímskokatolícka cirkev. Gréckokatolícka cirkev, 
Reformovaná kresťanská cirkev, Židovská náboženská obec, Evanjelická cirkev a.v. 

Oblasť Liturgiky: 
Činnosť Liturgického inštitútu možno hodnotiť v troch oblastiach: 
A. Vedecké sympózium «oživenie farnosti prostredníctvom liturgickej normatívy» - 14. septembra 
v rámci týždňa vedy na  Slovensku. Zborník vyjde do konca februára 2008 
B. Expertná činnosť pre Liturgickú komisiu pri KBS obsahuje najmä:   
Príprava Pastoračného a Evanjelizačného Plánu. 
Organizačná príprava jesenného zasadania Lk KBS.  
Prieskum o eucharistických poklonách a  Eucharistickej úcte na Slovensku (pre KBS na základe 
požiadavky Kongregácie pre Boží kult): dotazník a organizácia, vyhodnotenie a závery pre prax. 
Spolupráca s Diecéznou liturgickou komisiou na liturgii v arcidiecéze i na Slovensku. 
Posudzovanie koncertov v arcidiecéze.  
Podanie projektu KEGA - «Subvencia a divulgácia regionálneho dedičstva slovenskej sakrálnej hudby a 
spevu na území Východného Slovenska».  
C. Expertná liturgická činnosť ako reakcia na pastoračné podnety – rôzne štúdie. („Pomazanie 
nemocných“,  Prosby za Židovský národ na Veľký piatok a Prosby za ekumenizmus  – ekumenická 
otázka a pod.). 

 
Fakulta zdravotníctva 
 

FZ sa v roku 2007 zamerala na nasledovné oblasti výskumu: 
Oblasť ošetrovateľstva 

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,  
- 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 činnosti sestry, 

používania počítačovej techniky na úseku ošetrovateľskej činnosti. 
- Problematika dokumentárnej činnosti, administratívy, edukácie, atď. 
- Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 



 27

- Zachytenie súčasnej techniky, nových trendov a nových vedeckých prístupov v oblasti ošetrovateľstva, 
- 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, 
- 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.  

- Paliatívna a hospicová starostlivosť – praktická činnosť študentov FZ KU v hospici Ľubica s cieľom 
vytvárať východiská pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 
Oblasť pôrodnej asistencie 

V oblasti pôrodnej asistencie je vedeckovýskumná 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.  

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.  

 
 
4.3  Zvyšovanie kvalifikácie na fakultách KU v roku 2007  
 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2007 schválila 
návrh na menovanie za profesora: 

• doc. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. vo vednom odbore Katolícka teológia 
• doc. PhDr. Anny Žilovej, PhD. vo vednom odbore Sociálna práca 
• dr hab. Sławomira Mazura vo vednom odbore Sociálna práca 
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Prehľad zvyšovania kvalifikácie na KU po fakultách za rok 2007 
 

Druh FF PF TF FZ KU 
Obhajoba dizert. práce 4 19 2 3 28 
Habilitácia 0 2 2 0 4 
Inaugurácia 0 0 1 1 2 

 
 
4.4   Doktorandské štúdium 
 
 V poslednom období prešlo na Katolíckej univerzite v Ružomberku doktorandské štúdium rôznymi 
kvalitatívnymi zmenami, cieľom ktorých bolo a je akreditovať na fakultách také študijné programy, ktoré sú 
porovnateľné so študijnými programami fakúlt v rámci EÚ. Tieto potom definujú vymedzenie odborného profilu 
požiadavky absolvovania a aplikovateľnosť poznatkov. 
 Záujem o doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku je možno hodnotiť pozitívne. 
 Organizácia doktorandského štúdia sa v podmienkach Katolíckej univerzity zabezpečuje podľa zákona č. 
131/2002 Z. Z. ako aj študijného poriadku fakúlt. 
 Na výkonnosť doktorandov univerzity však vplývali aj širšie ekonomické a sociálne súvislosti ich 
neuspokojivého postavenia, čo v blízkej budúcnosti môže znamenať zníženie tvorivého potenciálu z nášho 
vedeckovýskumného priestoru. Kľúčovým sa ukázalo stimulovanie doktorandov najmä z ekonomických 
pohľadov. 
 O doktorandské štúdium sa spravidla uchádzajú bývalí absolventi vlastných fakúlt. Doktorandom sme 
zatiaľ neponúkli atraktívnu prácu napr. vo výskume, v ktorom môžu dosahovať výsledky medzinárodnej úrovne 
alebo sa uchádzať o miesto docenta, pretože nespĺňajú  kvantitatívne kritériá a tým sa im ponúkajú malé 
možnosti o primerané zabezpečenie rodiny. 
 Na doktorandské štúdium by sa nemali prijímať ľudia, ktorí nie sú tvoriví a nie sú schopní sa umiestniť 
v inej oblasti. Doktorandské štúdium je potrebné vnímať ako určitý mechanizmus rozvoja talentov. Výchova 
výskumníka totiž trvá viac ako je obdobie doktorandského štúdia. Celý výchovno-vzdelávací systém štúdia by sa 
mal zamerať na včasnú identifikáciu talentov, ich rozvíjanie a podporu. 
 V hodnotenom roku sme zatiaľ neboli schopní pritiahnuť na naše fakulty doktorandov zo zahraničia, 
v prospech Katolíckej univerzity v Ružomberku je z prostriedkov MŠ SR vyčlenený menší objem finančných 
prostriedkov na denných doktorandov, v roku 2007 to boli finančné prostriedky pre 11 doktorandov. Taktiež sa 
nám zatiaľ nepodarilo zaviesť štatút postdoktoranda tak, ako je to v krajinách EÚ. 
 Všeobecne možno hodnotiť, že v hodnotenom období boli na fakultách univerzity dodržiavané 
legislatívne aj organizačné normy a zo strany školiacich pracovísk sú vytvorené všetky predpoklady pre 
úspešnosť tejto formy štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
  

Pre kontinuitu vedeckej práce a pre zvýšenie účinnosti vedeckej prípravy bude potrebné riešiť niektoré 
problémy systémového charakteru: 

• ponúkať atraktívne témy dizertačných prác školiacimi pracoviskami, ktoré sú prepojené na riešenie 
úloh vedeckovýskumnej činnosti, 

• zvýšiť podiel doktorandov na publikačnej činnosti katedier, fakúlt 
• realizovať formu odborných katedrálnych, fakultných seminárov ako nedielnej súčasti študijného 

plánu, 
• zvýšiť mobilitu doktorandov v rámci programov EÚ, 
• pritiahnuť špičkových zahraničných doktorandov. 

 
 
Prehľad počtu doktorandov na KU podľa fakúlt za roky 2004 – 2007 
 

FF PF TF KU  
Rok interní externí interní externí interní externí interní externí 
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 
2007 35 18 27 112 7 53 69 183 
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a) Vývoj počtu interných doktorandov na KU  b) Vývoj počtu externých doktorandov na KU 
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Doktorandské štúdium sa realizuje v týchto študijných programoch: 
 

Pedagogická fakulta 
Názov akreditovaného študijného programu 3.stupňa 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Spolu 
Didaktika hudby 3 ročné interné 2 1 4 0 0 7 
Didaktika hudby 5 ročné externé 7 2 6 6 8 29 
Teória vyučovania náboženskej výchovy katolíckej 3 
ročné interné 

2 2 6 0 0 10 

Teória vyučovania náboženskej výchovy katolíckej 5 
ročné externé 

11 7 8 0 0 26 

Sociálna práca 3 ročné interné 5 5 0 0 0 10 
Sociálna práca 5 ročné externé 17 13 10 0 0 40 
Teória vyučovania predmetov na I. stupni  základných 
škôl 3 ročné interné 

0 0 0    

Teória vyučovania predmetov na I. stupni  základných 
škôl 5 ročné externé 

0 0 0 12 5 17 

Celkom interné/externé 9/35 8/22 10/24 0/18 0/13 27/112 
Filozofická fakulta 
Názov akreditovaného študijného programu 3.stupňa 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Spolu 
Systematická filozofia 3 ročné - interné 2 2 2 - - 6 
Systematická filozofia 5ročné - externé 3 0 2 0 0 5 
História – v ŠP Slovenské dejiny 3 ročné - denné 0 3 0 0 0 3 
História – v ŠP Slovenské dejiny 5 ročné - externé 4 4 0 0 0 8 
Teória a dejiny žurnalistiky 3 ročné - denné 2 2 4 1 - 9 
Teória a dejiny žurnalistiky 5 ročné - externé 12 6 4 0  22 
CELKOM interní/ externí 4/19 7/10 6/6 1/0 0 18/35 
Teologická fakulta 
Názov akreditovaného študijného programu 3.stupňa 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Spolu 
Katolícka teológia 5 ročné - interné 2 2 3 - - 7 
Katolícka teológia 5 ročné - externé 12 7 11 10 13 53 
CELKOM interní/externí 2/12 2/7 3/11 0/10 0/13 7/53 
 
 
4.5  Publikačná činnosť za rok 2007 
 
 Publikačnej činnosti venovali naše fakulty a katedry veľkú pozornosť, čoho dôkazom je aj prehľad 
publikačnej aktivity v jednotlivýcj formách príspevkov a výstupov. Táto činnosť bola efektívnou formou prenosu 
vedeckých poznatkov do pedagogického procesu ako aj oslovenia odbornej verejnosti, ale aj prostriedkom 
šírenia nových poznatkov z jednotlivých oblastí vedeckovýskumnej činnosti našich fakúlt. 
 Naše katedry sa v tomto smere angažovali, i keď kvalitný publikačný výstup je určitý finálny produkt 
vedeckovýskumnej práce, ktorý je charakterizovaný najmä materiálno-technickým zabezpečením, informačným 
zázemím, laboratórnou infraštruktúrou, personálnym a finančným zabezpečením. 
 Publikačná činnosť bola v hodnotenom roku jedným z kritérií fakúlt na hodnotenie efektívnosti 
vedeckovýskumnej práce. 
 Prehľad publikačnej činnosti fakúlt je uvedený v tabuľke podľa smernice č. 8/2007 MŠ SR 
o bibliografickej registrácii. Všetky primárne údaje sú tiež zverejnené na www.ku.sk /veda výskum/ publikačná 
činnosť. 
 V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol celkovo zaznamenaný nárast počtu publikácií prakticky vo 
všetkých kategóriách. Narástol počet karentovaných článkov a vedeckých monografií. 

http://www.ku.sk/
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 Rozsah a kvalita publikačnej činnosti sú podmienené možnosťami vedných období, ale tie 
v podmienkach, ktoré si katedry vytvárajú teda závisia od kvality vedeckovýskumnej činnosti. 
 Katedry a fakulty si vytvárajú aj vlastný priestor na prezentáciu výsledkov formou vedeckých podujatí 
a publikovaním zborníkov prezentovaných výstupov. Táto forma publikovania výstupov vedeckovýskumnej 
činnosti má už v podmienkach fakúlt univerzity svoju tradíciu. Tvorí dominantný prvok publikačnej činnosti. 
 Publikovanie v karentovaných časopisoch je problematické, publikujú v nich najmä autori humanitného 
a spoločenskovedného zamerania. 
 Aj keď globálne možno považovať v roku 2007 vysokú publikačnú aktivitu, ich kvalita je rôznorodá. 
Preto tiež neposkytuje úplný objektívny obraz o kvalite výstupov vedeckovýskumnej činnosti. 
 V počte publikácií došlo k ich miernemu zvýšeniu zo 712 záznamov v roku 2006 na 730 záznamov v roku 
2007, konkrétne údaje sú uvedené v tabuľke. 
 
 
 
Štruktúra publikačných výstupov po fakultách za rok 2007 
 
V roku 2007 MŠ SR prvý krát zarátalo do publikačnej činnosť len obdobie do 30.9.2007. Viaceré publikácie vyšli 
tlačou až v poslednom štvrťroku, čo táto tabuľka neberie do úvahy.  
 

Katolícka univerzita v Ružomberku podľa fakúlt 

Kategórie publikačnej činnosti Spolu FF TF PF FZ 
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 40 8 8 20 4 

vedecké monografie (AAA, AAB)   7 7 19 4 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB)    1 1   1 0 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 78 10 26 34 8 
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)   2  3  
odborné knižné práce (BAA, BAB)    2 2  
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)       
skriptá a učebné texty (BCI)    1 10 8 
prehľadové knižné práce (EAI)     1  
 umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB)    3   
odborné preklady knižných publikácií (EAJ)    1   
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, resp. zborníky (FAI) 

  8 19 18  

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské 
osvedčenia, patenty a objavy 

16 7 1 4 4 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  7  4  4 
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH)           
odborné články v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD)     1      
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných 
časopisoch (CDC, CDD) 

          

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)          
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 596 83 102 240 171 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)    1  
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)      
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF)  11 11 50 10 
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED)  19 32 44 39 
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD)  28 53 85 33 
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)  9 1 13 34 
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB)    2  
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)      
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných 
v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 

   1  

odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)  8 5 19 43 
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)    25 1 
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí  (BFA, BFB)  4   11 
umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných 
časopisoch  (CDE, CDF) 

 4    

Sumár za KU 730 108 137 298 187 
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Prehľad publikačnej činnosti za roky 2004 – 2007 
 

Fakulta 2004 2005 2006 2007 
PF 188 235 328 298 
FF 96 110 182 108 
TF 115 101 92 137 
FZ 78 79 111 187 
KU 474 527 712 730 

 
 
Vývoj publikačných záznamov za roky 2004 - 2007 
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4.6  Perspektívy vedeckovýskumnej činnosti na KU 
 
 Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa pozvoľna rozvíjajú základné atribúty vedy a výskumu, zlepšili 
sa ich kritériá v mnohých smeroch. Výskumné zameranie univerzity je porovnateľné s partnerskými 
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami. Dlhodobý zámer rozvoja Katolíckej univerzity v Ružomberku do roku 
2011, ktorý bol schválený VR KU, vymedzuje prioritné smery rozvoja vedeckovýskumnej činnosti fakúlt 
s ohľadom na európsky výskumný priestor. 
 Základné východiskové podmienky pre rozvoj vedy na fakultách univerzity sú kvalitný personál, 
odbornosť, infraštruktúra, finančné zabezpečenie, jazyková vybavenosť, informovanosť a dlhodobá vízia. 
 Naše základné pracoviská (katedry, fakulty) musia vyvíjať väčšie úsilie na udržanie si svojho postavenia 
v slovenskom akademickom aj výskumnom priestore, z čoho potom vyplynie aj adaptabilnosť Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, že bude schopná reagovať na nové vízie spojené s aplikáciou Dlhodobého zámeru 
štátnej vednej politiky SR do roku 2015, ale aj aplikáciou Lisabonského procesu. 
 Limitujúcim faktorom výraznej konkurencieschopnosti jednak v národnom, ale i v medzinárodnom 
meradle, sa musí stať získavanie kapitálových výdavkov, čo výrazne ovplyvňuje možnosti modernizácie 
prístrojového vybavenia a kvalitu infraštruktúry na úrovni základných pracovísk – katedier. 
 Ukazuje sa, že je treba tiež zlepšiť úspešnosť v grantových agentúrach a tým zlepšiť aj zabezpečenie 
výskumných aktivít bežnými prostriedkami Objem pridelených, alebo získaných finančných prostriedkov zatiaľ 
neodráža naše skutočné možnosti. 
 V nastávajúcom období je potrebná tesnejšia koordinácia výskumných aktivít na akademickej i národnej 
úrovni v tých oblastiach vedeckovýskumnej činnosti, v ktorých má Katolícka univerzita v Ružomberku 
dominantné postavenie. 
 Taktiež bude potrebné uvažovať o poslaní, úlohe, možnostiach a perspektívach Katolíckej univerzity 
v Ružomberku v „znalostnej spoločnosti“, teda ako univerzity v prostredí, ktorej sa produkuje poznanie, 
distribuované a aplikované do širšieho spoločenského rozmeru. 
 Strategické ciele vedeckovýskumnej činnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku budú musieť 
reagovať nielen na globálne, ale aj na špecifické národné témy. 
 
 
 

5  Zahraničné vzťahy a mobility 

 
Katolícka univerzita v Ružomberku ako verejná vysoká škola konfesijného charakteru aj v kalendárnom 

roku 2007 pokračovala v oblasti zahraničných vzťahov v spolupráci so zahraničnými verejnými a súkromnými 
univerzitami a vysokými školami. V oblasti európskej spolupráce, transatlantickej akademickej spolupráce a 
akademickej spolupráce s krajinami mimo Európskej únie sa KU v Ružomberku 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, resp. programe LLP Erasmus, 
ktoré sú koncepčným cieľom EÚ a Bolonského procesu. V  letnom semestri akademického roka  2006/2007 a v 
zimnom semestri  akademického roka  2007/2008 KU v Ružomberku zorganizovala informačné semináre SAIA, 
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ktoré prispeli k podpore progresívneho rozvoja participácie vedeckopedagogických pracovníkov a študentov KU 
v Ružomberku v národných a nadnárodných grantových schémach a programoch zahraničnej spolupráce.  

Zahraničné aktivity vedeckopeadagogických pracovníkov KU v Ružomberku zaznamenali v kalendárnom 
roku 2007 opäť výrazný nárast tak v rámci prichádzajúcich /incoming/, ako aj odchádzajúcich /outgoing/ 
študentov a učiteľov. KU v Ružomberku sa kontinuálnym spôsobom v tomto období podarilo zabezpečiť 
reciprocitu zahraničných mobilít. V oblasti bilaterálnych dohôd a zmlúv, ktoré má KU v Ružomberku so svojimi 
zahraničnými partnermi, sa v roku 2007 realizovala medzinárodná spolupráca na základe takmer 50-tich 
bilaterálnych a priamych dohôd. Nastavený trend KU v Ružomberku má oblasti internacionalizácie pozitívne 
predpoklady v krátkodobom, ale aj strednodobom horizonte. 

Mimo mnohých zahraničných vedeckých konferencií a vedeckých konferencií so zahraničnou účasťou, 
bola KU v Ružomberku v dňoch 9. – 12. mája 2007 organizátorom 4. medzinárodného Sympózia katolíckych 
univerzít strednej a východnej Európy, na ktorom sa zúčastnili akademickí pracovníci katolíckych univerzít 
v poľskom Lubline, maďarskej Budapešti, ukrajinskom Ľvove, slovenskom Ružomberku a americkom Notre 
Dame, ale aj pracovníci biskupských konferencií Slovenska, Maďarska a Spojených štátov amerických. 
Účastníkom sympózia bol i komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť, Ján 
Figeľ. 
V oblasti transatlantickej akademickej spolupráce sa Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2007 úspešne 
prihlásila do súťaže o organizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. Svetového kongresu americkej 
Spoločnosti pre vedu a umenie (SVU), ktorý bude realizovať v Ružomberku od 8.9.2008 do 14.9.2008. 24. 
Svetový kongres Spoločnosti pre vedu a umenie bude pozostávať z dvadsiatich workshopov, rôznych vedeckých, 
umeleckých a kultúrnych podujatí, privedie na Katolícku univerzitu v Ružomberku a na Slovensko okolo 400 
účastníkov zo Spojených štátov amerických a Kanady, ale aj ďalších akademických pracovníkov z krajín 
Európskej únie.  
 
 
5.1  Mobilita učiteľov a študentov v roku 2007 
 

Mobilita študentov a učiteľov KU v Ružomberku sa uskutočňuje v dvoch základných rámcoch, a to v 
programe Erasmus riadenom centrálne na úrovni univerzity a v iných verejných a súkromných grantových 
schémach riadených a administrovaných na fakultých úrovniach. 
V programe Erasmus sa v akademickom roku 2006/2007 uchádzalo o mobilitu 31 študentov, z ktorých sa 25 
študentov zúčastnilo mobility, t.j. 80%. Grant pridelil prorektor KU pre zahraničné vzťahy a mobility na základe 
geografických kritérií. Proces prideľovania grantov a výber študentov sa uskutočnil centrálne na úrovni 
univerzity v súčinnosti s prodekanmi pre zahraničné vzťahy jednotlivých fakúlt. KU v Ružomberku takto 
pridelila Erasmus mobilitu 25 študentom, t.j. o 11 viac ako v akademickom roku 2005/2006. Tento nárast oproti 
spomínanému akademickému roku tvoril 78,5%. Zmienení študenti spĺňali predpoklady pre mobilitu; ukončili 
minimálne 1. ročník štúdia,  mali vhodné jazykové, študijné i osobnostné  predpoklady. 
V zimnom semestri akademického roka 2007/2008 bolo vyslaných na Erasmus mobilitu 17 študentov, čo 
poukazuje na naďalej rastúci progresívny trend v mobilitách študentov na KU v Ružomberku i s ohľadom pre 
najbližšie obdobie. 

Záujem zahraničných študentov programu Erasmus je predovšetkým zo strany Českej republiky a 
Poľska. Tento záujem je podporovaný publikáciou propagačných materiálov, podporovaním informácií cez 
internetovú stránku, tvorbou publikácie Sprievodca pre zahraničných študentov /všetko v anglickom jazyku/, ale 
i vytváraním kurzov predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Počet prichádzajúcich študentov z Poľska a 
Českej republiky bol v akademickom roku 2006/2007 22. Pre týchto zahraničných študentov zorganizovalo 
zahraničné oddelenie KU v Ružomberku kultúrne a informačné stretnutia /správy z nich sú dostupné na 
internetovej stránke univerzity/ so snahou o integráciu týchto študentov do univerzitného i širšieho prostredia.   
Stratégia mobility učiteľov v programe Erasmus je na KU v Ružomberku  založená na veľmi úzkej spolupráci 
oddelení pre zahraničné vzťahy na úrovni fakúlt a na úrovni rektorátu, ako aj na účinných formách propagácie 
mobilitnej činnosti prostredníctvom internetovej stránky univerzity a organizovaním informačných seminárov.  

Žiadateľov o grant bolo v akademickom roku 2006/2007  29 a na mobilitu vycestovalo 26 učiteľov, t.j. 
89% z celkového počtu žiadateľov. Grant pridelil prorektor KU pre zahraničné vzťahy a mobility predovšetkým 
na základe geografických kritérií.  Progresívne rastúci záujem učiteľov KU o Erasmus mobilitu je priamo úmerný 
i úspešnosti propagácie celého programu na univerzite ako aj na jednotlivých fakultách.  

Mobilita učiteľov má okrem vzdelávacej činnosti i ďalší význam. Tým je vedecká spolupráca, organizácia 
konferencií, seminárov, workshopov, podpora študentských mobilít a rozšírenie existujúcich bilaterálnych 
zmlúv. Počet prichádzajúcich Erasmus učiteľov zo zahraničia bol v akademickom roku 2006/2007  10.  Keďže 
počet prichádzajúcich Erasmus učiteľov zo zahraničia len  v zimnom semestri akademického roku 2007/2008 
bol 7, očakáva sa, že aj počet týchto vyučujúcich bude na KU v Ružomberku progresívne rásť aj v nasledujúcom 
období. 
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2006/2007 Letný semester učitelia 
 

MENO VYSIELAJÚCA IŠTITÚCIA HOSŤUJÚCA INŠTITÚCIA 

Prof. Dr hab. Henryk Kąkoł 
Pedagogická akadémia v Krakove, 

Matematicko-fizykálna fakulta, Kabinet 
aplikovanej matematiky 

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku  

Dr. Dorota Kornas-Biela 
Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline, 

Fakulta spoločenských vied, Katedra 
špeciálnej pedagogiky 

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Dr. Danuta Opozda 
Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline, 

Fakulta spoločenských vied, Katedra 
pedagogiky rodiny 

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

PaedDr. 
Jaromíra  Šindelářová CSc. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

FF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Doc. ThDr. Peter Zubko, PhD. TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, ČR 

Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, ČR 

PaedDr. Eva Príhodová, PhD. FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Ostravská univerzita v Ostravě, ČR 

PhDr. PaedDr. Miroslav 
Gejdoš, PhD. 

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Masarykova univerzita v Brně, Česká republika 

Prof. ThDr. Ing. Anton 
Konečný, PhD. 

TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Západočeská univerzita v Plzni, ČR 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. 
 

FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Katolicki Universytet Lubelski, Poľsko 

Mgr. Dana Korineková 
 

FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, ČR 

PaedDr. ThLic. Emil Turiak PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, ČR 

PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
EOTVOS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM - 

BUDAPEST, Maďarsko 

PaedDr. Martin Papčo, PhD. PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Univerzita Jána Evangelista Purkyně v Ústí nad 

Labem, Česká republika 
 Doc. RNDr. Marián Trenkler, 

CSc. m.prof 
PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

EOTVOS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM - 
BUDAPEST, Maďarsko 

Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 

Poľsko 

RNDr. Štefan Tkačik, PhD. PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 

Poľsko 

RNDr. Martin Billich, PhD. PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Univerzita Jána Evangelista Purkyně v Ústí nad 

Labem, Česká republika 

http://www.ku.sk/images/stories/doc/zubko_zivotopis.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/prihodova-zivotopis.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/gejdos.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/gejdos.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/Zelenak-data(1).pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/Hrkut-data.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/Korinekova-zivotopis.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/Billich-data-abstrakt.pdf
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PaedDr. Mgr. art. Jaroslava 
Šimerková 

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 

Poľsko 
PaedDr. Mgr. art. Miriam 

Žiarna, PhD. 
PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 
Poľsko 

Doc.Dr. Milan Ligoš, CSc. FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

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

PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 

Poľsko 
 
 
2006/2007 Letný semester študenti 

 
MENO VYSIELAJÚCA  IŠTITÚCIA HOSŤUJÚCA INŠTITÚCIA 

Silvia Schmuckerová Ostravská univerzita v Ostravě, ČR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Pavla Lachmanová Ostravská univerzita v Ostravě, ČR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Paulina Janiec 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Flozofická fakulta 

Agata Kiryluk 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 

Iwona Chomentowska 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 

Anna Boguslawska 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 

fakulta 

Ewelina Kotwica 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 

fakulta 

Anna Piszczatowska 
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., 

Poľsko 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 

fakulta 

Marta Piszczatowska Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., PR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Anna Kasperowicz Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., PR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Monika Marciniak Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., PR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Katarzyna Hybel Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., PR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Agata Luczak Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., PR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF 

Ján Hacek Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

Katarína Muchová Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

Lukáš Prusák Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

Andrea Krchlíková Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

Elena Hládeková Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

Nina Čelková Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

Hedviga Hennelová Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 

Alena Rybárová Katolícka univerzita v Ružomberku 
Katholische Universitat Eichstatt - Ingolstadt, 

Nemecko 

Soňa Klempová Katolícka univerzita v Ružomberku 
Religionspädagogische Akademie der Diozese Graz - 

Seckau, Rakúsko 

Terézia Heretíková Katolícka univerzita v Ružomberku 
Religionspädagogische Akademie der Diozese Graz - 

Seckau, Rakúsko 

Lucia Pavlová Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Hradec Králové, Česká republika 

Stanislava Pustajová Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Hradec Králové, Česká republika 

Eva Makúchová Katolícka univerzita v Ružomberku Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika 

Peter Lazor Katolícka univerzita v Ružomberku Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika 

Tomáš Balážik Katolícka univerzita v Ružomberku Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika 

Daniela Mišeková Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

Vladimír Smidžár Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

Michaela Janišová Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

Lucia Ščehovičová Katolícka univerzita v Ružomberku Katholieken Hogeschool Leuven, Belgicko 

 
 

http://www.ku.sk/images/stories/doc/ZIARNA-data.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/ZIARNA-data.pdf
http://www.ku.sk/images/stories/doc/Ligos-data.pdf
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2007/2008 Zimný semester študenti 
 

MENO VYSIELAJÚCA  INŠTITÚCIA HOSŤUJÚCA INŠTITÚCIA 

Mária Konečná PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Lumsa of Rome, Taliansko 
Lucia Labudová FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Katholische Universitat Eichstatt - 

Ingolstadt, Nemecko 
Petra Tóthová FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Katholische Universitat Eichstatt - 

Ingolstadt, Nemecko 
Michal Novák FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 
Lýdia Slyšná FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

Petra Chrenová FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 
Paulína Bakošová FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 
Mária Knapíková FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Universität Passau, Nemecko 

Mgr. Viktor pardel TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Ignatianum Krakow, Poľsko 
Katarína Ujacká PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Ignatianum Krakow, Poľsko 

Katarína Siváková FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline, 

Lucia Žiaková FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline, 
Lenka Chladoňová FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Anna Jandíková FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Ostravská Univerzita, ČR 
Katarína Kubalová PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Hradec Králové, ČR 

Mária Lišková PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Hradec Králové, ČR 
Kamila Paligová TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Hradec Králové, ČR 
Justyna Nowak The Academy of Humanities and Economics, Lodz,  PF Katolícka univerzita v Ružomberku 
Ewelina Kajder Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Poľsko PF Katolícka univerzita v Ružomberku 

Leszek Paszkowski Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Poľsko PF Katolícka univerzita v Ružomberku 
 
 
2007/2008 Zimný semester učitelia 

 
MENO VYSIELAJÚCA  INŠTITÚCIA HOSŤUJÚCA INŠTITÚCIA 

RNDr. František Murgaš PF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, ČR 
Doc. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD. TF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Karlova v Praze, ČR 

PhDr. Dana Baláková, PhD. FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita J.E.Purkyne, Usti and Labem 

Doc. PaeDr. Milan Ligoš, CSc. FF, Katolícka univerzita v Ružomberku Ostravská univerzita v Ostrave, ČR 
Mgr. Partik Mitter, PhD. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, Usti 

nad Labem, Česká republika 
FF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

ks. Dr. hab. Jan Zimny, prof Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla 
II., Poľsko 

FF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, Usti 
nad Labem, Česká republika 

FF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Dr. Maria Królica Akadémia Jana Dlugosza v Čenstochovej, PR PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Dr. Anna Pękala Akadémia Jana Dlugosza v Čenstochovej, PR PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Prof. Jan Kopka Ostravská univerzita v Ostrave, ČR PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 

Prof. Jaroslav Vencalek Ostravská univerzita v Ostrave, ČR PF, Katolícka univerzita v Ružomberku 
 
 

5.2  Stav a úroveň jazykovej pripravenosti študentov 
 

Jazyková kompetentnosť študentov KU v Ružomberku uchádzajúcich sa o mobilitu v roku 2007 bola 
uspokojivá. Študentom, ktorí prejavili úsilie i naďalej sa zdokonaľovať v jazykových zručnostiach bola k 
dispozícii výučba cudzích jazykov v rámci fakultných pracovísk KU v Ružomberku (napr. na FF KU Centrum 
akademickej prípravy, ale aj jazykové katedry, katedry cudzích jazykov a pod.). Stav jazykovej kompetentnosti 
študentov KU v Ružomberku, uchádzajúcich sa o mobilitu bola sprevádzaná motiváciou študentov dôkladnejšie 
sa jazykovo pripravvovať v období predchádzajúcom samotnej realizácii mobility.  

Prichádzajúci študenti na KU v Ružomberku tradične pochádzajú z krajín V4, teda z krajín bez 
závažnejšej jazykovej bariéry. KU v Ružomberku  i napriek tomu mala v roku 2007 na požiadanie pripravujený 
/v prípade záujmu zahraničných študentov/ krátkodobý kurz slovenského jazyka.  
Pre jazykovú prípravu učiteľov KU v Ružomberku boli k dispozícii jazykové pracoviská a centrá fakúlt, 
respektíve ich ďalšie samo-vzdelávanie v oblasti jazykových kompetencií. 
 
 
5.3  Stav plnenia partnerských zmlúv v roku 2007 
 

Uzatváranie nových a predlžovanie už uzatvorených zmlúv s partnerskými univerzitami alebo 
vysokoškolskými inštitúciami sa uskutočňuje na KU v Ružomberku na úrovni univerzity /podpisuje rektor alebo 
prorektor pre zahraničné vzťahy/. Z celkového počtu stále pribúdajúcich  bilaterálnych zmlúv a priamych dohôd, 
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ktorých je  takmer 50,  sa realizovalo v roku 2007 viac než 80%. Všetky informačné aktivity spojené s plnením 
partnerských zmlúv sú tradične realizované na KU v Ružomberku prostredníctvom vývesiek, internetu, osobnej 
komunikácie na jednotlivých oddeleniach fakúlt, priamej elektronickej mailovej komunikácie, prostredníctvom 
článkov v univerzitných časopisoch. Navyše sa v letnom semestri akademického roka  2006/2007 a v zimnom 
semestri  akademického roka  2007/2008 na úrovni univerzity uskutočnili informačné semináre SAIA, ktoré 
taktiež prispeli k podpore rastúceho rozvoja zmluvných partnerstiev v medzinárodnom kontexte EÚ, ale aj 
transatlantickej spolupráce a spolupráce s krajinami mimo Európskej únie.  
Medzi nových zahraničných partnerov KU v Ružomberku, s ktorými boli podpísané bilaterálne dohody v roku 
2007, patria napríklad aj tieto vysokoškolské inštitúcie: 
Milltown Institute – Dublin; Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald; INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS; 
Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta; Uniwersytet kardynala Stefana Wyszynskiego w 
Warszawie; Wyzsa Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi; Wyzsa Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna 
"Ignatianum", Krakow; Akademia Swietokrzyska w Kielce; EOTVOS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM – 
BUDAPEST; Pázmány Péter Catholic University; University of Debrecen 
 
 
 

6  Informatizácia 

 
Inštitucionálne a personálne zabezpečenie 

Inštitucionálny rámec pre plnenie programu v oblasti IKT bol vytvorený zriadením  Ústavu IKT s 
celouniverzitnou pôsobnosťou a centier IKT na jednotlivých fakultách. V súlade s vývojom v oblasti IKT a 
potrebami univerzity boli úlohy a postavenie ÚIKT v závere r. 2007 upravené Štatútom a Organizačným 
poriadkom. S prihliadnutím na obdobnú náročnosť úloh v oblasti informatizácie sú pracoviská IKT KU v 
porovnaní s inými univerzitami dlhodobo personálne poddimenzované. Súčasný stav personálneho 
zabezpečenia je hranične postačujúci na udržiavanie existujúcej infraštruktúry a služieb, nevytvára však priestor 
na ďalší rozvoj. Do istej miery je možné tento problém riešiť optimalizáciou využitia existujúcich ľudských 
zdrojov a technických a finančných prostriedkov v rámci univerzity ako celku. Najväčší  deficit ľudských zdrojov 
je v profesiách sieťových a systémových špecialistov. Inštitucionálne zabezpečenie zámeru je vyhovujúce, 
pretrváva nepostačujúce personálne zabezpečenie. 

 
Komunikačná infraštruktúra 

KU má zabezpečený prístup do medzinárodných počítačových sietí prostredníctvom akademickej siete 
SANET. Každá fakulta je pripojená do siete SANET min. jednou optickou linkou s prenosovou rýchlosťou min. 
100Mbps (FF – 100Mbps, PF – 100Mbps, FZ – 100Mbps, TF – 100Mbps, budova rektorátu – 3x1Gbps). V 
súvislosti so zvýšením prenosovej rýchlosti chrbticovej siete SANET na 10Gbps bude možné v priebehu r. 2008 
zvýšiť rýchlosť pripojenia fakúlt na 1Gbps, pre každú fakultu je potrebné zabezpečiť aj redundantné pripojenie. 
Zvýšenie rýchlosti bude mať podstatný význam najmä z hľadiska zlepšenia dostupnosti celouniverzitných 
informačných systémov.  

Pretrvávajúcim problémom je pripojenie detašovaných pracovísk v lokalitách s nevybudovanou optickou 
infraštruktúrou. Pripojenie týchto pracovísk je dočasne riešené buď rádiovým spojom v bezlicenčnom pásme k 
najbližšiemu uzlu siete SANET alebo využitím komerčných služieb (spravidla DSL). Spôsob pripojenia týchto 
pracovísk je z dlhodobého hľadiska neakceptovateľný. V prípade významných detašovaných pracovísk sídliacich 
v budovách v majetku KU bude nevyhnutné zabezpečiť pripojenie optickou linkou na najbližší uzol siete SANET. 
S ohľadom na investičnú náročnosť je pripojenie potrebné riešiť v spolupráci so združením SANET a prípadnými 
ďalšími spoluinvestormi. 

Vnútorná komunikačná infraštruktúra - v prípade fakúlt a pracovísk sídliacich v budovách v majetku KU 
je fyzická vrstva siete vybudovaná na vyhovujúcej úrovni. V prípade prenajatých priestorov je fyzická vrstva siete 
zvyčajne budovaná na úrovni primeranej očakávanej dobe prenájmu. Aktívne prvky komunikačnej 
infraštruktúry (prepínače, smerovače a pod.) už vo  väčšine prípadov nevyhovujú súčasným požiadavkám a 
štandardom a budú vyžadovať rozsiahlu modernizáciu. Aktuálny stav vo väčšine prípadov neumožňuje 
implementovať primeranú úroveň bezpečnosti, garantovať kvalitu a dostupnosť služieb a zaviesť dôsledné 
monitorovanie siete. Modernizácia a dobudovanie vnútornej komunikačnej infraštruktúry patrí medzi úlohy s 
najvyššou prioritou. 
 
Bezpečnosť údajov 

Administratívne zabezpečenie 
V závere r. 2007 bol schválený základný dokument bezpečnostnej politiky KU v oblasti IKT - Smernica o 

používaní elektronickej komunikácie. Smernica definuje všeobecné práva a povinnosti používateľov a vytvára 
legislatívny rámec pre ďalšie špecializované dokumenty bezpečnostnej politiky, ktoré bude priebežne vydávať 
ÚIKT podľa stupňa naliehavosti. Informovanosť používateľov o bezpečnostných rizikách spojených s využívaním 
IKT je pomerne nízka, osvete je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 
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Technické zabezpečenie 
Zabezpečenie osobných počítačov a serverov je v priemere na štandardnej až nadštandardnej úrovni. 

Aplikácia primeraných bezpečnostných opatrení na sieťovej úrovni je povinne aplikovaná minimálne na 
rozhraní medzi vnútornou a vonkajšou sieťou. Bezpečnostné opatrenia v rámci vnútornej siete sú spravidla 
limitované nevyhovujúcim technickým vybavením, požadovanú úroveň je možné dosiahnuť až po modernizácii 
aktívnych prvkov siete.  
 
Podpora výuky 

Počítačové učebne 
Vybavenosť počítačovými učebňami (FF – 2 učebne / 74 PC, FZ – 1 učebňa / 12 PC, PF – 6 učební / 80 

PC, TF – 2 učebne / 20 PC) je primeraná prevažne humanitnému zameraniu univerzity, s ohľadom na rastúcu 
technickú a morálnu zastaralosť je však potrebné zabezpečiť priebežnú modernizáciu technického vybavenia. 
Pripojenie na Internet majú všetky učebne. 

E-learning 
E-learning používa ako doplnkovú formu štúdia FF pre cca 50% štud. odborov a PF pre cca 70% 

študijných odborov. Na FZ a TF je e-learning v štádiu zavádzania.  
Prístup na Internet 
V súvislosti s plnením študijných povinností univerzita umožňuje študentom prístup na Internet buď z 

počítačových učební alebo prostredníctvom  kioskov umiestnených vo verejných priestoroch univerzity. 
 
Informačné systémy služby 

IS pre administratívno-technické zabezpečenie chodu univerzity 
Ekonomický systém „Sofia“ je v štádiu rutinnej prevádzky, občasné problémy spôsobujú online zásahy 

prevádzkovateľa do produkčného systému. Medzi ďaľšie rutinne prevádzkované systémy tohto typu patrí napr. 
registratúra a stravovací a dochádzkový systém. 

