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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

Spracovali: Mgr. Albert KULLA, PhD. a Mgr. Vladimír BUZNA 

 

Názov vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik 

vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje 

najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj 

v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2011/2012 študuje 7 754 

študentov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 doktorandov. 

Medzinárodné členstvá a partnerstvá 

Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic 

Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa 

rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish 

National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International 

Colleges & Universities je 12 najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová 

agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu 

indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti 

minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla 

žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. 

Spokojnosť poslucháčov a absolventov 

Spokojnosť absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). 

Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav 

informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU 

vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré 

absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % 

absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená. Opäť študovať na KU by 

sa rozhodlo 63 % jej absolventov. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti 

hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie konzultačných 

hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. 

Uvádza sa to v prieskume hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl absolventmi a pedagógmi, ktorý 

realizovala a zverejnila ARRA a agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov - 

absolventov prvého, druhého alebo tretieho stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – 

pedagógov univerzít. Učitelia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne 

vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie, vedeckú činnosť, materiálne vybavenie 

katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach 

priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU 

s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3). 

História 

Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí 

biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina 

Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého 

riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 
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V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja 

TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej 

univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol 

zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol 

Kluvánek, CSc. (1999-2000). 

Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou 

KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá 

fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako 

neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou 

s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002. 

Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.(7/2000 - 

10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný 

vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom je teológ a žurnalista prof. Tadeusz 

Zasępa, PhD. (7/2008 - ). 

 

PREHLÁSENIE O POSLANÍ 

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme 

univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej 

spoločnosti. 

Kontext 

Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, 

výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. 

Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú 

dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, 

podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky 

a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. 

Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto 

spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. 

Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské 

vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako 

zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými. 

Poslanie 

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa 

Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To 

je jej vlastný spôsob, ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa 

oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania 

pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto 

zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým 

v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti. 

Výmena poznatkov pre univerzitu je taká nevyhnutná, že si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov 

z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje 

činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie 

univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov 

akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. 

Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý 

vedecký výskum. 
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Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú 

vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy 

ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež 

podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa 

učenie stane službou spravodlivosti. 

Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať 

viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach 

a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na 

konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, 

ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa 

usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu 

v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti. 

Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku 

nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená 

adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie 

náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže 

rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou 

a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva. 

ZÁKLADNÉ HODNOTY 

Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou. 

Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka. 

Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.  

Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity. 

VÍZIA (AKÍ CHCEME BYŤ V ROKU 2015?) 

Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu 

najlepších kresťanských a akademických tradícií. 

 

1.1 VEDENIE 

 

REKTOR prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD. 

 prvé funkčné obdobie; od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012 

 

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Peter OLEKŠÁK, PhD. 

– prvý prorektor prvé funkčné obdobie; od 2. 7. 2008 do 30. 6. 2012 

 

Prorektor pre vzdelávanie prof. Jana MORICOVÁ, PhD. 

 prvé funkčné obdobie; od 2. 7. 2008 do 30. 6. 2012 

 

Prorektor pre vedu, výskum doc. PhDr. ThDr. Stanislav KOŠČ, PhD. 

a zahraničné vzťahy prvé funkčné obdobie; od 2. 7. 2008 do 30. 6. 2012 

 

Prorektor pre výchovu a mobility doc. Róbert LAPKO, ThD., PhD. 

 prvé funkčné obdobie, od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2014 

 

Kvestorka Ing. Anna JURČOVÁ 

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/organy/rektor.html
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1.2 AKADEMICKÝ SENÁT    (11. 11. 2011 - 10. 11. 2015) 

 

Predseda AS KU Ing. Richard KEREKEŠ, PhD.  

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 

Podpredseda AS KU – študentská časť Mgr. Miroslava ANTOLOVÁ  

Tajomník AS KU ScSLic., PhDr. Andrea FECKOVÁ, PhD. 

 

Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť JUDr. ICDR. Juraj JURICA, PhD. 

 PhDr. Ján PRAMUKA, PhD. 

 ICLic. Dušan ŠKRABEK  

 doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ PhD. 

študentská časť Mgr. Lucia GÁLLOVÁ 

Mathias GOČÍK 

 

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť PhDr. Andrea FECKOVÁ, PhD. 

 PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 

 Miroslav HUŤKA, PhD. 

 Ivan MOĎOROŠI, PhD. 

študentská časť Mgr. Miroslava ANTOLOVÁ 

 Mgr. Matúš DEMKO 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. 

Ing. Richard KEREKEŠ, PhD.  

PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. 

doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc., m. prof. KU  

študentská časť Mgr. Dominika PAŽÍTKOVÁ 

 Mgr. Miroslav ZAJAC 

 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

zamestnanecká časť doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH 

 doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. 

 PhDr. Bc. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD. 

 PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 

študentská časť Viktor MYDLO 

 Slavomír ŠUŠORENÝ 

 

 

Zloženie Akademického senátu KU do 10. 11. 2011 

 

Predseda AS KU prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť doc. RNDr. Marián TRENKLER, CSc., m. prof. KU 

Podpredseda AS KU – študentská časť Bc. Viera GILANOVÁ 

Tajomník AS KU Ján BAŇAS, PhD. 
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Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť PhDr. Imrich DEGRO, PhD. 

prof. ThDr. PaedDr. Pavol DRÁB, PhD. 

 PhDr. Ján PRAMUKA, PhD. 

 ICLic. Dušan ŠKRABEK 

študentská časť Ladislav VARGA 

 František BARNA 

 

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť Ján BAŇAS, PhD. 

 PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 

 PhDr. Pavol MAČALA, CSc. 

 Eugen ZELEŇÁK, PhD. 

študentská časť Mgr. Peter KRAVČÁK (do 30. 8. 2010) 

 Mgr. Stanislav RUSNÁK 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. 

 doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. 

doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc., m. prof. KU  

doc. RNDr. Marián TRENKLER, CSc. m. prof. KU 

študentská časť Mgr. Mária HÁZYOVÁ 

 Tomáš SAMEC 

 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

zamestnanecká časť doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH 

 doc. MUDr. Ľubomír JAVORKA, PhD. 

 PhDr. Eva MORAUČÍKOVÁ 

 PhDr. Katarína ZRUBÁKOVÁ - MALÍKOVÁ, PhD. 

študentská časť Martin BODOR 

 Bc. Viera GILANOVÁ 

 

 

1.3 VEDECKÁ RADA 

Členovia akademickej obce KU  

1. prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD., predseda VR KU, (KU FF) – žurnalistika; člen VR do 30. 6. 2012 

2. prof. Peter OLEKŠÁK, PhD., podpredseda VR KU, (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky; člen VR do 30. 6. 2012 

3. prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc., (KU FF) – slovenský jazyk, žurnalistika; člen VR do 30. 6. 2012 

4. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD., (KU FF) – filozofia; člen VR do 30. 6. 2012 

5. prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr., (KU FF) – história; člen VR do 30. 6. 2012 

6. doc. PhDr. ThDr. Stanislav KOŠČ, PhD., (KU PF) – sociálna práca; člen VR do 30. 6. 2012 

7. prof. Jana MORICOVÁ, PhD., (KU FF) - teória náboženskej výchovy; člen VR do 30. 6. 2012 

8. prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD., (KU PF) – sakrálna hudba; člen VR do 30. 6. 2012 

9. doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc., m. prof. KU, (KU PF) – matematika; člen VR do 30. 6. 2012 

10. doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc., m. prof. KU, (KU PF) – biológia; člen VR do 30. 6. 2012 

11. doc. RNDr. Marián TRENKLER, CSc., m. prof. KU, (KU PF) – matematika; člen VR do 30. 6. 2012 

12. prof. ThDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD., (KU PF) – sociálna práca; člen VR do 30. 6. 2012 

13. prof. ICDr. ThDr. Ján DUDA, PhD., (KU PF) - kanonické právo; člen VR do 30. 6. 2012 
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14. doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., (KU PF) – pedagogika; člen VR do 30. 6. 2012 

15. prof. ThDr. Ing. Anton KONEČNÝ, PhD., (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

16. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD., (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

17. prof. PaedDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD., (KU TF) – odborová didaktika; člen VR do 30. 6. 2012 

18. prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD., (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

19. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD., (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

20. prof. MUDr. Anton LACKO, CSc., (KU FZ) – ošetrovateľstvo; člen VR do 30. 6. 2012 

21. prof. MUDr. PhDr. Peter KALANIN, PhD., (KU FZ) – ošetrovateľstvo; člen VR do 30. 6. 2012 

22. doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH, (KU FZ) – verejné zdravotníctvo; člen VR do 30. 6. 2012 

 

Externí členovia  

1. J.E. Mons. prof. ThDr. František TONDRA, emeritný spišský  biskup); katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

2. prof. RNDr. Jozef ĎURČEK, CSc. (emeritný rektor a profesor KU);  fyzika; člen VR do 30. 6. 2012 

3. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr. h. c, (SAV Bratislava); technika; člen VR do 30. 6. 2012 

4. prof. Stanisław WILK, rektor KUL (Lublin); katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012 

5. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove; geografia; člen VR do 30. 6. 2012 

6. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD. , (UK Bratislava); história; člen VR do 30. 6. 2012 

7. prof. Ing. arch. Jozef HLINICKÝ, PhD., (TU Trnava); dejiny umenia a kultúry; člen VR do 30. 6. 2012 

8. prof. PhDr. Danuša SERAFÍNOVÁ, CSc., (UK Bratislava); teória a dejiny žurnalistiky; člen VR do 30. 6. 2012 

Čestní členovia 

1. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD., (KU FF); slovenský jazyk 

 

 

1.4 DISCIPLINÁRNA KOMISIA PRE ŠTUDENTOV 

Disciplinárne komisie pracujú na fakultách univerzity. 