Akademický informačný systém 
Počas r. 2007 prebiehal prechod z doteraz používaného AIS „Abakus“ na centrálne podporovaný AIS 

„AIS“. Nový systém bol plne zavedený na TF, čiastočne (prvý ročník) na FZ. Plný prechod všetkých fakúlt na 
„AIS“ je podmienený o.i. doriešením administratívnych a technických problémov spojených s prevodom 
historických dát zo systému „Abakus“ do systému „AIS“.   

Knižničný informačný systém 
Zavádzanie KIS „Virtua“ je v štádiu rutinnej prevádzky vrátane väzby na medzinárodné informačné 

databázy. Bibliografické záznamy vlastných zväzkov sa dopĺňajú priebežne. Export bibliografických záznamov 
vlastnej publikačnej činnosti pre účely CREPČ bol za r. 2007 jednorazovo riešený aplikáciou vyvinutou ÚIKT. 
Definitívne bude problematika EPČ doriešená v ½ 2008. 

Internetové a Intranetové služby 
Základné Internetové a Intranetové služby sú implementované a rutinne prevádzkované na štandardnej 

úrovni. S ohľadom na bezpečnosť a efektívne využívanie limitovaných ľudských a technických zdrojov bude 
nevyhnutné tieto služby v rámci univerzity postupne globalizovať  a konsolidovať. 
 
Výskum a vývoj 

Pilotný projekt zavedenia digitálneho podpisu a šifrovania elektronickej pošty  plánovaný na r. 2007 bol 
s ohľadom na pristúpenie KU k centrálnemu projektu PKI dočasne pozastavený. V prípade neschválenia 
centrálneho projektu bude potrebné riešiť PKI vo vlastnej réžii. 

V 4/4 2007 bol v spolupráci ÚIKT a PF  realizovaný pilotný projekt centralizovanej autorizácie a 
autentifikácie používateľov zameraný na podporu mobility používateľov v rámci univerzity, s potenciálnou 
možnosťou napojenia na medzinárodnú infraštruktúru EDUROAM. Plnohodnotná aplikácia výsledného riešenia 
v rámci celej univerzity je podmienená hlavne modernizáciou sieťovej infraštruktúry.   

 
Plnenie dlhodobého zámeru je v súlade s reálnymi očakávaniami pre 2. rok realizácie, dynamickejší 

rozvoj je podmienený zodpovedajúcim personálnym a materiálno-technickým zabezpečením. 
 
 Stav a úroveň knižničných služieb 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku je zriadená na základe Štatútu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Jej poslaním je poskytovať knižnično-informačné služby najmä študentom 
a pedagógom a pracovníkom KU ako aj 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. 

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

Dodatkom č. 1 k Štatútu UK KU v Ružomberku boli dňa 14. marca 2007 zriadené: 
1. Knižnica Fakulty zdravotníctva v Ružomberku 
2. Knižnica Inštitútu manažmentu a cestovného ruchu v Poprade PF KU v Ružomberku 

 
Dôležitou udalosťou bola pre Univerzitnú knižnicu v Ružomberku implementácia nového knižničného 

systému Virtua. Dňa 21. apríla 2007 sa uskutočnila konverzia bibliografických záznamov na medzinárodne 
vymeniteľný formát MARC 21 a dňa 14. mája 2007 sa zrealizovala konverzia databázy čitateľov. Nasledovalo 
obdobie skúšobnej prevádzky, kde sa odstraňovali nedostatky v parametrizácii subsystému riadenia výpožičiek 
a subsystému OPAC. 
 
Knižničný fond 
 Vďaka zavedeniu nového knižničného systému Virtua sa ročný prírastok kníh oproti roku 2006 zvýšil 
o 1283 knižničných jednotiek. Avšak je to stále neuspokojivý nárast oproti narastajúcim požiadavkám zo strany 
čitateľov. 
Počet titulov dochádzajúcich periodík, ako domácich, tak i zahraničných, má taktiež stúpajúcu tendenciu. Od 
roku 2008 sa periodiká plánujú spracovávať v systéme Virtua. 
Doplňovanie knižničného fondu prebieha na základe požiadaviek katedier fakúlt i priebežného sledovania 
dopytu používateľov. V roku 2007 sa výrazne zvýšil prírastok knižničných jednotiek získaných kúpou i výmenou, 
kde sa otvára nová forma spolupráce s inými akademickými knižnicami a inštitúciami. 
 
Knižničné služby a používatelia 
 Knižničný systém Virtua ponúkol používateľom nové možnosti: sledovanie svojich výpožičiek a účtu, 
predlžovanie a rezervovanie dokumentov, prístup k súbornému katalógu Slovenskej knižnice a možnosť 
vyhľadávať dokumenty v on-line katalógu Univerzitnej knižnice. 

Do Virtui boli prekonvertovaní len tí používatelia, ktorí boli zaregistrovaní v roku 2007 alebo mali 
nejakú výpožičku z predchádzajúceho roku. Číslo 3791 je teda počtom aktívnych čitateľov. Hoci sa počet 
používateľov oproti roku 2006 zvýšil len o necelých 100, celkovo sa však zvýšil počet výpožičiek a záujem 
čitateľov o MVS a MMVS, aktívnych (o 314) a pasívnych (o 150) MVS. Pre nedostatok pracovníkov nie sú 
poskytované rešeršné služby zo zahraničných zdrojov a veľmi obmedzene poskytované z domácich zdrojov. 

S prechodom na knižničný systém Virtua súvisela aj informačná výchova pre používateľov. Organizovala 
ju knižnica Filozofickej fakulty. Pripravili informačné hodiny, na ktorých prezentovali služby knižnice, spôsob 
vyhľadávania v on-line katalógu a používanie elektronických informačných zdrojov. Študentom vyšších ročníkov 
ponúkli počas jedného mesiaca krátke inštruktáže k vyhľadávaniu v katalógu.  

Univerzitná knižnica obnovila v rámci konzorcia slovenských univerzít prístup do databázy SCOPUS. 
Zabezpečila prístup do databázy EBSCO a k voľne prístupným databázam KNOVELu i skúšobný prístup 
k časopisu Science Online. V spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome v Bratislave zorganizovala seminár 
o elektronických informačných zdrojoch, ktorý  prebehol na troch fakultách v Ružomberku a obsahovo bol 
zameraný na odbory vyučované na fakultách. 
 
Priestory a technické vybavenie 

Niektoré čiastkové knižnice Univerzitnej knižnice zápasia s nedostatkom priestorov pre personál, ale 
hlavne pre čitateľov. V iných čiastkových knižniciach boli priestory upravované, pribudla 1 študovňa a tým sa 
 zvýšil počet študijných miest. 

V roku 2007 dostala univerzitná knižnica darom 15 počítačov zo spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia. 
Počítače boli rozdelené do čiastkových knižníc a slúžia študentom na písanie prác a na vyhľadávanie v on-line 
katalógu.  

V jednej čiastkovej knižnici implementovali bezpečnostný systém 3M z dôvodu účinnejšej ochrany 
knižničného fondu.  
 
Zamestnanci knižnice 
 Univerzitná knižnica zatiaľ nemá optimálny stav pracovníkov, čo používateľ pociťuje najmä v rozsahu 
poskytovaných služieb (rešerše, skenovanie, reprografické) a knižnica v odborných činnostiach (EPC, 
katalogizácia, spracovávanie článkov).  

Všetci pracovníci absolvovali školenie v systéme Virtua organizované SNK v Martine týkajúce sa 
katalogizácie alebo výpožičiek. Okrem to sa každý pracovník mal možnosť zúčastniť školenia alebo seminára 
podľa svojho pracovného zaradenia. Napr. Školenie na prácu v súbornom katalógu periodík, Školenie na tvorbu 
predmetových hesiel, Pracovná porada na výpožičky a MVS, Digitálne referenčné služby, Školenie na 
spracovanie seriálov, Seminár Dni vedeckých knižníc, Prezentácia ProQuest 5000 International. 
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Základné kvantitatívne ukazovatele univerzitnej knižnice v roku 2007 
Knižničný fond  Výpožičky   
Knižničné jednotky spolu 95275 Výpožičky spolu 78706 
z toho knihy a zviazané  94829 absenčné výpožičky  39951 
z toho iné      446 prezenčné výpožičky 30741 
Počet titulov dochádzajúcich periodík     310 periodiká   8014 
z toho zahraničné periodiká     126 Rešerše      21 
Ročný prírastok knižničných jednotiek  5400 Semináre a akcie informačnej výchovy      20 
z toho kúpou   3716 Počet miest v študovní  a čitárňach   177  
z toho darom   1210 Počet študovní        7 
z toho výmenou     183 Počet serverov        3 
z toho inak     291   
Úbytky knižničných jednotiek         0 Počet počítačov    112 
Registrovaní používatelia   3791 z toho pre študentov      94 
MVS iným knižniciam     161 Počet zamestnancov      15 
MVS z iných knižníc     406 Počet knižníc        7 

 
 
 
 

7  Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU 

 
KU prevádzkovala v roku 2007 vlastné ubytovacie zariadenia v Ružomberku, Košiciach, Sp. Kapitule 
a v Poprade. 
 
 
Kapacita a využitie vlastných študentských domovov počas školských mesiacov v roku 2007 boli nasledovné: 
 

Študentský domov Ubytovacia kapacita 
(lôžok) 

Využitie 
(%) 

Ružomberok - Hrabovská cesta – blok „B“ 434 98 
                     - Hrabovská cesta – blok „C“ 127 80 
                     - Ruža, Plavisko 151 88 
Košice – seminár 101 90 
Spišská Kapitula – seminár 144 97 
Poprad – ŠaVS KU 16 100 
 
 
Okrem vlastných zariadení využívali študenti KU možnosť ubytovania v zmluvných zariadeniach: 
 
Zmluvné ubytovacie zariadenia Počet ubytovaných študentov 
Ružomberok - penzión NOVA 65 

          - penzión TRIO 92 
Košice -            Komunita sestier uršulínok 34 
                        - SZŠ sv. Alžbety 40 
Poprad           - Domov mládeže 20 
Svit                 - Domov mládeže 30 
 
 

Časť študentov (cca 200) v Ružomberku využila ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity IKAR a veľký 
počet študentov využíval aj ubytovanie v privátnych zariadeniach v Ružomberku, Poprade a Košiciach. 
Vzhľadom na kvantitatívne a kvalitatívne potreby a očakávania študentov a tiež s ohľadom na hodnotový systém 
KU sa javí potreba prebudovania podstatnej časti jestvujúcich kapacít v Ružomberku tak, aby sa zlepšilo sociálne 
vybavenie, znížila energetická náročnosť a zvýšila vybavenosť študentských domovov informačnými 
technológiami. V Ružomberku, Košiciach, Poprade a Levoči je tiež potreba získania nových vlastných zariadení, 
resp. rozšírenie jestvujúcich kapacít. 
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8  Stav investičnej výstavby v roku 2007  

 
Plán investičnej výstavby v roku 2007 vychádzal z Dlhodobého zámeru KU na roky 2006 – 2011, stavu vecnej 
pripravenosti akcií a z dostupnosti zdrojov potrebných na finančné krytie investičných akcií. V roku 2007 sa 
zrealizovali v investičnej výstavbe tieto hlavné akcie: 
 
a) Výstavba veľkokapacitnej učebne a sprievodnej infraštruktúry na detašovanom pracovisku 

v Poprade 
Realizáciou tejto akcie sa zvýšila vyučovacia kapacita pre Inštitút manažmentu a cestovného ruchu PF 

a tiež pre detašované pracoviská Fakulty zdravotníctva a Teologickej fakulty o 300 miest a vytvorili sa aj 
podmienky na zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu a podmienky na štúdium telesne 
postihnutých študentov. 

Celkové investičné náklady vo výške 20,0  mil. Sk boli finančne kryté účelovou kapitálovou dotáciou 
z MŠ SR vo výške 19,9 mil. Sk a finančným príspevkom Mesta Poprad vo výške 0,1 mil. Sk.  
 
b) Nákup a následná rekonštrukcia jednopodlažnej budovy na Žilinskej ceste v Ružomberku 

Realizáciou tejto akcie sa zvýšila vyučovacia kapacita pre PF (študijný program sociálna práca) o cca 120 
miest, a počet kabinetov o 7. 
 Náklady na nákup budovy vo výške 5 mil. Sk boli kryté účelovou kapitálovou dotáciou z MŠ SR a náklady 
na rekonštrukciu vo výške 0,2 mil. Sk boli kryté zo zdrojov PF. 
 
 Uskutočnené investičné akcie vyriešili kapacitné problémy KU len čiastočne a preto sa v roku 2007 
pokračovalo na prípravných prácach, ktoré by mali priniesť v nasledujúcich rokoch vybudovanie nového sídla 
Fakulty zdravotníctva v Ružomberku, Univerzitnej knižnice KU, vlastných priestorov na detašovanom 
pracovisku PF KU v Levoči. 
 
 
 

9  Vnútorné predpisy vydané v priebehu roku 2007 

 
V priebehu kalendárneho roka 2007 boli vypracované na podmienky KU, predložené do Kolégia rektora KU 
a schválené KR nasledovné interné predpisy : 

1/  Dodatok č.1 k Štatútu univerzitne knižnice KU 
2/  Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia na pracoviskách v zariadeniach KU 
3/  Štatút ÚIKT 
4/  Smernica o oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu, nebezpečnej  
     udalosti, nebezpečnej hrozby závažnej priemyselnej havárie 
5/  Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti  
6/  Smernica o sťažnostiach 
7/  Smernica o používaní elektronickej komunikácie na KU 
8/  Organizačný poriadok ÚIKT 

 



 

 
 
 

Pedagogická fakulta 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Organizačná schéma Pedagogickej fakulty KU 
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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:    RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
prodekan pre rozvoja detašované pracoviská: PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, 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 
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. 
PaedDr. Peter Krška, PhD. 
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
PaedDr.RNDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Ing. Dana Blahútová 
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. 

Študentská - komora:    Bc. Lenka Mušutová - podpredseda 
Bc. Ľuboš Šprocha 
Peter Zachar  
Peter Valihora 
Michal Mydlo 
 
 

1.3 Vedecká rada fakulty 
 
Predseda: 

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

 prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
 PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
 PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
 prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
 prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
 prof. ThDr.  PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
 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 
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 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. 
 doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. 
 ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
 PaedDr. Peter Krška, PhD. 
 doc. Pavol Rusko, akad. mal. 
 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. 
 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 
 
 Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 172/1990 Z. z. priznané právo konať štátne skúšky v týchto 
študijných odboroch magisterského štúdia: 
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 
UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v kombinácii predmetov 

- biológia 
- hudobná výchova 
- informatika 
- matematika 
- náboženská výchova – katolícka 
- výtvarná výchova 

UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete 
- hudobná výchova, zameranie – hra na nástroji (organ, klavír) 
- hudobná výchova, zameranie – spev 

Doktorandské štúdium 
- Teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl 

 Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať akademický titul 
bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych študijných 
programov: 
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
UČITEĽSTVO PREDMETU 

- hra na klavíri 
- hra na organe 
- spev 
- hudobná výchova a cirkevná hudba 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV 
- informatika  
- matematika  
- biológia  
- geografia  
- chémia  
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- fyzika  
- hudobná výchova  
- náboženská výchova  
- výtvarná výchova 

SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
RADIAČNÁ A CHEMICKÁ OCHRANA 
 
 Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať akademický titul 
magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských študijných 
programov: 
UČITEĽSTVO PREDMETU 

- hra na klavíri 
- hra na organe 
- spev 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII  
- biológia 
- geografia 
- informatika 
- matematika 
- náboženská výchova 
- hudobná výchova  

SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
 Pedagogická  fakulta KU má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v 
týchto odboroch: 
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ (PaedDr.) 
UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV (PaedDr.) v špecializácii: 

- biológia 
- geografia 
- informatika 
- matematika 

UČITEĽSTVO  UMELECKO – VÝCHOVNÝCH A  VÝCHOVNÝCH PREDMETOV (PaedDr.) v predmete 
- hudobná výchova 
- náboženská výchova 
- výtvarná výchova 

SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.) 
MANAŽMENT (PhDr.) 
 Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať akademický titul 
philosophiae doctor (PhD.) absolventom dennej a externej formy štúdia: 

- Didaktika hudby 
- Sociálna práca 
- Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej 

Habilitačné a inauguračné  konania 
- Sociálna práca 
- Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej 

Zoznam skratiek: 
PEP – Predškolská a elementárna pedagogika 
U1 – Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
ŠPPMP – Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
SP – Sociálna práca 
MN – Manažment 
U2 – Učiteľstvo akademických/výchovných predmetov v kombinácii 
U3 – Učiteľstvo umeleckých predmetov 
Pozn. Študenti 1. a 2. r. dvojročného Mgr. štúdia sú uvedení v stĺpci 4.r a 5.r - pre lepšie odlíšenie od študentov 
Bc. štúdia a porovnanie so študentmi päťročného štúdia. 
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2.2  Výsledky prijímacieho konania 2007/2008 
 
Počet prihlásených:   2 632 (Bc.)  698 (Mgr.)  48 (PhD.) 
Počet prijatých:  1 855  632  44 
Počet zapísaných:  1 545  602  44 
 
 
 
2.3  Pripravované študijné programy 
 
PF KU má v akreditačnom konaní  nasledovné študijné programy  

• Bakalársky študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo ( pre pracovisko v Levoči) 
• Magisterský študijný program Učiteľstvo pre  1. stupeň ZŠ 

- Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
- Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii s hudobnou výchovou 
- Učiteľstvo predmetu hra na organe/klavíri v kombinácii 

s hudobnou výchovou 
 
V budúcnosti chceme pripraviť nové študijné programy: 

- Manažment cestovného ruchu 
- Ekonomika a manažment neziskových organizácií, malých 

a stredných podnikov 
- Administratívni pracovníci v štátnej správe a samospráve 
- Charitatívna a misijná činnosť 
- Učiteľstvo ruského jazyka 

 
 
 

3  Vedecko výskumná činnosť  

 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 
V oblasti  biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali:  

• štúdiom významných druhov pôdnych Acarina – ako  bioindikátorov  znečistenia, zisťovaním 
druhového spektra a faktorov ovplyvňujúcich ich abundanciu aj vo vyšších nadmorských výškach 
v oblasti Liptovských Tatier,  

• serologickou diagnostikou protilátok Borrelia burgdorferi a vyšetrovaním genomu uvedenej baktérie 
molekulovými metódami  PCR zistiť ochorenie Lymskej boreliózy, 

• chemoprevenciou  mamárnej kancerogenézy, aplikáciou inhibítorov aromatázy u samíc potkanov 
• najnovšími poznatkami molekulovej biológie a genetiky, ovplyvňujúce každodenný život 

inkorporovanými do výučby biológie vytvoriť správne postoje budúcich učiteľov k aktuálnym otázkam 
súčasnosti, 

• ekologickým výskumom skupiny liečivých rastlín a ich výskytom a sledovaním ich diverzity v lokalite 
Chočských vrchov,  

• určovaním veku  inváznych druhov rýb na Slovensku, 
• zisťovaním zloženia vtáčích spoločenstiev v závislosti od štruktúry lesného porastu, 
• sledovaním hniezdnej biológie vybraných druhov vtákov v rôznych typoch prostredia,  
• štúdiom postojov žiakov základných a stredných škôl k environmentálnemu zdraviu, didaktickým 

spracovaním toxikológie v biológií na základných a stredných školách, tvorbou a štatistickým 
spracovaním  didaktických testov v biológii a chémii. 

Rozšírením detašovaného pracoviska Parazitologického ústavu SAV v Košiciach            so sídlom v Ružomberku 
na KBE PF KU sa podarí získať viac informácií o incidencii infikovaných kliešťov vo vzťahu k Lymskej borelióze 
aj jeho posunom do vyšších nadmorských výšok. 
Získaním  prístrojov GBC Cintra 101 UV-Visible Spektrofotometer a Homogenizátor RETSCH MM 301  KBE je 
možnosť modernými chemickými analýzami zisťovať biochemické  zloženie jednotlivých zložiek ekosystémov, 
rôzne environmentálne faktory, prípadne kontamináciu zložiek biosféry. 
 
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, 
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nadviazanie medzinárodných kontaktov pri spracovaní ďalšej etapy spomenutého vývoja na základe 
dosiahnutých výsledkov. Cieľom vedeckovýskumnej činnosti bola prezentácia výsledkov na národných 
a medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne organizovanie vedeckých a odborných podujatí.  
V oblasti fyziky sa výskum zameral na    

• kvantové kritické javy 
• HTC supravodiče založené na báze oxidov medi 
• ekofyzikálne modelovanie trhových mechanizmov  
• stavbu experimentálnych meracích zariadení 
• štúdium elektrických vlastností  dielektrík 
• supravodivé vlastnosti HTC keramík 
• fyzikálne modelovanie ekonomických mechanizmov 

Cieľom štúdia elektrických, dielektrických a optických vlastností materiálov je skúmanie mikroskopickej odozvy 
mikro- a nano -kompozitov na báze feroelektrických a feroelastických materiálov, skúmanie vlastností 
polarizovaných klastrov, skúmanie prejavov topologických a geometrických rezonancií v mechanickej odozve 
vybraných dielektrických materiálov. 
Cieľom štúdia kvantových kritických javov (QCP) bol vývoj modelov pre opis kvantových fázových prechodov 
(QPT), skúmanie vysokoteplotných supravodičov založených na báze oxidov medi, skúmanie  vrstevnatej 
štruktúry a supravodivých vlastností, štúdium teórií supravodivosti a ich modifikácie, vývoj teórie HTC 
supravodivosti. 
Cieľom štúdia ekofyzikálnych modelov trhových mechanizmov kapitálového trhu bolo skúmanie využitia metód 
štatistickej fyziky  pri opise trhových mechanizmov.  
Cieľom stavby meracích zariadení pre fyzikálne experimenty rôzneho druhu bolo zdokonalenie didaktiky 
predmetu fyzika. 
Perspektívy sa zameriavali na skúmanie dielektrických odoziev v uvedených materiáloch,   na vlastnosti 
polarizovaných klastrov a prejavy topologických a geometrických rezonancií v mechanickej odozve mikro- a 
nano-kompozitov. Pri skúmaní HTC supravodivosti, budú navrhnuté možné  modifikácie teórií supravodivosti. 
V oblasti ekofyzikálneho modelovania bol skúmaný problém osobného polomeru jedinca a bola uskutočnená 
interpretácia niektorých topologických charakteristík náhodnej siete. Následne bude rozšírené skúmanie na 
ďalšie vlastnosti trhov.  
V oblasti hudby sa výskum zameral na 

• pedagogické vedy  - odborovú didaktiku 
• umenie  - teóriu a dejiny hudby 

V oblasti výskumu bolo cieľom určenie podielu hudobnej výchovy na integrálnej formácii žiakov ZŠ a SŠ, 
vypracovanie optimálneho modelu vzdelávania budúcich učiteľov hudobnej výchovy a cirkevných hudobníkov, 
preskúmanie dejín duchovnej hudby na Slovensku, zmapovanie a dokumentovanie artefaktov duchovnej hudby 
na Slovensku, vypracovanie teoretickej bázy súčasnej liturgickej hudby, výber optimálneho hudobného jazyka 
i formy pre súčasnú liturgickú hudbu, za účelom oslovenia všetkých vekových generácií ľudí. 
V umeleckej oblasti bolo cieľom rozvíjanie hudobno-umeleckých aktivít študentov PF KU v Ružomberku,  
zveľaďovanie  a zušľachťovanie hudobného prejavu  budúcich učiteľov a interpretov. 
V oblasti vedeckovýskumnej práce je potrebné zapojiť väčší počet pedagogických pracovníkov, pričom treba dbať 
o 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 ochrany so  zameraním na možnosti odstraňovania následkov chemického 

a biologického napadnutia obyvateľstva  
Cieľom bol  základný výskum problémov chemického a biologického  terorizmu, štúdium fyzikálnych, 
chemických a toxikologických vlastností vybraných  chemických zlúčenín, ktoré môžu byť zneužiteľné  na 
teroristické účely. 
Naplnenie cieľov sa realizovalo publikovaním výsledkov vedeckej práce a organizovaním medzinárodnej 
konferencie „Možnosti odstraňovania následkov chemického  a biologického napadnutia obyvateľstva.“ 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti informatiky bola zameraná na základný výskum v oblasti IKT s cieľom 
vytvárať predpoklady pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť katedry. 
Táto činnosť sa realizovala najmä v oblasti: 
• Využitia metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov,   
• v komunikačných informačných sieťach,  
• v informačných a komunikačných systémoch,  
• generatívnych systémov, kooperácii, formálnych jazykov, 
• didaktiky informatiky 
Cieľom bolo získavanie medzinárodných, národných a rezortných grantov, vytváranie spoločných pracovných 
tímov na princípe spolupráce so zahraničnými a domácimi univerzitami, inštitúciami a organizáciami ( MŠ SR, 
MPSaR SR, ESF atď.), efektívne využívanie prác študentov, intenzívna a cieľavedomá publikačná činnosť, 
aktívne organizovanie vedeckých podujatí, aktívna účasť na odborných a vedeckých  podujatiach. 
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Vo vedecko-výskumnej práci sa využili metódy umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia 
procesov, optimalizácie v komunikačných informačných sieťach a v oblasti gramatiky s riadeným odvodením, 
automatov a formálnych jazykov.  
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 v  hodnotiacich správach 
projektov.  
Hlavnou víziou a perspektívou KI je dobudovanie virtuálnej katedry a príprava študijných podpor pre dištančnú 
formu vzdelávania, ďalej úspešná realizácia a postupné napĺňanie cieľov už bežiacich projektov, prideleného 
projektu VEGA, príprava materiálov pre nové  projekty podľa výziev AVPP. 
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 rozvíjal 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   

• teoretické základy manažmentu,  
• hospodársky rast podniku, 
• strategické riadenie podniku s dôrazom na aplikácie metódy Balanced Scorecard, 
• marketing, 
• matematickú podporu rozhodovacích procesov, kvantitatívne metódy, 
• informačné systémy organizácie, modelov a informačné systémy podniku 
• intelektuálny rast manažérov (manažmentu podniku)  

Vedecko -výskumná činnosť  sa zamerala 
• na rozpracovanie plánovania ako základného nástroja manažmentu, 
• na strategické riadenie podniku, hodnotenia variantov riadenia, komplexnú analýzu a hodnotenie 

zdrojov, relevantnosť rozvojových programov, 
• na hodnotenie lojality a spokojnosti zákazníkov v kontexte metódy Balanced Scorecard, Balanced 

Scorecard a využitie modelu EFQM (European Foundation for Quality Management), 
• na rozvoj manažmentu prostredníctvom rastu intelektu, 
• na manažment ľudského potenciálu v podniku, 
• na manažment ubytovacích služieb, 
• na nový koncept v detail marketingu, 
• na človeka v globalizujúcom sa svete, 
• na marketingovú diagnostiku podnikov v regióne východného Slovenska, 
• na riadenie vzťahov so zákazníkmi ako zdrojom konkurenčnej  výhody v podmienkach, novej ekonomiky, 

Investičné stimuly regionálneho rozvoja, 
• na proces tvorby a hodnotenia pracovných miest v hotelierstve, 
• na nezamestnanosť ako hraničnú situáciu v existencionálnom rozmere človeka, 
• na modelovanie a hodnotenie zmien vo firme, 
• na úlohu modelovania a modelov v manažmente, 
• na systém riadenia s vnútorným modelom, 
• na manažérske roly v učiteľovej činnosti, 
• na marketingovú filozofiu vysokej školy, 
• na multikulturálny manažment a jeho miesto v systéme vzdelávania manažérov, 
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• na niektoré aspekty v trendoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajín EÚ a ich dopad na školstvo 
a vzdelávaciu sústavu, 

• na prípravu v študijnom programe podporujúcu získanie spôsobilosti vedecky pracovať, 
• na manažment školy ako súčasť technológie vzdelávania, 
• na prostredie školy a manažment marketingu, 
• na optokomunikačné informačné systémy, 
• na nový model profilu manažéra 

Ciele spočívali v dosiahnutí výsledkov vedy a výskumu, ktoré sa preniesli do obsahu jednotiek študijných 
programov manažmentu, ekonomiky a manažmentu podniku, ako aj cestovného ruchu. Naplnenie cieľov sa 
realizuje aj publikovaním výsledkov vedeckej práce, organizovaním vedeckých konferencií a seminárov vedecko-
pedagogickými pracovníkmi. Do vedeckej práce sú zapájaní aj študenti formou riešenia čiastočných problémov v 
ročníkových či záverečných bakalárskych a diplomových prácach.  
V oblasti matematiky sa výskum zameral   

• teóriu pravdepodobnosti a miery so zameraním na kategoriálne vlastnosti fuzzy množín     D posetov 
a triangulárnych štruktúr   

• téoriu n- dimenzionálnych viacrozmerných matíc 
• štúdium kombinatorických vlastností konvexných mnohostenov 
• teóriu ohodnotených grafov a optimalizačné metódy  
• teóriu vyučovania matematiky na 1.stupni ZŠ  
•    základy matematickej analýzy 
• prípravu dvoch kníh do tlače:  Igora Kluvánka: Diferenciálny počet (Štefan Tkačik, Martin Papčo, 

Roman Frič) a Adam Plocki : Pravdeopodobnosť okolo nás. (Adam Plocki, Martin Papčo)  
 Ciele spočívali v získavaní medzinárodných a rezortných grantov, v intenzívnej spolupráci s významnými 
domácimi aj zahraničnými pracoviskami ( MÚ SAV Bratislava, KU Praha, PF UMB v Banskej Bystrici, PF UPJŠ 
Košice, IM Rzeszowska univerzita, UJEP Ústí  nad Labem), v organizovaní a účasti na vedeckých a odborných 
podujatiach (Slovak-Polish-Czech Mathematical School, Mathematics and Computer Science, Czestochowa,  
Instytut Matematyki, Akademia Pedagogiczna, Krakow a iné), v publikovaní zborníkov z konferencií Matematika 
v škole dnes a zajtra.  
Objavené konštrukcie viacdimenzionálnych matíc a využitie teórie kategórií pri modelovaní kvantových javov 
boli  unikátnymi metódami využívanými  vo vedecko-výskumnej práci. Medzi najvýznamnejšie výsledky 
výskumu patrí popis magických n -dimenzionálnych kociek, niektoré charakterizácie stenových vektorov 
konvexných mnohostenov, charakterizácia magických grafov, popis súvisu medzi fuzzy množinami a teóriou 
miery a  popis kategoriálnych vlastností triangulárnych štruktúr.  
Na katedre pedagogiky v rámci  vedecko-výskumných a umeleckých  aktivít a zahraničných stykov katedra 
spolupracovala na nezmluvnom základe s VŠ Filoz.-Pedag. Ignatianum Krakow, Filozofickou a Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci, s Katolíckou univerzitou v Lubline (Poľsko). 
Vedecko-výskumná činnosť sa orientovala na otázky 

• histórie školstva a pedagogiky,  
• sociálnej pedagogiky,  
• problematiku metodológie pedagogického výskumu,  
• multikulturality, 
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole (sociálno-patologické javy v školskej 

edukácii, inovácia vyučovacích metód a foriem, problematika slovného hodnotenia atď.).  
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. 

Táto činnosť členov katedry je v úzkom súvise so zvyšovaním ich kvalifikačného rastu. 
V oblasti sociálnej práce sa výskum zameral na  

• analýzu a štúdium záťažových životných situácií  
• 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. 

Nástrojmi na dosiahnutie cieľov bolo získavanie medzinárodných, národných a rezortných grantov, vytváranie 
spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so zahraničnými a domácimi univerzitami, inštitúciami 
a organizáciami (zmluva s Trnavskou univerzitou, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce,  zmluvy 
s regionálnymi inštitúciami sociálnej práce v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), efektívne využívanie 
prác študentov ( ŠVOČ), aktívne organizovanie vedeckých a odborných podujatí a účasť na nich. 
V oblasti špeciálnej pedagogiky  sa výskum zameral na oblasti 
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• starostlivosti o mentálne postihnutých jednotlivcov, 
• jednotlivcov s poruchami správania, 
• histórie starostlivosti cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím, 
• vedy a výskumu, publikačnej činnosti s inštitúciami doma a v zahraničí, 
• spolupráce s Ministerstvom školstva, so Štátnym pedagogickým ústavom, ako aj   s inými inštitúciami, 

organizáciami a subjektami, ktoré sa zaoberajú postihnutými, 
• postupného rozširovania materiálneho  a technického vybavenie katedry 
• 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, 
• tvorbu a overenie učebných osnov náboženskej výchovy pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
• utváranie a overovanie pracovných zručností a návykov v pred profesionálnej príprave jednotlivcov 

s mentálnym postihnutím. 
• starostlivosť cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím v historickom priereze na Slovensku 

a v Poľsku. 
• prípravu nového Programu výchovnej práce pre špeciálne materské školy pre deti s mentálnym 

postihnutím. 
 Cieľom výskumu bolo realizovať kontinuálnu vedecko-výskumnú činnosť  v oblastiach teórie a praxe  
špeciálnej pedagogiky, postupne zvyšovať počet podaných žiadostí o grantové projekty   a dosiahnuť minimálne 
jeden riešený projekt v kalendárnom roku, vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so 
základnými školami a inštitúciami, realizovať intenzívnu a cieľavedomú publikačnú činnosť, organizovať 
odborné fóra, semináre a konferencie k aktuálnym problémom špeciálnej pedagogiky vo frekvencii minimálne 
raz ročne, formulovať odborné postuláty z nich a v ich rámci konať účasť na vedeckých a odborných podujatiach 
doma i v zahraničí s príslušnou tematikou. 
Perspektívy sa orientujú na pokračovanie v podávaní nových projektov v súlade s potrebami spoločenskej  praxe, 
naďalej sa intenzívne venovať publikačnej činnosti, zúčastňovať sa vedeckých seminárov a konferencií, venovať 
sa kariérnemu rastu, intenzívne spolupracovať so zahraničnými vedeckými pracoviskami, ústavmi 
a univerzitami. 
  V oblasti telesnej výchovy sa výskum zameral  

• na predškolskú a elementárnu pedagogiku 
• na športovú edukológiu  

Katedra  sa orientovala na  pohybové aktivity žiakov základných škôl vo voľnom čase, ich reflexiu na úrovni 
telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, držanie tela u žiakov ZŠ a športový výkon o skoku o žrdi. 
V oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky bolo úlohou pracoviska odovzdávať teoretické 
vedomosti z oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky 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, ako aj pracovať 
v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom. Absolventi študijného programu: Učiteľstvo pre 1. stupeň 
ZŠ, (Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho vzdelávania, schopní odborne, organizačne 
a metodicky realizovať edukáciu detí príslušného veku.  
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zameriava aj 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 a Českej republike.  
 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-
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výskumnú a pedagogickú činnosť katedry. Výskum bol zameraný na štúdium problematiky základného a 
aktuálneho diania vo výtvarnom umení, na rozvoj kreatívneho myslenia a výchovu 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 
 
Prehľad  riešených projektov na PF KU v Ružomberku v roku 2007  

Katedra 
Zahraničné 

granty ESF VEGA KEGA APVV 
Štátny 
grant 

Rozvojové 
projekty 

GAPF 

Biológie a ekológie 1  1   1  1 
Geografie  1 1 1   1 2 
Hudby   2 6 1    
Chémie        1 
Informatiky  2  1   1 1 
Manažmentu a marketingu 1        
Katechetiky a praktickej 
teológie  1  2    4 

Matematiky 2 2  2   1 3 
Pedagogiky 1   1     
Psychológie a všeobecného 
základu 1       1 

Predškolskej a elementárnej 
pedagogiky    1     

Výtvarného umenia    1     
Špeciálnej pedagogiky 4      1  
Ústav sociálnych vied 1       5 
Dekanát PF KU       3 1 
Spolu 11 6 4 15 1 1 7 19 
 
Projekty vedené mimo PF KU, do ktorých sa zapojili pracovníci PF KU 

Katedra Medzinárodné 
VEGA,  KEGA 
APVV, APVT 

Inštitucionálne, riešené 
na iných univerzitách 

Riešené na iných 
fakultách Iné 

Geografie 3     

Hudby 1    1 

Informatiky 1     

Manažmentu a marketingu     1 

Ekonomiky a cestovného ruchu  3    

Psychológie a všeobecného základu  1  1  

Chémie 1     

Biológie a ekológie  6 2   

Matematiky  1    

Fyziky 1 3    

Pedagogiky  1 2   
Predškolskej a elementárnej 
pedagogiky    1 2 

Špeciálnej pedagogiky     1 

Ústav sociálnych vied 2 1   2 

 
 
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. 
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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, v študijnom 
programe Teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej, a v študijnom programe 3.1.14 Sociálna práca.  

V súčasnosti má naša fakulta 139 doktorandov z toho 27 interných a 112 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 
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 vykonalo dizertačnú skúšku 23 doktorandov a 16 doktorandi úspešne obhájili 
dizertačné práce. 
 
Prehľad ukončených dizertačných skúšok a obhájených dizertačných prác  

  

Teória vyučovania 
predmetov na 1. stupni ZŠ 

Didaktika 
hudby 

Teória vzdelávania 
náboženskej výchovy 

katolíckej 

Sociálna 
práca 

Dizertačná skúška  3 4 6 10 

Obhajoba dizertačnej práce 2 2 5 7 

 
 
3.4  Publikačná činnosť 
 
 V roku 2007 sa na úrovni vedecko-výskumnej činnosti výrazne podieľala publikačná a umelecká činnosť 
na jednotlivých pracoviskách. Pracovníci fakulty publikovali v roku 2007 viac ako 435 monografií, skrípt, 
vlastných vedeckých prác a článkov v časopisoch a v zborníkoch. 
Na podporu publikačnej činnosti slúži aj Edičné stredisko PF KU, pomocou ktorého sa vydávajú monografie, 
štúdie, skriptá. Prostredníctvom edičného strediska sa pravidelne štvrťročne už 8. rok vydáva recenzovaný 
vedecký univerzitný časopis Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 
 
 
3.5  Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  
 
Katedra biológie a ekológie 
Motivačné a edukačné prezentácie vo výučbe biologických disciplín, Ružomberok – Trlenská dolina, 
KBEP PF KU v Ružomberku,  5. - 6.2.2007  
Charakteristika podujatia: Motivovať a povzbudzovať účastníkov seminára vo väčšej miere aplikovať menej 
frekventované metódy a formy využívané vo výchovno-vzdelávacom procese na príkladoch učiva 
s environmentálnou tematikou ako integrujúcim faktorom prírodovedných predmetov. 
Biológia v škole dnes a zajtra, KBE PF KU v Ružomberku, 10. -12. 9. 2007   
Charakteristika podujatia: Konferencia bola zameraná na nové poznatky v oblasti zoológie bezstavovcov – na 
ochranné mechanizmy u hmyzu a aktuálny problém výučby taxonomických disciplín na stredných a vysokých 
školách, stavovcov zameraných na ekológiu vtákov. 
 
Katedra fyziky 
Seminár  Supravodivé prechody v HTC supravodičoch,  KF PF KU v Ružomberku,    RNDr. Ondrej 
Hudák, DrSc., február 2007 
V rámci semináru bola poslucháčom priblížená problematika supravodivých fázových prechodov vo vysoko-
teplotných HTC supravodičoch s vrstevnatou štruktúrou. Boli analyzované charakteristiky supravodivého stavu 
a špecifikované fázové prechody prvého a druhého druhu a ich význam v teórii supravodivosti.   
 