 

 

1.5 SÚČASTI UNIVERZITY 

Fakulty TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 dekan: prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 

 prvé funkčné obdobie, od 1.10.2011 do 30.9.2015   

                                                   

 dekan od 26.11.2007 do 30.9.2011: Mons. prof. ThDr. Ing. Anton KONEČNÝ, PhD. 

  druhé funkčné obdobie 

  

 FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 dekan: doc. Marian KUNA, MA, MPhil, PhD. 

                                             prvé funkčné obdobie, od 20.12.2011 do 19.12.2015   

                                                   

 dekan od 20.12.2007 do 19.12.2011: PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD. 

 prvé funkčné obdobie 

 

 PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 dekan: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU 

 prvé funkčné obdobie, od 21. 12 2008 do 20. 12 2012 

 

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 

 dekan: prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. 

 druhé funkčné obdobie od 1.8.2009 do 31.7.2013 
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Ostatné súčasti UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

 Riaditeľka: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.  

  

 VERBUM – VYDAVATEĽSTVO KU 

 Riaditeľ: prof. Amantius AKIMJAK 

 

 ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH   

 

 UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA 

 Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

  

 SPRÁVA BUDOV  

 Riaditeľka: Ing. Danka ŽAKAROVSKÁ 

 

 

1.6 SPRÁVNA RADA 

Predseda  

J.E. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH, predseda SR KU od 25. 5. 2011 do 24.5.2013 

J. E. Mons. ThDr. Ján BABJAK, SJ, PhD., predseda SR KU do 24. 5. 2011 

 

Podpredseda  

Ing. Michal SLAŠŤAN, podpredseda SR KU do 24.5.2013 

 

Členovia navrhnutí ministrom školstva 

1. J. E. ThDr. Ján BABJAK, SJ, PhD., GKC Biskupstvo Prešov/arcibiskup - metropolita, ( 23. 7. 2008 - 9. 3. 2015) 

2. Ing. Michal SLAŠŤAN, Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok, (17. 4. 2008 - 16. 4. 2014)  

3. Ing. Igor VIDA, Tatra banka, a.s./predseda predstavenstva, (20.11.2006 - 19. 11. 2012) 

4. J. E. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD., RKC Biskupstvo Žilina/diecézny biskup, (19. 4. 2007 - 18. 4. 2013) 

5. Ing. Juraj BLANÁR, ŽSK/predseda, (10. 3. 2009 - 9. 3. 2015) 

6. J. E. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD., RKC Arcibiskupstvo BA/diecézny biskup a predseda KBS, (10. 3. 2009 

- 9. 3. 2015) 

 

Členovia navrhnutí rektorom 

7. Ing. Miloslav ČURILLA, Mondi Ružomberok, a.s./predseda predstavenstva, (5. 11. 2007 - 4. 11. 2013) 

8. Ing. Andrej SOČUVKA, ŽSK/poslanec, (19. 4. 2007 - 18. 4. 2013) 

9. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH, RKC biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup (10. 3. 2009 - 9. 3. 2015) 

10. Mgr. Art. Andrej HRNČIAR, Mesto Martin/primátor  a poslanec NR SR (10. 3. 2009 - 9. 3. 2015) 

11. Ing. Peter JAKUBÍK, Johnson Controls / Accounts Receivable Manager Europe (10. 3. 2009 - 9. 3. 2015) 

12. Ing. Ľubomír SIDOR, LSS, s.r.o./konateľ (10. 3. 2009 - 9. 3. 2015) 

 

Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti  AS KU 

13. ICLic. Dušan ŠKRABEK, KU Ružomberok (18. 3. 2010 - 17. 4. 2014) 

 

Členovia navrhnutí na návrh študentskej časti AS KU 

14. Mgr. Stanislav RUSNÁK, študent KU, (18.3.2010 - 17. 4. 2012) 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ  

V ROKU 2011 

Spracoval: Mgr. Vladimír BUZNA 

 

20. január 2011  

V rámci programu celoživotného vzdelávania (LLP) Erasmus nadviazala Katolícka univerzita v Ružomberku 

spoluprácu s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami: s Pamukkale University (Turecko) a s Lotyšskou univerzitou 

(Lotyšsko) a zároveň rozšírila spoluprácu s Debrecínskou univerzitou (Maďarsko) a s Univerzitou humanitných 

vied a ekonomiky v Lodži (Poľsko). Do programu LLP/Erasmus sa na týchto univerzitách môžu zapojiť študenti, 

pedagógovia aj administratívni pracovníci KU.  

 

21. január 2011 

Pozoruhodný úspech zaznamenali v ostatnej novinárskej súťaži Slovenského syndikátu novinárov (SSN) aj 

poslucháči a absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku. V kategórii analytické žánre v internetových 

médiách sa stal absolútnym víťazom redaktor tlačovej agentúry SITA a poslucháč prvého ročníka magisterského 

štúdia žurnalistika na Filozofickej fakulte KU Lukáš Melicher, na treťom mieste v tej istej kategórii skončil 

redaktor portálu Postoy.sk Matúš Demko, doktorand na Katedre žurnalistiky FF KU. V kategórii spravodajstvo 

získal druhé miesto redaktor denníka Pravda a študent tretieho ročníka v bakalárskom stupni Peter Kováč. 

V kategórii beletristické žánre v internetových médiách si druhé miesto odniesol opäť Demko.  Špeciálnu cenu 

spoločnosti Allianz SP získala absolventka žurnalistiky Marika Mazáková, ktorá je v súčasnosti redaktorkou 

Slovenského rozhlasu. V kategóriách spravodajstvo, analytické žánre, beletristické žánre, novinárska fotografia 

hodnotil tento rok SSN spolu 109 prác od 253 autorov a v  piatok 21. januára 2011 ocenil  v Bratislave 42 z nich. 

Osobitne súťažili príspevky uverejnené v tlači, rozhlase, televízii a v internetových novinách. Tohoročné ocenenie 

za novinársky čin roka 2010, Cenu SSN Mercurius veridicus ex Slovakia, získal vysokoškolský pedagóg, profesor, 

autor publikácií žurnalistickej teórie a bývalý spolupracovník Katedry žurnalistiky FF KU Andrej Tušer. 

 

30. januára 2011:  

Posledná januárová nedeľa v roku je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Počas Nedele KU 

dňa 30. januára 2011 mali veriaci v niektorých farnostiach možnosť stretnúť sa s pedagógmi, študentmi či kňazmi 

pôsobiacimi na univerzite. „Slovenskí biskupi v liste o KU z roku 2010 vyjadrili prianie, aby univerzita v Nedeľu 

KU vyslala do čo najväčšieho počtu farností svojich vyučujúcich a študentov, ktorí by mohli priamo hovoriť 

o univerzite. Aj tento rok sme navštívili viaceré farnosti, napríklad v Bratislave, Trnave, Nitre, ale aj v Rožňave, 

Poltári, Poprade či Prešove. Stretli sme sa so živým záujmom o univerzitu, ľudia sa dozvedeli o našich úspechoch 

i starostiach, mali možnosť rozprávať sa s kňazmi a pedagógmi,“ podotkol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. 

Prvýkrát vo všetkých kostoloch zaznel aj list rektora KU. Ľudia mali v ostatnú nedeľu aj možnosť podporiť 

univerzitu vo finančnej zbierke na jej rozvoj, konkrétne na vybudovanie novej Univerzitnej knižnice KU. „Ide 

o projekt, ktorý nebude slúžiť iba univerzite, ale vďaka plánovanej digitalizácii kultúrneho dedičstva celej Cirkvi 

na Slovensku, i Slovákom žijúcim v zahraničí. Ide o náročný projekt, ktorý sa realizuje vďaka podpore EÚ, ale aj 

vďaka mnohým drobným darcom z USA, Talianska, Španielska, Rakúska či Nemecka,“ informoval rektor.  

 

9. februára 2011 

Na prvé výročie smrti dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Imricha Vaška 

symbolicky vznikol pod záštitou Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka pri KU študijno-formačný 

Klub Tomáša Munka. Založili ho angažovaní mladí ľudia so záujmom o akademický, duchovný aj kultúrny 

rozvoj jednotlivcov v rámci univerzity i mesta. Klub od marca ponúka semestrálny kurz založený na štúdiu diel 

mysliteľov z oblasti kresťanskej filozofie a kultúry. „Účastníci budú študovať, cibriť svoju argumentáciu, 

diskutovať, modliť sa, vytvárať spoločenstvo,“ vyjadrila sa spoluzakladateľka klubu Terézia Rončáková. Diať sa 

to bude na večerných stretnutiach raz za týždeň počas jedného semestra. Klub chce prepájať univerzitu s mestom 

aj jednotlivé fakulty v rámci univerzity – bude otvorený všetkým záujemcom z radov mladých ľudí. 

 

16. februára 2011: 

Katolícka univerzita v Ružomberku opäť otvorila svoje brány pre verejnosť v stredu 16. februára a v utorok 22. 

februára 2011. Cieľom Dňa otvorených dverí pre záujemcov o štúdium, ich rodičov, vychovávateľov 

a výchovných poradcov bolo poskytnúť informácie o vysokoškolskom štúdiu, o ponúkaných študijných 
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programoch, podmienkach na prijatie a možnostiach ďalšieho vzdelávania. Hostia sa zoznámili s pedagógmi, 

mohli si pozrieť priestory fakúlt, ich materiálovo-technické vybavenie a študentské domovy, ktoré poskytujú 

ubytovanie. 

 

23. februára 2011 

Diplomacii Svätej Stolice, vzťahom medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou a iným záležitostiam 

medzinárodnej diplomacie sa venovala prednáška veľvyslanca SR pri Svätej Stolici J. E. Jozefa Draveckého pre 

doktorandov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Veľvyslanec 

Dravecký objasnil vznik štátu Vatikán, postavenie Svätej Stolice v medzinárodnej diplomacii, práve a v Kódexe 

katolíckej cirkvi. Vo svojej prednáške sa zameral na najvýznamnejšie momenty v diplomacii Svätej Stolice 

a priblížil jej budúce priority. Poludnie strávil s rektorom KU prof. Tadeuszom Zasępom na neformálnom obede. 

 

28. februára 2011 

Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za vedeckú tvorivú činnosť v roku 2010 si vo februári prevzalo 

z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu 12 najaktívnejších vedecko-pedagogických pracovníkov zo štyroch 

fakúlt univerzity. Vedci boli ocenení v kategóriách profesor, docent a odborný asistent s PhD., okrem diplomu si 

odniesli aj finančné odmeny.  V kategórii profesorov si cenu rektora z jeho rúk prevzali prof. Dr. phil. fac. 

theol. Peter Volek z Filozofickej fakulty KU s 294 bodmi a prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. so ziskom 109 bodov 

z Fakulty zdravotníctva KU. Z Pedagogickej fakulty KU si ocenenie odniesol prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František 

Dlugoš, PhD. (465 bodov) a z Teologickej fakulty KU prof. ThDr.  PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD., ktorý získal 

440 bodov. Medzi docentmi vynikali vo vedeckej činnosti v roku 2010 doc. Dr. Michal Altrichter, ThD. so 100 

bodmi z Filozofickej fakulty KU, doc. RNDr. Peter  Kubatka, PhD. z Pedagogickej fakulty KU, ktorý získal 1 380 

bodov, so 105 bodmi doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. z Fakulty zdravotníctva KU a  doc. ThDr. Ing. 

Inocent Vladimír Szaniszló, PhD., OP  z Teologickej fakulty KU so ziskom 562 bodmi. V kategórii odborných 

asistentov s PhD. získali cenu rektora KU Pavol Labuda, PhD. s 373 bodmi z Filozofickej fakulty KU, so 726 

bodmi PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. z Teologickej fakulty KU. Rovnaké ocenenie obaja získali už 

druhýkrát. Na Pedagogickej fakulte KU vynikala vo vede v roku 2010  PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, 

PhD. so ziskom 1 610 bodov  a na Fakulte zdravotníctva KU bola najaktívnejšou odbornou asistentkou 

PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. s 97 bodmi. 

 

21. marca 2011 

Osemtýždňové štipendium v slovenskej tlačovej agentúre SITA a v jej spravodajskom portáli Webnoviny.sk 

v Bratislave získala tento rok víťazka súťaže Novinársky objav 2011, študentka Filozofickej fakulty  Katolíckej 

univerzity v Ružomberku (FF KU) Michaela Kušnírová. Talentovaná 21-ročná poslucháčka žurnalistiky uspela 

v konkurencii 100 prihlásených autorov. Výsledky druhého kola súťaže oznámili vo štvrtok 17. marca 2011 jej 

organizátori. Druhý ročník súťaže vyhlásili tlačová agentúra SITA v spolupráci s Katedrou žurnalistiky FF  KU 

pre všetkých študentov ružomberskej univerzity ešte v polovici novembra minulého roka. Porotu tvorili 

napríklad rektor KU Tadeusz Zasępa, zakladateľ spravodajskej televízie TA3 Martin Lengyel, bývalý novinár 

Karol Lovaš  a ďalší aktívni novinári. Ich úlohou bolo vybrať postupne v troch kolách šesť semifinalistov. Z nich 

sa trojica dostala do finále, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca v Bratislave, kde ich kvality hodnotili 

zástupcovia agentúry SITA a portálu Webnoviny.sk. Víťazka súťaže Michaela sa písaniu venuje sedem rokov. Jej 

začiatky sú spojené so študentským časopisom, lokálnymi a regionálnymi periodikami. Absolvovala prax 

v denníku Korzár či v domácej redakcii denníka SME. 

 

25. marca 2011 

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa 25. marca 2011 v Deň zápasu za ľudské práva každoročne stáva 

miestom spomienkového a modlitbového zhromaždenia na pamiatku Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988, 

ktorá vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu 

v bývalom Československu a zároveň bola predzvesťou nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989, vedúcej k pádu 

štyridsaťročnej totality a k nástupu demokracie. Túto skutočnosť si aj tento rok prišli uctiť študenti Katolíckej 

univerzity  v Ružomberku, ktorí sa aktívne zapojili do programu a viedli na námestí sviečkový sprievod 

i modlitbové zhromaždenie formou večeradla. 

 

6. apríla 2011 

Nácvik pracovného pohovoru v atmosfére reálneho výberového konania si mohli vyskúšať študenti Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, ktorí využili príležitosť aktívne sa zúčastniť podujatia organizovaného Oddelením pre 

kariérové poradenstvo KU dňa 6. apríla 2011. Komisia odborníkov z praxe hodnotila ich pripravenosť uspieť na 
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trhu práce na základe vopred poslaného životopisu a motivačného listu, ktorým sa študenti uchádzali 

o ľubovoľnú pracovnú pozíciu a ktoré boli zároveň obsahom ich cvičného pracovného pohovoru.  

 

27. apríla 2011 

Vyše 35 dobrovoľníkov sa v stredu 27. apríla 2011 v Ružomberku zapojilo do podujatia s názvom Objatie ruší 

zajatie. Organizovali ho študenti psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU), 

ktorí sa inšpirovali akciou National Hugging Day.  Jej podstatou je náhodným okoloidúcim ponúknuť svoje 

objatie "zadarmo". Spolu študenti rozdali približne 5 000 objatí, pričom niektorí Ružomberčania si ho zopakovali 

aj viackrát.  

 

3. mája 2011 

Vyše 600 študentov gymnázií a stredných škôl sa v utorok 3. mája 2011 v rámci prijímacieho konania na 

bakalárske študijné programy zúčastnilo na predpokladových skúškach na Filozofickej fakulte KU. Uchádzači 

prezentovali svoje vedomosti prostredníctvom písomných testov a v rámci ústnych pohovorov s vyučujúcimi aj 

svoju osobnosť, motiváciu a predpoklady na štúdium. Predpokladové skúšky sa uskutočnili vo vybraných 

študijných programoch, ako napríklad anglický jazyk pre komerčnú prax, filozofia, psychológia, politológia, 

nemecký jazyk a kultúra, história, žurnalistika, učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry. Záujem 

o študijné programy, uskutočňované v dennej forme, medziročne narastá, v tomto roku sa zvýšil o deväť percent. 

Medzi najviac preferované študijné programy patria psychológia, anglický jazyk pre komerčnú prax 

a žurnalistika. 

 

18. mája 2011 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu 

a Centrum telesnej výchovy a športu Ekonomickej univerzity v Bratislave každoročne organizujú Akademické 

majstrovstvá vysokých škôl SR v aerobik maratóne v Bratislave, na ktorých Katolícku univerzitu v Ružomberku 

už tretí rok úspešne reprezentuje študentka Pedagogickej fakulty KU Mária Mojšová. Z majstrovstiev, ktoré sa 

uskutočnili 18. mája 2011 si odniesla bronzovú medailu a diplom.  

 

30. mája 2011 

Súčasnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku a predstavenie jej rozvojových projektov dominovali stretnutiu 

rektora KU prof. Tadeusza Zasępu s podpredsedom poľského parlamentu Marekom Kuchcińskim, veľvyslancom 

Poľskej republiky v SR J. E. Andrejom Krawczykom a predsedom Podkarpatského vojvodstva Bogdanom 

Rzońcom dňa 30. mája. Delegácia zo zahraničia sa zaujímala najmä o výstavbu novej Univerzitnej knižnice KU, 

pričom sa vo foayer rektorátu zoznámila s priestorovým modelom, ktorý približuje jej budúcu podobu.  