Katedra hudby 
Kurz pre organistov a kantorov v rámci Ďalšieho vzdelávania, PF KU v Ružomberku, 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 24. 2. 2007, 24. 3. 2007, 28. 4. 2007, 26. 5. 2007, 9. 6. 2007, 6. 10. 2007, 
17. 11. 2007, 1. 12. 2007 
Ide o trojročný kurz pre chrámových organistov a kantorov v rámci ďalšieho vzdelávania, schválený MŠ SR 29. 
6. 2005. V súčasnosti prebieha tretí rok výučby. 
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Národný kongres PUERI CANTORES, Farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku a Slovenská federácia Pueri cantores, 21.-22. apríla 2007. Stretnutie a prehliadka detských 
chrámových spevokolov z celého Slovenska.  
Moyzesiana – celoslovenská interpretačná súťaž v speve,   PF PU v Prešove, Katedra hudby na PF PU 
v Prešove,  26.-27. apríl 2007 
Študenti KH PF KU v Ružomberku sa aktívne zúčastnili na tejto speváckej súťaži a získali popredné umiestnenia. 
Kurz pre chrámových organistov a kantorov v Terchovej, Exercičný dom v Terchovej 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku,  1.-7. júla 2007 
Týždenný kurz pre chrámových organistov a kantorov z celého Slovenska.  
Muzikoterapeutické kurzy, Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU v Žiline, Katedra pedagogických štúdií 
PF TU v Trnave a Katedra hudby PF KU v Ružomberku. 5.-7. 10. 2007, 9.-11. 11. 2007, 14.-16.12. 2007. 
Kurzy sú určené pre učiteľov hudby, pôsobiacich na rôznych typoch škôl, ich cieľom je získanie kompetencií 
v oblasti muzikoterapie a etnopedagogiky a ich aplikácie v praxi. 
I. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, Jezuitský kostol v Bratislave, Agentúra pre spevácke 
zbory v Bratislava a KH PF KU v Ružomberku, 18.- 21. októbra 2007. 
Poslaním festivalu bolo podporiť obnovu interpretácie gregoriánskeho chorálu  podľa najnovších poznatkov 
gregoriánskej semiológie. Vyvrcholením podujatia bola slávnostná 
sv. omša  s gregoriánskym chorálom, na ktorej spievali všetci speváci  zúčastnení na festivale. 
Vedecké kolokvium VEGA, PF KU v Ružomberku, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave a KH PF KU 
v Ružomberku,  24. októbra 2007. 
Cieľom kolokvia bolo prezentácia doterajších výsledkov výskumov v rámci projektu VEGA 2/5029/25 Nová 
paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí. 
Interpretačný kurz v hre na organe, Organová sieň Rektorátu KU, Katedra hudby PF KU v Ružomberku,  
26.-27.10. 2007. 
Workschop a koncert Dr. Bogdana Narlocha z Koszalina (Poľsko), určený pre študentov Katedry hudby. 
Interpretačný kurz v hre na klavíri,  Malá koncertná sála Katedry hudby, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku, 9. 11. 2007. 
Prednáška a workschop Prof. Idy Černeckej (VŠMU Bratislava), určený pre študentov Katedry hudby. 
Interpretačný kurz v speve,  Organová sieň Rektorátu KU,  Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 9. 11. 
2007 
Prednáška a workschop Mgr. Mária Pastorková (VŠMU Bratislava), určený pre študentov Katedry hudby. 
Vedecký seminár o Živote a diele Tadeáša Salvu,  Organová sieň Rektorátu KU, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku,  14. 11. 2007. 
Prednášky Prof. PhDr. B. Banáryho, CSc., PhDr. M. Glockovej, PhD., Doc. M. Gromovej o živote a diele 
hudobného skladateľa Tadeáša Salvu pri príležitosti jeho nedožitého jubilea - 70. narodenín. 
Hudba gotiky, renesancie a baroka z územia Slovenska i Európy v podaní súboru Musicantica 
z Nitry, Malá koncertná sála Katedry hudby a Organová sieň Rektorátu KU, 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku. 16. 11. 2007 
Prednáška na tému starých hudobných nástrojov a koncert starej hudby v podaní umeleckého telesa 
Musicantica. 
Deň svätej Cecílie na Katedry hudby,  Jezuitský kostol v Ružomberku, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku. 21. 11. 2007. 
Slávnostná latinská svätá omša z príležitosti vigílie sviatku sv. Cecílie – patrónky hudobníkov za účasti Scholy 
cantorum. 
 
Katedra chémie 
Medzinárodná konferencia:  Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického 
napadnutia obyvateľstva, Kongresová sála ÚVN v Ružomberku, organizovala Katedra chémie Pedagogickej 
fakulty KU v Ružomberku v spolupráci s FZ KU v Ružomberku , ÚVN v Ružomberku, Kanceláriou bezpečnostnej 
rady Úradu vlády SR a Euroatlantickým centrom SR. 15.11. 2007. 
Cieľom konferencie bola výmena názorov na problematiku riešenia krízových situácií v prípadoch chemického 
a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. V rámci konferencie boli prejednané otázky 
ďalšej možnej  spolupráce a zapojenia sa do spoločných grantových medzinárodných projektov so zástupcami 
zahraničných univerzít  v Poľsku( Krakow) a v Českej republike ( Brno – Vyškov).  
Celkom sa tejto zahraničnej konferencie zúčastnilo okolo 70 účastníkov. Konferencia splnila svoj účel  a bola 
organizovaná na veľmi dobrej úrovni. Z konferencie sa plánuje vydanie samostatného Zborníka s uverejnením 
referátu, koreferátov a približne 14-15 samostatných článkov dotýkajúcich sa danej problematiky.  
 
Katedra informatiky 
Katedra informatiky organizovala vo februári 2007 dvojdňový seminár Využívanie multimédií a 
informačných komunikačných systémov vo vyučovaní informatiky. 
Katedra informatiky organizovala v dňoch 10. – 12. 9. 2007 III. ročník konferencie s medzinárodnou 
účasťou: Informatika v škole a v praxi.  
Všetky príspevky boli recenzované. 
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Katedra katechetiky a praktickej teológie 
Vedecká konferencia: Posolstvo Benedikta XVI. Z návštevy Turecka, Aula Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku,13.2.2007 
Dňa 13. 11. 2007 sa v Aule Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká 
konferencia „POSOLSTVO BENEDIKTA XVI. Z NÁVŠTEVY TURECKA“, ktorá reflektovala súčasné dianie 
v Cirkvi. Usporiadateľmi podujatia boli Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Filozofická 
fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Slovenská spoločnosť kánonického práva. Garanciu na seba 
prevzali Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., dekan PF KU, Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU, 
dekan FF KU a Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., predseda SSKP.  
 Konferencia bola zorganizovaná do troch blokov. V prvom bloku, ktorý bol tematicky zameraný na 
sociálnu, politickú a náboženskú situáciu Turecka, vystúpili František Dlugoš, Anton Tyrol, Imrich Gazda a Peter 
Zubko. Teologické posolstvo Benedikta XVI. v Turecku osvetlili v rámci druhého bloku: František Trstenský, 
Jozef Haľko, Marcel Mojzeš, František Čitbaj a Branislav Kľuska. Záverečný blok bol prezentovaním posolstva 
Benedikta XVI. pre oblasť politiky a politológie prostredníctvom Jána Dudu a Dušana Pardela. Súčasťou 
každého bloku bola hodinová diskusia prednášajúcich a účastníkov konferencie. Z tohto vedeckého podujatia je 
pripravovaný zborník.  
Vedecká konferencia: Farnosť a jej budúcnosť, z cyklu PRÁVNICKÉ ROZHOVORY 
Poslucháreň Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, 13. marec 2007  
Dňa 13. marca 2007 sa v posluchárni Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila 
vedecká konferencia „Farnosť a jej budúcnosť“, ktorá bola ďalšou v poradí, v cykle „Právnických rozhovorov“, 
ktoré sa postupne stávajú tradíciou. Konferencia si za cieľ postavila reflexiu farnosti ako takej, jej fungovanie i 
možnosti v budúcnosti. Usporiadateľmi podujatia boli Slovenská spoločnosť kánonického práva a Ústav 
kánonického práva a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Garanciu 
podujatia na seba prevzali Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., dekan PF KU, Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. 
Ján Duda, PhD., predseda SSKP.  
 Po slávnostnou otvorení konferencie a privítaní všetkých účastníkov pánom dekanom Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prof. ThDr. PhDr. Amantiom Akimjakom, PhD., sa moderovania 
ujal pán Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva. 
 Konferencia bola zorganizovaná do dvoch blokov. V prvom bloku vystúpili Mons. ICDr. Juraj Kamas, 
PhD. (Má farnosť ako inštitúcia budúcnosť?), Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (Existuje obava 
z menovania farárov?) a ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (Analýza a zdôvodnenie tzv. farárskych úloh). Druhý blok 
bol priniesol pohľady ICLic. Dušana Pardela (Problematika troch fakúlt (spovedná, sobášna, birmovná)), 
ICLic. Františka Šútora (Tradícia udeľovania čestných titulov nitrianskym biskupom) a Mgr. Štefana Machaja 
(Povinnosť vyživovať deti).  
 V každom bloku po odznení príspevkov jednotlivých prednášajúcich bola otvorená diskusia, ktorá bola 
priestorom pre zodpovedanie aktuálnych otázok prítomných z oblasti praktického fungovania farnosti 
i samotnej pastoračnej starostlivosti. Diskusné príspevky diskutujúcich boli veľkým prínosom pre poslucháčov, 
nielen preto, že boli zodpovedané mnohé aktuálne otázky, ale aj preto, že tak bol poskytnutý priestor pre rôzne 
možnosti pohľadu na danú skutočnosť. Veríme, že budovanie tradície „Právnických rozhovorov“ bude na Ústave 
kánonického práva a praktickej teológie pokračovať a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie podobného druhu.   
Vedecká konferencia v spolupráci s Katedrou sociálnej práce: Dialóg teológie a sociálnej práce II., 
Sociálne a teologické aspekty chudoby a  bohatstva. 
Hrabovská cesta 1 , blok C, mini -aula CS 10, 2. máj 2007 
Katedra katechetiky a praktickej teológie sa už po druhýkrát podieľala na spolu- organizácii vedeckej 
konferencie zameranej na interdisciplinárny dialóg medzi teológiou a sociálnou prácou s Katedrou sociálnej 
práce. Tohtoročnou témou konferencie boli Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva, ku ktorým sa 
vyjadrili členovia oboch zúčastnených katedier a tak prispeli do spoločného dialógu a formulovali možnosti 
spoločnej práce v sociálnej oblasti.   
Cyklus „prednášky profesorov“  Výzvy stojace pred Cirkvou na Slovensku v súčasnom období,  
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., Aula Pedagogickej fakulty KU  
21. február 2007.  
Je úlohou Cirkvi reagovať na znaky časov, aby skutočne napĺňala svoje poslanie, ktoré jej zveril Kristus. Autor sa 
v prednáške pokúsil analyzovať niektoré aktuálne výzvy stojace pred Cirkvou v súčasnosti a načrtnúť alternatívy 
možných postojov, čím vyvolal zaujímavú diskusiu medzi účastníkmi prednášky.  
 
Katedra matematiky   
Medzinárodná konferencia: Matematika v škole dnes a zajtra (8. ročník,) Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 10. – 12.9.2007 
V roku 2007 sa konal už 8. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie je výmena 
skúseností a poznatkov z rôznych oblastí didaktiky matematiky.  
Školenia učiteľov matematiky v rámci ESF projektu, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Katedra 
matematiky PF KU v Ružomberku, máj, september 2007. 
14th Polish-Czech-Slovak Mathematical School,  Częstochowa, Poľsko   
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Katedra matematiky PF KU v Ružomberku sa podieľala na organizovaní konferencie. 
Medzinárodná  vedecká konferencia o vyučovaní matematiky sa konala  v dňoch 31. 5 - 2. 6. 2007. Toto bol 14. 
ročník konferencie, ktorú striedavo organizujú pracovníci štyroch katedier matematiky ( Ústí nad Labem, 
Krakow, Czestochowa, Ružomberok).   
39. Konferencia slovenských matematikov v Jasnej, Jasná pod Chopkom, 22.-25.11.2007. 
Katedra matematiky PF KU v Ružomberku sa podieľala na organizovaní konferencie. 
Tradičné celoslovenské stretnutie matematikov. 
 
Katedra pedagogiky 
Vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Škola – priestor pre kultiváciu človeka, 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Katedra pedagogiky, 25.04.2007 
Zameranie: akcentovať orientáciu edukácie v školskom prostredí na potenciálne možnosti každej individuálnej 
osobnosti a na aktivity, ktorými tieto potencionality realizuje, aby sa stalo tým, čím sa skutočne môže stať. 
Chápanie dieťaťa teda kladie dôraz na prechody od jeho riadenia k jeho autoregulácii, od jeho hodnotenia 
k sebahodnoteniu, od jeho výchovy a vzdelávania k sebavýchove a k sebavzdelávaniu. 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému - Problematika sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Katedra 
pedagogiky a ÚSV, 16.11.2007 
Stručná charakteristika podujatia: Sociopatologické prejavy správania sa ľudí sa v súčasnej dobe prejavujú ako 
výrazne negatívny spoločenský fenomén, ktorý v značnej miere pôsobí na obmedzovanie ľudských práv a na 
deformáciu spoločenských vzťahov. Vyskytuje sa vo všetkých sociálnych skupinách našej spoločnosti 
nevynímajúc ani prostredie školy, kde môže postihnúť deti každého veku, od začiatku až do konca školskej 
dochádzky. Ide napríklad o drogovú a alkoholovú závislosť, kriminalitu a ďalšie, a tiež prejavy, ktoré k nim vedú, 
ako napr. šikanovanie, záškoláctvo a pod. V ostatnom období sa tak zo strany učiteľov, ako i zo strany sociálnych 
pracovníkov sústreďuje úsilie na prevenciu rôznych sociálnopatologických javov u detí a mládeže (žiakov ZŠ a 
SŠ).  CIEĽ KONFERENCIE: Výmena skúseností odborníkov v pedagogike a v sociálnej práci. Nadviazanie 
dialógu v spoločnom úsilí preventívne pôsobiť na deti a mládež v rizikových oblastiach správania.  
 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 
Konferencia:  Netradičné formy a metódy vyučovania v materskej škole a na 1. stupni ZŠ  
Na konferencii odznelo 6 prednášok členov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU 
v Ružomberku:  
Premeny v ponímaní elementárneho technického vzdelávania - Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. – 
Katedra PEP – Univerzity Komenského Bratislava a externá spolupracovníčka KPEP PF KU v Ružomberku; 
Vývoj inšitucionálnej predškolskej výchovy na Slovensku - doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.; 
Rodina ako primárny vonkajší činiteľ výchovy - PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.; Rómsky žiak 
na 1. stupni ZŠ - PaedDr. Mária Vargová, PhD.; Detská ilustrácia vo výchovno-vzdelávacom procese - 
PaedDr. Jozef Zentko; Netradičné formy a metódy vyučovania na 1. stupni ZŠ - PaedDr. Beáta 
Murínová. 
Tvorivá dielňa z dramatickej výchovy 
Priblížila možnosť využívania dramatických prvkov a dramatizácie vo vyučovacom procese. Načrtla proces 
hľadania vhodných didaktických metód, ktoré zefektívnia vyučovací proces a budú viac motivovať žiakov. 
Pripravili ju: PaedDr. Jozef Zentko, PaedDr. Miriam Uhrinová 
Malý spisovateľ – literárno-umelecká súťaž žiakov ZŠ 
Literárno-umeleckej súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku. Predstavili svoju vlastnú literárnu 
tvorbu – poéziu i prózu. Vybrané literárne pokusy budú uverejnené v brožúre, ktorú pripraví KPEP a žiaci ich 
doplnia vlastnými ilustráciami. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov ZŠ. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení 
účastníckym diplomom a po skončení súťaže si pozreli priestory PF KU v Ružomberku. Za realizáciu akcie 
zodpovedali:  PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD., PaedDr. Beáta Murínová, PaedDr. Mária Vargová, PhD., 
Mgr. Mária Házyová. 
Výstava: Návrhy vysvedčení pre MŠ a ZŠ so slovným hodnotením 
Cieľom výstavy bola prezentácia návrhov vysvedčení študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Miestom výstavy sú priestory PF KU v Ružomberku na 4. poschodí. Výstavu pripravila PaedDr. 
Mária Vargová, PhD. a technicky zabezpečil PaedDr. Jozef Zentko 
 
Katedra psychológie a všeobecného základu 
Tvorivá dielňa – Pedagogická fakulta očami jej študentov v jazykových variáciách 
PF KU v Ružomberku, 14.11.2007  
Organizátori podujatia : PaedDr. Miriam Uhrinová, PaedDr. Štefan Kucík 
Katolícke pedagogické školy boli vždy vynikajúcimi centrami tvorivej sily a šírenia vedomostí a prispievajú i dnes 
k vyššej kultúre ľudí, plnšiemu rozvoju ľudskej osoby a k plneniu pedagogickej úlohy Cirkvi. Pedagogická fakulta 
KU v Ružomberku sa od svojho vzniku v Jubilejnom roku 2000 snaží napĺňať toto poslanie.  
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Cieľom tvorivej dielne je prezentovať PF KU v Ružomberku v rôznych jazykových variáciách cez optiku jej 
študentov od jej založenia po dnešok, v nadväznosti na Katolícky učiteľský inštitút založený v Spišskej Kapitule 
biskupom Ladislavom Pyrkerom 19. 11. 1819 ako prvý pedagogický inštitút tohto druhu vo vtedajšom Uhorsku. 
 
Ústav sociálnych vied 
Medzinárodná konferencia:  Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva.   Katedra sociálnej 
práce - Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku,  2.5.2007.  
Konferencia sa zamerala na nasledovné témy: filantropia a chudoba, chudoba vo svete a u nás, ľudia v hmotnej 
núdzi, súčasná chudoba na Slovensku z pohľadu: teológie, filozofie a sociálnej práce. Zúčastnili sa jej domáci aj 
zahraniční hostia – vedeckí pracovníci a pedagógovia rôznych viacerých vysokých škôl. 
Pracovné stretnutie zástupcov katedier sociálnej práce k organizácii celoslovenského kola ŠVOČ 
v odbore sociálna práca, konané a organizované Katedrou sociálnej práce - Ústav sociálnych vied, PF KU 
v Ružomberku, 13.11.2007. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia nasledovných univerzít: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Katolícka 
Univerzita v Ružomberku. Na pracovnom stretnutí sa zástupcovia katedier zhodli na  dátume konania, mieste 
konania a podmienkach účasti celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca, ktoré v roku 2008 
organizuje Katedra sociálnej práce - Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku. 
Medzinárodná konferencia:  Podpora kooperácie v organizácii študentských odborných praxí,  
konaná a organizovaná Katedrou sociálnej práce v spolupráci s Katedrou verejnej správy a všeobecného základu 
SP. Ústav sociálnych vied PF KU v Ružomberku, 14.11. 2007.  
Cieľom konferencie bolo stretnutie zástupcov katedier sociálnej práce, zástupcov praxových organizácií 
a študentov študijného odboru sociálna práca. Uskutočnené prednášky boli svojim významom rovnocenné a v 
rámci danej problematiky boli pre poslucháčov prínosom. Svoje nezastupiteľné miesto mala študentská sekcia, 
ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom. Konferenciu navštívili hostia z Ostravskej univerzity ako i zástupcovia 
z iných univerzít. Medzinárodná odborná konferencia bola veľkým  praktickým prínosom pre našu katedru, kde 
sa potvrdil obrovský význam odborných študentských praxí. Nadobudli sme nové poznatky a inšpirácie pre 
organizáciu a praktické zabezpečovanie študentských odborných praxí v spolupráci s organizáciami 
a inštitúciami. 
Medzinárodné stretnutie - workschop zástupcov zahraničnej organizácie L´Arche Inverness 
a študentov sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. Podujatie zorganizovala 
Katedra sociálnej práce pod vedením PhDr. Angely Almašiovej, PhD. a Katedra všeobecného základu SP pod 
vedením Ing. Zuzany Gejdošovej, PhD. v aule CS 10 Hrabovská cesta Ústav sociálnych vied PF KU 
v Ružomberku. Zástupca L´Arche Robin Sykes a Peter Drozd prezentovali svoju organizáciu - jej vznik, históriu, 
systém  poskytovaných služieb pre klientov s kombinovaným postihnutím v Škótsku. Prezentáciu obohatilo aj 
vystúpenie klienta L´Arche – Syda a jeho výpoveď ako prijímateľa služieb v arche. Hostia v rámci diskusie 
ocenili prácu našich študentov, ktorí v L´Arche pôsobili v rámci študentských mobilít v predchádzajúcich 
rokoch. Zároveň vyzvali študentov a pracovníkov na ďalšiu spoluprácu a výmenný pobyt. Toto stretnutie bolo 
obohatením pre študentov sociálnej práce, kde sa oboznámili s metódami sociálnej práce pre klientov 
s mentálnym postihnutím.  
 
Katedra výtvarného umenia 
Prednáška z medzinárodného workshopu  Identity of  Space, KVU Texicom., 15.11.2007, 
Doc. Akad. mal. Pavol Rusko, PaedDr. Mgr, art. Rastislav Biarinec, ArtD. - KVU PF KU.  
Prednáška z medzinárodného workshopu v Buffale, USA, prednáška o galérii v exteriéri KING Storm Art Center 
pri New Yorku. 
Prednáška o púšťach Káhira, Slovenské veľvyslanectvo, február 2007, PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, 
ArtD. - Katedra VU PF KU v Ružomberku 
 
 
Prehľad vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  organizovaných, resp. spoluorganizovaných 
PF KU za obdobie rokov 2004 – 2007 

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 

2007 8 10 58 14 37 
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4  Medzinárodná spolupráca   

 
 Spolupráca Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so zahraničnými pracoviskami a 
univerzitami má významné miesto v rozvoji fakulty.  
V rámci zahraničnej spolupráce sa činnosť Pedagogickej Fakulty KU v Ružomberku orientuje na mobilitu 
študentov, pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov. Tieto aktivity výrazne napomáhajú výmene názorov 
pri súčasnej transformácii študijných programov v rámci Európskej únie.  
 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. 
Spolupráca PF KU s zahraničnými partnermi sa rozvíja aj v rámci priamych dohôd. Na baze týchto dohôd sa 
Pedagogická fakulta stala partnerom vo výskumno-vzdelávacej a výchovnej oblasti takýchto vysokých škôl a 
jednotlivých fakúlt: 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) 

 Humanitno-spoločenská fakulta, Technicko-humanitná akadémia, Bielsko-Biała (Poľská republika) 
 Štátna vysoká odborná škola Jána Grodka v Sanoku (Poľská republika) 
 Vysoká škola administrácie v Bielsku-Bialej (Poľská republika) 

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 Erasmus. Ako súčasť Katolíckej univerzity Pedagogická fakulta participuje na zmluvách 
s nasledujúcimi zahraničnými univerzitami a vysokými školami: 

 Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 
 Ostravská univerzita v Ostravě (Česká republika) 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika) 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) 
 Univerzita Hradec Králové (Česká republika) 
 Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika) 
 Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) 
 Masarykova univerzita v Brne (Česká republika) 
 Milltown Institute v Dubline (Írsko)  
 Eotvos Loránd Tudományegyetem v Budapešti (Maďarsko) 
 Pázmány Péter Catholic University (Maďarsko) 
 Katholische Universitat Eichstatt (Nemecko) 
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Nemecko) 
 Universität Passau (Nemecko) 
 Wyższa Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Poľská republika)  
 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie (Poľská republika) 
 Wyższa Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" (Poľská republika) 
 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie (Poľská republika) 
 Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II. w Lubline (Poľská republika) 
 Uniwersytet Marii-Curie Sklodowskiej – Lublin (Poľská republika) 
 Akademia Swietokrzyska w Kielce (Poľská republika) 
 Uniwersytet Slaski w Katowicach (Poľská republika) 
 Universität fur Musik und darstellende Kunst – Graz (Rakúsko)  
 LUMSA University of Rome – Rím (Taliansko) 
 Institut Catholique de Paris (Francúzsko)  

 
V rámci programu Erazmus / Socrates a Programu celoživotného vzdelávania Erasmus, ktorý vstúpil do 

platnosti v akademickom roku 2007-2008, na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity absolvovali 
prednáškové pobyty vyučujúci zo zahraničných univerzít a vysokých škôl. 

Vyučujúci Pedagogickej fakulty sa taktiež zúčastnili prednáškových pobytov na zahraničných 
univerzitách v rámci spomínaných programov. 

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. 

Potešujúco môžeme konštatovať, že v rámci študijných pobytov študentov Pedagogická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala atraktívnou pre zahraničných študentov a môžeme pozorovať 
v porovnaní k predchádzajúcim rokom narastajúci počet zahraničných študentov prichádzajúcich na fakultu 
v rámci svojho študijného programu. 
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V tomto roku sa Pedagogická fakulta zapojila do účasti v dvoch projektov v rámci Lifelong Learning 
Programme. Prvý projekt s názvom BUILDING CIVIL SOCIETY AND FIGHTING SOCIAL EXCLUSION - 
CONTEMPORARY CHALLENGES FOR SOCIAL WORK je zameraný na oblasť sociálnej práce a je realizovaný 
v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ľubline (Poľsko). Vyvrcholením tohto projektu bude European Spring 
Academy 2008, ktorá sa uskutoční v Ľubline v dňoch 30.03.-12.04.2007. Na tomto podujatí sa zúčastnia aj 
predstavitelia Pedagogickej fakulty v Ružomberku – piati študenti a dvaja vyučujúci. Druhý projekt Pedagogická 
fakulta realizuje spolu s Religionspaedagogische Akademie der Dioezese Graz-Seckau. Daný projekt má názov 
RE-CREATION - KREATIVES GESTALTEN IN RELIGIONSPÄDAGOGIK UND PERSÖNLICHKEITSBILDUNG.  

Okrem Katplíckej univerzity a Religionspädagogische akademie der Dioezese Graz-Seckau  sa do daného 
projektu zapojili také inštitucie ako Univerza v Ljubljani, Ápor Vilmos Katolikus Föiskola, Uniwersytet Śląski w 
Katowicach a Newman College of Higher Education.  
Mobilita vyučujúcich a študentov na PF KU sa taktiež realizuje v rámci iných programov, ako aj na báze 
medziuniverzitných rámcových zmlúv. V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky 
doktorandka PF KU Mgr. Svetlana Kravecová získala ročný grant (akademický rok 2006/2007) na študijný 
a výskumný pobyt na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakove (Poľská republika). Iná študentka PF KU - 
Štefánia Laliková – mohla v rámci toho istého programu vycestovať v zimnom semestri 2007/2008 na študijný 
pobyt na Katolícku univerzitu Jána Pavla II. v Ľubline (Poľská republika). Vďaka ďalším získaným grantom 
z tohto štipendijného programu na PF KU mohli v letnom semestre r. 2007 mohli prednášať zahraniční 
vyučujúci – prof. dr hab. Ireneusz Pawlak z Ústavu muzikológie Teologíckej fakulty Katolíckej univerzity Jána 
Pavla II. v Ľubline (Poľská republika), a svetoznámy umelec, interpretátor organovej hudby David di Fiori zo 
Spojených štátov amerických. V rámci medziuniverzitnej dohody medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku 
a Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Ľubline (Poľská republika) sa v letnom semestri r. 2006/2008 
uskutočnil na PF KU prednáškový pobyt vysokoškolského učiteľa Ústavu pedagogiky Fakulty spoločenských vied 
Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Ľubline dr Klemensa Pleczkana. V rámci tohto pobytu boli prednesené 
prednášky zamerané na problematiku katolíckeho školstva, poradenstva a sociálnej práce v Poľsku, metodiku 
výchovno-starostlivej práce alebo spoločenských patológií. 

V roku 2007 sa Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity taktiež podieľala na rozvoji medzinárodných 
vzťahov v oblasti cezhraničnej spolupráce. V dňoch 23-25.05.2007 sa vedenie Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku v osobe pána dekan prof. Amantiusa Akimjaka zúčastnilo stretnutia Poľsko-Slovenskej pracovnej 
skupiny pre vzdelávanie a výmenu mládeže pri Poľsko-Slovenskej medzivládnej komisie pre Cezhraničnú 
spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo na pôde Podhalanskej štátnej vysokej odbornej školy v Novom Targu (Poľská 
republika). Toto stretnutie bolo venované spolupráci poľských a slovenských vysokých škôl z prihraničného 
regiónu a jej hodnoteniu v kontexte vytvárania európskeho priestoru vyššieho školstva. 
Pedagogická fakulta KU rozvíja spoluprácu z zahraničnými partnermi aj prostredníctvom organizovania 
vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou. V rámci 8. ročníka konferencie „Matematika v škole dnes 
a zajtra“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10-12.09.2007, zazneli príspevky akademických učiteľov z Česka, Poľska, 
Veľkej Británie a Maďarska. Medzinárodná konferencia na tému „Problematika sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie“ realizovaná v rámci Európskeho týždňa vedy  (16.11.2007) 
pritiahla pozornosť viacerých  odborníkov z oblasti pedagogiky z poľského akademického prostredia. 
Cenným príspevkom k medzinárodnej spolupráci PF KU sa stal aj tohoročný medzinárodný interpretačný 
konkurz v rámci ŠUČ v kategóriách hra na klavíri, organe a sólový spev, ktorý sa uskutočnil na jar 2007, ako aj 
organový interpretačný kurz s názvom Poľská organová hudba pod vedením Bogdana Narlocha, ktorý sa konal 
na pôde PF KU dňa 26.10.2007. 
 
 
 

5  Ďalšie aktivity  

 
Študentská umelecká činnosť – celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou, 
Organová sieň Rektorátu KU, Malá koncertná sála Katedry hudby v Ružomberku, 24. a 25. 4. 2007  
Organizátor podujatia: Katedra hudby PF KU v Ružomberku  
IV. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe a v sólovom speve organizovaná pre 
študentov hudobných študijných programov na pedagogických fakultách. 
ŠVOČ – celofakultné kolo v odbore informatika, Katedra informatiky PF KU v Ružomberku, 21.3.2007 
Fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnilo 22 študentov, ktorí prezentovali svoje vedecko-odborné práce. 
 
Školské kolo ŠVOČ, Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku, 27.3.2007 
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku 
Školské kolo ŠVOČ prebiehalo v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. Zúčastnilo sa ho 15 
študentov, ktorí prezentovali svoje vedecko-odborné práce. Do celoslovenského kola postúpilo 6 študentov, ktorí 
úspešne reprezentovali katedru sociálnej práce. V celoslovenskom kole sa umiestnili na druhom mieste 
v magisterskom stupni. Jedna práca bola ohodnotená cenou Asociácie vzdelávateľov v SR. 
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1  Orgány fakulty 

 

1.1 Vedenie fakulty 
Dekan:        doc. PhDr. Imrich VAŠKO, CSc., do 21. 12. 2007 
       PhDr. Dana Baláková PhD, od 21. 12. 2007 
Prodekan pre vzdelávanie, financie a rozvoj:   doc. ThDr. Peter OLEKŠÁK, PhD., do 21. 12. 2007 
Prodekan pre vedu, umnie a doktorandské štúdium:  Mgr. Marián KUNA, M.A., MPhil, PhD. 
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility:  Mgr. Pavol LABUDA, PhD. 
Tajomník:       Ing. Radislav KENDERA 
 
 
1.2  Akademický senát fakulty 
Predseda:      Ján Hrkút, PhD., do 25. 11. 2007 
Členovia:      doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD., podpredseda 
       Mgr. Ján Baňas, 
       prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 

PaedDr. Aurélia Plávková, PhD. 
PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Janka Kaščáková, PhD. 
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. 
PhDr. Michal Marťák 
Pavel Pavlovič 

Predseda  od 04. 12. 2007   Mgr. Ján Baňas 
Členovia      Ing. Juraj Považan, PhD., podpredseda 

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., tajomníčka 
Juraj Dvorský, PhD. 
Ján Hrkút, PhD. 
Mgr. Imrich Gazda 

Študentská časť:     Miroslava Kyseľová, podpredsedníčka 
Peter Balberčák 
 
 

1.3  Vedecká rada fakulty 
Predseda:   doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU 
Členovia:   doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. 

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 
doc. Mgr. Adam Bžoch, PhD., m. prof. KU 
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU 
doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc., m. prof. KU 
prof. Kathleen E. Dubs, PhD. 
Prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
doc. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. 
prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc. 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 
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. Pavol Mačala, CSc. 
PhDr. Jozef Matula, PhD. 
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. MPH  
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
Jaroslav Nemeš, PhD. 
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. 
doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. 
doc. PhDr. Ján Puci, M.A., CSc., m.prof. KU 
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  
doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., m. prof. UK 
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prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.  
doc. PhDr. Mgr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU 
prof. dr hab. Tadeusz Zasępa 
 
 
 

2  Študijná a pedagogická činnosť 

 
- hodnotenie pedagogickej činnosti 
- výsledky hodnotenia študentov podľa § 70 zákona 131/2002 
 

V zmysle Štatútu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku primárnou súčasťou poslania 
fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie najmä v oblasti 
humanitných a spoločenských vied. Filozofická fakulta KU v pedagogickej oblasti kontinuálne napĺňa svoje 
vzdelávacie poslanie realizáciou akreditovaných študijných programoch (ich štruktúra je uvedená v bode 2.1). 
Ku kvalite poskytovanej výučby a k vysokoškolským učiteľom, ktorí vzdelávací proces zabezpečujú, majú 
študenti právo vyjadriť sa aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka. Uvedené právo, zakotvené v zákone 
o vysokých školách, sa na FF KU realizuje v nadväznosti na smernicu dekana FF KU o vnútornom hodnotení 
vlastnej činnosti študentmi. Na jej základe študenti majú možnosť počas posledných dvoch týždňov 
prednáškového obdobia každého semestra uskutočniť hodnotenie prostredníctvom anonymného skupinového 
dotazníka zaznačením väčšinového názoru v skupine.  

V dotazníku dominujú otázky so zatvorenou štruktúrou. V otázkach sa pri hodnotení jednotlivých 
predmetov a učiteľov, ktorí ich výučbu zabezpečujú, akcentujú jednak kvantitatívne údaje (odhadovaný počet 
hodín vynaložených na daný predmet týždenne, počet neodučených hodín, odhadovaný počet hodín konzultácií, 
rozsah predmetu), jednak kvalitatívne údaje, a to v reláciách materiálového zabezpečenia predmetu, organizácie 
výučby, možnosti interakcie a aktivity či náročnosti predmetu. So zreteľom na personálne zabezpečenie 
jednotlivých predmetov respondenti vyjadrujú svoje stanoviská k úrovni pripravenosti učiteľa, spôsobu 
prezentácie, k spôsobu hodnotenie práce študentov učiteľom i k motivačným činiteľom.  
V rámci dotazníka je vytvorený priestor na podnety a pripomienky študentov k realizácii vzdelávania a jeho 
kvality na FF KU – keďže jedna z otázok je otvorená, respondenti majú možnosť slovne vyjadriť  vlastné 
postrehy, ktoré v súvislosti so svojím štúdiom považujú za dôležité.  
O uskutočnenej evalvácii je vypracovaná správa, ktorú si má právo prečítať vedúci príslušnej katedry a učiteľ 
evalvovaného predmetu – zároveň majú možnosť nazrieť aj do evalvačných dotazníkov (nie však skôr ako sa 
skončí skúškové obdobie príslušného semestra a najneskôr dva mesiace po konaní evalvácie). 
 V zimnom semestri akademického roka 2007/2008 bolo študentskou časťou akademickej obce 
skupinovou formou (študenti trojročných bakalárskych a päťročných magisterských študijných programov) 
hodnotených 51 vyučujúcich, z toho 11 doktorandov. 
Vo vyplnených dotazníkoch študenti vo všeobecnosti deklarovali spokojnosť s kvalitou výučby poskytovanou 
vedecko-pedagogickými pracovníkmi Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Vyučujúcich považujú za 
kvalitných, oceňujú ich pozitívnu motiváciu, dobrú organizovanosť predmetu a možnosť interakcie 
(podrobnejšie dotazníky jednotlivých skupín). 

Vnútorné hodnotenie vlastnej činnosti študentmi predstavuje jeden z nástrojov na zvyšovanie kvality 
výučby – ako podkladový materiál študentskej spätnej väzby vytvára priestor na zmapovanie, následnú analýzu 
silných i slabých stránok realizovaného vzdelávacieho procesu. Na základe ich poznania je možné udržiavať, 
rozširovať a posilňovať jeho dominujúce kladné stránky. 
 
 
2.1  Zoznam akreditovaných študijných programov 
 

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2007 mala právo uskutočňovať 
akreditované magisterské a bakalárske študijné programy: 
magisterské štúdium (5-ročné) 

filozofia 
žurnalistika 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov: 

– anglický jazyk a literatúra 
– nemecký jazyk a literatúra 
– slovenský jazyk a literatúra 
– dejepis 
– náuka o spoločnosti 
– náboženská výchova 
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bakalárske štúdium (3-ročné) 
filozofia 
história 
humanitné štúdiá 
psychológia 
religionistika 
žurnalistika 
anglický jazyk pre komerčnú prax 
nemecký jazyk a kultúra 
jazyk a kultúra Slovenska 
učiteľstvo akademických/umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii predmetov: 
– anglický jazyk a literatúra 
– nemecký jazyk a literatúra 
– slovenský jazyk a literatúra 
– dejepis 
– náuka o spoločnosti 
– náboženská výchova 

magisterské štúdium (2-ročné) 
filozofia 
história 
žurnalistika 
učiteľstvo akademických/umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii predmetov: 
– anglický jazyk a literatúra 
– slovenský jazyk a literatúra 
– dejepis 
– náuka o spoločnosti 
– náboženská výchova 

doktorandské štúdium 
Filozofická fakulta mala v akademickom roku 2006/2007 právo uskutočňovať doktorandské štúdium 

v dennej aj externej forme v študijných programoch: 
 

- systematická filozofia, študijný odbor 2.1.2. systematická filozofia 
- teória a dejiny žurnalistiky, študijný odbor 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky 

história, študijný odbor 2.1.9 slovenské dejiny 
 
 
2.2  Výsledky prijímacieho konania 2006/2007 
 

V rámci prijímacieho konania 2006/2007 pre  akademický rok 2007/2008 bolo evidovaných 1318 
prihlášok na štúdium. Filozofická fakulta KU vydala 591 rozhodnutí o prijatí na štúdium, a to v súlade so 
zákonom o vysokých školách a vnútornou legislatívou fakulty (študijný poriadku FF KU – o počte prijímaných 
študentov na fakulte rozhoduje AS FF KU, o počte študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na 
fakulte rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení vedúcich katedier) a pri rešpektovaní stanovených a zverejnených 
podmienok prijatia na štúdium. Na štúdium nastúpilo 343 študentov.  
 