V priateľskej atmosfére sa hostia venovali aj slovensko-poľským vzťahom, ktoré vyhodnotili ako dlhodobo 

nadštandardné. Rektor KU na rokovaní prijal aj podpredsedu Správnej rady KU Michala Slašťana a poslancov 

Národnej rady SR Pavla Hrušovského a Martina Fronca, ktorí sa zúčastňovali pracovného výjazdu v Žilinskom 

kraji. Obsahom ich rokovania boli aktuálne témy súvisiace s rozvojom univerzity. Pri tejto príležitosti, 

v prítomnosti zahraničných hostí, udelil rektor KU podpredsedovi parlamentu Pavlovi Hrušovskému 

a poslancovi Martinovi Froncovi veľké strieborné medaily ako ocenenie za ich osobnú angažovanosť pri vzniku 

KU a za stálu podporu jej rozvoja. 

 

16. júna 2011 

Budúcnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku spojila jej zamestnancov, pedagógov, študentov a priateľov na 

spoločenskom podujatí Univerzita v meste, ktoré sa pri príležitosti otvorenia výstavby novej Univerzitnej 

knižnice KU uskutočnilo vo štvrtok 16. júna 2011 pred rektorátom KU a v Parku Jána Pavla II.. Hostia sa mohli vo 

foyer rektorátu zoznámiť s priestorovým modelom budúceho univerzitného kempusu, prezentáciu doplnili 

postery a flash videoanimácia. „Univerzita musí mať svoje srdce,“ povedal vo svojom príhovore rektor KU 

prof. Tadeusz Zasępa, pričom zdôraznil, že práve knižnica má byť srdcom a centrom akademického života. 

Pripomenul, že práve podujatie Univerzita v meste je jednou z možností ako hovoriť o budúcnosti a rozvoji 

univerzity. 

 

3. júla 2011 

Víkend od 1. do 3. júla 2011 patril v Ružomberku záujemcom o žurnalistiku z celého Slovenska. Cieľavedomí 

stredoškoláci sa stretli na Letnej škole žurnalistiky 2. Na podujatí nechýbal ani moderátor Televízie Markíza 

Patrik Herman. S dlhoročnými skúsenosťami sa podelili aj iné známe tváre médií. Účastníci si na letnej škole 

vyskúšali prácu v profesionálnom televíznom a rozhlasovom štúdiu. Skúsení lektori ich školili v práci s textom, 



14 

 

zvukom a obrazom. Súčasťou boli i workshopy o grafike, fotografii a manipulácií. Druhý ročník podujatia, na 

ktoré sa prihlásilo vyše 50 stredoškolákov, organizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Okrem tvorivých dielní, ktoré simulovali podmienky redakčnej práce, bol pre 

účastníkov pripravený aj bohatý sprievodný program. 

 

8. júla 2011 

Cesta za našimi tradíciami je hlavnou témou tohoročnej Detskej univerzity, ktorá sa od 4. do 8. júla konala na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zúčastnilo sa jej 70 školákov vo veku od 8 do 14 rokov z celého Slovenska. 

Organizátori pre nich pripravili bohatý program simulujúci skutočný život na univerzite. Jeho súčasťou boli 

prednášky, cvičenia, za absolvovanie ktorých zbierajú školáci kredity do indexov. V 17 tematických okruhoch so 

zaujímavými názvami, napríklad Tradičný Liptov, Jánošíkove tajomstvá, Prvá pomoc, viem čo robiť?, 

Poskladajme si noviny, Pútnici z východu, Geografia cez počítače, Cesta okolo sveta za 80 minút sa účastníci 

detskej univerzity dozvedeli množstvo užitočných informácií z geografie, fyziky, sociológie, biológie, 

žurnalistiky, informatiky, z náboženskej a výtvarnej výchovy. Okrem povinností v posluchárňach absolvovali 

malí vysokoškoláci aj voľnočasové aktivity v okolí Ružomberka. 

 

28. júla 2011 

S pápežom Benediktom XVI. počas Svetových dní mládeže 2011, ktoré sa uskutočnili od 16. do 21. augusta 2011 

v Madride, obedovala aj Slovenka Eva Jánošíková, absolventka žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. 

 

29. júla 2011 

Život banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža bol naplnený vierou a principiálnymi 

postojmi, ktorých sa nevzdal ani v časoch, kedy mu štátna moc vedome a cielene spôsobovala problémy, 

zasluhuje si za to našu hlbokú úctu a obdiv. V kondolenčnom liste generálnemu vikárovi banskobystrickej 

diecézy Mons. Mariánovi Bublincovi to konštatoval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz 

Zasępa. "Svojím konaním mnohých posilňoval a dodával im nádej, čo je obdivuhodné a vzácne," píše v liste 

rektor. Pripomína, že biskup Baláž bol osobitne spojený tiež s KU, ktorá za svoj vznik vďačí Národnej rade SR a 

zvlášť Konferencii biskupov Slovenska, ktorej Mons. Rudolf Baláž v rokoch 1994 až 2000 predsedal. "Aj vďaka 

jeho osobnej angažovanosti boli pripravené podmienky pre vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. 

Úprimne ďakujeme Bohu za jeho službu Cirkvi a spoločnosti v časoch, ktoré boli na Slovensku poznačené 

mnohými premenami. Nech mu Zmŕtvychvstalý daruje svoj večný pokoj!" 

 

4. augusta 2011 

Za otcovskú starostlivosť, obetavosť a úsilie pri spravovaní a múdrom vedení diecézy, Biskupskej konferencie 

ČSFR a neskôr Konferencie biskupov Slovenska poďakoval v liste Mons. Františkovi Tondrovi rektor Katolíckej 

univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa. "Vo Vašom biskupskom erbe máte heslo: „Poslušnosť – dielo 

Ducha Svätého“, ktoré plne vyjadruje Vaše odhodlanie slúžiť s poslušnosťou a pokorou veriacim, diecéze, celej 

spoločnosti," konštatuje rektor.  Zvlášť vyzdvihol osobnú zásluhu biskupa Tondru o vznik a rozvoj Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Rektor KU vo štvrtok 4. augusta 2011 blahoželal k vymenovaniu do úradu spišského 

diecézneho biskupa Mons. Štefanovi Sečkovi, ktorý doteraz vykonával funkciu pomocného biskupa. 

"Vyprosujem u Trojjediného hojnosť darov Ducha Svätého, aby viedol Vaše múdre rozhodnutia, aby Vám dožičil 

vnútornú silu aktivizovať veriacich k väčšej spolupráci so Svätým Otcom – najvyšším pastierom a kňazmi v dobe 

nie ľahkej pre Cirkev.  Prajeme Vám, aby ste naďalej boli Pastor Bonus, v zmysle hesla: „Crux Christi perficiat 

nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí) pre lokálnu Cirkev ako neoddeliteľnú súčasť univerzálnej Cirkvi," píše 

v liste novému diecéznemu biskupovi rektor KU. 

 

15. augusta 2011 

Veľkou bronzovou medailou ocenil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa v stredu 10. 

augusta 2011 doterajšiu riaditeľku Univerzitnej knižnice KU Mgr. Ivetu Zmekovú. Ocenenie jej pri príležitosti 

ukončenia práce vo funkcii riaditeľky odovzdal za kvalitné riadenie knižnice v rokoch 2008 až 2011, za jej 

zjednotenie a konsolidáciu,  za vytvorenie predpokladov pre digitalizáciu knižničného fondu a za sústavnú 

starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. 

 

29. augusta 2011 

Viac ako 60 ľudí z celého Slovenska prišlo cez uplynulý víkend (27.-28. augusta 2011) na Filozofickú fakultu 

Katolíckej univerzity v Ružomberku "privoňať" k novinárskej profesii. Počas 14. ročníka žurnalistického 



15 

 

seminára, ktorý organizovalo združenie Network, účastníkov školili hlavne ľudia z mediálnej brandže. Medzi 

lektormi však nechýbal ani spisovateľ Daniel Hevier. Prihlásení sa mohli zaradiť do jednej z piatich sekcií. Známy 

spisovateľ mal na starosti dielňu kreatívneho písania. Pokroky vo fotografii mohli cez víkend účastníci urobiť 

vďaka fotografovi časopisu .týždeň Andrejovi Bánovi a tiež fotografom Andrejovi Lojanovi a Martinovi Buznovi. 

S prácou pred mikrofónom a kamerou prihlásených zoznámila dlhoročná moderátorka STV Andrea Bugošová 

a zásady spravodajskej práce priblížili redaktorka TASR Mária Škvarlová a Lukáš Melicher zo SITA. 

 

30. augusta 2011 

Vzťahy a dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami, predovšetkým tvorbu a využitie sociálneho fondu, 

dĺžku dovolenky a iné nároky zamestnancov voči zamestnávateľovi definuje kolektívna zmluva na rok 2012, 

ktorú v utorok 30. augusta 2011 podpísali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa 

a predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KU Ing. Radislav Kendera, PhD. Nová kolektívna 

zmluva napríklad stanovuje príspevky na sociálnu výpomoc - 200 eur pri narodení vlastného dieťaťa 

zamestnanca, pri uzavretí prvého manželstva, pri úmrtí zamestnanca, pri úmrtí manželky zamestnanca alebo pri 

úmrtí dieťaťa zamestnanca, pri udelení zlatej či diamantovej Jánskeho plakety a pri ďalších ťaživých životných 

situáciách na základe návrhu a  odporučenia odborovej organizácie podľa rozhodnutia rektora. Príspevok 100 eur 

zamestnávateľ poskytne pri dovŕšení životného jubilea 60. rokov veku a pri prvom skončení pracovného pomeru 

z dôvodu odchodu na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. 

Zamestnávateľ v roku 2012 poskytne zo sociálneho fondu príspevok vo výške 150 eur zamestnancom na 

kultúrno-športové podujatie – poznávací zájazd organizovaný KU v roku 2012 podľa vlastného výberu z týchto 

možností: Brusel, Fatima, Kraków – Oswiencim – Wieliczka alebo Praha. Okrem uvedených príspevkov bude KU 

naďalej poskytovať aj príspevok vo výške 29 eur na regeneráciu pracovnej sily v Liptovských liečebných 

kúpeľoch Lúčky alebo na alternatívne oddychové aktivity určené na regeneráciu pracovných síl v KU 

zazmluvnených zariadeniach do 31. decembra 2011. 

 

2. septembra 2011 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa uviedol v piatok 2. septembra 2011 do funkcie 

novú riaditeľku Univerzitnej knižnice KU RNDr. Soňu Hlinkovú, PhD. V prítomnosti zamestnancov knižnice jej 

zaželal veľa pracovných úspechov. „Žiadna dobrá univerzita nemôže existovať bez kvalitnej knižnice. Želám 

Vám, aby ste ju zveľadili a aby sa Vám dobre spolupracovalo so zamestnancami, pedagógmi, s nami všetkými,“ 

povedal rektor. 

 

6. septembra 2011 

Novým dekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bude v nasledujúcom štvorročnom 

funkčnom období prof. Cyril Hišem. Menovací dekrét si z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal počas 

pravidelného rokovania širšieho vedenia, ktoré sa uskutočnilo v utorok 6. septembra 2011. Do úradu dekana 

slávnostne nastúpi 1. októbra 2011. Ako kandidáta na nového dekana ho zvolil akademický senát fakulty 13. mája 

2011. Podľa platného štatútu fakulty ho vo funkcii potvrdili veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. 

Bernard Bober a Kongregácia pre katolícku výchovu vo Vatikáne. Profesor Hišem (1970) pôsobil ostatné obdobie 

ako prodekan TF KU pre vedu a vysokoškolský pedagóg. V máji 2008 ho prezident SR vymenoval za profesora 

v odbore katolícka teológia, okrem nej sa zaujíma o cirkevné dejiny a históriu. Je predsedom združenia Slovenská 

spoločnosť pre katolícku teológiu, ako profesor pôsobí na Katedre histórie a biblických vied TF KU. 

 

1. októbra 2011 

Nového dekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Cyrila Hišema inaugurovali 

v sobotu, 1. októbra 2011 na slávnostnom zhromaždení akademickej obce v Košiciach. Na slávnosti nechýbal 

veľký kancelár, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorí spolu s novým 

dekanom poďakovali jeho predchodcovi prof. Antonovi Konečnému a celému vedeniu za vybudovanie fakulty 

a ich doterajšiu prácu. Medzi hosťami boli aj zástupcovia iných slovenských a zahraničných univerzít, ktorí 

v príhovoroch vyjadrili želanie pre ďalšiu akademickú spoluprácu. 

 

4. októbra 2011 

Komplexné poradenstvo a pomoc študentom v rôznych životných situáciách sú úlohami Poradenského centra, 

ktoré v utorok 4. októbra 2011 otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku. Centrum pracuje vo vynovených 

bezbariérových priestoroch v C bloku na Hrabovskej ceste 1 a poslucháčom univerzity je k dispozícii 

v pracovných dňoch. Odborný tím v ňom ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, 

zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha zdravotne znevýhodneným 



16 

 

študentom a študentkám – matkám s deťmi. Patrónom centra je blahoslavený Pier Giorgio Frassati - Talian, laický 

dominikán, predstaviteľ moderného univerzitného študenta a vzor mnohých mladých veriacich. 

 

18. októbra 2011 

Postoy.sk získal prestížne ocenenie 2011 Templeton Freedom Awards. Tento online magazín, ktorý sa zameriava 

na politiku, spoločnosť a náboženstvo, tvoria aj študenti či absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku. Portál 

Postoy.sk ako projekt Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy CEBSI ocenili v kategórii Etika 

a hodnoty. „Portál založila skupina študentov žurnalistiky. Odvtedy získali jeho autori viaceré novinárske 

ocenenia a stal sa jedným z najvplyvnejších miest šírenia hodnôt osobnej slobody, demokracie, dialógu, 

morálnych hodnôt a tolerancie medzi mladými na Slovensku,“ píše sa v zdôvodnení. Jednými z prvých tvorcov 

Postoy-a sú odborní asistenti na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulte KU Terézia Rončáková a Imrich Gazda. 

Súčasným šéfredaktorom je Pavol Rábara, študent piateho ročníka žurnalistiky na FF KU, ktorý spolupracuje na 

projekte s ďalšími spolužiakmi Máriou Škvarlovou, Lukášom Melicherom a Andreou Šalkovou. Elektronický 

časopis pôvodne založili Ján Luterán a Matúš Demko ešte ako poslucháči žurnalistiky na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Ján Luterán sa dnes venuje divadelnej réžii a Matúš Demko je doktorandom ružomberskej katedry 

žurnalistiky. Templeton Freedom Awards zastrešuje Atlas Economic Research Foundation sídliaca vo 

Washingtone. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá je súčasťou globálnej siete viac než 400 inštitúcií v 80 krajinách 

podporujúcich slobodný trh a myšlienky slobody. Program nesie meno zosnulého investora a filantropa Sir Johna 

Templetona. Ocenenie vzniklo v roku 2003 a doteraz rozdalo v rámci oceňovania a grantov vyše 1,5 milióna 

dolárov. Aj každému z tohtoročných víťazov prináleží grant vo výške desaťtisíc dolárov. Zdroje na ocenenie 

poskytuje John Templeton Foundation, ktorá udeľuje aj prestížnu Templetonovu cenu už od roku 1973. Medzi 

ocenenými je aj filozof a teológ slovenského pôvodu, Dr. h. c. KU Michael Novak (1994), Alexander Solženicyn 

(1983) či zakladateľka hnutia Fokoláre Chiara Lubich (1977). Prvou ocenenou bola bl. Matka Tereza z Kalkaty. 

 

24. októbra 2011 

Najrýchlejším Slovákom v písaní Braillovým písmom je študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku Ondrej Rosík. Uspel v konkurencii 23 nevidiacich, ktorí si v sobotu 22. októbra 2011 

zmerali svoje zručnosti v čítaní a písaní Braillovým písmom na celoslovenskom súťažnom kole v Slovenskej 

knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Celoštátne finále bolo vyvrcholením ôsmich krajských kôl. 

Súťaž organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ondrej Rosík je študentom druhého ročníka 

žurnalistiky, ako redaktor pôsobí v univerzitnom Pulz rádiu, externe spolupracuje aj s Rádiom Lumen. 

Nevidiacim je od narodenia a v Braillovom písme píše veľmi málo, častejšie využíva počítač s hlasovým 

výstupom.  

 

8. novembra 2011 

Pred 75 rokmi sa narodil spoluzakladateľ Katolíckej univerzity v Ružomberku, bývalý dekan jej Filozofickej 

fakulty, dlhoročný pedagóg Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), doc. PhDr. Imrich Vaško, 

CSc., mimoriadny profesor KU. Spomínať na neho budú jeho spolupracovníci a generácie študentov, ktorých 

vychoval, ako na dobrého a veriaceho človeka, žičlivého a usmiateho pedagóga. Na človeka, ktorý miloval hory, 

svoju rodnú zem, lesy, potoky, ku ktorým sa vrátil aj v posledných rokoch života na Spišskej Kapitule. 

 

20. decembra 2011 

V utorok 20. decembra 2011 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa vymenoval do 

funkcie nového dekana Filozofickej fakulty KU doc. Mariana Kunu, MA, MPhil, PhD. Vymenovaniu predchádzali 

voľby kandidáta na funkciu dekana FF KU, ktoré sa uskutočnili 12. decembra 2011. V tajnom hlasovaní 

Akademickým senátom FF KU bol za kandidáta na funkciu dekana zvolený doc. Marian Kuna (1972).  Na 

Filozofickej fakulte KU pôsobí od jej vzniku v roku 2000 (na jej predchodcoch od roku 1997). Vedecky 

a pedagogicky pôsobí na katedre filozofie. Magisterské (1996) a doktorandské (2003) štúdium absolvoval na 

Univerzite Komenského v Bratislave, MA z politickej filozofie na University of York (2000), a MPhil (2002) 

z filozofie získal na Central European University v Budapešti. V odbore systematická filozofia sa habilitoval na 

Trnavskej univerzite v roku 2010. Oblasťou jeho výskumu je morálna a politická filozofia a dielo Alasdaira 

MacIntyra. Absolvoval výskumné pobyty na University of Oxford a University of St. Andrews vo Veľkej Británii, 

a na Notre Dame University v USA. Marian Kuna je ženatý a má tri deti. 
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III. INFORMÁCIE O  POSKYTOVANOM 

VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  

Spracovala: prof. Jana MORICOVÁ, PhD. 