 
2.3  Pripravované študijné programy 
 

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára v akademickom roku 2008/2009 
bakalárske a magisterské študijné programy: 
 
bakalárske študijné programy (denné, trojročné) 

anglický jazyk pre komerčnú prax 
filozofia 
história 
humanitné štúdiá 
nemecký jazyk a kultúra 
jazyk a kultúra Slovenska 
politológia (v akreditácii) 
psychológia 
religionistika 
žurnalistika 
učiteľstvo akademických/výchovných predmetov: 
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 anglický jazyk – slovenský jazyk 
 anglický jazyk – dejepis 
 anglický jazyk – náboženská výchova 
 anglický jazyk – náuka o spoločnosti 
 nemecký jazyk – slovenský jazyk 
 nemecký jazyk – dejepis 
 nemecký jazyk – náboženská výchova 
 dejepis – náboženská výchova 
 slovenský jazyk – náuka o spoločnosti 

slovenský jazyk – náboženská výchova 
 
magisterské študijné programy (denné, dvojročné) 

filozofia 
história 
žurnalistika 
učiteľstvo akademických/výchovných predmetov: 
anglický jazyk – slovenský jazyk  
anglický jazyk – nemecký jazyk  
anglický jazyk – dejepis  
anglický jazyk – náboženská výchova 
nemecký jazyk – slovenský jazyk  
nemecký jazyk – dejepis  
nemecký jazyk – náboženská výchova  
dejepis – slovenský jazyk  
dejepis – náuka o spoločnosti  
dejepis – náboženská výchova  
slovenský jazyk – náboženská výchova  

 
 
 

3  Vedeckovýskumná činnosť 

 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 

 
- nosné smery 

Filozofia  
koordinátori: doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU 
doc. Dr. Michal Altrichter, ThD. 
Systematická filozofia 
koordinátori: prof. Dr. hab. Henryk Kiereś 
doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU 
História 
koordinátori: prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, CSc. 
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 
Slovenské dejiny 
koordinátori: prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, CSc. 
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. 
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, CSc., m. prof. KU (nemecký jazyk a literatúra) 
prof. Kathleen Dubs, PhD. (anglická literatúra) 
doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (anglický jazyk) 
Religionistika 
koordinátor: doc. ThDr. Jana Moricová, PhD. 
Psychológia 
koordinátor: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU 
Žurnalistika 
koordinátori: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. 
Teória a dejiny žurnalistiky 
koordinátori: prof. Dr. hab. Tadeusz Zasepa,  
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doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.  
Učiteľstvo akademických predmetov 
koordinátori: doc. PhDr. Peter Volek, PhD., m. prof. KU (náuka o spoločnosti) 
prof. Kathleen Dubs, PhD. (anglický jazyk a literatúra) 
doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m. prof. KU (slov. jazyk a lit.) 
doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc., m. prof. KU (nem. jazyk a lit.) 
prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, CSc. (dejepis) 
Učiteľstvo výchovných predmetov 
koordinátori: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD. (náboženská výchova) 

 
- 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 všeobecnej lingvistiky, fonetiky a fonológie, 
lexikológie a morfológie. Literatúra zahrňuje výskum a analýzu literárnej tvorby anglickej a americkej literatúry, 
najmä 19. a 20. storočia, ako aj národných literatúr iných anglofónnych krajín. Metodika výučby jazykov je 
zameraná na oblasti alternatívneho vzdelávania, projektového vyučovania a celkovej modernizácie 
a humanizácie školstva. Na katedre sa rozvíja aj nový program Anglický jazyk pre komerčnú prax s dôrazom na 
medzinárodné obchodné prostredie a jeho rozmanitosť.  
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: dejiny nemeckej literatúry, dejiny nemeckej 
kultúry, nemecká jazykoveda, interkultúrna komunikácia, didaktika nemeckého jazyka. Katedra sa orientuje na 
mediálnosť pri didakticko-metodických aspektoch jazyka ako aj na výskum v jednotlivých oblastiach výučby 
literatúry a kultúry. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na výskum v jednotlivých oblastiach 
nemeckého jazyka a kultúry. Tie sa zameriavajú na osvojovanie si osobitostí nemeckého kultúrneho kontextu 
prostredníctvom kultúrnych dialogických metód vo forme kolokvií. Katedra okrem toho ponúka vyučovanie 
holandského jazyka. 
Katedra histórie 
Katedra sa vedecky venuje predovšetkým nasledovnej problematike: dielo Augustína Aurelia, etnogenéza 
Slovanov, stredoveká zbožnosť, ochranná zbroj v stredoveku, monasticizmus v dejinách, reformné hnutie v 
Uhorsku v 16. storočí, národnostné a náboženské rozvrstvenie obyvateľstva Slovenska v 17. – 20. storočí, dejiny 
katolicizmu v 19. a 20. storočí, kultúrne dejiny v prvej polovici 20. storočia v strednej Európe, dejiny spolkov a spolčovania. 
Katedra psychológie 
Katedra psychológie realizuje vedecký výskum a umelecké aktivity, v ktorých uskutočňuje vlastný študijný 
program. Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na základný výskum v oblastiach psychológie 
osobnosti, psychodiagnostiky, psychológie morálneho vývinu, psychológie náboženstva, psychológie motivácie, 
psychológie kreativity, psychológie médií, internetu a komunikácie s cieľom vytvárať podnetné východiská pre 
úspešné vedecko-výskumné aktivity katedry. 
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.  
Členovia KSJL v intencionálno-temporálnych reláciách zabezpečujú odborno-kvalifikačný rast katedry 
doktorandským štúdiom, prípravou na habilitačné a inauguračné konanie.  
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 
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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, výskumu jazykových 
a štylistických vlastností žurnalistických textov. 
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. 
Centrum akademickej prípravy 
Centrum pozostáva z Kabinetu cudzích jazykov, Kabinetu pedagogickej prípravy a Kabinetu pedagogickej praxe. 
Centrum realizuje vedecký výskum v týchto oblastiach: metodika vyučovania anglického jazyka, slovenská próza 
90-tych rokov, španielska filológia, 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. 
 

- podané a riešené projekty 
Granty pridelené Fondom na podporu vedy FF KU v roku 2007 

číslo 
grantu meno riešiteľa názov typ grantu / výstup 

pridelená 
suma 

1/2007 Marek Babic, PhD. 
CEU Summer University. Medieval 
Studies 

účasť na medzinárodnom 
vedeckom seminári 14.609,- Sk 

2/2007 Pavol Labuda, PhD. 
Antická filozofia jazyka; Dejiny 
filozofie jazyka 

vedecko-výskumný pobyt 12.896,-Sk 

3/2007 Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. 
Alasdair MacIntyre´s Revolutionary 
Aristotelianism: Ethics, Resistance 
and Utopia 

dofinancovanie grantu 
15/2006 

4.699,-Sk 

4/2007 PhDr. Dana Baláková, PhD. Somatická frazeológia monografia 40.000,-Sk 

5/2007 PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Sotácke nárečia severovýchodného 
Zemplína z aspektu petrifikácie 
a nivelizácie 

monografia 40.000,-Sk 

6/2007 Eugen Zeleňák, PhD. Moderné teórie vysvetlenia a príčin vysokoškolská učebnica 35.000,-Sk 
7/2007 Pavol Labuda, PhD. Antická filozofia jazyka publikácia – skriptá 28.000,-Sk 

8/2007 Mgr. Baňas Ján 
Aktívna účasť na medzin. konferencii 
v St. Meinrad, IN, USA, 30.7-
3.8.2008 

výstup publikácia 
v renovovanom časopise 43.692,-Sk 

9/2007 
doc. Bžoch Adam, CSc., m. prof. 
KU 

Dvojdňová medzinárodná 
prekladateľská dielňa na FF KU 
v Ružomberku 

 50.000,-Sk 

10/2007 
doc. PhDr. Dan Jiří, CSc., m. 
prof. KU 

Aktívna účasť na medzinárodnom 
psychologickom kongrese v Berlíne v 
dňoch 20.-25.7.2008 /XXIX 
International Congerss of Psychology 

Aktívna účasť na 
medzinárodnom  
kongrese  

35.600,-Sk 
 

11/2007 
PaedDr. Danišková Klaudia, 
PhD. 

Aktívna účasť na medzinárodnom 
psychologickom kongrese v Berlíne v 
dňoch 20.-25.7.2008 /XXIX 
International Congerss of Psychology 

Aktívna účasť na 
medzinárodnom  
kongrese  

35.600,-Sk 
 

12/2007 Dvorský Juraj, PhD. 

Realizácia pobytu v Europäisches 
Übersetzer-Kollegium v nemeckom 
meste Straelen v dňoch 7.1.-
28.1.2008 

vedecko-výskumný pobyt 
15.000,-Sk 

 

13/2007 Hrkút Ján, PhD. 
Výskumný pobyt, 25.6.-9.7.2008, 
Milltown Institute Dublin 

výstup – publikácia v zahr. 
index. časopise 

31.000,- Sk 

14/2007 Kaščáková Janka, PhD. 

Aktívna účasť na výročnej konferencii 
Európskej asociácie pre štúdium 
angličtiny (ESSE) v dňoch 22.-
26.8.2008 v Aarhuse – Dánsko 

Aktívna účasť na  
konferencii 
 

27.000,-  Sk 
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číslo 
grantu meno riešiteľa názov typ grantu / výstup 

pridelená 
suma 

15/2007 Kuna Marián, MA, MPhil., PhD. 
Výskumný pobyt v Edinburgu v 
dňoch 12.6.-19.6.2008 

výstup -  publikácia v index. 
časopise 

32.360,- Sk 

16/2007 Kuna Marián, MA, MPhil., PhD. 

Pokrytie časti nákladov spojených s 
aktívnou účasťou na medzinárodnej 
konferencii v St. Meinrad, IN, USA, 
30.7-3.8.2008 

výstup – publikácia 
v renovovanom časopise 

43.692,-Sk 

17/2007 Labuda Pavol, PhD. 
Vedecko-výskumný pobyt v dňoch 
16.-22.6.2008 na univerzite v Pisa 

príprava a odovzdanie ved. 
štúdie do karentovaného 
časopisu 

33.624,- Sk 

18/2007 Labuda Pavol, PhD.  
Príprava vedeckej štúdie pre 
indexovaný časopis Filozofia 

vedecko-výskumný pobyt na 
Universitat de Barcelona 
v Španielsku 

41.760,-Sk 
 

19/2007 PaedDr. Labudová Katarína  
Aktívna účasť na zahraničnej 
medzinárodnej konferencii The Body 
in Anglophone Culture dňa 8.6.2008 

výstup - článok do medzin. 
zborníka 

17.427,-Sk 
 

20/2007 PaedDr. Labudová Katarína  

Aktívna účasť na zahr. 
medzinárodnej konferencii Images of 
Fear v dňoch 3.-10.10.2008 na 
LERMA,Université de Provence vo 
Francúzsku 

výstup - článok do medzin. 
zborníka 

17.427,-Sk 

21/2007 PaedDr. Labudová Katarína  
Aktívna účasť na zahraničnej 
medzinárodnej konferencii Gender 
Trouble v dňoch 17.-18.4.2008 

výstup - článok do medzin. 
zborníka 

15.510,-Sk 

22/2007 Lajčiaková Petra 

Aktívna účasť na medzinárodnom 
psychologickom kongrese v Berlíne v 
dňoch 20.-25.7.2008 /XXIX 
International Congerss of Psychology 

Aktívna účasť na 
medzinárodnom  
kongrese  

35.600,-Sk 

23/2007 Ligoš Milan 
Základy vyučovania slovenského 
jazyka a literatúry 

monografia 48.000,-Sk 

 
Ostatné riešené a získané projekty 

pracovisko 
vedúci 

projektu 
spoluriešitelia 

projektu 
názov projektu 

typ 
projektu 

 

grantová 
organizáci

a 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

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

Science-Religion 
Dialogue and 
Critical Thinking 

výskumný 

Metanexus 
Institute on 
Religion 
and 
Science, 
Philadelphi
a, PA, USA 

2004-2007 5.000$ 

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 
Forschunsstipendie
n im Ausland 

výskumný 
Stiftung 
Auxilium, 
SRN 

2006-2007 
30.000,
- EUR 

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. 

- 

Štipendiá  
doktorandov 
v študijnom odbore 
história 

rozvojový 
Stiftung 
Auxilium, 
SRN 

2006-2009 
19.200 
,-EUR 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

Pavol Labuda, 
PhD. 

International 
Research Program 
of the Faculty of 
Arts and Letters 
(2008) – SRN č.: 
443.20070663/218
85 

výskumný Fideta, SRN 2007-2008 
40.000,
- EUR 
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pracovisko 
vedúci 

projektu 
spoluriešitelia 

projektu názov projektu 
typ 

projektu 
 

grantová 
organizáci

a 

doba 
trvania 

výška 
grantu 

Filozofická 
fakulta 

doc. PhDr. 
Imrich Vaško, 
CSc. 

- 

Centre for 
Interdisciplinary 
Studies II. č.: 
443.20060103/207
21 

výskumný Fideta, SRN 2006-2008 
19.500,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Juraj 
Dvorský - 

Ausstattung des 
germanistischen 
Lehrstuhls der 
Universität 
Ružomberok 

rozvojový 
Renovabis, 
SRN 2004-2007 

11.000,- 
EUR 

Katedra 
Filozofie 

Marian Kuna, 
MA, MPhil, 
PhD. 

- 

Scholarship 
Program for 
Central and 
Eastern Europe 
(2007) – SRN č.: 
443.20070766/218
85 

výskumný Fideta, SRN 2007-2008 
10.000,
- EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Michaela 
Kováčová 
 

- 

Výskumný pobyt 
v rámci štipendia 
DAAD -Friedrich-
Schiller-Universität 
Jena, 

výskumný DAAD 
17.6.- 
30.9.2007 

3.900,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Michaela 
Kováčová 
 

- 
Interkulturelle 
Ausbildung II – 
IHI Zittau 

Učiteľská 
mobilita 

IHI 
29-
30.1.2007 

250,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Michaela 
Kováčová 
 

Dr. Marion Dathe 

Interkulturelle 
Lernstille – 
Interkulturelle 
Sommerakademie, 
Friedrich-Schiller-
Universität Jena 

workshop Interculture 4.9.2007 
250,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Michaela 
Kováčová 

- 
Interkulturelle 
Ausbildung I 

Učiteľská 
mobilita  

IHI 9.-2.10.2007 
500,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Marta 
Maňáková 
 

- 

Štipendijný 
prekladateľský 
pobyt v 
Amsterdame 
(Holandsko), cieľ: 
preklad diela 
Stratený syn J. 
Bernlefa,  

 vedecký 
Holandská 
jazyková 
únia 

4.6. 2007 – 
29. 6. 2007 

1.100,- 
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Mgr. Peter 
Bereta 
 

- 

Universität Wien, 
Institut für 
Germanistik 
Rakúsko,  

výskumný SAIA 
03. 11. 
2006– 28. 
02. 2007 

4.160,-  
EUR 

Katedra 
germanistiky 

Doc. Mgr. 
Adam Bžoch, 
CSc., m. prof. 
KU 

- 

Štipendijný 
prekladateľ - ský 
pobyt 
v Amsterdame 
Holandsko 

vedecký 
Het 
Vertalershu
is 

1. – 28. 
august 2007 

350,- 
EUR 

Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dalibor 
Mikuláš 

KAJL: Mgr. Janka 
Kaščáková, PhD., 
PaedDr. Alexandra 
Bagiová, CAP: 
PaedDr. Aurélia 
Plávková 

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

rozvojový 
Európsky 
sociálny 
fond 

2005-2007 
7.051.47
0,-Sk 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 
 

- 

Department of 
Psychology - 
Training programs 
(2007) – SRN 
č. 443.20070234 

rozvojový Fideta, SRN 2007-2010 
88.000,
- EUR 

 
Zapojenosť vo vedeckých projektoch 

pracovisko FF KU účastník názov projektu 
grantová 

organizácia 
doba 

trvania 
typ 

projektu 
domáci / 

zahraničný 

Katedra filozofie Ján Hrkút, 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. 

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. 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. Eugen 
Zeleňák, 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 Mgr. Ján Baňas  
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. 

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

VEGA 
2005-
2007 vedecký domáci 

Katedra filozofie 
Marian Kuna, 
MA, MPhil, 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. 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. Ján Baňas 

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. Júlia 
Aguado 

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 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu 
grantová 

organizácia 
doba 

trvania 
typ 

projektu 
domáci / 

zahraničný 

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. Eugen 
Zeleňák, PhD. 

Kapitoly zo súčasnej 
filozofie dejín – 
učebné texty č.: 
3/5158/07 

KEGA 
2007-
2009 výskumný domáci 

Katedra filozofie 
Mgr. Dana 
Korineková 

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

KEGA 
2006-
2008 výskumný domáci 

Katedra filozofie 
doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

Antológia z diel 
filozofov – patristika a 
scholastika 

Juhonemecká 
provincia Spoločnosti 
Ježišovej 

2004-
2007 

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 
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 

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 
Mgr. Peter 
Šoltés, PhD.  

Duchovná tvorba 
v latinskom 
a slovenskom jazyku 
v prostredí 
slovenských 
vzdelancov 15. - 19. 
storočia č.: 2/6143/6 

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 
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., m. 
prof. KU 

Evaluace kurzů 
celoživotního 
vzdělávání na 
Masarykově univerzitě 
v Brně, č.:3e/2006  

FRVŠ MŠMT ČR 
2006-
2008 

Projekt 
v oblasti 
vzdelávania 
a rozvoja 
vysokej 
školy  

zahraničný 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu 
grantová 

organizácia 
doba 

trvania 
typ 

projektu 
domáci / 

zahraničný 

Katedra 
psychológie 

doc. PhDr. Jiří 
Dan, CSc., m. 
prof. KU 

Zkvalitnění oborové 
přípravy studentů 
posílením didaktické 
komponenty 
vzdělávacích 
programů 
č.: 3c/2006 

FRVŠ MŠMT ČR 
2006-
2008 

Projekt 
v oblasti 
vzdelávania 
a rozvoja 
vysokej 
školy  

zahraničný 

Katedra 
psychológie 

Mgr. Juraj 
Holdoš, PhD. 

Wissenschaftliche 
Dimensionen der 
journalistischen 
Kommunikation 
(Viedeň – Bratislava – 
Ružomberok) 

APVV 
2005-
2007 

vedecký domáci 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

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

KEGA 
2006-
2008 

výskumný domáci 

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-
2008 

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 adolescenciuč.: 
VII/1/05 

CGA 

01/ 2004 
– 
12/2007 
 

výskumný domáci 

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. 

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

VEGA 
2006-
2008 

vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Imrich 
Gazda 

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

VEGA 
2006-
2008 

vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Peter 
Kravčák 

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

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

organizácia 
doba 

trvania 
typ 

projektu 
domáci / 

zahraničný 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Miroslav 
Volček 

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 

Mgr. Juraj 
Považan 

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

VEGA 
2007-
2009 

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-
2008 výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. 
Andrej Tušer, 
CSc. 

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

KEGA 
2006-
2008 výskumný domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc.  

Explanácia princípov 
stavby a fungovania 
jazyka  
č. 1/3692/06  

VEGA 
2006-
2008 

vedecký domáci 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. PhDr. 
Danuša 
Serafínová, CSc., 
m. prof. UK 

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

KEGA 
2006-
2008 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 

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 
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pracovisko FF KU účastník názov projektu 
grantová 

organizácia 
doba 

trvania 
typ 

projektu 
domáci / 

zahraničný 
Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PhDr. Dalibor 
Mikuláš 
 

program na podporu 
mobilít študentov, 
doktorandov, 
vysokoškolských 
učiteľov a 
výskumných 
pracovníkov – 
vedecký pobyt na 
University of Notre 
Dame USA 

Národný  štipendijný  
program SR  
 

06 – 07 
2007 

vedecký domáci 

Katedra 
anglického jazyka 
a literatúry 

PhDr. Dalibor 
Mikuláš 
 

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

VEGA 
2006-
2009 vedecký domáci 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

PaedDr. Edita 
Príhodová, 
PhDr. 

Systematizácia 
kategoriálneho 
aparátu kulturológie 
č.: 1/4659/07 

VEGA 
2007-
2010 

vedecký domáci 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

doc. PaedDr. 
Milan Ligoš, 
CSc., m. prof. KU 

Slovenčina 
v komunikácii 
a kultúrnom kontexte 
pre cudzincov 
č.: 3/5054/07  

KEGA 
2007-
2010 výskumný domáci 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, PhD. 

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

VEGA 
2007-
2010 vedecký domáci 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, PhD. 

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

VEGA 
2007-
2010 vedecký domáci 

Katedra 
slovenského jazyka 
a literatúry 

PaedDr. Edita 
Príhodová, PhD. 

Systemizácia 
kategoriálneho 
aparátu kulturológie  
č.: 1/4659/07  

KEGA 
2007-
2010 

výskumný domáci 

 
– perspektívy 

- jazykovedný (slovenský, anglický, nemecký jazyk a metodika ich výučby), literárnovedný výskum, 
- filozoficko-systematický výskum (oblasť bioetiky, vzťahu vedy a náboženstva, teórie vedy, politickej filozofie), 
- 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), 
- výskum použitia informačno-komunikačných technológií, 
- žurnalistický a masmediálny výskum. 
 
 
3.2  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 

a) doktorandské štúdium (uskutočňované) 
Katedra anglického jazyka a literatúry 
Mikuláš Dalibor,  PhDr. - doktorandské štúdium na KAA PU v Prešove, ukončenie v r. 2009. Téma dizertačnej 
práce: Súhra lingvistických a extralingvistických faktorov s osobitým dôrazom na vypožičané slová v americkej 
angličtine 20. storočia.  
Bagiová Alexandra,  PaedDr. - KAJ FHV PU v Prešove, ukončenie v r. 2009. Téma dizertačnej práce: Gotické 
elementy v amerických poviedkach obdobia romantizmu. 
Matisková Dagmar, Mgr. – doktorandské štúdium na KAA UPJŠ, ukončenie v r. 2012. Téma dizertačnej práce: 
Ekvivalencia v právnickom texte. 
Labudová Katarína, PaedDr. – doktorandské štúdium na KAA FF Masarykovej univerzity v Brne, ČR, 
ukončenie v r. 2009. Téma dizertačnej práce: De/construction of the Subject. The Issues of Subject and Memory 
in the Works of Margaret Atwood and Angela Carter with the Emphasis on Genre 
Katedra filozofie 
Baňas, Ján, Mgr. - doktorandské štúdium na KF FF KU v Ružomberku od r. 2005, ukončenie v r. 2009. Téma 
dizertačnej práce: Rawls on Liberal Neutrality. Analysis and Critique. 
Mojžišová, Dana, Mgr. - doktorandské štúdium na KF FF KU v Ružomberku od r. 2005, ukončenie v r. 2009. 
Téma dizertačnej práce: Lexikografická analýza vybraného pojmu v diele Tomáša Akvinského. 
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Katedra germanistiky 
Bereta Peter,  Mgr. - doktorandské štúdium na PF UK v Bratislave, ukončenie v r. 2008. Téma dizertačnej práce: 
Durch Medien zur Kommunikation. 
Juhásová Jana, Mgr. - doktorandské štúdium na FF UK v Bratislave, ukončenie v r. 2009. Téma dizertačnej 
práce: Zaradenie hudby do vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka a jej vplyv na rozvoj jazykových 
kompetencií.  
Kováčová Michaela, Mgr. - doktorandské štúdium na Internationales Hoschulinstitut Zittau, SRN, ukončenie v 
r. 2008. Téma dizertačnej práce: Faktory heterogenity podnikovej kultúry dcérskych spoločností z nemecky 
hovoriacich krajín na Slovensku so zameraním na interkultúrnu komunikáciu.  
Marta Maňáková, Mgr. – doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, ukončenie v. r. 
2012. Téma dizertačnej práce: Nizozemská literatúra druhej polovice 20. storočia a jej vzťah k mytológiám 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Juhásová Jana, Mgr. - doktorandské štúdium na FF  UK v Bratislave, ukončenie v r. 2008. Téma dizertačnej 
práce: Modlitba v slovenskej poézii 20. storočia 
Vilčeková Katarína, Mgr. - doktorandské štúdium na FHV UMB v Banskej Bystrici, ukončenie v r. 2009. Téma 
dizertačnej práce: Voda a liečivé pramene v staršej slovenskej literatúre 
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy 
Iskrová Daniela, ThLic. – doktorandské štúdium TF KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2008. Téma dizertačnej 
práce: Exegeticko – teologický komentár k Prvému Jánovmu listu. 
Kostúrová, Ivana, ThLic. – doktorandské štúdium TF KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2009. Téma dizertačnej 
práce: Ekleziologický a ekumenický rozmer v tvorbe Luigiho Sartoriho. 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa 
Kekeliaková Monika, Mgr.–  doktorandské štúdium na KSJL UK v Bratislave, ukončenie v r. 2010. Téma 
dizertačnej práce: Interpretačno-poetologická reflexia poézie Pavla Ušáka-Olivu. 
Centrum akademickej prípravy 
Timková Milada, Mgr. – doktorandské štúdium na Autonomnej univerzite v Madride, ukončenie v r. 2012. 
Téma dizertačnej práce: Španielske adjektívne gerundium 
Orthová Eva, PaedDr. -  doktorandské štúdium na FF PU v Prešove, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej 
práce: Podoby idolu v slovenskej próze 90-tych rokov 
 

b) philosophiae doctor (ukončené štúdium v roku 2007) 
Katedra anglického jazyka a literatúry 
Kaščáková Janka, Mgr.: Modernizmus v diele Katherine Mansfield, KAJ UK v Bratislave 
Katedra histórie 
Huťka Miroslav, Mgr.: Ochranná zbroj v stredoveku, Katedra slovenských dejín FF UK v Bratislave  
Katedra psychológie  
Holdoš Juraj, Mgr.: Psychológia reklamy, FF KU v Ružomberku 
Centrum akademickej prípravy 
Plávková Aurélia, PaedDr.: Periodická tlač Československého odboja v Anglicku., KŽ FF KU v Ružomberku 
 
 
3.3  Doktorandské štúdium 
 
Študijný program: teória a dejiny žurnalistiky (v študijnom odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky) 
Absolventi 2007: 
PhDr. Pavol HOLEŠTIAK: Pavol Hrtus - osobnosť, spisovateľ a publicista. Školiteľ: doc. PhDr. Danuša 
SERAFÍNOVÁ, CSc., m. prof. UK  
Mgr. Juraj HOLDOŠ: Komunikácia vo virtuálnej realite. Školiteľ: prof. Dr. hab. Tadeusz ZASĘPA 
Ing. Rastislav GALAN: Internet v žurnalistickom procese. Školiteľ: doc. ThDr. Peter OLEKŠÁK, PhD. 
PhDr. Jozef LAPŠANSKÝ: Vnímanie sociálnej náuky cirkvi v stanoviskách novinárov. Školiteľ: doc. ThDr. Peter 
OLEKŠÁK, PhD. 
Ing. Juraj POVAŽAN: Nové informačné technológie a ich vplyv na žurnalistiku v procese výskumu, edukácie 
a praxe. Školiteľ: doc. PhDr. Imrich JENČA, PhD.  
PaedDr. Aurélia PLÁVKOVÁ: Periodická tlač Československého odboja v Anglicku. Školiteľ: doc. PhDr. Danuša 
SERAFÍNOVÁ, CSc., m. prof. UK  
 
Študijný program: systematicá filozofia (v študijnom odbore2.1.2 Systematická filozofia) 
Absolventi 2007: 
Mgr. Peter FEKIAČ: Mystika dejín a poznania vo svetle neotomizmu Jacquesa Maritaina. Školiteľ: prof. ThDr. 
PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 
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3.4  Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti (monografie, knižné publikácie) 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
AAA Hidalgo Alonso C.: Denominadores comunes hacia una versión visual, de la gramática. Morisville, 2007, 
103. s. ISBN 978-1-4303-2896-4 
AAA Nemeš, Jaroslav – Ďurčo, Marek: Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des 
Bistums Neutra. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 441 s. ISBN 978-
83-7490-119-2 
AAA Nemeš, Jaroslav: Kodex von Neutra. Geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer 
Nachfolger von Aachen. Győr: Palatia, nyomda és kiadó, 2007, 166 s. ISBN 978-963-7692-15-4 
AAA Olexák, Peter: Inquisizione romana e gli ebrei nell’età del grande disciplinamento (1542-1648). Roma 
2007. 300 s. ISBN: 978-88-270-0618-4 
AAA Zmátlo, Peter: Dejiny Slovenskej ligy na Spiši. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2007. 120 s. ISBN 978-83-7490-118-5 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
AAB Bžoch, Adam: Psychoanalýza na periférii. Bratislava: Kalligram, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7149-927-5 
AAB Labuda, Pavol: Onto-teológia: Plotinus verzus Heidegger. Ružomberok: Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007. 226 s. ISBN 978-80-80841-182-9. 
AAB Mlacek, Jozef: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku 2007. 123 s. 
ISBN 978-80-8084-172-0 
AAB Mlacek, Jozef: Tvary a tváre frazém v slovenčine, Druhé upravené vydanie, Bratislava: Stimul 2007. 159 s. 
ISBN 978-80-89236-21-3 
AAB Mlacek, Jozef: Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická 
fakulta 2007. 380 s. ISBN 978-80-8084-239-0 
 
3.5  Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí 
 
Katedra anglického jazyka a literatúry  
Názov: Týždeň vedy na KAJL 2007 
Vedecká prednáška prof. Kathleen Dubs, PhD. s názvom Harry Bailly – The Accidental Pilgrim pripravená 
v spolupráci so SKASE (Slovenskou asociáciou pre štúdium angličtiny) 
Dátum, miesto: 15. november 2007, FF KU v Ružomberku 
 
Katedra filozofie 
Názov: Medzinárodná konferencia Prenatal Human Development. Analysis and Critique, v rámci grantu 
VEGA 1/2504/05 Vznik a prenatálny vývin človeka. Dátum, miesto: 8.-9. november 2007, FF KU v 
Ružomberku 
 
Katedra germanistiky 
Názov: Prvé hodiny vyučovania nemeckého jazyka; prednášajúci: Mgr. Lysann Schönherr 
Dátum, miesto: 23. 2. 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Holandská jazyková únia; prednášajúci: Marc le Clerq, Maya Rispens (Holandsko) 
Dátum, miesto: 15. 5. 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Švajčiarsko – ostrov?; prednášajúci: Claude – Andre Barbey (radca Švajčiarskeho veľvyslanectva  
v Bratislave) 
Dátum, miesto: 9. 11. 2007, FF KU, Ružomberok 
Názov: Jozef Felix a jeho historická prekladateľská metóda; prednášajúca: PhDr. Jana Truhlářová, CSc. 
(Katedra romanistiky, FF UK Bratislava) 
Dátum, miesto: 15. 11. 2007, FF KU, Ružomberok  
 
Katedra histórie 
Názov: Medzinárodná konferencia Aktuálny stav výskumu počiatkov osídlenia východných Karpát, v rámci 
Týždňa vedy EU (odznelo 5 prednášok, z toho 4 zahraničné) 
Dátum, miesto: 15.11.2007, Ružomberok 
Názov: Vedecký seminár Národ v kresťanskom učení 
(odzneli 3 prednášky, z toho 1 zahraničná) 
Dátum, miesto: 26.10.2007, Ružomberok 
Názov: Prednáška doc. PaedDr. Martina Weissa, ThD.: Katolícka Církev na jihu Čech ve světle archívnich 
dokumentů (roky 1947-1972) (Jihočeská univerzita České Budějovice) 
Dátum, miesto: 17. 10. 2007, Ružomberok 
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Názov: Prednáška Ing. Mariána Tkáča, PhD.: Vznik centrálneho bankovníctva na Slovensku. (Archív NBS, 
Bratislava) 
Dátum, miesto: 25. 10. 2007, Ružomberok 
 
Katedra psychológie 
Názov: Medzinárodný odborný seminár Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich štandardizovanými 
testami I.  
Dátum, miesto: 4. – 5. september 2007 FF KU Ružomberok 
Názov: Hosťovská prednáška, workshop Terapia pevným objatím; prednášajúca: PhDr. Jiřina Prekopová 
(prezidentka Spoločnosti pre terapiu pevným objatím, Nemecko) 
Dátum, miesto: 22. 5. 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Hosťovská prednáška, workshop Interpersonálna komunikácia; prednášajúci: Dr. Józef Szopiński 
(Univerzita Rzeszów, Poľsko) 
Dátum, miesto: 19. 2. – 20. 2. 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Hosťovská prednáška Anglický jazyk v psychologickej teórii a praxi;  
prednášajúci: PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD., UKF Nitra 
Dátum, miesto: 28. 2. 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Medzinárodný odborný seminár Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich štandardizovanými testami II. 
(Katedra psychológie FF KU Ružomberok – Spoluorganizátor) 
Dátum, miesto: 9. – 10. november 2007 FF KU Ružomberok 
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy 
Názov: Nové trendy v biblistike. Konferencia usporiadaná katedrou RaNV v rámci Týždňa vedy EU 
Dátum, miesto: 13.11.2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Mariánske pútnické miesta na Slovensku. Konferencia usporiadaná v rámci projektu KEGA 
Dátum, miesto: 28.11.2007, FF KU Ružomberok 
 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Názov: Prednáška doc. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. Z hydronymie horného povodia Váhu  
Dátum, miesto: 27. 3. 2007, FF KU, Ružomberok 
Názov: Prednáška prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc. Tvorivosť jazyka 
Dátum, miesto: 23. apríl 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: profesorská prednáška doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., m. prof. Niektoré parametre zdravej 
komunikácie 
Dátum, miesto: 14.3.2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Odborný seminár v rámci Týždňa vedy EÚ Reflex vedeckovýskumných aktivít 
Dátum, miesto: 12.11.2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii 
Dátum, miesto: 27. – 28. 8. 2007, Ružomberok 
Názov: XVII. kolokvium mladých jazykovedcov (v spolupráci s JÚĽŠ pri SAV) 
Dátum, miesto: 7. – 9. 11. 2007, Škutovky – Liptovská Osada 
Názov: Beseda s I. Štrpkom  spojená s odovzdaním knižného daru 100 kníh pre ZC od Tatrabanky 
a vydavateľstva K. K. Bagalu 
Dátum, miesto: 16. 5. 2007, Ružomberok 
Názov: Prednáška a výstava – Ján Okáľ: Srdcom som zo Slovenska nikdy neodišiel 
Dátum, miesto: marec 2007, Liptovské múzeum v Ružomberku 
 
Katedra žurnalistiky 
Názov: Seminár s medzinárodnou účasťou na tému  Samizdatové náboženské periodiká pred rokom 1989 (O 
hodnote samizdatu).  
Dátum, miesto: 15. 11. 2007, FF KU Ružomberok 
 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa 
Názov:  Odborný seminár Ladislav Hanus – osobnosť a dielo; Kultúra ako priestor rozlišovania 
Dátum, miesto: 26. február 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Hosťovská prednáška prof. PhDr. Márie Bátorovej , CSc., (Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave) na 
tému: Fenomén „vnútorná emigrácia“ ako výsledok totalitných systémov (Na živote a diele Pavla Straussa) 
Dátum, miesto: 25. apríl 2007, FF KU Ružomberok 
Názov: Vedecká konferencia Hanusov otvorený dialóg s kultúrou SEKCIA I – IV  
Dátum, miesto: 23. – 24. október 2007, FF KU Ružomberok 
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4  Medzinárodná spolupráca 

 
a) učiteľská mobilita do zahraničia 
 
konferencie a sympóziá 

Pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia 

Destinácia 
mobility 

doba 
trvania 

mobility 
Katedra 
anglického 
jazyka a 
literatúry 

Janka 
Kaščáková, 
PhD. 

konferencia 
Katherine 
Mansfield´s Lonely 
Spinsters 

PASE – Polish 
Association for the 
Study of English 2007 

University of 
Silesia, Sczyrk, 
Poľská republika 

19. – 
21.4.2007 

Katedra 
anglického 
jazyka a lit. 

prof. 
Kathleen 
Dubs 

konferencia 
Benjamin Franklin, 
American Satirist PASE 2007 

University of 
Silesia, Sczyrk, PR 

19. – 
21.4.2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Pavol 
Labuda, 
PhD. 

konferencia 

Konceptuálna analýza 
argumentu 
potencionality 
v prospech ochrany 
ľudských embryí 

Třetí brněnské bioetické 
dni Život je dar 

Brno, Česká 
republika 14.10. 2007 

Katedra 
filozofie 

Marian 
Kuna, MA, 
MPhil, 
PhD. 

konferencia 

MacIntyre´s Search 
for a Defensible 
Aristotelian Ethics 
and the Role of 
Metaphysics 

Alasdair MacIntyre´s 
Revolutionary 
Aristotelianism: Ethics, 
Resistance and Utopia  

London 
Metropolitan 
University, Veľká 
Británia 

29.6. – 
1.7.2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján 
Hrkút, 
PhD. 

konferencia 
Analýza problému 
pred/selekcie pohlavia 
plánovaného dieťaťa 

Třetí brněnské bioetické 
dni Život je dar 

Brno, Česká 
republika 

14.10.2007 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

konferencia 

Začiatok 
individuálneho 
ľudského života 
z pohľadu filozofie 

Třetí brněnské bioetické 
dni Život je dar 

Brno, Česká 
republika 

13. 10.2007 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. 
Peter Volek, 
PhD. 

konferencia 
Dôležitosť argumentácie 
pri hodnotení klonovania 
človeka 

Třetí brněnské bioetické 
dni Život je dar 

Brno, Česká 
republika 14.10..2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, 
PhD. 

konferencia 

A Problem for the 
Kantian-style Critique 
of the Traditional 
Metaphysics 

Trandisciplinarity and 
the Unity of Knowledge 

Philadelphia, PA, 
USA 

2.6. - 6.6. 
2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, 
PhD. 

konferencia 
A problem for 
Popper´s Fallibilism Rethinking Popper 

AV ČR Praha, 
Česká republika 

10.11. - 14.11. 
2007 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

sympózium 
Wspólczesna 
pedagogika – gdzie 
popełniom bląd? 

Sympozjum O naprawę 
polskiej szkoły 

Radom, Poľská 
republika 5.3.2007 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab.  
Henryk 
Kiereś 

konferencia 
Granice wolnośći w 
sztuce 

XLIX Tydzień 
Filozoficzny Wolność 
i jej granice 

KUL Lublin, 
Poľská republika 12.-15.3. 2007 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab.  
Henryk 
Kiereś 

konferencica 

Podstawy 
wychowania: 
aretologia czy 
aksjologia?  

VI Ogólnopolska 
Konferencja Nauczycieli 
i Wychowawców 
Pedagogyka klasyczna 
wobec wyzwań 
wspólczesności 

KUL Lublin, 
Poľská republika 

10.3.2007 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

sympózium 
Czy artysta jest 
stwórcą? 

VI Międzynarodowe 
Sympozjum z cyklu: 
Przyszłość cywilizacji 
Zachodu: Ewolucjonizm 
czy kreacjonizm 

KUL Lublin, 
Poľská republika 

18.4.2007 

Katedra 
filozofie 

prof. Dr. 
hab. 
Henryk 
Kiereś 

sympózium 
O prawdzie i 
prawdziwości 

VIII Sympozjum 
Tarnogórske Mass 
media dla prawdy 

Tarnówskie Góry, 
Poľská republika 

27.10.2007 

Katedra 
histórie 

Mgr. Peter 
Šoltés, PhD. konferencia 

Disciplinierung des 
Klerus der 
Munkatscher Diözese 
im 18. Jahrhundert 

Symbolae. Wege der 
Erforschung der griechisch-
katholischen Erbe. 
Internationale Konferenz 
zum Andenken and en 100. 
Togestag von Nikolaus 
Nilles SJ. 

Szent Atanáz 
Görög Katholikus 
Hittudományi 
Főiskola, 
Nyíregyháza, 
Maďarsko 

22. - 
24.11.2007 
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Pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia 

Destinácia 
mobility 

doba 
trvania 

mobility 

Katedra 
histórie 

Mgr. Peter 
Šoltés, PhD. konferencia 

Ausuferung des 
ruthenischen Flusses. 
Migration im 
nordöstlichen Ungarn im 
17.-18. Jahrhundert und 
ihre Auswirkung auf die 
konfesionellen 
Verhältnisse 

Religion als 
Integrationsfaktor für 
die Migration im 
Südosten der 
Habsburgermonarchie 
im 18. Jahrhundert 

Ulm, Nemecko 
10. - 
15.5.2007 

Katedra 
histórie 

PhDr. Pavol 
Mačala,CSc. konferencia 

Pochodzenie Slowian 
i ich duchowi Ojcowie Sv. Cyril a Metod 

Sandomierz, 
Poľská republika 14.2.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 

konferencia 
Morálne úsudky 
adolescentov 

Sociálne procesy a 
osobnosť 

Brno, Česká 
republika 

13.9. – 
14.9.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Klaudia 
Danišková, 
PhD. 

konferencia 
Vývin tvorivosti od 
predškolského veku 
po ranú dospelosť 

Sociálne procesy a 
osobnosť 

Brno, Česká 
republika 

13.9. – 
14.9.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Klaudia 
Danišková, 
PhD. 

konferencia 

Na klienta zameraný 
prístup 
a psychoterapia v 21 
storočí. Hľadanie 
významu zmeny 

II. Medzinárodná 
psychoterapeutická 
konferencia 

Brno, Česká 
republika 26.8.2007 

Katedra 
psychológie 

doc. PhDr. 
Jiří Dan, 
CSc., m. 
prof. KU 

konferencia 

Některé nové 
psychologické metody 
posuzování zdraví 
jednotlivce 

Škola a zdraví, 
medzinárodná vedecká 
konferencia 

Brno, Česká 
republika 

27.8. – 
29.8.2007 

Katedra 
psychológie 

doc. PhDr. 
Jiří Dan, 
CSc., m. 
prof. KU 

odborný 
seminár 

WISC-IV a WISC–IV 
Integrated – našw 
zkušenosti 
a informace pro 
uživatele testů PDW 
a WISC-III 

Plzeňský psychologický 
den 

Plzeň, Česká 
republika 14.12.2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

Mgr. Jana 
Juhásová 

konferencia 
Páter noster 
súčasného hrdinu 
literárnych textov 

A torontói Pax Romana 
XX. Konferenciája: Quo 
vadis? 

Toronto, Kanada 8.9. 2007 

katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Anton 
Lauček, 
PhD. 

konferencia 

Kniha ako zdroj 
informácií, ktoré sa 
čitateľ nemal 
dozvedieť 

Kniha v 21. století 
Slezská univerzita, 
Opava, Česká 
republika 

7.-8.2. 2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Anton 
Lauček, 
PhD. 

konferencia 
Fantasy literatúra pre 
deti a mládež 

Komunikace jako klíč 
k dětem a mládeži – 11. 
kulatý stůl 

Pedagogická 
fakulta Ostravskej 
univerzity, 
Ostrava, Česká 
republika 

15.-16.11. 
2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

doc. 
PaedDr. 
Milan 
Ligoš, CSc. 

konferencia 

Žiak v programe 
motivačného 
pôsobenia vo 
vyučovaní 
materinského jazyka 

Komunikace jako klíč 
k dětem a mládeži – 11. 
kulatý stůl 

Pedagogická 
fakulta Ostravskej 
univerzity, 
Ostrava, Česká 
republika 

15.-16.11. 
2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Edita 
Príhodová, 
PhD.. 

konferencia Július Satinský deťom 
Komunikace jako klíč 
k dětem a mládeži – 11. 
kulatý stůl 

Pedagogická 
fakulta Ostravskej 
univerzity, 
Ostrava, Česká 
republika 

15.-16.11. 
2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Edita 
Príhodová, 
PhD.. 

konferencia 
Konotácie domu 
a domova v diele 
Janka Silana 

Svět v české a slovenské 
literaturě – česká 
a slovenská literatura ve 
světe 

ÚBK FPF SU 
v Opavě, Opava, 
Česká republika 

11.-12.9. 2007 

Katedra 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Katarína 
Vilčeková, 
PhD.. 

konferencia 
Cestopisná 
a memoárová tvorba 
Jána Simonidesa 

Svět v české a slovenské 
literaturě – česká 
a slovenská literatura ve 
světe 

ÚBK FPF SU 
v Opavě, Opava, 
Česká republika 

11.-12.9. 2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Prof. Dr. 
Hab. 
Tadeusz 
Zasępa 

konferencica 
Mentálne zmeny 
v spoločnosti pod 
vplyvom médií 

Univerzita v Olomouci 
Olomouc, Česká 
republika 14.1.2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Prof. Dr. 
Hab. 
Tadeusz 
Zasępa 

konferencica 
Media a opinia 
społeczna 

Kňažský seminár v 
Olomouci 

Olomouc, Česká 
republika, Česká 
republika 

14.1.2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Prof. Dr. 
Hab. 
Tadeusz 
Zasępa 

konferencica 
Média, novinářství a 
spoločnost 

Mediální gramotnost: 
vzdelávaní profesionálů i 
veřejnosti 

Karlova univerzita 
– Goethe Institut, 
Praha,  Česká 
republika 

16. – 
17.4..2007 
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Pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok 

usporiadateľ/názov 
podujatia 

Destinácia 
mobility 

doba 
trvania 

mobility 

Katedra 
žurnalistiky 

Prof. Dr. 
Hab. 
Tadeusz 
Zasępa 

sympózium 

Duszpasterz wobec 
potrzeb człowieka w 
krajach 
postkomunistycznych 

IV Sympozjum Misyjne 
Salwatioranów Wiara wobec 
ideologii. Ewangelizacja w 
krajach 
postkomunistycznych dziś 

Bagno, Taliansko 21.4.2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Prof. Dr. 
Hab. 
Tadeusz 
Zasępa 

sympózium 

Media – młodzież – 
wartości moralne w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

Sejm Rzeczpospolitej – 
Światowy Dzień 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Warsawa, Poľská 
republika 

17 – 
18.05.2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Imrich 
Gazda 

konferencia 

Videnie tragických 
životných udalostí 
očami dieťaťa 
v historickej novele 
Antona Laučeka Cez 
utrpenie 

Komunikace jako klíč 
k dětem a mládeži 

Pedagogická 
fakulta Ostravskej 
univerzity, 
Ostrava, Česká 
republika 

15. - 16. 
november 
2007 

Katedra 
žurnalistiky 

doc. ThDr. 
Peter 
Olekšák, 
PhD. 

konferencia 
Nové trendy v 
reklame Psychologia w biznesie 

KUL Lublin, 
Poľská republika 

21. – 23. 
marca 2007 

Vedecký ústav 
Ladislava 
Hanusa 

Mgr. 
Monika 
Kekeliaková 

konferencia 

Estetické rozohrávanie 
súčasnej situácie človeka 
a sveta v poézii Milana 
Rúfusa 

A torontoí Pax Romana 
XX. Konferenciája: Quo 
vadis? Nové myšlienky 
na začiatku storočia 

Toronto 8.9.2007 

 
LLP/Erasmus učiteľské mobility a prednášková činnosť 
pracovisko 

FF KU 
účastník 
mobility 

povaha 
mobility 

príspevok/názov akcie destinácia mobility 
doba trvania 

mobility 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Ján Hrkút, 
PhD. 

LLP/E učiteľská 
mobilita 

Structure of Cognition Process 
according to Bernard F. 
Lonergan 

KUL Lublin, Poľská 
republika 22.-27.4. 2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Dana 
Korineková 

LLP/E učiteľská 
mobilita 

Tertullian ako filozof (Dejiny 
filozofie), Tertullian a ženy 

Teologická fakulta 
Jihočeskej univerzity, 
České Budějovice, ČR 

23. – 27.4.2007 

Katedra 
filozofie 

doc. PhDr. Peter 
Volek, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Začiatok individuálneho 
ľudského života z pohľadu 
filozofie 

Brno, Česká republika 13. 10.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Practical Intelligence of the 
Slovak population of Roma 
Children 

Yale University Child 
Study Center, New 
Haven, CU, USA 

18.9.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Research project: Practical 
Intelligence of the Slovak 
population of Roma Children 

Tufts University, PACE 
Center, Boston, MA, 
USA 

27.9.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Klaudia 
Danišková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Research project: Practical 
Intelligence of the Slovak 
population of Roma Children. 
Methodology 

Tufts University, St. 
Ballou, Boston, MA, 
USA 

21.9.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

The Selected Aspects of the 
Moral Competence 

Universität Konstanz, 
Nemecko 

8.11.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška Morálka ako psychologická téma 

Karlova univerzita,  
Praha, Česká republika 17.4.2007 

Katedra 
psychológi
e 

PaedDr. Petra 
Lajčiaková, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška Riešenie morálnych dilem 

Karlova univerzita,  
Praha, Česká republika 19.4.2007 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PhDr. Dana 
Baláková, PhD. 

LLP/E učiteľská 
mobilita prednáškový cyklus 

PF UJEP Ústí nad 
Labem, Česká republika 22.11. – 9.12. 2007 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PaedDr. Edita 
Príhodová, PhD. 

LLP/E učiteľská 
mobilita prednáškový cyklus 

Katedra českého jazyka 
a literatury s didaktikou 
Pedagogickej fakulty 
OU v Ostrave, Ostrava, 
Česká republika 

marec 2007 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

Doc. PaedDr. 
Milan Ligoš, CSc. 

LLP/E učiteľská 
mobilita 

Prinzip der Komplexität und 
Integration im 
Muttersprachenunterricht, 
Grundlegende Kompetenzen des 
Muttersprachenlehrers im 
Kontext der neuen Forderungen, 
Slowakisch, die Sprache in der 
Mitteleuropa 

Philosophische Fakultät 
Universität Passau, 
Nemecko 

máj 2007 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie destinácia mobility 

doba trvania 
mobility 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

Doc. PaedDr. 
Milan Ligoš, CSc. 

LLP/E učiteľská 
mobilita 

Slohovo-komunikačná 
charakteristika žiaka základnej 
školy Motivačné tendencie 
žiakov vo vyučovaní slovenského 
a nemeckého jazyka, Kód tri 
v teórii a praxi vyučovania 
materinského jazyka 

Pedagogická fakulta OU 
v Ostrave, Ostrava, 
Česká republika 

november 2007 

Katedra 
slovenskéh
o jazyka a 
literatúry 

PhDr. Viera 
Kováčová, PhD. 

LLP/E učiteľská 
mobilita 

prednáškový cyklus 
PF UJEP Ústí nad 
Labem, Česká republika 

11.2.- 22.2. 2007 

 
výskumné pobyty 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility téma výskumu 

usporiadateľ 
výskumu destinácia mobility 

doba 
trvania 

mobility 
Katedra 
anglického 
jazyka 
a literatúry 

Janka 
Kaščáková, 
PhD. 

výskumný 
What has been stands 
– Katherine Mansfield 
and Jane Austen 

Výskumný grant 
Doctus II 2007  

University of Stirling, 
Veľká Británia 

01.10.-
30.11.2007 

Katedra 
anglického 
jazyka a lit. 

PhDr. 
Dalibor 
Mikuláš 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

Nanovic Institute, 
University of Notre 
Dame 

Nanovic Institute, 
University of Notre 
Dame, IN, USA 

13.7. – 
27.8.2007 

Katedra 
filozofie 

Ján Hrkút, 
PhD. výskumný 

Analýza prirodzených 
metód pred/selekcie 
pohlavia embrya 

Výskumný grant 
Doctus 2007  

Ukrainian Catholic 
University, Lviv, 
Ukrajina 

27.9. – 
10.10.2007 

Katedra 
filozofie 

Pavol 
Labuda, 
PhD. 

výskumný 
Vybrané antické teórie 
z oblasti filozofie 
jazyka 

Výskumný grant 
Doctus 2007  

Catholic University of 
America, Washington, 
D.C., USA 

1.2. – 
30.4.2007 

Katedra 
filozofie 

Mgr. Eugen 
Zeleňák, 
PhD. 

výskumný 
Holizmus v historickej 
reprezentácii Franka 
Ankersmita 

Výskumný grant 
Doctus 2007 

Vrije Universiteit 
Amsterdam 

9.8. – 
29.8.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. 
Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Evalvácia 
interkultúrnych 
tréningov 

Výskumný grant 
Doctus II 2007 

Internationales 
Hochschulinstitut 
Zittau, Nemecko 

20.5. – 
1.6.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. 
Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

DAAD  
Friedrich Schiller-
Universität Jena,, 
Nemecko 

17.6. – 
30.9.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. 
Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

Interkulturelle 
Ausbildung II IHI Zittau,, Nemecko 

29.1. – 
30.1.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. 
Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

Interkulturelle 
Ausbildung I IHI Zittau,, Nemecko 

9.10. – 
12.10.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. 
Michaela 
Kováčová 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

Interkulturelle Lernstille 
– Interkulturelle 
Sommerakademie 

Friedrich Schiller-
Universität Jena,, 
Nemecko 

4.9.2007 

Katedra 
germanistik
y 

doc. Mgr. 
Adam 
Bžoch, CSc. 

výskumný 
Preklad diela G. Reeve: 
Večery 

Nederlandse Taalunie 
Den Haag 

Amsterdam, 
Holandsko 

1.8-
28.8.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. Peter 
Bereta 

výskumný 
Výskum v oblastiach 
lingvistiky a didaktiky 
cudzích jazykov 

Institut für 
Germanistik, 
Universität Wien 

Viedeň, Rakúsko 
3.11.2006 
–  
28.2.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. Peter 
Bereta výskumný 

Výskum potenciálu 
nových médií 
v cudzojazyčnom 
vzdelávaní 
z lingvodidaktického 
hľadiska a aplikácia 
aktuálnych výsledkov 
výskumu 

Výskumný grant 
Doctus 2007 

Katholische Universität 
Eichstätt, Sprach- und 
Literaturwissenschaftli
che Fakultät, Nemecko 

14.6.–  
12.9.2007 

Katedra 
germanistik
y 

Mgr. Marta 
Maňáková výskumný 

Preklad diela: Stratený 
syn J. Bernlefa 

Holandská jazyková 
únia 

Amsterdam, 
Holandsko 

4.6.-29.6. 
2007 

Katedra 
histórie 

Mgr. Marek 
Babic, PhD. výskumný 

The Birth of Medieval 
Europe: Interactions of 
Power Zones and their 
Cultures in Late 
Antique and Early 
Medieval Italy 

The Summer 
University program of 
the Central European 
University 

Budapešť, Maďarsko 
16.7. – 
27.7.2007 

Katedra 
histórie 

Mgr. Marek 
Babic, PhD. výskumný 

Elektronická 
multimediálne 
učebnica dejín 
Neskorej antiky 

Výskumný grant 
Doctus 2007 

University of 
Cambridge, Faculty of 
Classics, Veľká Británia 

1.2. – 
30.4.2007 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility téma výskumu 

usporiadateľ 
výskumu destinácia mobility 

doba 
trvania 

mobility 

Katedra 
histórie 

HEDr. 
Peter 
Olexák, 
PhD. 

výskumný 
Zahraničná vedecká 
mobilita 

Výskumný grant 
Doctus II 2007 

Pontificia Università 
Gregoriana, Rím, 
Taliansko 

2.-18.5. 
2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Klaudia 
Danišková, 
PhD. 

výskumný 

Výcvik v poradenstve 
a psychoterapii 
zameranom na človeka 
(PCA) 

 Brno, Česká republika 
5.1. – 
1.9.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Klaudia 
Danišková, 
PhD. 

výskumný 

Akademická 
a praktická inteligencia 
slovenskej populácie 
rómskych detí 

Výskumný grant 
Doctus II. 2007  

Tufts University, 
Massachussets, USA 

18.9. – 
1.10.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 

výskumný 

Vedecko-výskumný 
pobyt na Katedre 
psychológie  
Univerzity v Konstanz 
v Nemecku 

Výskumný grant 
Doctus 2007 

Universität Konstanz, 
Nemecko 

1.10.-
21.10.2007 

Katedra 
psychológie 

PaedDr. 
Petra 
Lajčiaková, 
PhD. 

výskumný 
Vedecko-výskumný 
pobyt 

Univerzita Karlova v 
Prahe Praha, Česká republika Apríl 2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Terézia 
Kolková, 
PhD. 

výskumný Media audiencie 
Pápežská Gregorova 
univerzita Rím, Taliansko 2007 

 
b) doktorandská mobilita do zahraničia 

pracovisko FF KU 
účastník 
mobility 

povaha 
mobility 

usporiadateľ/názov 
podujatia destinácia mobility 

doba trvania 
mobility 

Katedra filozofie 
Mgr. Martin 
Škutka 

vedecká 
Výskumný grant Doctus II 
2007  

Universität Hamburg, 
Nemecko 

1. 5 .-30..06.2007 

Katedra filozofie 
Mgr. Michal 
Omasta 

vedecká 
Výskumný grant Doctus II 
2007  

Catholic University of 
America, Washington, 
D.C., USA 

1. 9 .-30..10.2007 

Katedra filozofie 
Mgr. Ivan 
Koniar 

vedecká 
Výskumný grant Doctus 
2007 

Katolícka univerzita 
Leuven, Belgicko 

5.2-28.5.2007 

Katedra 
žurnalistiky 

Mgr. Imrich 
Gazda vedecká 

Výskumný grant Doctus 
2007 

Archivio della Radio 
Vaticana, Taliansko 1.7.-15.9.2007 

 
c) učiteľská mobilita zo zahraničia 

pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility 

príspevok/názov akcie 
usporiadateľ/názov 

podujatia 
destinácia 
mobility 

doba 
trvania 

mobility 

Katedra 
filozofie Joanna Byrska 

vyžiadaná 
prednáška 

Podstawy demokraticznego 
państwa. Wokół koncepcje Ernsta-
Wolfganga Böckenfördego 

KF FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.4.2007 

Katedra 
filozofie Marek Rembierz 

vyžiadaná 
prednáška 

Filosofia contemplativa i jej 
metafilosofia. Myśl filozoficzna 
Stefana Swieżawskiego (1907-
1994) 

KF FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

24.4.2007 

Katedra 
filozofie 

Volodymyr 
Turchynovsky 

vyžiadaná 
prednáška 

Phenomenology of Gift KF FF KU 
FF KU v 
Ružomberku 

14.5.2007 

Katedra 
histórie 

Doc. PaedDr. 
Martin Weiss, 
ThD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Katolícka církev na jihu Čech 
ve světle archívnich 
dokumentů (roky 1947–1972) 

KH FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

17.10.2007 

Katedra 
histórie 

Ing. Marián 
Tkáč, PhD. 

vyžiadaná 
prednáška 

Vznik centrálneho 
bankovníctva na Slovensku 

KH FF KU 
FF KU v 
Ružomberku 

25.10.2007 

Katedra 
histórie Ks. Jan Zimny 

LLP/E 
učiteľská 
mobilita 

A new vision of world and 
human being according to 
catholic teaching 

KH FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

25.11. – 
30.11.2007 

Katedra 
psychológie 

PhDr. Jiřina  
Prekopová 

vyžiadaná 
prednáška Terapia pevným objatím KP FF KU 

FF KU v 
Ružomberku 22.5.2007 

Katedra 
psychológie 

Dr. Józef 
Szopiński 

vyžiadaná 
prednáška Interpersonálna komunikácia KP FF KU 

FF KU v 
Ružomberku 

19.2. – 
20.2.2007 

Katedra 
sloven. jazyka 
a literatúry 

PhDr. Jaromíra 
Šindelářová,CSc. 

LLP/E 
učiteľská 
mobilita 

prednáškový cyklus KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

4.– 
18.11.2007 

Katedra slov. 
jazyka a 
literatúry 

PaedDr. 
Miroslava 
Šindelářová,CSc. 

vyžiadaná 
prednáška 

Multikulturizmus ve školské 
praxi v České republice 

KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

12.11.2007 

Katedra 
sloven jazyka 
a literatúry 

PhDr. P. Mitter, 
PhD. 

LLP/E 
učiteľská 
mobilita 

prednáškový cyklus KSJL FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

12.– 
16.11.2007 

Katedra 
sloven. jazyka 
a literatúry 

Mgr. Ivana 
Gejgušová, PhD. 

LLP/E 
učiteľská 
mobilita 

Prednáškový cyklus 
z literatúry 19. storočia KSJL FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

16.-
20.4.2007 
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pracovisko 
FF KU 

účastník 
mobility 

povaha 
mobility príspevok/názov akcie 

usporiadateľ/názov 
podujatia 

destinácia 
mobility 

doba 
trvania 

mobility 
Katedra 
sloven. jazyka 
a literatúry 

Mgr. Kateřina 
Homolová, PhD. 

LLP/E 
učiteľská 
mobilita 

Prednáškový cyklus 
z literatúry pre deti a mládež KSJL FF KU 

Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

16.-
20.4.2007 

Vedecký ústav 
Ladislava 
Hanusa 

Dr. Marek 
Rembierz 

vyžiadaná 
prednáška 

Otvorený dialóg s kultúrou. 
Hanusova a Swieżawskiego 
filozofia kultúry 

VÚLH FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

23.-
24.10.2007 

Vedecký ústav 
Ladislava 
Hanusa 

Doc. Evgeni 
Firsov, CSc. 

vyžiadaná 
prednáška 

Z doby Hlinku a Hanusa: hlboký 
pohľad na Slovákov, A. Hlinku 
a katolicizmus v ČSR Rusa 
z Moravy Vilinského 

VÚLH FF KU 
Filozofická 
fakulta KU v 
Ružomberku 

23.-
24.10.2007 

 
d) študentské mobility do zahraničia 2007 
účastník povaha mobility destinácia mobility doba realizácie 

Mišeková Daniela LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko letný semester 2007 

Smidžár Vladimír LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko letný semester 2007 

Janišová Daniela LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko letný semester 2007 

Novák Michal LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Knapíková Mária LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Bakošová Paulína LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Rusňáková Mária LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Pajerchinová Zuzana LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Valčáková Anna LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko Zimný semester 2007 

Chrenová Petra LLP/E študijná Universität Passau, Nemecko zimný semester 2007 

Rybárová Alena LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko letný semester 2007 

Labudová Lucia LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Tóthová Petra LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Slušná Lýdia LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Ovčaríková Terézia LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Pupíková Katarína LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Ostrihoňová Andrea LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Jankovičová Marcela LLP/E študijná Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko Zimný semester 2007 

Siváková Katarína LLP/E študijná Univerzita Jána Pavla II. V Lubline, Poľská republika Zimný semester 2007 

Žiaková Lucia LLP/E študijná Univerzita Jána Pavla II. V Lubline, Poľská republika Zimný semester 2007 

Čelková Nina LLP/E študijná Karlova univerzita v Prahe, Česká republika letný semester 2007 

Hennelová Hedviga LLP/E študijná Karlova univerzita v Prahe, Česká republika letný semester 2007 

Hládeková Elena LLP/E študijná Karlova univerzita v Prahe, Česká republika letný semester 2007 

Chladoňová Lenka LLP/E študijná Karlova univerzita v Prahe, Česká republika Zimný semester 2007 

Prusák Lukáš LLP/E študijná Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika letný semester 2007 

Krchlíková Andrea LLP/E študijná Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika letný semester 2007 

Hacek Ján LLP/E študijná Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika letný semester 2007 

Muchová Katarína LLP/E študijná Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika letný semester 2007 

Lazor Peter LLP/E študijná Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika letný semester 2007 

Balážik Tomáš LLP/E študijná Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika letný semester 2007 

Makúchová Eva LLP/E študijná Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika letný semester 2007 

Jandíková Anna LLP/E študijná Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika Zimný semester 2007 

 
e) vyžiadané prednášky 2007 na FF KU 

zahraničný hosť pôsobisko názov prednášky 
termín 

prednášky 
Claude-Andre Barbey  Švajčiarske veľvyslanectvo v Bratislave Švajčiarsko – ostrov? 9.11.2007 
Marc le Clerq Nederlandse Taalunie Holandská jazyková únia 15.5.2007 

 
f) zahraniční lektori na FF KU 

pracovisko FF KU lektor financovaný obdobie pôsobenia 

Katedra anglického jazyka a 
literatúry 

John Kehoe KAJL FF KU 2007- 

Katedra germanistiky Christoph Rosenbaum, M.A. KG FF KU 2007- 
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g) 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 LLP/Erasmus  

Milltown Institute  Írsko LLP/Erasmus  

Katholische Universität Eichstätt – 
Ingolstadt 

Sprach- und 
Literaturwissenschaftliche Fakultät Nemecko 

LLP/Erasmus  

Philosophisch-Theologische Hochschule 
Sankt Georgen Frankfurt am Main 

 Nemecko 
LLP/Erasmus  

Universität Passau Philosophishen Fakultät Nemecko LLP/Erasmus  

Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald Institut für Slawistik Nemecko 

LLP/Erasmus  

Universität für Musik und Darstellende 
Kunst Graz 

 Rakúsko 
LLP/Erasmus  

Religionspädagogische Akademie der 
Diözese Graz-Seckau  Rakúsko 

LLP/Erasmus  

Libera Universita Maria SS. Assunta, 
Roma 

Faculty of Letters and Philosophy 
Faculty of Education Taliansko 

LLP/Erasmus  

Univerzita San Pablo-CEU  Španielsko dohoda o spolupráci 
Wyżsa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi  Poľská republika 

LLP/Erasmus  

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

 Poľská republika 
LLP/Erasmus  

Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie 

 Poľská republika 
LLP/Erasmus  

Akademia Pedagogiczna w Krakowie  Poľská republika LLP/Erasmus  

Katolicki Universytet Lubelski, Lublin  Poľská republika LLP/Erasmus  

Universytet Slaski w Katowicach Faculty of Art Poľská republika LLP/Erasmus  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

Faculty of Philosophy and Sociology Poľská republika 
LLP/Erasmus  

University School of Philosophy and 
education Ignatianum in Cracow 

 Poľská republika 
LLP/Erasmus  

Lubelska Szkola Wyzsa im. Króla 
Wladyslawa Jagielly  Poľská republika dohoda o spolupráci 

Akademią Pedagogiczną im. Komisji  
edukacji Narodowej w Krakowie 

 Poľská republika dohoda o spolupráci 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Maďarsko LLP/Erasmus  

Eötvos Loránd Tudományegyetem  Maďarsko LLP/Erasmus  

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Teologická fakulta 
Pedagogická fakulta 

Česká republika 
LLP/Erasmus  

Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Česká republika LLP/Erasmus  

Ostravská univerzita v Ostravě 
 
Faculty of Science 

Česká republika 
LLP/Erasmus  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 

Pedagogická fakulta,  
Prírodovedecká fakulta Česká republika 

LLP/Erasmus  

Univerzita Karlova v Prahe 
Fakulta Humanitních Studií 
Katolická teologická fakulta 
Husitská teologická fakulta 

Česká republika 
LLP/Erasmus  

Západočeská univerzita v Plzni Filozofická fakulta Česká republika LLP/Erasmus  

Univerzita Hradec Králové  Česká republika LLP/Erasmus  

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Česká republika LLP/Erasmus  

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 

 
 
 

5  Ďalšie aktivity 

 
Členstvo vo vedeckých a redakčných radách a profesijných organizáciách 
Katedra anglického jazyka a literatúry 
Dubs Kathleen 
Členka vedeckej rady FF KU 
Evaluator and Visiting Team Member, Middle State Association of Colleges and Universities – Regional 
Accrediting Agency of the U.S. Department of Education 
Oregon State System of Higher Education: Literature Curriculum 
Esterhazy Karoly Teacher Training College, American Studies Department, Hungary 
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Fellow, Society for Values in Higher Education 
SKASE - The Slovak Association for the Study of English 
Puci Ján 
Člen vedeckej rady FF KU 
Mikuláš Dalibor 
Tajomník SKASE (The Slovak Association for the Study of English - Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny) 
Člen redakčnej rady The English News, Slovak Ventures, Nitra  
Člen Komisie Ministerstva školstva (Scholarships for international students from developing countries and 
countrymen studying in Slovakia)  
Člen Vedeckej rady KU v Ružomberku  
Člen Vedeckého kolégia Historického ústavu KU v Ružomberku  
Člen Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov  
Člen redakčnej rady Kuriér Katolíckej univerzity  
Bagiová Alexandra 
Členka SKASE (The Slovak Association for the Study of English – Slovenská asociácia pre štúdium AJ) 
Kaščáková Janka 
Členka SKASE (The Slovak Association for the Study of English – Slovenská asociácia pre štúdium AJ) 
Členka edičnej rady edície Humanitné štúdie na FF KU 
Matisková Dagmar 
Členka SKASE (The Slovak Association for the Study of English – Slovenská asociácia pre štúdium AJ) 
Labudová Katarína 
Členka SKASE (The Slovak Association for the Study of English – Slovenská asociácia pre štúdium AJ) 
 
Katedra filozofie 
Henryk Kiereś 
Člen vedeckého výboru a vedecký redaktor Všeobecnej encyklopédie filozofie (Powszechna encyklopedia 
filozofii), Lublin, 2000- 
Člen SITA (Societa Internazionale di San Tommaso d´Aquino, poľská sekcia), Lublin, 1996- 
Vedúci vedeckej rady Encyklopedii „Białych Plam“, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2000- 
Peter Volek 
Člen Society for Medieval Logic and Metaphysics, New York, USA, 2003- 
Člen Slovenského filozofické združenia, Bratislava, 1997- 
Člen Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, Rakúsko, 1997- 
Člen SITA (Societa Internazionale di San Tommaso d´Aquino, poľská sekcia), Lublin, Poľsko, 1997- 
Člen Edith Stein Gesellschaft, Speyer, Nemecko, 2005- 
Člen American Catholic Philosophical Association, New York, 2006- 
Člen Vedeckej rady KU v Ružomberku 
Člen Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 
Predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe systematická filozofia na FF KU v 
Ružomberku 
Člen redakčnej rady časopisu Studia Neoaristotelica, České Budějovice, 2004- 
Člen redakčnej rady časopisu Studia neoaristotelica, České Budějovice, 2004- 
Člen redakčnej rady časopisu Disputatione scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2001- 
Člen edičnej rady Humanitné štúdie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, od 5/2002 
Marian Kuna 
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe systematická filozofia na FF KU v 
Ružomberku 
Prodekan pre vedu, umenie a zahraničné styky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, od 
11/2002-12/2003 
Prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
1/2004 – 12/2007 
Člen the Advisory Board of the Society for Applied European Thought, Veľká Británia, od 11/2003 
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, od 11/2002 
Člen edičnej rady Humanitné štúdie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, od 5/2002 
Pavol Labuda 
Člen Lokálnej sociálnej iniciatívy Polylogos, Slovensko, 2002-2005 
Člen Združenia filozofov krajov slovanských ΣΟΦΙΑ, Rzesów, Poľsko 
Člen Society for Medieval Logic and Metaphysics, New York, USA  
Člen American Catholic Philosophical Association, 2006- 
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe systematická filozofia na FF KU v 
Ružomberku 
Člen Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 1/2004 – 
12/2007 
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Ivan Moďoroši (interný doktorand) 
Člen Slovenského filozofické združenia, Bratislava, 2005- 
 
Katedra germanistiky 
Adam Bžoch 
Člen Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied  
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
 
Katedra histórie 
Peter Zmátlo  
Člen redakčnej rady ročenky Annales Historici Presoviensis na Katedre slovenských dejín a archívnictva 
Inštitútu histórie PU v Prešove 
Člen redakčnej rady ročenky Spišského dejepisného spolku v Levoči Z minulosti Spiša 
Člen Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003 – 2007) 
Člen Komisie pre doktorandské štúdium na KH FF KU v Ružomberku 
Peter Šoltés 
Člen redakčnej rady Personalizm (Personalism – Science Philosophy Theology, Biannual ISSN 1643-0468), 
www.personalism.pl 
Člen Komisie prehistórie Karpát Poľskej akadémie umiejetności, Kraków - Poľsko 
Člen predsedníctva Vedeckého združenia personalizmu, Lublin - Poľsko (www.personalism.pl) 
Pavol Mačala 
Člen Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 
Predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe slovenské dejiny na FF KU v 
Ružomberku 
Jaroslav Nemeš 
Člen Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 
 
Katedra psychológie 
Jiří Dan 
Člen vedeckej rady - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave 
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, od r. 2007 
Člen Edičnej rady Vedecké podujatia na FF KU v Ružomberku, od roku 2007 
Člen Edičnej rady Monografie na FF KU v Ružomberku, od roku 2007 
Člen redakčnej rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa 
Vedúci Akademického psychodiagnostického centra Masarykovej univerzity v Brne 
Člen Českomoravskej psychologickej spoločnosti 
Člen Asociácie poradenských psychológov ČR 
Člen Psychiatrickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti 
Člen Collegium Jungianum Brunense 
Klaudia Danišková 
Členka Asociácie slovenských školských psychológov 
Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV 
Juraj Holdoš 
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied 
Člen Balintovskej skupiny psychológov pri Psychiatrickom oddelení Vojenskej nemocnice v Ružomberku 
Petra Lajčiaková 
Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, od r. 2005 
Členka Edičnej rady Humanitné štúdiá FF KU v Ružomberku, od r. 2007 
Členka Association for Moral Education, Nemecká republika, od r. 2006 
Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, od r. 2004 
Členka Asociácie slovenských školských psychológov, od r. 2005 
Členka Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, od r. 2006 
Členka Akademického senátu Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, od r. 2007 
 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Dana Baláková 
Tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti – pobočka Ružomberok 
Členka Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS) od r. 2006 
Členka Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte 
slavistov od r. 2007 
Členka edičnej rady FF KU Humanitné štúdie FF KU od r. 2007 
Členka AS KU (2002 – 2003) 
Členka RVŠ za KU (od r. 2007) 
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Jana Juhásová 
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, pobočka Ružomberok 
Členka Akademického senátu FF KU v Ružomberku 
Členka redakčného kolégia časopisu OSTIUM (od r. 2007). Internetový časopis pre humanitné odbory. ISSN 
1336-6556. www.ostium.sk 
Viera Kováčová 
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, pobočka Ružomberok 
Členka Rady vysokých škôl za FF KU 
Členka Slovenskej asociácie učiteľov Slovenska 
Členka edičnej rady FF KU Vedecké podujatia. 
Členka edičnej rady FF KU edície Monografie 
Anton Lauček 
Člen Klubu nezávislých spisovateľov 
Milan Ligoš 
Člen komisie č. 1 grantovej agentúry MŠ SR KEGA 
Člen Vedeckej rady FF KU 
Člen redakčnej rady odborného časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole, posúdenie a odporúčanie na 
uverejnenie viacerých štúdií a príspevkov 
podpredseda redakčnej rady periodika KU Disputationes scientificae UC in Ružomberok, Vedecké štúdie KU 
v Ružomberku 
Garant študijného programu slovenský jazyk a literatúra v odbore učiteľstvo akademických predmetov na KSJL 
FF Ružomberok (Bc. a Mgr. štúdium) 
Člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV, pobočka KSJL FF KU v Ružomberku 
Člen Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny – SAUS 
Člen Zväzu učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG (od r. 1991) 
Člen Odborovej komisie PF UMB v B. Bystrici pre študijný odbor 1.1.10 Didaktika slovenského jazyka a literatúry 
Člen Odborovej komisie PhD. štúdia v odbore 75-02-9 na PdF KU v Ružomberku, Člen obhajobnej komisie PhD. 
prác v tomto odbore na PdF PU v Prešove 
Člen Ústrednej predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry pri ŠPÚ v Bratislave 
Oľga Orgoňová 
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV Bratislava 
Edita Príhodová 
Členka Združenia kresťanských pracovníkov kultúry 
PaedDr. K. Vilčeková 
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, pobočka Ružomberok 
 
Katedra žurnalistiky 
Jozef Mlacek 
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč (SAV) 
Člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova (SAV)  
Člen pracovnej skupiny pre jazyky, literatúru, žurnalistiku a informačné vedy pri Akreditačnej komisii  
Člen VR FF KU Ružomberok  
Člen VR FF UK Bratislava 
Člen VR  KU Ružomberok  
Člen VR Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Bratislava 
Člen Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov  
Predseda Slovenskej frazeologickej komisie 
Člen Vedeckého grémia Metodického centra Studia Academica Slovaca (FF UK Bratislava) 
Člen Vedeckého grémia letnej školy Studia Academica Slovaca 
Člen komisie pre udeľovanie hodnosti DrSc. v odbore Slovenský jazyk  
Člen spoločnej odborovej komisie pre udeľovanie hodností PhD. v odbore Slovenský jazyk 
Člen spoločnej odborovej komisie pre udeľovanie hodností PhD. v odbore Translatológia 
Predseda odborovej komisie pre udeľovanie hodnosti PhD. v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. (FF KU 
Ružomberok) 
Člen komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti DrSc. v odbore Všeobecná jazykoveda 
Predseda pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri FF KU. 
Člen Medzinárodnej komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov 
Tadeusz Zasępa 
Člen vedeckej rady FF KU Ružomberok (2005 - ) 
Člen Görres – Gesellschaft (19 kwietnia 1990 - ) 
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Prešovskej univerzity (2000 - ) 
Čestný člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (22 lutego 1999 -) 
Člen redakčnej rady časopisu Forum Sciencie et Sapiencie (20 stycznia 1999 - ) 
Člen redakčnej rady Orbis Communicationis, Prešov - Lulin (2000 - ) 
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Člen  „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej w Warszawie (1995 - ) 
Člen Akreditačnej komisie  „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej.  
Člen Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (2005 -) 
Člen Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2006 - ) 
Danuša Serafínová 
Členka vedeckej rady FF KU Ružomberok  
Členka komisie VEGA 
Členka redakčnej rady Pressburger Zeitung 
Peter Olekšák 
Člen vedeckej rady FF KU (2001- )  
Člen redakčnej rady Humanitné štúdia na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku (2004- ) 
Člen vedeckej rady zahraničného vedeckého časopisu Biuletyn Educacji Medialnej (2007- ) 
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Otázky žurnalistiky 
(2007- ) 
Prodekan pre vzdelávanie a rozvoj, neskôr pre financie a rozvoj FF KU (2001-2007) 
Juraj Považan 
Podpredseda Akademického senátu FF KU v Ružomberku 
Imrich Gazda (interný doktorand) 
Člen redakčnej rady časopisu Mediální studia 
Člen Výkonnej rady Networku Slovakia – Spoločenstva mladých katolíkov aktívnych v médiách 
Člen Akademického senátu FF KU v Ružomberku 
Mgr. Peter Kravčák (interný doktorand) 
Člen Akademického senátu KU v Ružomberku 
 
Vedecký ústav Ladislava Hanusa 
Imrich Vaško 
Člen programovej rady revue ACADEMIA, Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy MŠ SR v Bratislave 
Člen redakčnej rady časopisu VERBUM v Košiciach 
Člen redakčnej rady časopisu Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 
Člen Kolégia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach 
Predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác (PhD.) v odbore 81 – 03 – 9 teória a dejiny slovenskej literatúry 
(SOK – spoločnej odborovej komisie) 
Člen odbornej komisie doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v 
študijnom odbore Teória a dejiny žurnalistiky 
Člen Rady pre vedu, vzdelávanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave 
Podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI) v Bratislave 
Riaditeľ Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (do 22. decembra 2007) 
 
Centrum akademickej prípravy 
Eva Orthová 
Členka Slovenskej asociácie učiteľov Slovenska 
Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pre SAV 
Aurélia Plávkova 
Členka Slovenskej asociácie anglistov 
Carlos A. Hidalgo  
Člen Asociácie lektorov a exlektorov španielskeho ministerstva 
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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: do 25. 09. 2007  Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Členovia:    ThDr. Ján Kuboš, PhD. – podpredseda 

PhDr. Imrich Degro, PhD. – tajomník 
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 

Predseda: od 26. 09. 2007  PhDr. Ján Pramuka 
Členovia:    PhDr. Imrich Degro, PhD. – podpredseda 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. 
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 
ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. 
ThLic. Jozef Pekár 
ICLic. Dušan Škrabek 

Študentská časť:   Roman Vitko – podpredseda  
Lenka Brezová  
Matúš Tirpák 
Lukáš Tkáč 

 
 
1.3  Vedecká rada fakulty 
Predseda:    Mons. Alojz Tkáč, Veľký kancelár 
Členovia:    Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, dekan TF 

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.  
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
Prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD. 
Prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. 
Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. 
Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc. 
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Doc. Ing. Arch. Peter Pásztor, PhD. 
ThDr. Martin Uháľ, PhD. 
 