3.1 Študijné odbory a programy 

Katolícka univerzita poskytovala v roku 2011 vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. V súlade s dlhodobým 

zámerom univerzity najväčší počet študijných programov sa uskutočňoval v prvom stupni vzdelávania. Vo 

všetkých študijných programoch sa výučba uskutočňovala v slovenskom jazyku. V študijných programoch, ktoré 

pripravovali predovšetkým budúcich učiteľov cudzích jazykov, sa výučba uskutočňovala aj 

v anglickom, nemeckom, talianskom a ruskom jazyku. Podobne ako v minulých rokoch, v prípade záujmu zo 

strany študentov všetky študijné programy uskutočňované na Pedagogickej fakulte KU mohli byť uskutočňované 

aj v anglickom jazyku. 

 

V roku 2011 univerzita získala právo uskutočňovať 8 nových bakalárskych študijných programov v obidvoch 

formách štúdia: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) na PF KU, učiteľstvo talianskeho jazyka 

a literatúry (v kombinácii) na PF KU, pedagogika (PF KU), liečebná pedagogika (PF KU, detašované pracovisko 

Levoča), laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (FZ KU), fyzioterapia (FZ KU), sociálna práca (TF KU, 

pracovisko Spišské Podhradie), sociálna práca (TF KU, pracovisko Poprad, len externá forma štúdia). Ako 

vyplýva z tabuľky č. 15, KU získala právo uskutočňovať aj 5 nových magisterských študijných programov: 

psychológia (FF KU, len denná forma), špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (PF KU), 

sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (PF KU), pôrodná asistencia (FZ KU),  sociálna práca (TF KU, 

pracovisko Spišské Podhradie). Prvýkrát sa začalo uskutočňovať doktorandské štúdium na Fakulte zdravotníctva 

– v študijnom programe ošetrovateľstvo. Teologická fakulta KU získala právo uskutočňovať 2 nové doktorandské 

študijné programy: náuka o rodine, charitatívna a misijná práca, ktorých výučba prebieha v dennej i externej 

forme. V roku 2011 univerzita teda získala právo udeľovať akademický titul PhD. v 3 nových doktorandských 

študijných programoch. 

 

Katolícka univerzita, podobne ako v uplynulých rokoch, poskytovala vzdelávanie v 6 podskupinách študijných 

odborov: 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1. 1),  

 humanitné vedy (2. 1), 

 spoločenské a behaviorálne vedy (3. 1), 

 žurnalistika a informácie (3. 2), 

 ekonómia a manažment (3. 3), 

 nelekárske zdravotnícke vedy (7. 4).  

Pokiaľ ide o štruktúru študijných odborov (porov. tabuľka č. 15), v roku 2011 sa na Katolíckej univerzite v prvom 

stupni štúdia uskutočňovali študijné programy v 22 študijných odboroch: učiteľstvo akademických predmetov 

(1.1.1), učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (1.1.3), pedagogika (1.1.4), predškolská 

a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), liečebná pedagogika (1.1.7), neslovanské jazyky 

a literatúry (2.1.29), cudzie jazyky a kultúry (2.1.32), slovenský jazyk a literatúra (2.1.27), filozofia (2.1.1), 

religionistika (2.1.16), história (2.1.7), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), žurnalistika (3.2.1), sociálna práca 

(3.1.14), manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), verejné zdravotníctvo (7.4.2), pôrodná asistencia (7.4.4), 

urgentná zdravotná starostlivosť (7.4.6), fyzioterapia (7.4.7). V porovnaní s minulým rokom sa teda rozšírila 

ponuka poskytovaného vzdelávania v prvom stupni o 3 študijné odbory. 

 

V druhom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy v 11 študijných odboroch (porov. tabuľka č. 

15): učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1), učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

(1.1.3), predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), filozofia (2.1.1), história 

(2.1.7), katolícka teológia (2.1.13), žurnalistika (3.2.1), psychológia (3.1.9), sociálna práca (3.1.14), ošetrovateľstvo 

(7.4.1). Jeden študijný program v odbore katolícka teológia (2.1.13) bol uskutočňovaný podľa § 53 ods. 3 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách. V roku 2011 došlo k pozastaveniu platnosti priznaného práva uskutočňovať 

bakalársky a magisterský študijný program manažment v dennej i externej forme na PF KU, detašované 

pracovisko Poprad (porov. tabuľka č. 16). 
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V roku 2011 sa na KU realizovali študijné programy tretieho stupňa (porov. tabuľka č. 15) v 7 študijných 

odboroch: odborová didaktika (1.1.10), systematická filozofia (2.1.2), slovenské dejiny (2.1.9), katolícka teológia 

(2.1.13), sociálna práca (3.1.14), teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2), ošetrovateľstvo (7.4.1).   

 

Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. tabuľka 1a), v súlade s dlhodobým zámerom KU, od roku 2007 do 

roku 2010 pretrvávala tendencia znižovania ich počtu. V roku 2011 došlo k miernemu zvýšeniu počtu študentov  

– o 395 (5,37% počtu z roku 2010). Zvýšil sa predovšetkým počet študentov v prvom stupni štúdia – o 9,76%. 

V roku 2011 na KU študovalo spolu 7 754 študentov. Ide o takmer rovnaký celkový počet študentov ako v roku 

2009. 

 

 

 
 

 

Graf č. 1 – Vývoj počtu študentov  

 

 

Pri analýze počtu študentov z hľadiska formy štúdia (porov. tabuľka 1 a 1a) možno konštatovať, že v roku 2011 

bol celkový počet študentov externej formy takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2010. Hoci sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom zvýšil počet denných študentov (o 399, tzn. 9,99%), je nižší ako v roku 2009. V roku 

2011 študovalo v externej forme 3 360 študentov (porov. tabuľka č. 1a), tzn. 43,33% z celkového počtu študentov. 

V dennej forme štúdia bolo 4 394 študentov.  

 

Pri analýze počtu študentov z hľadiska stupňa (porov. tabuľka 1a) možno konštatovať, že v súlade s dlhodobým 

zámerom KU najväčší počet študentov študoval bakalárske študijné programy (4 779), čo predstavuje 61,63% 

z celkového počtu študentov KU. V druhom stupni štúdia študovalo 2 403 študentov, tzn. 30,99% z celkového 

počtu študentov KU.  V tomto kalendárnom roku nastal výrazný pokles počtu študentov študujúcich v spojenom 

prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorý je najnižší od roku 2006. Toto 

zníženie vyplýva z faktu, že štúdium v zmysle uvedeného paragrafu sa v súčasnosti uskutočňuje iba v študijnom 

programe katolícka teológia, keďže sa už skončil cyklus magisterského štúdia podľa predchádzajúcich právnych 

predpisov. Na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania sa zúčastňovalo  419 doktorandov (7,38%), čo je o 9 

menej ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. Toto zníženie sa vzťahuje na externú formu štúdia. V dennej 

forme doktorandského štúdia bolo 176 študentov, čo predstavuje viac ako trojnásobok počtu z roku 2006 

a zároveň je najvyšším počtom v celom období existencie KU. 

 

Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 124 

študentov, tzn. 1,6% z celkového počtu študentov (porov. tabuľka č. 1). Percentuálne zastúpenie je teda také isté 

ako v roku 2010. Medzi cudzincami dominujú občania Poľskej republiky, ktorých je 59, tzn. o 6 viac ako 
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v predchádzajúcom roku. Na KU študuje aj 44 študentov s českým občianstvom (o 9 menej ako v roku 2010), 

5 Ukrajinci, 3 Švajčiari a 13 študentov inej štátnej príslušnosti (Azerbajdžan, Guinea, Haiti, Írsko, Kamerun, 

Kanada, Kazachstan, Maďarsko, Turkménsko). Podobne ako v roku 2010, najviac cudzincov študuje na 

Pedagogickej fakulte – 83, tzn. 66,94% z celkového počtu cudzincov študujúcich na KU; dominujú medzi nimi 

občania Poľskej republiky (46), z ktorých 44 študuje študijné programy tretieho stupňa.  

 

3.2 Prijímacie konanie 

V roku 2011 na Katolíckej univerzite v Ružomberku pretrvávala tendencia znižovať počet prijímaných 

uchádzačov a umožniť tak skvalitnenie poskytovaného vzdelávania. V súlade s podmienkami prijímacieho 

konania boli na všetky fakulty KU prijímaní tí uchádzači, ktorí preukázali najlepšie predpoklady pre štúdium 

zvoleného študijného programu. Podobne ako v uplynulých rokoch, pri väčšine neučiteľských študijných 

programov podstatným kritériom pre prijatie bola miera úspešnosti na prijímacej alebo predpokladovej skúške. 

Pri učiteľských študijných programoch sa prijímacie skúšky spravidla nekonali a poradie uchádzačov bolo 

zostavené podľa ich úspešnosti pri maturitnej skúške. V prípade väčšiny magisterských študijných programov sa 

poradie uchádzačov zostavovalo na základe ich študijných výsledkov počas bakalárskeho štúdia a výsledkov 

štátnej skúšky.  