 
 

2  Študijná a pedagogická činnosť 

 
Kvalita vzdelávania mala v roku 2007 vzrastajúcu tendenciu: 
- pracoviská – katedry napomáhajú študijný proces vhodnejším rozvrhom, vylepšenými službami, sylabami, 
stanovenými konzultačnými hodinami 
- profesorský zbor obohacujú interní doktorandi 
- systém pedagogických porád na začiatku a konci semestra 
- vedenie fakulty stretáva so zástupcami študentov systémom 
 Jedenkrát za semester so všetkými študentmi 
 Jedenkrát za mesiac s vedúcimi ročníka a študijného odboru 
- Kontrola kvality pokračuje podľa z. 131/2002, § 75 a s ohľadom na § 34, referent pre kvalitu je Doc. ThDr. 
Štefan Lenčiš. V záujme kontroly kvality sme previedli skúmanie anonymným dotazníkom 2006/7. Výsledky 
hodnotenia študentov spracoval určený pedagóg (Doc. ThDr. Martin Uháľ). Výsledok:  
- výslovne osobné hodnotenie prerokoval dekan TF s príslušným učiteľom, na ktorého bola výrazná kritika.   
Najdôležitejšie pripomienky:  

- Študenti nepríjemne vnímajú najmä dva problémy: 
• Zlý prístup k nim (povýšenectvo, ponižovanie študentov, pohŕdanie, prudká negatívna emocionálnosť 

a nerovnakosť prístupu) 
• Nedostatočná pedagogická úroveň  (slabý spôsob prednášok, suchopárnosť, neatraktívnosť, nudnosť, 

výklad nepodstatných detailov) 
- 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) 
 
 
2.1  Zoznam akreditovaných študijných programov 
 
Študijné programy a garanti 

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

2. Doktorandské štúdium katolíckej teológie – prof. Stanček, prof. Konečný, prof. Duda 
3. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických 

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

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

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

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

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

a výchovných predmetov – druhý stupeň – doc. Leščinský 
9. Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň – prof. Jurko 
10. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - prvý stupeň – prof. Ragan 
11. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia – druhý stupeň – prof. Ragan 
12.  Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - prvý stupeň 

– prof. Tyrol 
13. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a 

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

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

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

výchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň  – prof. Konečný 
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Nové akreditácie  
 
2. stupeň  (Mgr.): 
 

Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - druhý stupeň – prof. Jurko 
Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - druhý stupeň – prof. Ragan 
 
 
2.2  Výsledky prijímacieho konania 2006/2007 
 
Prehľad výsledkov prijímacieho konania 

Fakulta Počet prihlásených Počet prijatých Nastúpili 

Teologická 982 858 796 

 
• pokles počtu prihlásených študentov na bakalársky stupeň: 

na denné štúdium o 15 %, na externé štúdium o 51 %, celkom o 40 % 
 
 
 

3  Vedeckovýskumná činnosť 

 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) jestvuje od akademického roka 2003-
2004. Vedeckú činnosť rozvíja na troch pracoviskách: v Košiciach – Teologická fakulta, na Spišskej Kapitule - 
Teologický inštitút a v Bratislave - Inštitút rodiny. 
Nosné smery výskumu sú v oblasti teológie, histórie, liturgie a sociálnej práce.  

Teológia – ekumenizmus a dialóg je sústredený na pracovisku Centrum excelentnosti, kde začala 
i spolupráca s Ústavom SAV Košice. 

História - výskum dejín arcidiecézy vo väzbe na jej meniace sa hranice a súčasné dôsledky. Historický 
inštitút sa venuje základnému výskumu a zhromažďovaniu prameňov v spolupráci s viacerými archívmi 
v Maďarsku. 

Liturgický inštitút poskytuje výskum a expertízu Konferencii biskupov Slovenska. V oblasti liturgickej 
hudby spolupracuje s Ústavom hudobnej vedy SAV Bratislava.  

Sociálna práca ako najmladší odbor usporadúva konferencie vo vlastnom zameraní na 
charitu, ekumenickú spoluprácu a cieľovou skupinou sú ľudia na okraji, „človek v núdzi“. Ďalšou časťou tejto 
začínajúcej vedeckej práce je rodina so širokým komplexom otázok. 
 
Vedeckovýskumná činnosť podľa katedier TF 
 
KATEDRA BIBLICKÝCH VIED 
Zameraním je: základné oboznámenie sa so svätým Písmom, odborné narábanie s textami sv. Písma, odborné 
výklady, tak textov, ako aj celkového pozadia ich vzniku, a ich aktualizovanie v konkrétnej dobe, prostredí 
a u konkrétnych poslucháčov.  
 
KATEDRA dogmatickej TEOLÓGIE 
Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na základný výskum v oblasti vierouky katolíckej Cirkvi aj 
kresťanských cirkví s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú vedeckovýskumnú činnosť katedry. 
 
Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto oblastiach: 

• Štúdium tajomstva Cirkvi, jej sviatostí, v porovnaní s inými cirkvami, aby sa napomáhalo 
ekumenické hnutie v tejto oblasti 

• Rozvoj foriem a metód didaktiky a výučby dogmatickej teológie a ekumenizmu 
• Dialóg s nekresťanskými náboženstvami a so spoločnosťou 

 
KATEDRA FILOZOFIE 
Zameranie na štúdium systematickej filozofie, dejín filozofie a logiky. Výskum a analýza filozofických textov. 
Filozofická reflexia nad problémami súčasnej slovenskej a európskej kultúry i spoločnosti a postavenia človeka 
ako osoby v nich. Didaktika filozofických predmetov. 
Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na výskum v oblasti systematickej filozofie a dejín filozofie s 
cieľom vytvárať východiská pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť. 
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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. Konkrétne ide o výskum dejín jednotlivých 
diecéz, organizovanie monotematických sympózií – 1 - 2 x ročne, vydávanie zborníkov, účasť na vedeckých 
konferenciách, sympóziách a seminároch mimo katedry a fakulty. 
 
Najvýznamnejšie výsledky: 

• každoročná organizácia medzinárodných konferencií (doteraz 11) 
• edícia: Studia Academica Historiae Ecclesiae Cassoviae (zborníky zo sympózií) 
• edícia: Dejiny Košického arcibiskupstva 
• nadviazanie kontaktov s jágerskou arcidiecézou v oblasti výskumu dejín 
 

KATEDRA KÁNONICKÉHO PRÁVA 
Zameranie na základný a aplikovaný výskum v oblasti kánonického práva s cieľom vytvárať východiska pre 
úspešnú expertnú činnosť pre spoločnosť a Cirkev – konkrétne pre Spoločnosť Kánonického práva, pre 
prehlbovanie odbornosti v oblasti cirkevného súdnictva, pre budovanie dialógu medzi odborníkmi z oblasti 
kánonického a civilného práva a na vedecko-pedagogickú činnosť katedry. 
 
Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto oblastiach: 
-  expertná a odborná činnosť pre potreby východnej slovenskej cirkevnej provincie 
- expertná a posudzovateľská činnosť pre Slovenskú spoločnosť kánonického práva 
- organizovanie odborných seminárov na národnej i medzinárodnej úrovni nielen v oblasti kánonického práva, 
ale aj prehĺbenie poznatkov z konfesného práva 
- pokračovanie v organizovaní pravidelných sympózií kanonického práva na Spišskej Kapitule v spolupráci so 
Slovenskou spoločnosťou kanonického práva 
- príprava a publikácia odborného periodika z oblasti kánonického a konfesného práva 
 
KATEDRA katechetiky a pedagogiky 
Zameranie na základný a aplikovaný výskum v oblasti psychológie, pedagogiky a katechetiky s cieľom vytvárať 
východiská pre úspešnú expertnú činnosť pre spoločnosť a Cirkev – konkrétne Katechetickú komisiu pri KBS, 
pre Metodické centrá pri Diecéznych katechetických úradoch a na vedecko-pedagogickú činnosť katedry. 
 
Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto oblastiach: 

• expertná a odborná činnosť pre potreby katechetickej a evanjelizačnej pastorácie arcidiecézy 
a provincie 

• expertná a posudzovateľská činnosť pre Katechetickú komisiu KBS v oblasti katechézy a vyučovania 
náboženstva na Z a SŠ 

• štúdium a príprava katechetických a didaktických príručiek na národnej úrovni 
• zabezpečovanie permanentnej formácie učiteľov NV 
• rozvoj foriem a metód didaktiky a výučby náboženskej výchovy 

 
KATEDRA LITURGIKY 
je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti liturgie s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú 
expertnú činnosť pre spoločnosť a Cirkev – konkrétne Slovenskú liturgickú komisiu a na vedecko-pedagogickú 
činnosť katedry. 
 
Pracovisko má dve oddelenia: Katedra liturgiky a Liturgický inštitút Jána Jaloveckého. Katedra liturgiky:  
Štúdium liturgických a pastoračných otázok.  
Liturgické adaptácie a výskum ľudových pobožností v národných podmienkach.  
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého 
Expertná činnosť pre arcidiecézu a východnú provinciu. 
Výnimočné slávenia, spolupráca s Pápežským úradom pre ceremónie a Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí.  
Expertná činnosť pre Slovenskú liturgickú komisiu – výskumné, odborné a posudzovateľské práce pri príprave 
liturgických príručiek.  
Spolupráca s Katechetickou komisiou KBS pri príprave učebníc.  
Komplexná virtuálna knižnica cirkevných dokumentov.  
Liturgický výskum slovenských katolíckych menšín v zahraničí.   
Expertná činnosť pre Ekumenické spoločenstvo v Košiciach a v širšom rozmere. 
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KATEDRA MORÁLNEJ TEOLÓGIE 
Je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti všeobecnej, špeciálnej a aplikovanej morálnej teológie, 
sociálnej náuky Cirkvi a spirituálnej teológie, so zameraním vytvárať východiská úspešnej aktivity pre všeobecné 
dobro spoločnosti a Cirkvi a na vedecko-pedagogickú činnosť katedry. 
 
KATEDRA PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE 
Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na základný výskum v oblasti samobudovania Cirkvi s cieľom 
vytvárať východiská pre efektívnu evanjelizáciu a pastoráciu. 
 
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
Je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti všeobecnej, špeciálnej a aplikovanej sociálnej práce, 
sociálnej náuky Cirkvi a sociálnej filozofie, náuky o spoločnosti, náuky o rodine, so zameraním vytvárať 
východiská úspešnej aktivity pre všeobecné dobro spoločnosti a Cirkvi a na vedecko-pedagogickú činnosť 
katedry. 
 
Najvýznamnejšie výsledky 

- Vytvorenie a prevádzkovanie excelentného pracoviska s ekumenickým zameraním pre pomoc človekovi 
v núdzi. 

- Vytvorenie spolupráce so sociálnymi zariadeniami na území mesta Košíc, pre praktické získavanie 
poznatkov v sociálnej oblasti. 

- Každoročné medzinárodné sympózium s názvom „Človek v núdzi”, ktoré je zamerané pre konkrétne 
potreby bezdomovcov, azylantov, neprispôsobivých, asociálov nielen v teoretickej rovine, ale aj pre 
konkrétne zámery na ul. Bosákovej v Košiciach. 

- Rozvíjať aktivity s Katolíckou arcidiecéznou charitou v Košiciach v rôznych fungujúcich centrách, ktoré 
majú svoju špecifikáciu v meste a v regióne. 

V kooperácii so Sociálnymi sestrami usporiadať sympózium o sociálnych problémoch len na území mesta Košíc 
s označením Konferencia blahoslavenej Sáry Salkaházyovej, ktorá je rodáčkou z Košíc, aby sa mohli pedagogickí 
pracovníci a skorí absolventi bakalárskeho a magisterského a do budúcna aj doktorandského štúdia sociálnej 
práce prezentovať svojimi písomnými výstupmi. 
 
 
Projektová činnosť 
 
Národné (domáce) projekty Teologickej fakulty: 
 
MŠ SR – Európsky sociálny fond   
Podpora odborného vzdelávania doktorandov na Teologickej fakulte pre potreby modernej 
spoločnosti založenej na vedomostiach.  
Zodpovedný riešiteľ: ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
Riešiteľský tím: doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 

PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. 
 
Rozvojové projekty Teologickej fakulty 
č. 1 Pripojenie Teologickej fakulty do Európskej roamingovej siete Eduroam 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anton Babjak, 
Riešiteľský tím:  Ing. Emil Jamrich 
 
č. 2 Elearning na Teologickej fakulte 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Riešiteľský tím:   Ing. Anton Babják a Mgr. Peter Gazda  
 
č. 3 Helpdesk Teologickej fakulty KU 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Riešiteľský tím:  Ing. Anton Babják 
 
č. 4 Správa registratúry a technológia pre prírastkové skenovanie 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Gazda  
Riešiteľský tím:  Ing. Anton Babják 
 
č. 5 Prepojenie stravovacieho systému so systémom SOFIA 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Riešiteľský tím:  Rut Sigetová a Ing. Anton Babják  
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č. 6 Komplexné riešenie tlače a kopírovania dokumentov 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anton Babják  
Riešiteľský tím:  Mgr. Peter Gazda 
 
č. 7 Zapojenie Teologickej fakulty do systému VRVS 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Riešiteľský tím:   Ing. Anton Babják 
 
MŠ Projekty KEGA 
Reflexia uskutočňovania koncilových reforiem v oblasti liturgie v košickej partikulárnej cirkvi 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
Riešiteľský tím:  prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 

prof. Ing. ThDr. Anton Konečný, PhD. 
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Ing. arch. Marián Sitarčík 
ThLic. Daniel Boleš 
PaedDr. Mgr. Dominik Macák 

 
Prevencia ako účinná metóda predchádzania asociálneho správania mládeže v rámci Slovenskej 
republiky a tvorba multimediálnych programov pre vyučovací proces 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Katarína Majcherová 
Riešiteľský tím:  Ing. Anna Kopecká 

ThDr. Jozef Škantár, PhD. 
 
Vedecká grantová agentúra MŠ SR a Slovenskej akadémie vied – Projekty VEGA 
VEGA 1/4751/07 Zmapovanie ekumenickej činnosti vo Východnom dištrikte na Slovensku. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Riešiteľský tím:  prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 

prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
PaedDr. Mgr. Dominik Macák 

 
VEGA 1/4749/07  Vývoj teologického vzdelávania v procese kňazskej výchovy v Košiciach 
Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Riešiteľský tím:  doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. 
 
VEGA 1/4750/07 Osobnosti kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, v ktorých 
život sa stal povzbudením veriacich i neveriacich v časoch pred totalitou i počas nej. 
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. 
Riešiteľský tím:  prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 

PaedDr. Mgr. Dominik Macák 
 
VEGA 1/4748/07 Potridentská teologická starostlivosť Katolíckej cirkvi o veriacich v Above, 
Šariši a Zemplíne. 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 
Riešiteľský tím:  doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 

PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. 
Mgr. Peter Šoltés, PhD. 

 
VEGA 2/5029/25 Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom 
prostredí  
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. Lexmann  
Riešiteľský tím za TF KU: Prof. Anton Konečný – zástupca 
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Rok 2007 bol záverečným rokom riešenia. 
 
3.2  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
Obhajoba dizertačnej práce - 2: ThLic. Daniel Mikula, ThLic. Angelo Lemme 
Habilitácia - 2: ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., ThDr. Martin Uháľ, PhD. 
Absolvoval inauguračné konanie - 1: doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
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3.3  Doktorandské štúdium 
 
Stav 

Teologická fakulta 

Názov akreditovaného študijného programu 
3. stupňa 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Spolu 

Katolícka teológia 3 ročné - interné 2 2 3 - - 7 

Katolícka teológia 5 ročné - externé 12 7 11 10 13 53 

CELKOM interní/externí 2/12 2/7 3/11 -/10 -/13 7/53 
 
 
3.4  Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti (monografie, knižné publikácie) 
 
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007  
Počet záznamov spolu: 174 
 
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
Počet záznamov: 12  
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 ) 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 10 ) 
ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 ) 
 
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 
Počet záznamov: 36 
BAB  Odborné  monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 2 ) 
BCI  Skriptá a učebné texty ( 1 )   
CAB  Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách ( 3 ) 
EAJ  Odborné preklady publikácií – knižné ( 1 ) 
FAI   Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru ( 29 ) 
 
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty 
a objavy  
Počet záznamov: 1 
BDD  Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch ( 1 ) 

- Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 
Počet záznamov: 125 
ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 2 ) 
ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 19 ) 
AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
 monografiách ( 23 ) 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch,   monografiách ( 13 ) 
AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 4 ) 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 57 ) 
AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií ( 1 ) 
BDE  Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 1 ) 
BDF  Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 5 ) 
 
Menný zoznam monografií a knižných publikácií 
Skupina A1 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
AAA01 Szaniszló, Inocent-Mária V.: Les réflexions théologiques sur les pensées d´Hannah Arendt : État de 
recherche des oeuvres principales / Rec. Prof. Schockenhoff, Prof. Viviano, Prof. Brantschen. - Wien ; Berlin ; 
Münster : Lit Vrlg., 2007. - 516 s. - (Theologie. Band 82). - [Dizertácia (ThDr.), Freiburg (Breisgau), Univ., 
2005]. - ISBN 978-3-7000-0565-0(AT) ; ISBN 978-3-8258-9965-3(DE)  
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 10 
AAB01 Gnip, Jozef: Duchovný profil pátra Františka Paňáka, SJ (1908-1997) a jeho vplyv na duchovný život v 
Košickej diecéze : Dizertačná práca zo spirituálnej teológie / Škol. František Dlugoš ; Oponent Peter Šturák, 
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Cyril Hišem, Marián Čižmár. -  Košice : Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2007. - 250 s. - 
ISBN 978-80-89138-69-2 
AAB02 Krajňák, Jozef: Pastorácia v nemocničnom prostredí vo svetle ekumenických potrieb : Dizertačná práca z 
pastorálnej teológie / Škol. Štefan Vitko ; Oponent Andrej Jenča, Jozef Jarab, Ľubomír Stanček. - Prešov : Vyd. 
Michala Vaška, 2007. - 101 s. - ISBN 978-80-7165-638-8    
AAB03 Mikula, Daniel: Analýza činnosti Konferencie biskupov Slovenska v oblasti médii v rokoch 1990-2006 : 
Dizertačná práca z pastorálnej teológie / Škol. Cyril Hišem ; Oponent Ján Jenčo, Štefan Lenčiš, Marek Pribula. - 
Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2007. - 229 s. - ISBN 978-80-7165-647-0 
AAB04 Uháľ, Martin: Kritéria spravodlivej mzdy v sociálnej náuke Cirkvi / Martin Uháľ / Rec. Ivan Kútny, 
Beáta Balogová, Ľubica Černá. - Košice : Katedra morálnej teológie a sociálnej náuky Cirkvi TF KU, 2007. - 152 
s. - (Sociálna náuka Cirkvi). - ISBN 978-80-89089-52-9 
AAB05 Trstenský, František: Kniha žalmov / Rec. Amantius Akimjak, Jozef Jurina. – Ružomberok : PF KU 
Ružomberok, 2007. -  130 s. - ISBN 978-80-8084-202-7 
AAB06 Trstenský, František: Na ceste do Damasku / Rec. Anton Tyrol ; Nihil obstat Alojz Frankovský ; 
Imprimatur František Tondra. – Svit : Katolícke biblické dielo, 2007. –  S. 126. - ISBN 978-80-89120-09-3 
AAB07 Mordel, Štefan: Diela apoštolských otcov / Nihil obstat Amantius Akimjak ; Lek. Peter Šturák ; Andrej 
Slodička. – Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, 2007. – S. 238. ISBN 978-80-89170-24-1 
AAB08 Marketing v multikultúrnom prostredí /Anna Diačiková, Elvíra Dudinská ; Rec. Štefan Hittmár, Milan 
Droppa. - Ružomberok : Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2007. - 148 s. - ISBN 978-80-8084-147-8 
AAB09 Bašistová, Alena: Vybrané kapitoly zo základov sociológie / Rec. Jozef Jurko, Peter Šoltés. - Košice : 
Seminár sv. Karola Boromejského, 2007. - 83 s. - ISBN 978-80-89138-65-4 
AAB 10 Bašistová, Alena - Treščáková, Jana: Vybrané kapitoly z manažérskej psychológie / Rec. Michal 
Pružinský, Martin Mizla, Mária Gedeonová. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007. - 133 s. - ISBN 
978-80-89138-65-5 
BAB  Odborné  monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
Počet záznamov: 2  
BAB01 Dronzek, Jozef: Prirodzená teológia : Teodicea. - Trebišov : tlač K-PRINT, s.r.o., 2007. - 72 s. - ISBN 978-
80-8084-156-0 ; EAN 9788080841560 
BAB02 Jurko, Jozef: Diár 2007-2008 Rok A / Jozef Jurko a kol. - 1. vyd. -  Kapušany : Vyd. Ing. Štefánia Beňová 
- Bens, 2007. - ISBN 978-80-88998-71-6. 
 
BCI  Skriptá a učebné texty 
Počet záznamov: 1 
BCI01 Szaniszló, Inocent: Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie 1 : Teologická štúdia / Inocent 
Szaniszló. - 1. vyd. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2007. - 138 s. - ISBN 978-80-89138-
84-5 
 
CAB  Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich  vydavateľstvách 
Počet záznamov: 3 
CAB01 Stanček, Ľubomír: Čítať a vykladať slovo. – Spišská Kapitula - Spišské Podhradie :   
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007. – 350 s. – ISBN 80-89170-20-X 
CAB02  Stanček, Ľubomír: Rozdávať slovo. – Spišská Kapitula - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007. – 198 s. – ISBN 80-89170-21-8 
CAB03  Stanček, Ľubomír: Zastavenie nad slovom. – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007. – 162 s. – ISBN 80-89170-22-6 
 
 
3.5  Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí 
 
Názov:   Akadémia k sviatku sv. Tomáša Akvinského  
Dátum, miesto:  28. januára 2007,Veľká aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská 
Kapitula 12, Spišské Podhradie 
Usporiadateľ:  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Zhodnotenie:  
Témou slávnostnej prednášky, ktorú uviedol Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský biskup bola 
„Problematika morálnej teológie v náuke sv. Tomáša Akvinského.“ 
Úryvok z knihy Svetlo nad Akvinom od Louisa de Wohla recitoval Mgr. Tomáš Pavlikovský. V záverečnom slove 
sa prihovoril Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – rektor seminára. Akadémia bola spestrená piesňami Scholy 
cantorum. 
 
Názov:   Akadémia k sviatku sv. Tomáša Akvinského  
Dátum, miesto:  8. februára 2007, aula TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  TF a Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 
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Zhodnotenie:  
Hlavným programom akadémie bola prednáška o sv. Tomášovi Akvinskom, ktorú uviedol PhDr. Jozef Dronzek, 
vedúci Katedry filozofie TF KU v Košiciach. Poslaním akadémie bola aktualizácia náuky sv. Tomáša Akvinského 
v súčasnej dobe s dôrazom na hľadanie odpovede na otázku: Definoval by sv. Tomáš zodpovednosť ako ďalšiu 
z kardinálnych čností?  Program bol spestrený účinkovaním speváckeho zboru JUBILUS pod vedením 
dirigenta Jána Veľbackého.   
 
Seminár v rámci projektu: INTERDISCIPLINÁRNY DIALÓG MEDZI VEDOU A VIEROU 
Názov:   Záhady vesmíru, života a človeka II 
Dátum, miesto:  17. februára 2007, aula TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Ústredie Slovenskej Kresťanskej Inteligencie, Žabotova 2, Bratislava 
Zhodnotenie:  
Nebývalý rozvoj prírodných vied výrazne zmenil nedávne názory na vznik a vývoj vesmíru, biologickú evolúciu 
i na možnosti riadených procesov, vrátane zásahov do biologickej štruktúry človeka. Tak ako teológia nemôže 
neakceptovať overené výsledky prírodných vied, ani veda nemôže prekročiť hranice svojej kompetencie bez 
vážneho ohrozenia celého ľudstva. 
Cieľ seminára: 

• Rozvíjanie interdisciplinárneho dialógu medzi zástupcami exaktných vied, filozofie a teológie. 
• Podpora otvorenej diskusie účastníkov na základe vedeckých faktov predložených referujúcimi. 
• Poukázanie, že medzi výsledkami vedy a zrelou vierou nie je protirečenie. 
• Dôraz na odlíšenie vedeckých faktov od ideologických interpretácií a fundamentalizmu, ktorý je 

neschopný rozvíjať fides a ignoruje ratio.  
 
Vedecká konferencia 
Názov:   350. výročie Košickej univerzity  
Dátum, miesto:  27. februára 2007, aula TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Teologická fakulta KU v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, Dejepisný spolok v Košiciach 
Zhodnotenie:  

• 26.2.2007 – spoločné slávnostné zasadnutie vedeckých rád vysokých škôl a fakúlt so sídlom v Košiciach 
venované 350. výročiu založenia Universitas Cassoviensis za účasti podpredsedu vlády SR a ministra 
školstva SR Jána Mikolaja a podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, 
ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča 

• 27.2.2007 – medzinárodná vedecká konferencia za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja 
Zdenka Trebuľu a primátora mesta Košice Františka Knapíka. 

• Odovzdávanie medailí  
• vernisáž výstavy  

 
Pri tejto významnej udalosti vyšla publikácia. V jej úvode prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., dekan 

TF KU uvádza: 
Teologická fakulta KU v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Dejepisný spolok v Košiciach 
usporiadali dňa 27. februára 2007 v aule Teologickej fakulty vedeckú konferenciu „350. výročie Košickej 
univerzity“. Konferencia bola súčasťou veľkolepých a dôstojných osláv založenia Univerzity. Príprava začala vo 
februári 2006 hľadaním primeraného dôstojného spôsobu, spoločne a vedecky. Iba tak sa dal prejaviť pozitívny 
vzťah k vlastnej histórii, ktorá je jedna a spoločná. K jej odkazu sa môžu hlásiť všetky vysoké školy na území 
mesta Košice. Z nej treba poznávať a vyzdvihovať tie najlepšie, najprogresívnejšie kapitoly humanistických 
ideálov. 

Významná udalosť nášho mesta z r. 1657 mesta upomína, že ctihodný zakladateľ biskup Benedikt Kišdy 
hľadal liečenie problémov a spôsoby na zlepšenie života vo vlasti v šírení vzdelanosti medzi mládežou všetkých 
národností v našom regióne. Práve Košice považoval za najvhodnejšie k splneniu tejto prioritnej úlohy. Vedecký 
výskum nielen rozširuje, ale aj pomáha kultivovať naše každodenné zmýšľanie, vyjadrovanie, komunikáciu a 
kultúru. Košická univerzita ako vzorná alma mater tak konala dlhé decénia a nám pripadá povinnosť skúmať 
historické okolnosti vzniku, šírku a hĺbku jej pôsobenia, a poučiť sa v záujme nášho kultúrneho napredovania. 
Zároveň sme mali príležitosť prekonať pocit malichernej sebestačnosti a formovať zdravé, spoločné povedomie 
a spolupatričnosť na pevných základoch.  

Veríme, že výsledky bádania,  prezentované v tomto zborníku,  budú užitočným prínosom. Veríme, že 
prehĺbia naše povedomie a podnietia užitočné inšpirácie v dnešnom čase nových okolností, myšlienkových 
zápasov, poznatkov, ale i problémov. Veríme vo významný prínos kresťanstva i v dnešnej pluralitnej spoločnosti, 
porovnateľný s významom a prínosom oduševnenia z viery takých ľudí, ako bol zakladateľ Benedikt Kišdy 
a ďalší morálnemu a vedeckému pokroku oddaní bádatelia.  
 
Vydaný jubilejný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 350. výročie Košickej univerzit.y 
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Seminár gregoriánského chorálu 
Názov:   Hudba medzi nebom a zemou 
Dátum, miesto:  17. – 19. marca 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a Katedra liturgiky na TF KU 
Zhodnotenie:  

Poslaním seminára bolo predstavenie jedného z hudobných žánrov – gregoriánsky spev, predstavenie 
posledných záverov, jeho výskum a interpretácie, uplatnenie tohto spevu v liturgii. Seminár viedol Maestro 
Mons. Alberto Turco, profesor na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby. Odborným garantom bol Dr. Ján 
Veľbacký, odborný asistent TF KU. Seminár otvoril Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie 
Konferencie biskupov Slovenska. V nedeľu 18. marca na latinskej sv. omši v Dóme sv. Alžbety, účastníci 
seminára predniesli spevy naštudované počas seminára.   
 
Spomienková akadémia 
Názov:   Karol Veľký 
Dátum, miesto:  3. apríla 2007, Kostol sv. A. Paduánskeho, Hlavná 91, Košice  
Usporiadateľ:  bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 
Zhodnotenie:  
Bola to spomienková akadémia na pápeža Jána Pavla II. pri druhom výročí jeho smrti. Program bol zostavený 
z prezentácie fotografií, básní, svedectiev o tejto významnej osobnosti moderných svetových a cirkevných dejín. 
 
Interdisciplynárny seminár „Znaky časov“. 
Názov:   Prof. ThDr. Ladislav Hanus (1907 – 1994) – svedok storočia 
Dátum, miesto:  17. apríla 2007,Veľká aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská 

Kapitula 12, Spišské Podhradie 
Usporiadateľ:  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Zhodnotenie: 
Seminár sa konal z príležitosti 100 rokov od narodenia Prof. ThDr. Ladislava Hanusa. 
Program seminára:   Otvorenie Jozef Jarab a Alexander Halvoník - riaditeľ LIC  
Marián Gavenda: Prof. L.Hanus – teológ, Imrich Vaško: Prof. L.Hanus – filozof a literát 
Jozef Leščinský: Verbum a prof.L.Hanus, Alena Piatrová: Prof. Ladislav Hanus 
Anton Baláž: Z mrtvých domov Ladislava Hanusa, Ivan Chalupecký – osobné spomienky 
Jozef Hlinický – osobné spomienky, Štefan Mordel – osobné spomienky, 
Pamäti svedka storočia a edícia vydavateľstva Lúč o osobnostiach  Spišskej Kapitule - Kolková 
Mons. František Tondra - záver  
 
Patristické sympózium 
Názov:   Katechéza v ranom kresťanstve  
Dátum, miesto:  24. apríla 2007, kinosála TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Katedra histórie – patrológia TF KU, Hlavná 89, Košice 
   Patristický inštitút „Augustinianum“ v Ríme 
   Zodpovedný: ThLic. Juraj Pigula  
Zhodnotenie: 
Patristický odborný medzinárodný seminár mal za úlohu z jednej strany priblížiť študentom hodnotné a bohaté 
posolstvo pre Katechézu dnes ako ju nachádzame u Otcov Cirkvi. Z druhej strany bolo stretnutím odborníkov zo 
zahraničia aj zo Slovenska, aby spolu študovali na tému s prínosom pre dnešnú katechetickú prax. Hlavnú 
prednášku predniesol prof. Manuel Nin, OSB z Patristického inštitútu v Ríme. Seminár splnil svoj účel a aj 
dobrovoľná účasť početných študentov tomu nasvedčovala. Zborník prednášok bude vydaný v septembri 2007.  
 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
Názov:   100 rokov od narodenia Mircea Eliade 
Dátum, miesto:   26. apríla 2007, aula TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:   Katedra filozofie TF KU v Košiciach, PhDr. Jozef Dronzek, vedúci katedry filozofie 
Zhodnotenie:  
Konferencia sa konala za účelom rozšírenia spolupráce medzi katedrami filozofie jednotlivých univerzít v rámci 
Česka, Poľska a Slovenska. Poslaním konferencie bolo predstaviť osobnosť Mircea Eliade ako filozofa, 
religionistu, spisovateľa so zameraním na jeho základné operatívne pojmy: sakrum, profánnosť, hierofánia, 
mýtus, symbol. Odborným garantom bol prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.  
 
Vydaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie: 
M. ELIADE 100 rokov od narodenia  
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Profesorská prednáška 
Názov:   Premeny tvárí Cirkvi od stredoveku po súčasnosť  
Dátum, miesto:   26. apríla 2007, učebňa TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Zhodnotenie: 
Cirkev v staroveku charakterizovaná ako tajomstvo, s príchodom stredoveku strácala črty tajomstva. Rozrástla 
sa veľmi rýchlo. Oikumene romana sa zmenilo na oikumene christiana. Kritici nazvali Cirkev stredoveku 
jednoduchým menom imperium. Po rozdelení rímskej ríše na východnú a západnú padla na rímskeho biskupa 
politická zodpovednosť za Západ a rímski biskupi brali na seba túto úlohu. 
Mnohé napätia pomohli k rozdeleniu kresťanstva na východné a západné (1054). Pritom na Východe i na Západe 
cisári sa považovali za ochrancov Cirkvi. 
Aj Cirkev vo svojich vodcoch chcela byť silnou spoločnosťou. Neraz zabúdala na svoj duchovný rozmer. Tento v 
sebe niesli hnutia a rehole, ktoré v tom čase vznikali. Usilovali sa trpezlivo reformovať život v Cirkvi vo vnútri. 
Iní reformátori chceli naraz zreformovať Cirkev. Zdôrazňovali duchovný a neviditeľný rozmer Cirkvi. Postupne 
vytvorili nové cirkevné spoločenstvá. Cirkev Západu sa rozdelila na katolícku a protestantskú časť, ktorá sa 
drobila ďalej. 
V dobe osvietenstva sa nič nezlepšilo ani v Katolíckej cirkvi, zdôrazňovalo sa členenie na podriadených a 
nadriadených. 
Duchovná a vnútorná ekleziológia sa v Katolíckej cirkvi začala pestovať od polovice 19. storočia a dobrú službu tu 
urobila Tűbingenská škola a Rímska škola. Obnovu Cirkvi výrazne priniesli hnutia, a to od začiatku 20. storočia, 
a vrcholne Druhý vatikánsky koncil, ktorý upriamil aj v ekléziológii pohľad na Cirkev prvých časov a pod 
vplyvom Ducha Svätého pokračuje stále v jej obnove. Cirkev, ktorá je podľa koncilu semper reformanda, možno 
opäť charakterizovať pojmom tajomstvo. O tejto staronovej podobe Cirkvi rozprávajú aj dokumenty pokoncilovej 
Cirkvi, napr. Kódex kánonického práva, Katechizmus Katolíckej cirkvi a pápežské dokumenty. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Názov:   Manželstvo ako inštitúcia 
Dátum, miesto:  3. mája 2007, aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – 
Spišskom Podhradí 
Usporiadateľ: Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Katedra kanonického práva Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Program: prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. – Sociálny štát a jeho dopady na manželstvo a rodinu, dr 
hab. Miroslaw Kalinowski, prof. (KUL) – Mnohogeneračná rodina pred problémom choroby v terminálnej fáze, 
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – Život dnešnej kresťanskej rodiny v priestore a čase, ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, 
PhD. – Rodina – domáca cirkev – ekleziálny pohľad, PhDr. Ľudmila Muchová, PhD. –Výchova ku sviatostnému 
manželstvu v sekularizovanej spoločnosti, ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. – Manželstvo ako inštitúcia 
v Starom zákone, ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. – Problém sviatostnosti manželstva vo svetle CIC 1983, PhDr. Ján 
Pramuka – Manželstvo a rodina v personalistickej filozofii Jeana Lacroic. 
Zborník prednášok bude vydaný v roku 2007.  
 
Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium 
Názov:   Človek v núdzi. (Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb) 
Dátum, miesto:  3. mája 2007, aula TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Teologická fakulta KU – centrum pre dialóg, Hlavná 89, Košice 
   Ekumenické spoločenstvo cirkví Košice 
   Mesto Košice 
Zhodnotenie: 
Poslaním sympózia bolo predstaviť poskytovateľov sociálnych a charitatívnych služieb v teologickom , právnom 
a sociálnom kontexte v celej šírke tejto problematiky. Sympózium bolo rozdelené do 3. tematických blokov: 
sociálne služby a teocentrické náboženstvo, sociálne služby a ich poskytovatelia,  sociálna problematika v rodine 
a všeobecne. Veľmi dôležitým prínosom bolo nadviazanie medzinárodnej spolupráce s izraelskou humanitárnou 
dobrovoľnou organizáciou Jad Sarah, ktorej riaditeľ externých odborných vzťahov pán Meir Handelsman 
predstavil  30. ročnú činnosť tejto organizácie nielen v Izraeli, ale aj po celom svete. Yad Sarah je dobrovoľnícka 
humanitárna organizácia s viac ako 6000 dobrovoľníkmi. Služby sú poskytnuté všetkým, ktorí o to požiadajú, 
bez ohľadu na náboženstvo, rasu alebo národnosť. Hlavnou víziou Yad Sarah je usilovať sa o zlepšenie kvality 
života ľudí, ktorí sa vyrovnávajú s praktickými ťažkosťami rôzneho typu.  Na porade organizátorov tohto 
sympózia so zástupcami Mesta Košice sa hovorilo už o konkrétnych bodoch tejto spolupráce. 
Okrem izraelského hosťa boli prítomní aj hostia z Poľska, Ukrajiny a prednášajúci boli z rôznych cirkví 
(Pravoslávna cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická cirkev a.v., Reformovaná kresťanská cirkev 
a Rímskokatolícka cirkev.) 
Súčasťou sympózia bola aj vernisáž výstavy z tvorby talentovanej košickej keramikárky Andrei Čepiššákovej 
v sklenenom átriu fakulty.  
Odborným garantom bol prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. dekan TF KU.  
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Vydaný zborník príspevkov z medzinárodného ekumenického sympózia: 
Človek v núdzi. Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb 
 
Konferencia 
Názov: Deň blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi (1899-1944) – sociálna činnosť 

v Košiciach v čase jej pôsobenia a v súčasnosti. 
Dátum, miesto:  11. mája 2007, kinosála TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Katedra sociálnej práce TF KU, prof. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD., vedúci katedry 
   Katedra pastorálnej teológie TF KU 
   Spoločnosť sociálnych sestier 
Zhodnotenie:  
Cieľom konferencie bolo oboznámiť sa so životom a sociálnou činnosťou blahoslavenej Sáry Salkaházi, košickej 
rodáčky, ktorá vyvíjala významnú, priekopnícku sociálnu činnosť na území Košíc a celého Slovenska, Maďarska 
a Ukrajiny. Jej životná cesta a pôsobenie v sociálnej oblasti môže byť inšpiráciou tak pre pedagógov ako aj pre 
študentov sociálnej práce. Seminár bol zameraný pre pedagógov, študentov a širokú verejnosť. Jeho poslaním 
bolo zviditeľniť túto novú blahoslavenú – našu súčasníčku, jej sociálnu činnosť a dať do povedomia dnešnej 
spoločnosti dôstojnosť každého človeka.  
Na konferencii bolo prítomných asi 60 účastníkov, spätná väzba bola pozitívna a viedla k ďalším inšpiráciám 
ohľadom organizovania podobných akcií.  
Odborným garantom bola PhDr. Mgr. Alena  Bašistová, PhD. – odborná asistentka na Katedre sociálnej práce 
TF KU v Košiciach. 
 