 

Vo všetkých troch stupňoch vzdelávania naďalej pretrvával vyšší záujem o štúdium, ako sú kapacitné 

možnosti univerzity a ňou stanovený plánovaný počet prijímaných uchádzačov. V prípade bakalárskych 

študijných programov a študijných programov uskutočňovaných podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách pripadalo na jedno plánované miesto 1,59 prihlášky (porov. tabuľka č. 3a), čo predstavuje 

mierne zníženie v porovnaní s minulým akademickým rokom. V celouniverzitnom meradle najväčší počet 

prihlášok (7,5) na jedno plánované miesto bol v prípade doktorandského študijného programu sociálna práca 

uskutočňovaného v dennej forme na Pedagogickej fakulte, čo predstavuje zmenu oproti predchádzajúcim rokom, 

v ktorom najväčší počet uchádzačov prejavoval záujem o štúdium psychológie alebo manažmentu. Pri 

študijných programoch druhého stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 1,3 prihlášky (porov. tabuľka č. 

3b), čo predstavuje isté zníženie záujmu v porovnaní s minulým rokom, v ktorom to bolo 1,51. Už druhý rok 

pretrvával najväčší záujem zo strany uchádzačov o magisterské štúdium (2,26 prihlášky na 1 plánované miesto) 

o externé štúdium študijných programov z odboru učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, ktoré sa 

uskutočňovali na Pedagogickej fakulte KU. Pri študijných programoch v treťom stupni (porov. tabuľka 3c) 

pripadal najväčší počet prihlášok (7,5) na 1 plánované miesto pri študijnom programe sociálna práca 

uskutočňovanom v dennej forme na Pedagogickej fakulte KU. Ako vyplýva z tabuľky 3c, na KU pri 

doktorandskom štúdiu pripadalo priemerne 2,61 prihlášky na 1 plánované miesto, čo predstavuje zvýšenie 

záujmu v porovnaní minulými rokmi.  

 

Na základe analýzy počtu zapísaných možno konštatovať, že v študijných programoch prvého stupňa 

a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium 76,11%  z prijatých v dennej forme štúdia a 91,98% 

z prijatých v externej forme (porov. tabuľka č. 3a). Predstavovalo to 80,98% plánovaného počtu prijatých v dennej 

forme a 66,48% plánovaného počtu prijatých v externej forme. Celkovo sa pri prvom stupni štúdia a študijných 

programoch v spojenom prvom a druhom stupni zapísalo 79,48% z prijatých uchádzačov. V druhom stupni 

štúdia sa zapísalo 93,44% z prijatých v dennej forme a 88,9% z prijatých v externej forme (porov. tabuľka č. 3b). 

Predstavovalo to 66,36% plánovaného počtu prijatých v dennej forme a 85,83% plánovaného počtu prijatých 

v externej forme. Na magisterské študijné programy sa zapísalo 90,85% prijatých uchádzačov. Z celkového 

počtu prihlášok na magisterské štúdium 82,2% tvorili prihlášky absolventov bakalárskeho štúdia na KU (porov. 

tabuľka č. 3b), ide teda o takmer rovnaké percentuálne zastúpenie ako v minulom roku. Pri prvých dvoch 

stupňoch štúdia získalo nižšie vzdelanie v zahraničí 13 uchádzačov, tzn. 0,44% zo zapísaných. Podobne ako 

v minulom roku, pri študijných programoch tretieho stupňa sa zapísali na štúdium všetci prijatí v dennej forme. 

Pri externej forme doktorandského štúdia sa zapísalo 91,22% prijatých (porov. tabuľka č. 3c). Spomedzi 199 

uchádzačov o doktorandské štúdium 63 (tzn. 31,66%) absolvovalo predchádzajúce štúdium na KU, z čoho 

vyplýva, že sa výrazné zvýšil záujem o doktorandské štúdium na KU zo strany absolventov iných vysokých 

škôl; pre porovnanie – v roku 2010 absolventi KU tvorili 50,22% uchádzačov. Medzi uchádzačmi 37 (tzn. 16,59%) 

získalo vzdelanie druhého stupňa v zahraničí (porov. tabuľka č. 3c). 
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Graf č. 2 – Vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných na študijné programy v prvom stupni štúdia 

a v spojenom prvom a druhom stupni 

 

Pokiaľ ide o aktivity univerzity, ktoré propagovali štúdium na KU, využívalo sa zverejnenie informácií vo 

webovom sídle univerzity a na portáli vysokých škôl. Na stredné školy boli distribuované informačné letáky 

o možnostiach štúdia na KU. Osvedčili sa návštevy stredných škôl v okresoch Ružomberok, Dolný Kubín, 

Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Levoča a  Spišská Nová Ves, ktoré uskutočňovali zástupcovia Pedagogickej 

fakulty a Fakulty zdravotníctva. Filozofická fakulta KU vytvorila propagačné CD o FF KU a možnostiach štúdia 

na fakulte, zorganizovala tiež mediálnu kampaň o možnostiach štúdia na fakulte formou propagačných spotov 

v rádiu a televízii. S veľkým záujmom zo strany uchádzačov sa stretol Deň otvorených dverí. 

 

3.3 Absolventi 

V akademickom roku 2010/2011 riadne ukončilo štúdium 2 101 absolventov (porov. tabuľka č. 2). Predstavuje to 

pokračovanie v klesajúcej tendencii počtu absolventov v období posledných 5 rokoch, z ktorej výnimkou bol len 

minulý akademický rok,  v ktorom riadne ukončilo štúdium 3 480 absolventov. Keďže na Pedagogickej fakulte 

KU naďalej študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné, že má aj najväčší počet absolventov (1 020), teda 

48,55% z celkového počtu absolventov KU. Najnižší počet absolventov bol na Fakulte zdravotníctva (238). Pokiaľ 

ide o jednotlivé stupne štúdia (porov. tabuľka č. 2), z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo bakalárske 

štúdium 1 120 (53,31%), magisterské 940 (44,74%) a doktorandské 41 (1,95%). Z porovnania percentuálneho 

rozdelenia absolventov do jednotlivých stupňov vyplýva, že o 7% sa znížilo zastúpenie absolventov bakalárskeho 

štúdia a takmer o 7% sa naopak zvýšil podiel absolventov magisterského štúdia. Medzi absolventmi KU bolo 21 

cudzincov (tzn. 0,99% z celkového počtu absolventov), čo predstavuje mierne zvýšenie v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím, v ktorom to bolo 15 cudzincov v roku 2009/2010 a 16 v roku 2008/2009. Bližšie údaje 

o úspešnosti štúdia v jednotlivých stupňoch a podskupinách študijných odborov v období posledných 6 rokov sa 

nachádzajú v tabuľke č. 5. 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku umožňuje absolventom magisterských študijných programov pokračovať 

v rigoróznom konaní, ktoré v roku 2011 úspešne ukončilo 84 osôb (porov. tabuľka č. 12), čo predstavuje zníženie 

počtu v porovnaní s minulým rokom, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 111 osôb. V roku 2011 

akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) získalo 28 absolventov a akademický titul „doktor filozofie“ 

(PhDr.) 56 absolventov. Na Filozofickej fakulte KU úspešne ukončilo rigorózne konanie 5 absolventov, na 

Pedagogickej fakulte – 58, na Teologickej fakulte – 6, na Fakulte zdravotníctva – 15. 

 

V roku 2011 bolo na obhajobu predložených 2 227 záverečných a rigoróznych prác (porov. tabuľka č. 12), 

z ktorých bolo úspešne obhájených 2 189, tzn. 98,29% z celkového počtu predložených prác. Pokračovalo 

kontrolovanie originality všetkých predložených prác prostredníctvom systému pre odhaľovanie plagiátov 
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v centrálnom registri záverečných prác. V prípade záverečných prác, ku ktorým patria bakalárske, diplomové 

a dizertačné práce, pripadalo priemerne na jedného školiteľa vedenie 1,63 prác. Pri rigoróznych prácach 

pripadalo na jedného školiteľa priemerne 1,18 predložených prác; v tejto súvislosti je však nutné poznamenať, že 

účastníci rigorózneho konania na Filozofickej fakulte KU píšu rigorózne práce samostatne, tzn. bez vedenia 

školiteľom. 

 

3.4 Ocenenia študentov a motivačné štipendiá 

Na III. Medzinárodnej kresťanskej študentsko-vedeckej konferencii v Karpatskej kotline (Kárpát-medencei 

Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia szakmai programja), ktorú v dňoch 16. – 18.11.2011 zorganizovala 

Teologická vysoká škola Ferenca Gála (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola) v Szegede, sa zúčastnili aj 

pedagógovia a študenti Teologickej fakulty KU: Mgr. Jana Mitrová,  Mgr. Katarína Sabolová, Mgr. Katarína 

Hudáková, Mgr. Tomáš Filip, Mgr. Lucia Gállová, Mgr. Gabriela Genčúrová a Mgr. Ján Mičko. Spomedzi nich 

boli za vedeckú prácu a jej prezentáciu ocenení títo študenti: Mgr.  Lucia Gállová  (1. miesto v sekcii Pedagogika – 

andragogika – psychológia – komunikácia a médiá), Mgr. Katarína Sabolová (2. miesto v sekcii Sociálne vedy), 

Mgr. Gabriela Genčúrová (3. Miesto v sekcii História a etnografia II.). Mimoriadne ocenenie získali: Mgr. Katarína  

Hudáková a Mgr. Jana Mitrová  (obidve v sekcii Cirkevné právo – pastorálna a praktická teológia).  
 