Konferencia s medzinárodnou účasťou 
Názov:  Aplikácia liturgických reforiem II. Vatikánskeho koncilu  

na Východnom Slovensku 
Dátum, miesto:  26.9.2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Odborný garant: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. 
Usporiadateľ: PaedDr. Mgr. Dominik Macák  
Zhodnotenie:  
Konferencia bola súčasťou riešenia projektu: Reflexia uskutočňovania koncilových reforiem v oblasti liturgie 
v Košickej partikulárnej cirkvi (KEGA 3/5101/07). Išlo o spoznávanie prínosu Druhého vatikánskeho koncilu na 
liturgický život na Východnom Slovensku. 
Konferencia zodpovedala svojim obsahom na stanovenú tému v plnom rozsahu. Jej najväčším prínosom bolo 
zhodnotenie stavu situácie liturgického života na Východnom Slovensku a výzva k prehĺbeniu liturgickej 
spirituality a liturgického ducha na Východnom Slovensku.  
 
Vydaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou:  
Aplikácia liturgických reforiem II. Vatikánskeho koncilu na východnom Slovensku 
 
Odborný seminár 
Názov:   Interpretácia gregoriánskeho spevu  
Dátum, miesto:   15.10.2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  Liturgický inštitút Jána Jaloveckého pri TF v Košiciach 
   Katedra liturgiky TF 
Odborný garant:  Dr. Ján Veľbacký 
Zhodnotenie:  
Účelom seminára bolo predstavenie kultúrno-historického procesu formovania sa repertoáru monodického 
spevu na nábožensko-politickom pozadí. Na jednotlivých ukážkach repertoáru pochádzajúceho z neskorého 
stredoveku českého regiónu si mohli všetci účastníci seminára nielen teoreticky, ale aj prakticky konfrontovať 
vývoj a diferencie klasického repertoáru s post klasickým. 
Seminár viedol Dávid Eben z Českej republiky, odborník na gregoriánsky spev, ktorý je zamestnancom Ústavu 
hudobnej vedy v Prahe a prednášajúcim na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Zároveň je 
umeleckým vedúcim a dirigentom hudobného telesa Schola gregoriana Pragensis. 
Okrem domácich študentov a poslucháčov Teologickej fakulty o tento seminár prejavili záujem aj študenti 
Konzervatória Košice, ktorí sa ho zúčastnili v početnom zastúpení. 
 
Seminár 
Názov:   50. výročie encykliky Fidei Donum pápeža Pia XII. 
Dátum, miesto:  17.10.2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  TF KU v Košiciach, Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach 
Prenášajúci:   J.Em. Jozef kardinál Tomko 
   Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky diecézny biskup 
   Dp. František Kapusňák, Pápežské misijné diela, Bratislava 
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Zhodnotenie:  
• informácia o encyklike, pohľad na problematiku vtedy a dnes 
• oboznámenie sa s obrovským dopadom encykliky na misie a evanjelizáciu (Afrika a Južná Amerika) 
• výzvy a odkazy pre 3. tisícročie, pozvanie odpovedať na tieto výzvy 
• sféry záujmu a možnosti pre výmenu darov viery v prospech Slovenska 
• uvedomenie si bohatstva a možností Cirkvi na Slovensku v prospech Fidei Donum v treťom tisícročí 
• Fidei Donum ako dar Krista celej Cirkvi na Slovensku a teda pozvanie a priestor aj pre laikov 

 
Profesorská prednáška 
Názov:   Viera a rodina v náboženstvách pochádzajúcich od Abraháma 
Dátum, miesto:  18.10.2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:    Katedra dogmatickej teológie 
Odborný garant:  prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. 
Zhodnotenie: 
Vzrastajúca nestabilita rodinného života, nárast občianskych manželských zväzkov i tzv. partnerského spolužitia 
a módny voľný štýl života preferovaný masmediálnymi manipulátormi sú chápané len ako prejav a súčasť danej 
tradície a kultúry. Formácia židovského národa sa vytvárala v rodinách pod silným vplyvom Tóry. Židov nazývali 
od dávnych dôb národom knihy. Kresťanské manželstvo a rodina sú základnou hodnotovou stabilitou pre 
súčasný svet. Korán a moslimská tradícia zdôrazňujú povinnosť vstupu do manželstva pre každého, kto sa chce 
vyhnúť nemravnostiam a je i ináč schopný spĺňať manželské povinnosti. Štruktúra islamskej rodiny je 
patriarchálna.  
Profesorskej prednášky sa zúčastnili poslucháči celoživotného štúdia TF v počte  asi 50. 
 
Seminár 
Dátum, miesto: 20. 10. 2007, Veľká aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 
   Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 
Prednášajúci: Doc. ThDr. Mgr. MUDr. Maximilián Jaroslav Kašparů, PhD. 
Usporiadateľ: Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Zhodnotenie:  Prednášky boli v rámci programu rozšírenia vedomosti a poznatkov z oblasti  
   Pastorálnej psychológie, medicíny a biotiky. 
 
Seminár 
Názov: Kresťanská výchova v 21. storočí: Realizovateľný didaktický koncept 

vyučovania náboženskej výchovy v dnešnej spoločnosti 
Dátum, miesto: 22. 10. 2007, Veľká aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka,  
   Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 
Usporiadateľ:  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
Prednášajúci: prof. Harald Mandl MAS, riaditeľ Inštitútu pre vzdelávanie náboženstva  
   Pedagocká vysoká škola Burgenland, Wolfgarten, Eisenstadt 
Zhodnotenie: Prednášky  boli v rámci rozšírenia vedomosti a poznatkov z oblasti pedagogiky a katechetiky. 
 
Konferencia 
Názov:   Život a dielo ThDr. Emila Stacha 
Dátum, miesto:  25.10.2007, TF KU, Hlavná 89, Košice  
Usporiadateľ:  PaedDr. Mgr. Dominik Macák, PhD. 
Odborný garant:  prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. 
Zhodnotenie:  
Konferencia bola súčasťou riešenia projektu: Osobnosti Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 
v Košiciach, ktorých život sa stal povzbudením veriacich i neveriacich v časoch pred totalitou i počas nej (VEGA 
1/4750/07). Išlo o spoznávanie osobnosti ThDr. Emila Stacha, ktorý vedecky a pastoračne pôsobil na 
východnom Slovensku a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského. 
Konferencia zodpovedala svojim obsahom na stanovenú tému v plnom rozsahu. Jej najväčším prínosom boli 
ďalšie poznatky o živote a diele osobnosti ThDr. Emila Stacha ako kňaza Košickej diecézy a zároveň profesora 
v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.  
 
Profesorská prednáška 
Teologická fakulta KU  
Téma:    Súčasný zápas o hodnotu človeka  
Termín, miesto:   12. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Prednášajúci:  prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
Profesorskej prednášky sa zúčastnili študenti teologických odborov  v počte 150. 
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Katedra biblických vied TF KU 
Téma:    Odborný seminár zo Starého zákona 
Termín, miesto:  12. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Odborný garant:  prof. Anton Tyrol, PhD. 
Zodpovedný:   Róbert Lapko, Th.D. 
Zhodnotenie:  

Cieľom odborného seminára bola popularizácia odborného čítania Svätého Písma a predstavenie troch 
vedeckých prístupov štúdia Biblie za pomoci neohistorickej metódy, historicko-kritickej metódy a s poukázaním 
na etiologické zvláštnosti. 
Všetci traja prednášajúci, vrátane zodpovedného sú zároveň spoluautormi nového Komentára Ku Knihe Genezis 
a členovia redakčnej rady Biblica Slovaca. Vďaka odbornému semináru mohli zviditeľniť svoju prácu, ktorej 
dosah je celoslovenský. Seminár splnil svoj účel, seriózne vedecké čítanie Svätého Písma napomáha odkrývať 
bohatstvo Božieho Slova. 
Na seminári sa zúčastnilo 150 poslucháčov. 
Prednášajúci: SSL, Ing. Peter Dubovský, Th.D., SSD Blažej Štrba, SSL, Ing. Jozef Jančovič 
 
Katedra biblických vied TF KU 
Téma:   Odborný seminár zo Starého zákona 
Termín, miesto:  12. 11. 2007, Teologický inštitút TF KU, Spišská Kapitula 
Zodpovedný:  ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. 
 
 
Zhodnotenie: 
Odborný seminár priblížil účastníkom prácu so Svätým písmom a metodologické postupy pre správne čítanie 
a porozumenie biblických textov na konkrétnych príkladoch. 
Cieľom seminára bolo predstaviť: 

• projekt odborného prekladu a komentára Knihy Genezis, na ktorom pracujú slovenskí biblisti z rôznych 
fakúlt, vrátane TF KU 

• slovenský odborný biblický časopis STUDIA BIBLICA SLOVACA, ktorého členovia sú aj biblisti z TF 
KU.  

Prednášajúci: SSL, Ing. Peter Dubovský, Th.D., SSD Blažej Štrba, SSL, Ing. Jozef Jančovič 
Na odbornom seminári sa zúčastnilo 85 poslucháčov. 
 
Katedra histórie TF KU 
Téma:    Teologické vzdelávanie a formácia v Košiciach – odborná prednáška 
Termín, miesto:  12. 11. 2007, Teologický inštitút TF KU, Spišská Kapitula 
Zodpovedný:   doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Zhodnotenie: 
Prednáška bola zameraná na poukázanie kontinuálnosti teologického vzdelávania  a formácie na východnom 
Slovensku. Pre študentov teológie bola podnetom na hlbšie skúmanie slovenských cirkevných dejín.  
Prednáška zaznela zároveň ako jeden z výsledkov riešenia projektu VEGA č. 1/4749/07: Vývoj teologického 
vzdelávania v procese kňazskej výchovy v Košiciach.  
Na odbornej prednáške sa zúčastnilo 100 poslucháčov. 
 
Mmedzinárodná vedecká konferencia 
Katedra histórie TF KU 
Téma:    Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev  
Termín, miesto:  13. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Zodpovedný:   doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 
Zhodnotenie: 
Tridentský koncil bol z teologického a disciplinárneho hľadiska najdôležitejším všeobecným snemom Katolíckej 
cirkvi na začiatku novoveku. Jeho závery, a najmä ich prevedenie do života, boli potrebné a žiaduce aj u nás, 
nakoľko protestantská reformácia zmenila spoločenskú a teologickú situáciu v spoločnosti. 
Dňa 13.11.2007 sa v rámci Týždňa vedy konala konferencia, ktorá riešila všeobecný prínos Tridentského koncilu.  
Medzinárodná vedecká konferencia bola súčasťou výskumu riešenia grantového projektu Ministerstva školstva 
SR VEGA č. 1/4748/07: Potridentská teologická starostlivosť Katolíckej cirkvi o veriacich 
v Above, Šariši a Zemplíne.  
 
Vydaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie: 
Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev 
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Vedecká konferencia 
Katedra liturgiky TF KU 
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého v Košiciach 
Téma:    Oživenie farského spoločenstva liturgickou normatívou  
Termín, miesto:  14. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Odborný garant:  prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 
Zodpovedný:   ThLic. Jozef Pekár 
Zhodnotenie: 
8. ročník sympózia Oživenie farností. Prednášky sa dotýkali liturgickej normatívy a jej uvedenia do praxe 
v oblasti slávenia liturgie eucharistie ako aj v oblasti ostatnej liturgie a tiež pobožnosti, tak po stránke 
praktického slávenia ako aj liturgického spevu. Prínos pre TF KU spočíva v hlbšom skúmaní liturgických noriem 
a ich aplikácii v praxi.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia 
Katedra Dogmatickej teológie TF KU 
Téma:    Ekumenické vzťahy na Slovensku  
Termín, miesto:  15. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Odborný garant:  prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 
Zodpovedný:   PaedDr. Mgr. Dominik Macák 
Zhodnotenie: 
Medzinárodná vedecká konferencia bola súčasťou riešenia projektu: Zmapovanie ekumenickej činnosti vo 
Východnom dištrikte na Slovensku  (VEGA 1/4751/07). Išlo o lepšie spoznanie ekumenickej situácie na 
Slovenku. Jej pozitíva a mínusy. 

Konferencia zodpovedala svojim obsahom na stanovenú tému v plnom rozsahu. Jej najväčším prínosom 
boli ďalšie poznatky o ekumenickom stave a prezentácia rozličných aspektoch v danej problematike. Taktiež 
prezentácia nových výziev na tomto poli vytvárania plnej Jednoty Kristovej Cirkvi. 
Na konferencii sa zúčastnilo okolo 90 poslucháčov. 
 
Medzinárodná konferencia 
Téma:    Odkaz svätej Alžbety 
Termín, miesto: 22. 11. 2007, TF KU, Hlavná 89, Košice 
Odborný garant: prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
Usporiadateľ:  Teologická fakulta KU 
   Mesto Košice 
Zhodnotenie: 
Konferencia sa skladala z troch druhov príspevkov: 
1. Sekcia historická: Doba v ktorej žila a pôsobila sv. Alžbeta. Alžbeta ochrankyňa vdov, sirôt, žobrákov, chorých 
a trpiacich núdzou. 
2. Sekcia sociálna a pastorálna: Chudoba a bohatstvo – významné paradoxy súčasnej doby. Vzťah štátu, 
sociálnych inštitúcií a tretieho sektora k problémom chudobných a odkázaných.  Význam pomáhajúcich profesií 
pri pomoci občanom v sociálnej núdzi. Podoby chudoby včera a dnes – možnosti ich riešenia. Vplyv chudoby 
a sociálnej odkázanosti na správanie sa dnešnej mládeže.  
3. Skúsenosti boli cennou časťou konferencie, priniesli výmenu hodnotných praktík. 

Konferencia vytvorila priestor pre analýzy a reflexie na život, účinkovanie a odkaz sv. Alžbety, patrónky 
Dómu sv. Alžbety i mesta Košice pri príležitosti 800. výročia jej narodenia.  
Seminár mal vynikajúcu medzinárodnú a ekumenickú úroveň. 
Bol spojený s prezentáciou artefaktov v spolupráci s Archívom Mesta Košice. 
V átriu fakulty bola sprístupnená putovná výstava 36 obrazov: „Kvet Uhorska – Pamiatky svätej Alžbety 
Uhorskej v Európe.“ 

Prínos: spolupráca Mesta Košice, Archívu a rehoľných spoločností  s Teologickou fakultou. 
Účasť a záujem o prednášky a výstavy bol bohatý. 
 
Vydaný zborník príspevkov z medzinárodného sympózia:  
Odkaz svätej Alžbety 
 
Interdisciplynárny seminár „Znaky časov“ 
Názov:   40. ROKOV HUMANAE VITAE (25. 7. 1968) 
Dátum, miesto:  27. november 2007, Veľká aula Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 

Kapitule – Spišskom Podhradí   
Usporiadateľ:  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí
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Program:  
Mons.  prof. ThDr. František Tondra: Blížiace sa 40-te výročie Humanae vitae – ako podnet pre našu pastoračnú 
službu, Doc. ThDr. Marek Petro, PhD: Rodina ako sprostredkovateľka života a lásky v kontexte Humanae vitae, 
ThDr. PaedDr. Anton Lisník, PhD : Povinnosti verejnej autority v HV. 
ThLic. Martin Koleják: Zodpovedné rodičovstvo  
MUDr. František Orlovský: Príprava snúbencov a formácia rodín podľa HV. 
 
 
 

4  Medzinárodná spolupráca 

 
1. Mobilita študenta Program celoživotného vzdelávania Erasmus  

z 12 prihlásených študentov grant dostali 8 pričom jedna študentka sa grantu vzdala  
 
pripravujú sa: 
Jana Figeľová LS / LUMSA (Taliansko) 
Jana Seidlová LS/ LUMSA (Taliansko) 
Mgr. Viktor Pardel ZS a LS / Vyššia Škola Filozoficko-Pedagogická Ignatianum v Krakowe (Poľsko) 
 
pripravujú sa:  
Veronika Degrová LS / Vyššia Škola Humanisticko-Ekonomicka v Lodzi (Poľsko) 
Miroslava Dopiraková LS / Vyššia Škola Humanisticko-Ekonomicka v Lodzi (Poľsko) 
Kamila Paligová ZS / Univerzita Hradec Králove (ČR) 
 
pripravuje sa:  
Daniela Vargová LS / Karlova Univerzita (ČR) 
 

2. Učiteľská mobilita Program celoživotného vzdelávania Erasmus 
Doc. Peter Zubko, PhD. Karlova Univerzita (ČR) ZS 
pripravuje sa: 
Prof. Anton Konečny, PhD Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích (ČR) LS 
 

3. Absolvent našej fakulty, ktorí začal postgraduálne štúdia v zahraničí v šk. r. 2007/2008 
Jozef Nemec Accademia Alfonsiana (Taliansko) 
 

4. Doktoranska mobilita počas celého šk. r. 2007/2008 
Mgr. Marek Varga Institut Protestant de Théologie de Paris (Francúzsko) 
Mgr. Viktor Pardel Vyššia Škola Filozoficko-Pedagogická Ignatianum v Krakowe (Poľsko) 
 

5. V USA absolvovala semestrálny pobyt  
Lucia Jurčišinová ELMS College, MA (USA) 
 

6. Vyučujúci našej fakulty prednášajúci aj na zahraničnej fakulte 
Inocent Mária Vladimír Szaniszló, OP externý asistent pre dovzdelávanie doktorantov a diplomantov na 
Univerzite Karla Franzensa v Grazi, Katedre morálnej teológie a dogmatiky u prof. Waltera Schauppa 
Rakusko 
 

7. Konferencie, sympózia a odborné semináre s medzinárodnou účasťou  
17. 3. – 19. 3. 2007 odborný seminár: Hudba medzi nebom a zemou pod vedením Alberta Turca 
24. 4. 2007 Katechéza v rannom kresťanstve 
26. 4. 2007 Mircea Eliade – 100 rokov od jeho narodenia 
3. 5. 2007 „Človek v núdzi“ Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb 
26.9. 2007 Aplikácia liturgických reforiem II. VK na východnom Slovensku 
13.11. 2007 Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev 
15.11. 2007 Ekumenické vzťahy na Slovensku  
22.11. 2007 „Odkaz sv. Alžbety“ 
29.-30.2007 Medzinárodné sympózium o biskupovi Bubicsovi 
 

8. Vyžiadané hosťovské prednášky zahraničných profesorov  
15.10. 2007 odborný seminár: Interpretácia greg. spevu pod vedením David Eben (ČR) 
26.11. 2007 prof. Ochman z Jagelonskej univerzity (PL): Človek v stredovekej židovskej filozofii  
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9. Iné 
Návšteva administratívneho centra Európskej únie v Bruseli (11-13.4.2007) 
Prijatie Jánom Figeľom, členom EK zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež  
a Michaelom Weningerom, poradcom EK pre otázky cirkvi a náboženstva a inými 
Koncert - 29.6. 2007 Spev. zbor Jubilus pod vedením  J. Veľbacký, PhD v Montabaur (Nemecko) 
 
 
 

5  Ďalšie aktivity 

 
• Účasť vyučujúcich TF KU na  významnejších mimo fakultných aktivitách 

1.  
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 3. výročia založenia Inštitútu rodiny v Bratislave 
IDENTITA RODINY NA ZAČIATKU 21. STOROČIA 
Termín: 3.12.2007 
Miesto: Bratislava, Dom kultúry Dúbravka 
Usporiadateľ: Inštitút rodiny v Bratislave, TF KU 
Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
Trinitárna spiritualita a rodina 
 

2.  
Medzinárodná konferencia na podporu aktívneho európskeho občianstva v rámci programu „Európa pre 
občanov“ 
EURÓPSKA KULTÚRNA ARÉNA 
Termín: 5.10.2007 
Miesto: Košice, Historická radnica 
Usporiadateľ: Magistrát mesta Košice, Centrum pre dialóg TF 
Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
Prezentácia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice 

3.  
Medzinárodné sympózium 
BISKUP ŽIGMUND BUBICS 
Termín: 29. – 30.11.2007 
Miesto: Diecéza Eisenstadt 
Usporiadateľ: Diecéza Eisenstadt a TF KU 
ThDr. Ing. Vladimír Inocent-Mária Szaniszló, PhD. 
Zaujímavé duchovné prepojenie medzi Burgenlandom a Košicami. 
Doc. Dr. Cyril Hišem 
Košická diecéza – miesto biskupského účinkovania Žigmunda Bubicsa. 
Doc. Dr. Peter Zubko 
Kunsthistorická rozhľadenosť Žigmunda Bubicsa. Sonda do biskupskej knižnice. 
Doc. Dr. Štefan Lenčiš 
Biskup Žigmund Bubič a jeho vzťah ku Košickej katedrále. 
Doc. Dr. Martin Uháľ 
Katolícke sociálne myslenie v odkaze biskupa Zigmunda Bubicsa a súčasné formy jeho pastoračnej aplikácie. 
Dr. Jozef Ondovčák 
Príkladný život, správna cesta, jasné poznanie. 
Doc. Dr. Marián Čižmár 
Košický biskup Žigmund Bubics a jeho vzťah ku svätým košickým mučeníkom. 
 

4.  
Medzinárodný odborný historický seminár pri príležitosti 130. výročia narodenia zakladateľa Duchovného 
pastiera Mons. ThDr. Jozefa Budaya a pri príležitosti 90. výročia založenia Duchovného pastiera 
DUCHOVNÝ PASTIER, JEHO ŠÉFREDAKTORI A VÝZNAM TOHTO PERIODIKA V DEJINÁCH  KATOLÍCKEJ 
CIRKVI NA SLOVENSKU 
Termín: 17. – 18.4.2007 
Miesto: Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda 
Usporiadateľ: Spolok sv. Vojtecha – redakcia odborného časopisu Duchovný pastier 
Mons. prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD. 
Druhý vatikánsky koncil už štyridsaťpäť rokov na stránkach Duchovného pastiera. 
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5.  
Medziodborový seminár 
ETIKA VE VĚDE, VĚDA V ETICE 
Termín: 13.-14.11.2007 
Miesto: Praha 6 
Usporiadateľ: Filozofický ústav AV ČR, v.v.i., oddelenie analytickej filozofie 
ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. 
Je teologická etika veda? 
ThDr. Martin Uháľ, PhD. 
Primárne znaky etického prístupu k vede a vedeckému pokroku v encyklike Ján Pavla II. Centesimus annus. 
ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. 
Etika ľudských vzťahov v dnešnej pluralistickej spoločnosti. 
 

6.  
Dialóg medzi teológiou a filozofiou, v rámci projektu Európski myslitelia 
Termín: 22.-23.6.2007 
Miesto: Bratislava, Marianka 
Usporiadateľ: Centrum pre Európsku politiku, Bratislava, Teologické fórum, Bratislava 
ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. 
 

7.  
Dialóg medzi kultúrami v európe v rámci projektu Európa hodnôt 
Termín: 26.-27.10.2007 
Miesto: Trenčianske Teplice 
Usporiadateľ: Centrum pre Európsku politiku, Bratislava, Teologické fórum, Bratislava 
ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. 
 

8.  
Celoslovenské sympózium učiteľov sociálnej náuky Cirkvi, vedecká konferencia 
SOLIDARITA – SOCIÁLNY PRINCÍP, POLITIKA, PRAX 
Termín: 24.10.2007 
Miesto: Ružomberok 
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Ústav sociálnych vied 
ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. 
Problémy jednania človeka zameraného na určitý cieľ. 
ThDr. Martin Uháľ, PhD. 
Subsidiárnosť solidarity a všetkých foriem sociálnej pomoci. „Neziskovky“, neštátne organizácie a občianske 
iniciatívy vo svetle princípu subsidiarity. 
 

9.  
Vedecká konferencia 
ŠPECIFICKOSŤ EDUKÁCIE V KONTEXTE PASTORES DABO VOBIS 
Termín:18.10.2007 
Miesto: Nitra, Kňazský seminár 
Usporiadateľ: RKCMBF UK v Bratislave, Katedra biblických vied, Katedra morálnej teológie, Katedra 
pastorálnej teológie 
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. 
 

10.  
Vedecká konferencia, v rámci projektu KEGA č. 3/5003/07 
MARIÁNSKE PÚTNICKÉ MIESTA NA SLOVENSKU 
Termín: 28.11.2007 
Miesto: Ružomberok, Filozofická fakulta 
Usporiadateľ: FF KU, Katedra religionistiky a náboženskej výchovy 
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. 
Púte k Panne Márii v Obišovciach za čias totality. 
 

11.  
Vedecká konferencia v rámci projektu KEGA 3/3159/05 
RODINA V SÚČASNOM SVETE. SOCIÁLNA SLUŽBA A PASTORÁCIA RODÍN. 
Termín: 23.11.2007 
Miesto: Trnavská univerzita v Bratislave 
Usporiadateľ: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave, Občianske združenie Priatelia Aloisiana, 
Spoločnosť Ježišova na Slovensku 
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prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. 
Viera a rodina v náboženstvách pochádzajúcich od Abraháma. 
 

12.  
Diskusné stretnutie s hosťom: mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Spojených štátov amerických 
v SR J.E. pánom Rudolphom Vallee 
NÁBOŽENSKÝ DIALÓG A TOLERANCIA 
Termín: 12.4.2007 
Miesto: Prešov 
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR, Bratislava 
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. – Centrum pre dialóg TF 
 

13.  
Konferencia v Olomouci 
Katolická církev v období rozpadu Československé republiky 1939-1945 
Termín: 25.10. 2007 
Miesto: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš 
Biskupská starostlivosť Jozefa Čárskeho v rokoch 1939-1946 
doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Hospodársky a sociálny, kultúrny a náboženský vývoj v období Slovenského štátu 
doc. ThDr. Peter Zubko, PhD. 
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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:     Ing. Karel Komárek, PhD. 
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy a mobility: 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: 
Bc. Katarína Črepová - podpredseda 
Bc. Marek Gabaj 
Jozef Ondrejka 
Zuzana Kučerová 

 
 
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 
MUDr. Igor Čombor 
MUDr. Stanislav Hlaučo, CSc. 
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
Ing. Karel Komárek, PhD. 
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 
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MUDr. Ľubomír Benčo 
PhDr. Zuzana Hudáková 
Marta Hejzlárová 
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 FZ KU v Ružomberku sa v roku 2007 uskutočňovalo vzdelávanie podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a vyhlášky MŠ SR 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Od nového akademického roka 
2007/2008 sa začalo s implementáciou zákona č. 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 
o vysokých školách.  
 Pedagógovia implementovali do vzdelávacieho procesu efektívne formy a metódy vyučovania 
Bolonského procesu vzdelávania.  
 Na FZ boli vytvorené demonštračné miestnosti, ktoré sú doplňované novými dostupnými názornými 
pomôckami (demonštračné modely využívané pri ošetrovateľských technikách, výučbe prvej pomoci, klinickej 
propedeutike). Inovujú sa ciele výučby, dopĺňa sa literatúra v knižnici aj v informačných listoch.   
 FZ v klinickej oblasti zabezpečila pre klinické cvičenia monitor ambulantného monitorovania 
krvného tlaku – ABPM, vyšetrenie autonómneho nervového systému pomocou variability srdcovej frekvencie, 
v pláne má zakúpiť EKG prístroj, systém monitorovania EKG – Holter, ultrazvukový prístroj (pre výuku 
študentov aj na vyšetrenie pacientov). 
 Zamestnanci, ktorí pracujú v administratívnej a pedagogickej činnosti sú vybavení PC, resp. 
notebookmi, ktoré sú pripojené na internet a príslušné systémy FZ. V roku 2007 sa FZ podarilo pripojiť optikou 
(za pomoci ÚVN) na vysokorýchlostný internet SANET, čo skvalitnilo a urýchlilo prácu systémov - Abakus, AIS, 
Sofiu a vlastný internet pre pracovníkov a študentov FZ. Notebooky pomocou Wifi pripojenia môžu pracovať s 
internetom a s online systémami. 
 V roku 2007 sa rozšírila aj oblasť výuky o notebooky a dataprojektory, ktoré pomáhajú náročným 
zdravotníckym prednáškam lekárov a odborným lektorom. 
 Momentálne je vybudovaná jedna špecializovaná počítačová učebňa, čo je pre FZ KU nedostatočné. 
Vybudovanie ďalších miestností sa odvíja od vybudovania infraštruktúry v novom objekte. Všetky prednáškové 
miestnosti sú vybavené digitálnou projekčnou technikou a potrebným ozvučením.  
 Skvalitnila sa spolupráca jednotlivých katedier FZ s klinickými pracoviskami, kde prebiehajú 
ošetrovateľské praxe (nemocnice, ambulancie, ADOS, Spišská charita). Aj tieto pracoviská sú vybavené 
modernými diagnostickými prístrojmi. Na toto vybavenie fakulte prispelo MŠ financiami určenými pre klinickú 
prax. 
 Okrem vlastných pedagógov do výučbového procesu sú zapojení aj odborníci z praxe, ktorí 
napomáhajú zvyšovať úroveň v praktickej časti vzdelávacieho procesu. V priebehu akademického roka sa 
uskutočnilo viacero odborných prezentácií, ktoré prezentujú úroveň vzdelávania na fakulte (mesačné vedecké 
schôdze Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti sestier, vedecká konferencia Ružomberské zdravotnícke 
dni, vedecká konferencia Biologický chemický terorizmus a pod.) Fakulta bola prezentovaná aj v médiách (rádio 
Lumen, Slovenská televízia, Zdravotnícke noviny, regionálny časopis Liptov a pod.).  
 Pre záujemcov o štúdium sa organizoval Deň otvorených dverí. V priebehu roku 2007 sa uskutočnilo 
2x vnútorne hodnotenie vzdelávacieho procesu a pedagógov formou dotazníkov za účasti študentov. Išlo 
o anonymné hodnotenie. Vzdelávacia činnosť sa hodnotí aj na pravidelných stretnutiach vedenia fakulty so 
študentmi.  
 V priebehu roka 2007 prebehlo fakultné kolo ŠVOČ, čo svedčí o zapojení študentov do 
vedeckovýskumnej činnosti. Výsledkom študijnej, pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je pomerne bohatá 
publikačná činnosť pedagógov FZ, účasť 17 pedagógov FZ na doktorandskom štúdiu.   
 Nezanedbateľná je spolupráca s UPaC, ktorá značne napomáha duchovnej formácii študentov. 
O kresťanskej formácii študentov svedčia aj bohaté mimoškolské aktivity študentov za spoluúčasti pedagógov 
fakulty. FZ aj v priebehu roku 2007 participovala na vzdelávacom procese Univerzity tretieho veku KU 
v Ružomberku.  
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2.1  Zoznam akreditovaných študijných programov 
 
 
 V roku 2007 sa štúdium na fakulte realizovalo  v dvoch akreditovaných študijných programoch:  
- Ošetrovateľstvo (prvý a druhý stupeň, denná a externá forma)  
- Pôrodná asistencia (prvý  stupeň, denná a externá forma) 
 
 
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  Počty študentov 
 
 Počet študentov  študujúcich na fakulte v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania v  
akademickom roku 2006/2007 a 2007/2008 k 31.10 a ich porovnanie sú v tabuľke a v grafe. 
 
Počty študentov  v akademickom  roku 2007/2008 (stav k 31. 10. 2007) 
 

Druh štúdia 
Forma 
štúdia 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. Spolu 

Ošetrovateľstvo -  
trojročné bakalárske štúdium 

denná 108 91 192    391 

Ošetrovateľstvo . 
trojročné bakalárske štúdium 

externá 243 305 297    845 

Pôrodná asistencia  
trojročné bakalárske štúdium 

denná 14 11 7    32 

Pôrodná asistencia  
trojročné bakalárske štúdium 

externá 6 13 15    34 

Ošetrovateľstvo - 
dvojročné magisterské štúdium 

denná 44 38     82 

Ošetrovateľstvo  
dvojročné magisterské štúdium 

externá 135 183     318 

Spolu  550 641 511    1702 
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Počty uchádzačov o štúdium 
 
Druh štúdia Forma štúdia Počet prihlásených Počet prijatých Nastúpili 
Ošetrovateľstvo -  
trojročné bakalárske štúdium 

denná 220 172 112 

Ošetrovateľstvo . 
trojročné bakalárske štúdium 

externá 293 265 247 
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Pôrodná asistencia  
trojročné bakalárske štúdium denná 28 24 14 

Pôrodná asistencia  
trojročné bakalárske štúdium 

externá 8 8 6 

Ošetrovateľstvo - 
dvojročné magisterské štúdium denná 97 69 45 

Ošetrovateľstvo  
dvojročné magisterské štúdium externá 291 145 135 

Spolu  939 683 559 

 
 
Počty uchádzačov o štúdium v akademických rokoch 2006/2007 a 2007/2008 
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V akademickom roku 2006/2007 si podalo prihlášky na fakultu  939 uchádzačov čo je o 176 menej ako 
v akademickom roku 2005/2006. Na štúdium nastúpilo 559 čo je o 150 študentov menej ako v akademickom 
roku 2005/2006. Pokles súvisí s nižším počtom maturujúcich študentov a s demografickým vývojom 
spoločnosti. 
 Je pokles študentov v externej forme, čo súvisí s poklesom počtu tých sestier, ktoré si museli podľa 
zákona doplniť vzdelanie. Časovo je táto doba ohraničená do roku 2010 a väčšina sestier si toto vzdelanie už 
doplnila.   
 Prijímacie konanie sa realizovalo na fakulte v Ružomberku a jej detašovaných pracoviskách Košice, 
Levoča, Poprad. Kritériom pre prijatie uchádzačov na štúdium bol: úspešne absolvovaný písomný test a výsledky 
zo strednej školy. 
 
 
Počty študentov v rokoch 2006/ 2007, s očakávaním v roku 2008 
 

Akademický rok Denná forma Externá forma Spolu 
2006/2007 637 1435 2072 
2007/2008 505 1 197 1 702 

 
 
Pokles počtu študentov 

0

500

1000

1500

2000

2005/2006 652 1 515
2006/2007 637 1435
2007/2008 505 1197

Denná forma Externá forma

 
Štruktúra študentov z hľadiska dennej a externej formy je nasledovná: 

- oproti minulému akademickému roku nastal celkovo pokles študentov o 370 a to:  
• interných študentov je 505 - počet poklesol o 132 študentov 
• externých študentov je 1197 - počet poklesol  o 238 študentov  
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Počet absolventov v roku 2006/2007 
 
V priebehu roka 2007  úspešne ukončilo štúdium 812 absolventov z toho:  

- 259 absolventov v dennej forme štúdia, z toho 14 ukončilo štúdium  s vyznamenaním, 
- 553 absolventov v externe forme štúdia, z toho 4 ukončili štúdium  s vyznamenaním. 

 
 
2.3  Pripravované študijné programy 
 
 V súčasnosti je spracovaný a pripravený na akreditáciu nový bakalársky študijný program Urgentná 
zdravotná starostlivosť v študijnom odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. 
 
 
 

3  Vedeckovýskumná činnosť 

 
 Fakulta sa usiluje o zvyšovanie systému kvality vzdelávania. Dôraz kladie na zvyšovanie náročnosti 
a zodpovednosti vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania. V rámci aktualizácie vedeckovýskumnej činnosti 
si fakulta pripravuje podklady pre vznik excelentného pracoviska FZ. 
 V roku 2007 sa začala príprava a bol spracovaný predbežný zámer na vytvorenie excelentného 
pracoviska s predbežným názvom Centrum pre výskum problémov nukleárneho, chemického a biologického 
terorizmu so zameraním na zdravotnícke zabezpečenie. Pracovisko má vzniknúť v spolupráci FZ KU, ÚVN 
Ružomberok, PF KU a Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť pri koordinácii veliteľstva 
vojenského zdravotníctva MO SR. V rámci tejto činnosti bola usporiadaná v priebehu novembra 2007 prvá 
konferencia so zameraním na daný problém: Témy konferencie Možnosti odstraňovania následkov chemického 
a biologického napadnutia obyvateľstva; Bioterorizmus a s ním spojené činnosti zdravotníctva; Teroristické 
napadnutie obyvateľstva chemickými a biologickými prostriedkami a činnosť zdravotníckeho personálu 
a záchranárov pri ich likvidácií; Chemický terorizmus, princípy predlekárskej a lekárskej prvej pomoci. Aj na 
II. Ružomberských dňoch bola vyčlenená sekcia urgentnej medicíny, ktorá sa tiež zaoberala touto 
problematikou. Napr. prednáška Zbrane, ktoré nezabíjajú. Závery z uvedených konferencií sa stotožnili s našimi 
zámermi na vytvorenie excelentného pracoviska s uvedeným zameraním. Vyžaduje však vyriešenie aj niektorých 
legislatívnych opatrení, aby takéto pracovisko mohlo vzniknúť pri UVN Ružomberok a KU Ružomberok. Prvé 
kroky týmto smerom boli už vykonané.   
 Zahájila sa spolupráca s pracoviskami SAV a vzniklo spoločné pracovisko SAV a KU (FZ a PF KU). 
Parazitologický ústav SAV Košice a Fakulta zdravotníctva KU od roku 2007 rieši spoločnú vedeckovýskumnú 
grantovú úlohu štátneho programu MZ SR Molekulárna epidemiológia ehrlichiózy na Slovensku.  
 Okrem spomínaných vedeckovýskumných činností stále sú aktuálne už rozpracované témy, ktoré 
riešime aj vo forme projektov. Je to:  

• Výskum rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení  
• Výskum negatívnych účinkov stresu na ľudský organizmus a ich objektivizácia. 
• Výskum srdca, mozgu a ich vzájomných vzťahov.  
• Výskum otázok a integrácie rómskeho etnika a sociálne slabších skupín do spoločnosti. 

 Našou snahou je zapojiť študentov do vedeckovýskumnej činnosti. Výsledkom je prebehnuté fakultné 
kolo ŠVOČ v roku 2007 a prezentácia víťaznej práce na medzinárodnej konferencii Ružomberské zdravotné dni. 
 
 
3.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 
 Vedeckovýskumná činnosť je jednou z najdôležitejších úloh poslania univerzity. Pri zabezpečovaní 
študijných programov sa vychádza v nadväznosti na činnosti v oblasti výskumu v súlade s aktuálnym stavom 
daného odboru. Na FZ sme vypracovali zameranie výskumu a vývoja pre jednotlivé katedry. Okrem hlavných 
cieľov sú tu aj výsledky tejto činnosti t.j. prezentované a publikované práce, rast jednotlivých príslušníkov 
katedier. Ide o zložité problémy, ktoré nie je možné vyriešiť v priebehu jedného roka preto ich máme uvedené aj 
v Dlhodobom zámere vývoja a výskumu FZ. Sú zverejnené na webovej stránke FZ. V hlavných bodoch tieto 
zámery sú nasledovné: 
 
Katedra ošetrovateľstva 
 
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, 
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• Realizácia výskumov z problematiky ošetrovateľstva,  
• 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 činnosti sestry, 

používania počítačovej techniky na úseku ošetrovateľskej činnosti. 
• Problematika dokumentárnej činnosti, administratívy, edukácie, atď. 
• Realizácia Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ), 
• Zachytenie súčasnej techniky, nových trendov a nových vedeckých prístupov v oblasti ošetrovateľstva, 
• 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, 
• 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.  

• Paliatívna a hospicová starostlivosť – praktická činnosť študentov FZ KU v hospici Ľubica s cieľom 
vytvárať východiská pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 
Katedra pôrodnej asistencie 
 
 V oblasti pôrodnej asistencie je vedeckovýskumná 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.  
 
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 
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a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí rómskej komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese 
Ružomberok a obci Rudňany. 
 
 
Podané a riešené projekty 
 
 Projekty riešia problémy z oblasti výskumu jednotlivých katedier FZ. Na FZ sú dva špecializované 
ústavy a to Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva a Ústav mikrobiológie. Rozvinula sa 
spolupráca so SAV s vytvorením spoločného pracoviska FZ KU, PF KU a SAV, ktoré rieši mikrobiologickú 
a epidemiologickú problematiku. Spomínané pracoviská participujú na riešení projektov. 
 
Zoznam projektov výskumu a vývoja financovaný v r. 2007 zo štátneho rozpočtu 
(KEGA, VEGA, APVV a pod.) 
 

Názov projektu 

Identifi- 
kačné číslo 
projektu 
podľa 
zmluvy 

Názov 
programu, 
v rámci 
ktorého 
získal 
projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie 
ktorá 
podporu 
poskytla 

Výška 
grantu 
v r.2007 
v tis. Sk 

Zodpovedný riešiteľ 
Účastník 
projektu 

Neurológia nového 
milénia 
 

3/5034/07 KEGA MŠ SR 471 
Prof. MUDr. Daniel 
Bartko, DrSc.  
 

FZ KU 

Molekulárna 
epidemiológia ehrlichiózy 
na Slovensku 
(EHRLICHIE) 
 

2006/31-
SAV-02 

MZ MZ SR 119 

Doc. MVDr. 
Branislav Peťko, CSc. 
(PaU SAV Košice) 
Spoluriešiteľ FZ KU 
 

FZ KU 

 
 
Prehľad projektov podporených Európskym sociálnym fondom na KU v Ružomberku k 31.12.2007 
 

Názov projektu 
Názov 
priority 

Číslo 
opatrenia 

Hlavný 
riešiteľ 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu 
(v Sk) 

Finančná 
účasť 
fakulty 
(v Sk) 

Vzdelávanie 
nezamestnaných 
žien v oblasti 
zdravotníctva * 
 
 

Posilnenie 
sociálnej 
inklúzie 
a rovnosti 
príležitostí na 
trhu práce 

2.2 

 
 
Ing. Karel 
Komárek, 
PhD. 

1.6. 2006 30.6. 2008 3 133 976 156 699 

 
 *Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na ženy z rómskeho 
etnika na získanie 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. 
 
Zapojenie Fakulty zdravotníctva KU do projektov Ministerstva obrany SR (v spolupráci s Veliteľstvom 
vojenského zdravotníctva a ÚVN Ružomberok ) 
 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Začiatok 
riešenia 

Ukončenie 
riešenia 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu (v 
Sk) 

Vnútorné lekárstvo pre 
ošetrovateľstvo 
* SEVY-42-32/2005 

Doc. MUDr. 
Anton Lacko. 
CSc., m. prof. 
KU 

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Neinvazívna funkčná 
diagnostika 
kardiovaskulárnych 
ochorení 
* SEVY-42-33/2005 

Doc. MUDr. 
Anton Lacko. 
CSc., m. prof. 
KU 

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Záťažové /stresoidné/ 
situácie vo výučbovom 
procese a ich 

Doc. MUDr. 
Anton Lacko. 

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 



 120 

objektivizácia vyšetrením 
autonómneho nervového 
systému 
* SEVY-42-33/2005 

CSc., m. prof. 
KU 

Prvá pomoc 
v prednemocničnej 
starostlivosti 
* SEVY-42-33/2005 

h. Doc. MUDr. 
Milan Kolkus. 
CSc. 

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

Nové trendy 
v nukleárnej medicíne 
* SEVY-42-33/2005 

Doc.MUDr. 
Anton Lacko. 
CSc., m. prof. 
KU 

7/2005 12/2006 1/2007 6/2007 400.000 

 
 *Uvedené projekty pod č. SEVY-42-32/2005 a SEVY-42-33/2005 z 20.7. 2005 boli riešené z vlastných 
zdrojov s podporou Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) Ružomberok v spolupráci s  Katedrou vojenského 
lekárstva VLA JEP Hradec Králové Univerzity obrany v Brne. Projekty sú rozšírenou formou spolupráce medzi 
Ministerstvom obrany SR, Veliteľstvom vojenského zdravotníctva, Ústrednou vojenskou nemocnicou a Fakultou 
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v oblasti vysokošpecifickej pre vojenské zdravotníctvo 
s dopadom na zlepšenie zdravotného stavu príslušníkov OS SR. 
 Pretože uvedené problémy realizovaných projektov sú v súčasnosti stále aktuálne vo vojenstve, vznikla 
táto forma spolupráce na vedeckých úlohách Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity (FZ KU) Ružomberok s 
ÚVN Ružomberok, ktorá je klinickým pracoviskom FZ. 
 
Projekty realizované v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku v spolupráci s Ústavom 
medicínskych vied a vojenského zdravotníctva FZ KU 
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky pridelené 
v 2007 – 2010 
(v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v 2007 (v tis.) 

Srdce a mozog. Ich 
vzájomné vzťahy 

Daniel Bartko, 
prof.,MUDr.DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 

3 600 
*900 ročne 0 

 
• Stručná charakteristika projektu 

 Projekt APVV č. 0186-06. Výskumný projekt pre excelentných školiteľov. Projekt bol schválený. 
Pridelený grant 3.6 mil. Sk. V rámci projektu bolo schválené doktorandské miesto a bola prijatá interná 
doktorandka na Ústave zdravotníckych vied Trnavskej univerzity v Trnave.  
 

• Stručná charakteristika obsahu projektov 
 Cieľom projektu je analyzovať a korelovať vzájomný vzťah srdca a mozgu a obrátene. Tento vzťah sa 
všeobecne akceptuje. V danej problematike sa v pravidelných intervaloch konajú medzinárodné kongresy 
v rozličných krajinách sveta, na ktorých sa pravidelne aktívne zúčastňuje zodp. riešiteľ projektu 
(prednáškami, členstvom v Intrn. Advisory Board a funkciou chairmana vedeckého podujatia). Je to atraktívny 
projekt, zaradený v štátnom pláne v priorite projekty pre excelentných školiteľov.  
  
Na projekte sa zúčastňujú:  

a) Ústredná vojenská nemocnica 
b) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva 
c) Fakulta zdravotníctva KU 
d) BIONT – Cyklotrónové centrum 
e) II. Interná klinika FN Bratislava 

 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky 
pridelené v 2007- 2009 
(v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v 2007 (v 
tis.) 

Epigenetické rizikové 
faktory mozgového 
infarktu 

Daniel Bartko, 
prof.,MUDr.DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, FESC, 

9 000 
*3000 ročne 

1 000 

 
• Stručná charakteristika projektu 
• Jedná sa o multicentrický a multiidisciplinárny projekt. V rámci projektu bude zakúpený prístroj na 

vyšetrovanie vegetatívnej sympaticko-parasympatickej rovnováhy, na dlhodobé monitorovanie EKG 
a TK.  

• Stručná charakteristika obsahu projektov 
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• Cieľom projektu je analýza rizikových faktorov mozgového infarktu, zameraná predovšetkým na 
arteriálnu hypertenziu, metabolický syndróm, homocystein, kyselinu močovú, lipidové spektrum, 
predovšetkým na veľmi atraktívnu problematiku subpopulácie LDL lipoproteínov a ďalšie faktory 
predovšetkým v oblasti genetiky. Za významné treba považovať spoluprácu s SAV a Národným 
cyklotrónovým centrom v Bratislave 

• Projekt APVV č. 0586-06. Pridelený grant: 9,0 mil Sk.  
• Na projekte sa zúčastňujú: 

a) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva, 
b) ÚVN 
c) Fakulta zdravotníctva KU 
d) II. Int. klinika FN Bratislava 
e) BIONT, Národné Cyklotrónové Centrum Bratislava 
 
 
Zapojenie Fakulty zdravotníctva KU do projektov do medzinárodných projektov  
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky pridelené 
v 2007 (v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v 2007 (v tis.) 

Lipidové spektrum. 
Subpopulácia LDL 
lipoproteinov, porušená 
tolerancia glukózy u mozgového 
infarktu a rizikovej populácie 

Daniel Bartko, 
prof.,MUDr.DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 
 
 

3 700 1 300 

 
• Stručná charakteristika projektu 
• Medzinárodný projekt INTERREG III A. č. projektu 14 14 02 00032./2006. Pridelený grant: 3.7 mil. Sk. 

Jedná sa o medzinárodný, multicentrický a multiidisciplinárny projekt. 
 
Na projekte sa zúčastňujú: 
a) Program mozgu, n.f. Brain Program Found, n.f., 
b) Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva, 
c) ÚVN, 
d) FZ KU 
e) II. Interná klinika FN Bratislava, 
f) BIONT, Národné Cyklotrónové Centrum Bratislava, 
g) Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava, 
h) zo zahr. pracovísk: Neurologisches Zentrum, Viedeň, Dept. of Neurology and Psychiatry, Regensburg, SRN, 

Institute of Biochemistry, University of Wuerzburg, SRN  
 Ide o atraktívny projekt, ktorého realizácia a výstupy môžu znamenať zásadné nové poznatky 
v problematike aterosklerozy. 
 

Názov projektu Vedúci riešiteľ 
Bežné výdavky pridelené 
v 2007 (v tis.) 

Kapitálové výdavky 
pridelené v 2007 (v tis.) 

Vzdelávanie a zvýšenie 
kvalifikácie poskytovateľov 
zdrav. Služieb v oblasti 
akreditácie, kvality a moderných 
prístupov k manažmentu 
v zdravotníckych zariadeniach 

Daniel Bartko, 
prof.,MUDr.DrSc., 
FAAN,FRSM, FAHA, 
FESC, 

12 000 0 

 
• Stručná charakteristika projektu 

 Medzinárodný projekt ESF. Č. projektu: 11 230 210 768/2007 
 
Na projekte sa zúčastňujú: 
a) top manažment UVN 
b) pracovníci firmy EMARK 
c) vytypovaní pracovníci v oblasti akreditácie v zdravotníctve 
d) vytypovaní pracovníci v oblasti manažmentu kvality poskytovania zdrav. služieb 
e) lektori cudzích jazykov (angličtiny) 
f) v rámci projektu bude zakúpená výpočtová technika pre jednotlivé pracoviská UVN, upravená kongresová 

sála na modernú kongresovú halu s pevne zabudovanými dataprojektormi, upravené prednáškové 
miestnosti na niektorých pracoviskách 
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Cieľom projektu 
 je príprava nemocnice pre akreditáciu. Bol vybratý najprísnejší model akreditácie, americká JCAI, ktorá 
je považovaná za lídra v oblasti akreditácie. Akreditácia je legitimácia kvality, UVN má ambície získať tento 
certifikát. V rámci projektu bude pre 240 pracovníkov zabezpečený jazykový kurz v angličtine. Pracovníci , podľa 
funkčného zaradenia ( top manažment, strední manažment a ostatní pracovníci) sa zúčastnia kurzov 
v manažmente, v problematike akreditácie, v implementácii akreditačných procesov do počítačovej siete, 
v počítačovej gramotnosti, v spôsobe komunikácie navzájom a s pacientmi, vo vyhodnocovaní a monitorovaní 
výsledkov procesu zdrav. starostlivosti, spokojnosti pacientov, v zásadách vedeckej práce, zásadách prípravy 
výskumných projektov, prezentácie vedeckých výsledkov, štatistike atď. 
 Konečným cieľom bude akreditácia nemocnice vo všetkých jej činnostiach. Realizácia tohto procesu 
bude znamenať, že UVN sa stane jedinou nemocnicou v SR, ktorá bude mať certifikát najprestížnejšej 
akreditačnej spoločnosti na svete. To významne zvýši jej kredit a imidž nielen v rámci SR ale i medzinárodne. 
 Projekt je naplánovaný na obdobie 89 mesiacov. 
 
 
3.2  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
 
 Plán kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov je priebežne aktualizovaný s cieľom 
motivovať pracovníkov smerom k dosiahnutiu vedecko-pedagogických hodností. Aktívnu úlohy zohrávajú vedúci 
katedier, aktívny prístup jednotlivých pedagógov, naplnenie potrieb fakulty ako aj finančné stimuly.  
V oblasti priorít vedeckého rastu bolo aj zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov v roku 2007. 
 
Druh Počet Meno 

Obhajoba dizertačnej práce  3 
MUDr. Anna Lesňáková 
RNDr. Jaroslav Timko 
MUDr. Ľubo Javorka 

Habilitácia 0  
Inaugurácia 1 doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.  
 
Podpora odborného rastu mladých učiteľov 
  
 S cieľom podporiť odborný rast mladých učiteľov bol založený fond na vyčlenenie prostriedkov na nákup 
kvalitnej literatúry na vzdelávanie podľa profilu jednotlivých katedier a ich vedeckej orientácie. Literatúra je k 
dispozícii jednak na FZ a čiastočne sa využíva aj knižný fond ÚVN. V súčasnosti je jednou z priorít dobudovanie 
knižnice a informačného systému knižnice na vybavenie promptného a vysoko kvalitného prísunu vedeckých 
informácií. Existujúca knižnica vyžaduje významné doplnenie zahraničnými vedeckými časopismi a zahraničnou 
odbornou literatúrou. 
Podpora odborného rastu v oblasti vedy a výskumu pracoviskami SAV:  

a) umožňujeme členom spoločného pracoviska SAV a KU počas pobytu na ústavoch SAV (v zmysle 
uzavretej zmluvy) v rámci realizácie spoločných projektov prístup do laboratórnych priestorov 
pracoviska určených na vedecko-výskumnú a vzdelávaciu činnosť pre spracovanie a príslušné 
vyšetrenie biologického materiálu v zmysle cieľov spoločných projektov a prístup do knižnice a 
ďalších spoločných priestorov ústavov, 

b) umožňujeme vedeckým pracovníkom a účastníkom doktorandského štúdia KU prezentáciu 
príspevkov vo vydávaných časopisoch a publikáciách SAV, pri dodržaní obvyklých procedúr. 

 
 
3.3  Doktorandské štúdium 
 
 Vedecká výchova v oblasti doktorandského štúdia sa v súčasnosti na FZ nevykonáva. Pripravujeme túto 
formu vedeckej výchovy v odbore ošetrovateľstvo. 
V rámci ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na FZ KU špecifikujeme tematické priority ako okruhy 
základnej vedeckovýskumnej činnosti. V tomto procese majú hlavnú úlohu jednotliví vedúci katedier, ktorý 
musia stanoviť správne priority a špecifiku zamerania výskumnej práce a v súčasnosti aj spoločné pracovisko 
SAV a KU. 
 Toho času 17 našich pedagogických pracovníkov je zaradených na doktorandské štúdium prevažne na 
Trnavskej univerzite v Trnave, na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, na 
Fakulte vojenského lékařství (VLA JEP Hradec Králove) Univerzity obrany v Brne.   
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3.4  Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti 
 
 Na úrovni vedecko-výskumnej činnosti sa podieľa pracovníci jednotlivých katedier svojou publikačnou 
činnosťou. Pracovníci fakulty publikovali v roku 2007 ďalšie monografie, skripta, vlastné vedecké práce, 
učebnicu Zdravovedy v rámci projektu ESF, články v časopisoch a v zborníkoch. 
FZ podľa svojej organizačnej štruktúry vytvorila edičné pracovisko, ktoré má za úlohu tvoriť edičný 
plán, kontrolovať jeho realizáciu, zabezpečiť vydávanie fakultného časopisu Štúdie fakulty zdravotníctva. 
Predkladáme realizovaný edičný plán v roku 2007. Fakultný časopis č. 1 bude vydaný v r. 2008. 
 
Monografie 

1. Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení 
2. Záťažové (stresoidné) situácie vo výučbovom procese a ich objektivizácia vyšetrením autonómneho 

nervového systému 
3. Nové trendy v nukleárnej medicíne 

 
Skriptá 

1. Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo I. 
2. Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo II. 
3. Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo I. 
4. Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo II. 
5. Základy ošetrovateľských techník I. 
6. Edukácia v ošetrovateľstve 1 
7. Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky 
8. Prvá pomoc v prednemocničnej starostlivosti 
9. Základné ošetrovateľské techniky II. 

 
Pomôcka, učebné texty 

1. Základy ošetrovateľstva (Pomôcka pre zdravotnícky kurz) – projekt ESF 
2. Informácie o štúdiu na akademický rok 2007/2008 
3. Informácie o štúdiu na akademický rok 2007/2008 v anglickom jazyku v elektronickej forme len na 

www stránku fakulty zdravotníctva s prideleným ISBN 
 
Zborníky 

1. Zborník z konferencie RZD I. (elektronická forma na CD) 
2. Zborník abstraktov na konferenciu RZD II. „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied,  ošetrovateľstva 

a vojenského zdravotníctva“ 
 
 
Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti: 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1 
(AAA) Barbova, A., Solovič, I. a kol.: Аналіз виконання Національної програми боротьби із  захворюванням 
на туберкульоз на 2001-2005 роки. Kyjev : Раєвського, 2007, 56 s., ISBN 966-7016-38-2 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 3  
(AAB) Lacko, A., Mokáň M. a kol.: Záťažové (stresoidné) situácie vo výučbovom procese a ich objektivizácia 
vyšetrením autonómneho nervového systému. Turany : P+M, 2007, 103 s.,  ISBN 978-80-969713-0-5 
(AAB) Lacko, A., Mokáň M., Bestvina, D. a kol.: Nové trendy v nukleárnej medicíne. Turany : P+M, 2007, 80 s., 
ISBN 978-80-968742-8-6 
(AAB) Lacko, A., Mokáň M., Květenský, J. a kol.: Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych 
ochorení. Turany : P+M, 2007, 149 s., ISBN 978-80-968742-9-3 
 

BCI Skriptá a učebné texty: 9  
(BCI) Dirgová, E., Littva, V.: Úvod do filozofie 1 – Starovek. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická 
fakulta, 2007, 71 s., ISBN 978-80-8084-210-9 
(BCI) Květenský, J., Kadučáková, H., Lehotská, M., Džumelová, M., Moraučíková, E., Domenik, J., Lauko, Ľ., 
Osina, O., Lesňáková, A., Kuberová, H., Komárek, K., Malíková, K., Magerčiaková, M., Littva, V., Lacko, A., 
Javorka, Ľ.: Základy ošetrovateľstva : Pomôcka pre zdravotnícky kurz. Ružomberok : Fakulta zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku : Tlačiareň P+M Turany, 2007, 158 s., ISBN 978-80-8084-229-1 
(BCI) Lacko, A., Bošmanský, K.: Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky. Turany : P+M, 2007, 126 s., 
ISBN 978-80-8084-149-2 
(BCI) Lacko, A., Květenský, J. a kol.: Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo I. Turany : P+M, 2007, 134 s., 
ISBN 978-80-8084-205-5 
(BCI) Lacko, A., Květenský, J. a kol.: Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo II. Turany : P+M, 2007, 122 s., 
ISBN 978-80-8084-206-2 
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(BCI) Lacko, A., RENKER, B., HRUBOŇ, A., CHRÚST, P., ZÁŇ, J., MINČÍK, I., MACHYNKA, P., TUPÝ, J., 
MITURA, J., ŠUŠOLÍKOVÁ, A.: Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo I. Turany : P+M, 2007, 186 s.,  ISBN 
978-80-8084-150-8 
(BCI) Lacko, A., RENKER, B., HRUBOŇ, A., CHRÚST, P., ZÁŇ, J., MINČÍK, I., MACHYNKA, P., TUPÝ, J., 
MITURA, J., ŠUŠOLÍKOVÁ, A.: Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo II. Turany : P+M, 2007, 170 s., ISBN 
978-80-8084-146-1 
(BCI) Magerčiaková, M.: Edukácia v ošetrovateľstve 1. : Ružomberok : Katolícka univerzita, Fakulta 
zdravotníctva, 2007, 106 s., ISBN 978-80-8084-221-5 
(BCI) Simočková, V. a kol.: Základné ošetrovateľské techniky II.: Košice : Seminár sv. Karola Boromejského 
v Košiciach, FZ KU v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva, 2007, 109 s., ISBN 978-80-89138-75-3 
 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 11 
(ADF) Bartko, D. , Čombor, I., Žigrai, M.: Carotid edarterectomy (CEA), carotid artery stenting (CAS) and stroke 
recovery Which of them are better for recovery of brain functions or prevention of cognitive decline? In: 
Neurológia pre prax, č.1, 2007, ISSN 1335-9592 
(ADF) Hruboň, A., Lacko, A., BESTVINA, D., STRAKA, J.: Zvýšený tonus sympatika u pacientov s prolapsom 
mitrálnej chlopne: Dogma, alebo skutočnosť? In: Kardiol, 16, Bratislava : SymeKard, 2007, s. 16-17, ISSN 1336-
2429 
(ADF) Kantíková, M., Lesňáková, A.: Epizotologická situácia aviárnej influenzy z pohľadu monitoringu v štátoch 
EU. In: Disputationes scientificae universitatis catholicae, roč. 7, č. 2, Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, 
s. 50-61, ISSN 1335-9185 
(ADF) Komárek, K.: Nesmrtiace zbrane z pohľadu elektromagnetickej kompatibility človeka. In: Myšlienky a 
fakty : Zborník slovenských prírodovedcov a technikov 1-4/2006. Liptovský Mikuláš : ISK Senec 2006, 2007, s. 
37-39, ISBN 978-80-969282-4-8 
(ADF) Lacko, A. a kol.: Vyšetrenie mikrocirkulácie v podkoží a vo svale pri diabetes mellitus metódou 
tkanivového klírensu Na 131I. Bratislava : MO, 2007, ISSN 1335-5139 
(ADF) Littva, V., Solovič, I.: Pohľady na transplantáciu pľúc očami bioetiky. In: Respiro, 1, 2007, s.31-33, ISSN 
1335-3985 
(ADF) Littva, V.: Bioetika verzus katolícka morálka? In: Disputationes Scientificae. Ružomberok : Katolícka 
univerzita, 2007, s. 3-10, ISSN 1335-9185 
(ADF) Migra, M., KUTLÁK, M., BENČO, M., LACKO, A., MOKÁŇ, M.: Molekulárno-receptorové a následné 
kognitívne zmeny počas hypoglykémie. In: Diabetes a obezita, 6, č. 12, 2007, s. 64-16, ISSN 1335-8383 
(ADF) Osina, O.: Elektromagnetické polia, životne a pracovné prostredie človeka. In: Myšlienky a fakty : Zborník 
slovenských prírodovedcov a technikov 1-4/2006. Liptovský Mikuláš : ISK Senec, 2007, s. 1-3, ISBN 978-80-
969282-4-8 
(ADF) Podoba, R., Česáková, H., Hatala, M., Fabčin, J., Chrenšť, M.: Dlhotrvajúca liečebná odpoveď na 
prvolíniovej liečbe kombináciou chemoterapie (IFL) a monokolonálnej protilátky bevacizumap u pacienta 
s metastatickým kolorektálnym karcinómom. In: Gastroenterológia pre prax, číslo 3, ročník 6, 2007, ISSN 1336-
1473 
(ADF) Takáč, P., Kalanin, P., Pavlov, P. a kol.: Akútna versus chronická starostlivosť v geriatrii. In: 
Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 7, č. 2. Ružomberok : Katolícka 
univerzita, 2007, s. 61-69, ISSN 1335-9185 
 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 17 
(AEC) Fialová, A., Kožíková, A.: Využitie bazálnej stimulácii v praxi. In: Vliv medzinárodního ošetřovatelství na 
současnou ošetrovatelskou teorii a praxi.: Příbram : Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Příbram, 2007, s. 50-54, ISBN 978-80-239-8943-4 
(AEC) Horanská, V., Lizáková, Ľ., Sovová, K.: Využitie edukácie v práci zdravotných sestier. In: 
Multidisciplinární přístupy pomáhajících profesí: Sborník.: Ústí nad Labem : Ed J. Škoda, 2007, s. 223-229, 
ISBN 978-80-7044-858-8 
(AEC) Hudáková, Z.: Spontánne tvorenie študentov pre podporu zdravia. In: II. Příbramské dny: Sborník 
příspěvku z konference s mezinárodní účastí.: Příbram : PB Tisk, s.r.o., 2007, s. 90-97, ISBN 978-80-239-894-4 
(AEC) Jakabovičová, A., Majerníková, Ľ.: Profesionálny postoj pri uplatňovaní práv pacienta. In: Vliv 
medzinárodního ošetřovatelství na součastnou teorii a praxi: Sborník II. Příbramské ošetrovatelské dny 
konference s mezinárodní účastí.: Příbram : SZŠ a VOŠ zdravotnícka, 2007, s. 110, ISBN 978-80-239-8943-4 
(AEC) Kobela, J.: Základné neurologické aspekty vo funkčnej edukácii pacienta. In: Optimální působení tělesné 
zátěže a výživy : XIV. ročník  konference s mezin. účastí. Hradec Králové, 2007, s. 140-152, ISBN 978-80-7041-
513-9 
 (AEC) Kokoruďová, J., Hudáková, Z.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u detí a dospelých s TBC. In: II. 
Příbramské dny: Sborník příspěvku z konference s mezinárodní účastí.: Příbram : PB Tisk, s.r.o., 2007, s. 143-
146, ISBN 978-80-239-894-4 
(AEC) Krupová, D., Kundisová, J.: Podmienky poskytovania kardiopulmocerebrálnej resuscitácie  na detskom 
oddelení. In: Vpliv medzinárodního ošetřovatelství na současnou ošetrovatelskou teorii a praxi. In: Vliv 
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medzinárodního ošetřovatelství na současnou ošetrovatelskou teorii a praxi.: Příbram : SZŠ a VOŠ zdravotnícka, 
2007, s. 171-173, ISBN 978-80-239-8943-4 
(AEC) Littva, V., Akimjak, A.: Zadanie chrześcijańskiego wychowania na Katolickim Uniwersytecie w 
Rużomberku. In: Wychowanie Chrześcijańskie. Lublin : KUL, 2007, s. 823 -836, ISBN 978-83-7363-598-2 
(AEC) Littva, V.: Rozumienie Opatrznosci Bozej w „DE CIVITATE DEI” Św. Augustyna. In: Wybrane 
zagadnienia edukacji XXI wieku. Kielce : Stamp,2007, s. 24- 31, ISBN 978-83-89590-22-0 
(AEC) Majerníková, Ľ., Jakabovičová, A.: Možnosti využitia edukácie prostredníctvom diabetických klubov u 
dieťaťa s diabetes mellitus a jeho rodiny. In: Vliv medzinárodního ošetřovatelství na součastnou teorii a praxi: 
Sborník II. Příbramské ošetrovatelské dny konference s mezinárodní účastí.: Příbram : SZŠ a VOŠ zdravotnícka, 
2007, s. 173, ISBN 978-80-239-8943-4 
(AEC) Moraučíková, E.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri artroplastike kolenného kĺbu. In: 
Nové trendy v ošetřovatelství IV. : Zborník. České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 
2006, s. 235-241, ISBN 80-7368-182-X 
(AEC) Simočková, V., Peřinová, N.,  Baňasová, v.: Vplyv legislatívy na pokles opustených rómskych 
novorodencov. In: Vliv mezinárodního ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou teorii a praxi: Sborník: II. 
Příbramské ošetřovatelské dny konference s mezinárodní účastí.: Příbram : SZŠ a VOŠ zdravotnícka, 2007, s. 
222-224, ISBN 978-80-239-8943-4 
(AEC) Simočková, V., Zamboriová, M., Kadučáková, H.: Kooperácia sestier pri zabezpečovaní vzdelávania 
hospitalizovaných detí. In: Sborník konferenčních příspěvků a workshopů z konference NEDECZ – MATRA 
PROJEKT: Nursing Education Development in Czech Republic.: České Budějovice : Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2007, s. 224-227, ISBN 978-80-7040-974-9 
(AEC) Simočková, V., Zamboriová, M., Peřinová, N.: Význam zdravotnej výchovy u žien v perimenopauze. In: 
Nové trendy v ošetřovatelství VI.: Sborník příspěvku z konference s mezinárodní účastí: VI. Jihočeské 
ošetřovatelské dny.: České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 
2007, s. 338-350, ISBN 978-80-7040-992-3 
(AEC) Simočková, V.: Hospitalizované detí v učebnom procese. In: Multidisciplinární přístupy pomáhajících 
profesí. Ústi nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 254-259, ISBN 978-80-7044-858-8 
(AEC) Takáč, P., Kalanin, P. a kol.: Wybrane zagadnienia etyki w rehabilitacji leczniczej. In: Babiarz, M. (red.): 
Wybrane zagadnienia edukacji XXI wieku: Praca zbiorowa. Kielce : Stamp, 2007, s. 135-141, ISBN 978-83-
89590-22-0 
(AEC) Zamboriová, M., Simočková, V.: Funkčný stav seniorov a kvalita života v séniu. In: Vliv mezinárodního 
ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou teorii a praxi: II. Příbramské ošetřovatelské dny konference s 
mezinárodní účastí: Sborník. Příbram : SZŠ a VOŠ zdravotnická, 2007, s. 262-273, ISBN 978-80-239-8943-4 
 
 
3.5  Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  
 
 Fakulta zdravotníctva zorganizovala v priebehu roku 2007 niekoľko akcií, na ktorých sa podieľali 
jednotlivé katedry. Správy z jednotlivých podujatí boli uverejnené na web stránke Fakulty zdravotníctva 
s dobrým ohlasom.  
 
Konferencia „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia 
obyvateľstva“ spojená s výmenou názorov na problematiku riešenia krízových situácií v prípadoch 
chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. Organizovalo KU Ružomberok v 
spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, Kanceláriou Bezpečnostnej rady SR, Ústrednou vojenskou 
nemocnicou SNP a Fakultou zdravotníctva KU v Ružomberku a Euroatlantickým centrom. Fakulta zdravotníctva 
sa okrem organizačného zabezpečenia tiež spolupodieľa na jednotlivých aktívnych vystúpeniach konferencie. 
Kongresová sála ÚVN Ružomberok, 15. novembra 2007. 
 

Ružomberské zdravotnícke dni : 2. ročník. Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Nové 
poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“, spojená s prezentáciou 
výsledkov výskumu a jeho aplikáciou na jednotlivých pracoviskách fakulty. Konferencia FZ v spolupráci s ÚVN 
Ružomberok. Kongresová sála UVN, 9.-10.11.2007. 
 

Vedecká pracovná schôdza Slovenskej lekárskej spoločnosti organizovaná pod záštitou Neurologickej 
kliniky spoločného pracoviska FZ KU a ÚVN Ružomberok. Zameraná na oblasti: Naše skúsenosti s 
rádionuklidovou diagnostikou cievnych ochorení mozgu a Nová moderná diagnostika parkinsonovej choroby. 
Fakulta zdravotníctva sa okrem organizačného zabezpečenia spolupodieľala na jednotlivých aktívnych 
vystúpeniach podujatia. Kongresová sála UVN, 21. novembra 2007.  
 Táto aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa vedy. Vedecké pracovné schôdze Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a FZ na jednotlivé témy sa uskutočňujú vždy 1x v mesiaci.  
 
Vedecko-pracovná schôdza Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Fakulty 
zdravotníctva KU v Ružomberku pod záštitou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek ÚVN 
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Ružomberok. Zameraná na oblasti: Špecifiká ošetrovateľského posudzovania a diagnostiky u bezdomovcov; 
Možnosti celoživotného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Miesto konania: Fakulta zdravotníctva KU 
v Ružomberku, 13. novembra 2007 
 Táto aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa vedy. Vedecké pracovné schôdze sestier 
a pôrodných asistentiek a FZ na jednotlivé témy sa uskutočňujú vždy 1x v mesiaci.  
 

Dni európskej vedy na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity. Prezentácia výsledkov výskumu 
a jeho aplikácia na jednotlivých pracoviskách fakulty. FZ – kongresová sála ÚVN v Ružomberok, 9.-10.11. 2007. 
(FZ KU - jednotlivé katedry)  
 

Deň otvorených dverí na FZ KU. Prezentácia výsledkov výskumu v jednotlivých odboroch vedy a výskumu. 
Informácie o študijných programoch fakulty, o systéme štúdia, o priebehu prijímacích skúšok a pod. Účastníci 
podujatia dostali propagačný materiál a informácie o možnostiach štúdia na fakulte zdravotníctva. V závere 
podujatia si účastníci prezreli priestory fakulty aj niektoré klinické pracoviská. FZ KU Ružomberok, 8.11.2007. 
 
Študentská vedecká odborná  a umelecká činnosť katedier na FZ KU 
 
 O previazanosti a zapojení študentov do vedeckovýskumnej činnosti svedčí aj 1. miesto študenta 
študijného programu Ošetrovateľstvo vo Fakultnom kole ŠVOČ v roku 2007 a prezentácia práce na 
medzinárodnej konferencii Ružomberské zdravotnícke dni 2007. 
 Dňa 25.10.2007 bola uskutočnená prvá celofakultná konferencia vedeckej odbornej  činnosti Fakulty 
zdravotníctva Katolícke univerzity v Ružomberku s verejnou obhajobou prihlásených prác študentov realizovaná 
na detašovanom pracovisku v Levoči za účasti riešiteľov prihlásených prác, záujemcov z radov poslucháčov zo 
všetkých štyroch pracovísk FZ KU, pedagógov a iných záujemcov. Priebeh konferencie v Levoči bol všetkými 
účastníkmi hodnotený ako vysoko pozitívny.  
 
 
 

4  Medzinárodná spolupráca 

 
 FZ KU spolupracuje  s významnými zahraničnými inštitúciami. V roku 2007 sa uzatvorili sme nové 
bilaterálne dohody.  
 Študenti a pedagógovia FZ KU sú pravidelne informovaní prostredníctvom osobných stretnutí, nástenky 
a elektronickej pošty o všetkých mobilitných a zahraničných aktivitách organizovaných univerzitou. 
 Dekanát FZ KU posilnil v tomto akademickom roku prípravu cudzích jazykov učiteľov a študentov, aby 
sa mohli aktívne zúčastniť mobilít na zahraničných univerzitách. 
 K realizácii tohto zámeru rozšírenia a skvalitnenia mobilít a spolupráce prispeli aktivity: 
 V akademickom roku 2007/2008 sa rozvinula medzinárodná spolupráca FZ KU s Akademiou 
Świętokrzyskou im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu Zastúpenou: Prof.dr hab.nauk 
med.Stanisłavom Głuszkom a dr. Grażynovom Nowak-Starz – Prodziekan, ktorí aj s ďalšími kolegami sa aktívne 
zúčastnili v dňoch 9.-10. novembra 2007 RZD usporiadaných na FZ KU. 
 Študenti aj pedagógovia majú vytvorené finančné podmienky pre účasť na zahraničných podujatiach. 
Túto účasť ovplyvňuje vlastný záujem študentov a aktivita pedagógov. Naši pedagógovia sa zúčastnili vedeckých 
konferencií v Kodani, Lurdoch, Příbram, Olomouc, Hradec Králove, Minsk, Južná Afrika, Praha, Atény, 
Istambul, Paríž, Berlín, Viedeň. 
 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. 
Na tejto báze sa otvorila spolupráca so zahraničnými vedecko-výskumnými a klinickými pracoviskami.  
 

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 

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

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

Fakulta humanistických vied 
Ústav ošetrovateľstva a sociálnej práce 
Riaditeľ MUDr. František Grossmann, CSc. 

Baťová univerzita v Zlíne 

Fakulta zdravotne-sociálni, Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., Děkan ZSF OU  Ostravská univerzita, Ostrava, CZ 

Lekárska fakulta, Katedra pôrodni asistence Masaryková univerzita, Brno (Erazmus) 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Dziekan prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Akademia Świętokrzyska, Kielce, PL 

Rektorka vysokej školy PhDr. Ilona Mauritzová Vysoká škola zdravotníctva v Plzni, CZ 

Katedra bioetiky a pastorálnej medicíny  Univerzita Notre Dame, USA 

 
Realizácia mobilít v akademickom roku 2007/2008 na FZ KU V Ružomberku 
 
 Dlhodobým zámerom FZ KU v  oblasti podpory medzinárodnej mobility je podpora učiteľov a študentov 
v tejto oblasti: 
 FZ KU uzavrela Zmluvu o spolupráci s riaditeľstvom Hospic v Prachaticiach, že toto pracovisko bude 
výučbovým pracoviskom pre realizáciu praktickej ošetrovateľskej študentskej mobility pre študentov Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 
 Na základe pripravovaných podmienok pre mobility v oblasti ošetrovateľstva a zdravotníckych 
študijných oblastí  učiteľov a študentov FZ KU bola podaná žiadosť na rektorát  týkajúca sa  prípravy a uzavretie 
ďalších bilaterálnych  zmlúv medzi Katolíckou univerzitou a Univerzitou v Zlíne a Vysokou školou v Plzni. 
 
 
 

5  Ďalšie aktivity  

 
Vedenie a organizovanie kurzov prvej pomoci na základných, stredných školách a vo vybraných 
organizáciách. 2007 (Magerčiaková, Moravčíková, Kadučáková)  
Prevencia HIV/AIDS. Prednášky na základných a stredných školách v rámci Slovenského červeného kríža. 
2007. (Študentky Babčanová, M., Gilanová, V.) 
Psychofyzická príprava žien na pôrod. 2007. (študentky pôrodnej asistencie a PhDr. Moravčíková).  
Konferencia „Úcta k životu“ Účasť študentov. Rajecké Teplice. 23. - 24.3.2007 
II. Přibramské ošetřovatelské dny. Aktívna účasť študentov v študentskej sekcii na konferencii 
s medzinárodnou účasťou, Česká republika,  Příbram, 29. – 30. marec 2007.       
Charitatívna výpomoc oblečením pre komunite centrum v Rudňanoch v rámci projektu ESF, január 2007. 
Kultúrny program študentov FZ KU – Mikuláš 2007 pre Domov dôchodcov a sociálnych služieb Nádej 
a Detské odd. ÚVN Ružomberok.  
Charitatívne podujatie. Benefičné podujatie FZ na podporu krízového centra Domu sv. Kláry v Liptovskom 
Mikuláši. Dom kultúry, Liptovský Mikuláš, 15.11.2007. 
Biela stužka 19.-23.3.2007 (zapojení  študenti a vyučujúci Košice) 
Študentská kvapka krvi. November 2007. Podujatie študentov FZ KU.  
Deň narcisov –  Liga proti rakovine. 13.4.2007. (študentky 3. ročníka DF) 
Cigaretu za jablko – boj proti fajčeniu. 31. máj 2007 (študentky 2. ročníka DF) 
Deň boja proti hladu. Ponúkanie pekárenských výrobkov od sponzorov. Výťažok použitý na sociálne účely pre 
starších v Poprade. 12.10.2007.  (študenti 1. ročníka DF) 
Tesco charita. Verejná zbierka v spolupráci s Tescom. 1x v mesiaci študenti 2. roč. DF. Výťažok ide na sociálne 
účely Domu Červeného kríža v Poprade. Máj – október 2007. 
Študentská kvapka krvi. V spolupráci s Transfúznou stanicou Nemocnice a.s. Poprad a SČK dňa. Akcia 
prebiehala v dňoch 8.10.2007 – 17.11.2007 
Exkurzno-vzdelávacie podujatie spojené s duchovným programom. Poľská republika 19. – 20. 5. 
2007 
Nezábudka. Dni duševného zdravia SR. Zbierka. 10.10.-12.10.2007 
Týždeň bezpečnosti na cestách. Ukážky  prvej pomoci, kde spolu s vybratými deťmi z materských 
a základných škôl sme sa zúčastnili súťaže Prvej pomoci. 23.-29.4.2007 
Športový deň pre zamestnancov KU : Tatranská Lomnica, skalnaté pleso, Lomnický štít.  
Celouniverzitné stretnutie Tatry, 28.6.2007. 
Voľné plávanie. Každý utorok v týždni od 16.00 do 18.00 prebiehalo a prebieha voľné plávanie pre študentov 
FZ KU. Plaváreň Ružomberok. (30 študentov). 
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