V rámci VIII. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v študentskej umeleckej činnosti v hre 

na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli ocenení 7 študenti Pedagogickej 

fakulty KU, ktorí sa umiestnili na druhom (Gabriela Stanková a Miriam Reichlová) alebo treťom mieste (Martin 

Ilko, Miroslava Šumská), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Herdová, Alžbeta Sameliaková, Ivana Vernusová).  

 

Študenti KU združení v študentskom divadle Anima sa zapojili do viacerých umeleckých súťaží konaných na 

národnej úrovni. Na práci v oblasti študentskej záujmovej činnosti sa aktívne podieľali študenti Filozofickej 

fakulty prostredníctvom rádia Pulz, ktorí v súťaži amatérskych rozhlasových štúdií Radiorallye získali: 

1. miesto v štyroch kategóriách, 2. miesto v piatich kategóriách a 3. miesto v troch kategóriách.  

 

Na celoslovenskom kole ŠVOČ v odbore geografia Katolícku univerzitu úspešne reprezentovali študenti 

Pedagogickej fakulty: Matúš Magera, Lukáš Lach a Peter Kaťo, ktorý bol vyznamenaný Žilinským 

samosprávnym krajom. Celoslovenského kola ŠVOČ sa zúčastnili aj dve študentky ošetrovateľstva: Bc. Viera 

Gilanová a Bc. Jana Jadvišová. 

 

Študentka Fakulty zdravotníctva Dominika Hlušeková (2. ročník bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva) bola pri 

príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenená primátorom mesta Ružomberok za vynikajúce plnenie 

študijných povinností.   

 

Najvýznamnejším športovým úspechom v roku 2011 bola účasť 3 študentiek Pedagogickej fakulty (Eva 

Kmeťová, Lucia Staneková, Lucia Tetemondová)  na 26. ročníku Letnej svetovej univerziády v čínskom 

Shenzhene, kde sa spolu so svojim družstvom umiestnili na 13. mieste v basketbale žien. 

 

V roku 2011 Katolícka univerzita v Ružomberku priznávala študentom z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

motivačné štipendiá za vynikajúci prospech a za mimoriadne výsledky. Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch 

rokoch, v súlade s čl. 3 časť B ods. 3 Štipendijného poriadku KU bolo v roku 2011 z celkového objemu finančných 

prostriedkov určených na motivačné štipendiá 90% vyčlenených do štipendijných fondov fakúlt, z ktorých sa 

priznávali motivačné štipendiá za vynikajúci prospech, a 10% pridelených do celouniverzitného štipendijného 

fondu, z ktorého sa priznávali motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky.  

 

V roku 2011 bolo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky priznané 39 študentom v celkovej výške 

19 125   €. Od roku 2009 pokračuje trend prideľovania nižšej dotácie zo štátneho rozpočtu na motivačné štipendiá, 

čo sa prejavuje tiež znížením celkovej sumy určenej na motivačné štipendiá za vynikajúci prospech a mimoriadne 

výsledky. V roku 2011 to bolo o 4 775 € (19,9%) menej ako v roku 2010. S priznaním motivačného štipendia za 

mimoriadne výsledky, akými boli vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a vypracovanie 

mimoriadne kvalitnej záverečnej práce (čl. 3 časť B II. ods. 6 Štipendijného poriadku KU), sa spája udelenie Ceny 

rektora KU, ktorá bola v roku 2011 udelená 16 absolventom. 

 

Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky: 
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Filozofická fakulta 

Bc. Marianna Buzmová 

Martin Buzna 

Bc. Ján Debnár  

Mgr. Matej Drobňák (Cena rektora KU)  

Bc. Zuzana Ferenčíková (Cena rektora KU)  

Bc. Miloš Hrabovský  

Mária Hýllová 

Jakub Krška  

Stanislav Kupka 

Michaela Kušnírová 

Mgr. Michaela Stopková (Cena rektora KU)  

 

 

Pedagogická fakulta 

Bc. Veronika Balážecová (Cena rektora KU)  

Bc. Mária Bandíková (Cena rektora KU)  

Lívia Bražinová 

Bc. Eva Bumberová (Cena rektora KU)  

Mgr. Mária Ďungelová (Cena rektora KU)  

Katarína Gímešová 

Bc. Daniela Halajová (Cena rektora KU)  

Bc. Viera Kabelíková (Cena rektora KU)  

Ján Kamodi 

Mgr. Dávid Kolačkovský (Cena rektora KU)  

Pavol Maškara  

Ivana Vernusová 

Monika Zubíčková 

 

 

Teologická fakulta 

Bc. Emília Čurillová (Cena rektora KU) 

Mathias Gocik 

Mgr. Zuzana Nemergutová (Cena rektora KU) 

Mgr. Anna Pavuková (Cena rektora KU) 

Mgr. Veronika Pavuková (Cena rektora KU) 

Dionýz Takács  

Mgr. Martin Taraj (Cena rektora KU) 

Mgr. Michaela Šuľová (Cena rektora KU) 

Stanislav Vinter 

 

 

Fakulta zdravotníctva 

Mgr. Viera Gilanová 

Jarmila Gregorová  

Mária Gruchalová 

Dominika Hlušeková 

Jaroslava Kelemenová  

Slavomír Šušorený 

 

martin
Textový rámeček
24 



25 

 

IV. INFORMÁCIE O  POSKYTOVANÍ  

ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA  

Spracovala: prof. Jana MORICOVÁ, PhD. 

 

Poskytovať celoživotné vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou dlhodobého edukačného zámeru KU, pričom 

v priebehu posledných rokov sa rozširuje počet ponúkaných typov a druhov tohto vzdelávania, o ktoré je 

pomerne veľký záujem. Pedagogická fakulta KU poskytuje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom špecializovaného 

Centra celoživotného vzdelávania, ktoré bolo zriadené v roku 2009 a zameriava sa najmä na celoživotné 

a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov 

základných a stredných škôl a školských zariadení.  Vytvára tiež strategické, teoretické a praktické materiály 

z oblasti pedeutológie a ich implikácií pre celoživotné a kontinuálne vzdelávanie. 

 

V rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania z 34 evidovaných účastníkov vzdelávania na 

Filozofickej fakulte KU v roku 2011 svoje štúdium úspešne ukončilo 6 absolventov (učiteľstvo anglického jazyka 

a literatúry, dejepisu, nemeckého jazyka a literatúry, náuky o spoločnosti, slovenského jazyka a literatúry). Na 

Pedagogickej fakulte KU sa tejto formy celoživotného vzdelávania zúčastňovalo 81 osôb, z ktorých bolo 20 

absolventov. Tento typ vzdelávania sa uskutočňoval aj na Teologickej fakulte KU, kde sa ho zúčastňovalo 83 

frekventantov, z ktorých úspešne ukončilo štúdium 32 (učiteľstvo predmetu dejepis). V roku 2011 sa celkovo na 

KU individuálneho celoživotného vzdelávania zúčastňovalo 198 frekventantov, z ktorých štúdium úspešne 

absolvovalo 58. Medziročne išlo o mierny pokles frekventantov (o 15).  

 

Pedagogická fakulta KU v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu 

poskytovala v roku 2011 tento typ vzdelávania 196 záujemcom, pričom 90 z nich v danom roku štúdium úspešne 

absolvovalo. V porovnaní s rokom 2010, v ktorom sa doplňujúceho pedagogického štúdia na PF KU 

zúčastňovalo 343 osôb, ide o výrazné zníženie počtu vzdelávaných. Vyplýva pravdepodobne zo skutočnosti, že 

záujemcovia o zvýšenie pedagogickej spôsobilosti uprednostnili iné formy kontinuálneho vzdelávania, ktoré 

umožňuje zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. Na Teologickej fakulte bolo na tomto type 

vzdelávania k 31. 10. 2011 zapísaných 49 frekventantov, z toho 1 novoprijatý.  Doplňujúce štúdium na TF KU 

v roku 2011 úspešne absolvovalo 34 študentov. 

 

Na Pedagogickej fakulte sa ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré viedlo k rozšíreniu kvalifikácie potrebnej 

na výkon odbornej činnosti, zúčastňovalo 607 frekventantov, z ktorých bolo 310 absolventov. Medziročne išlo 

o výrazné zvýšenie počtu vzdelávaných (v roku 2010 to bolo 443 frekventantov). 

 

V zmysle § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov získala Pedagogická fakulta KU poskytovala v roku 2011 záujemcom štyri 

programy kontinuálneho vzdelávania: 

 Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia – funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré v roku 2011 

úspešne ukončilo 14 frekventantov; novoprijatých záujemcov bolo 12.  

 Školský manažment – funkčné vzdelávanie, ktoré ukončili 7 absolventi. Taký istý počet osôb sa zapísal 

v roku 2011/2012.  

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie – aktualizačné – 

prípravné atestačné na získanie prvej atestácie, ktoré v roku 2011 úspešne absolvovalo 37 účastníkov. 

V akademickom roku 2011/2012 bolo novoprijatých 30. Prvú atestáciu ukončilo 15 osôb, v roku 

2011/2012 bolo na ukončenie prvej atestácie prijatých 31 záujemcov. 

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie – aktualizačné – 

prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie úspešne ukončilo 34 absolventov. Štúdium 

v roku 2011/2012 začalo 33 záujemcov. Druhú atestáciu úspešne ukončilo 21 osôb. Ďalších 43 záujemcov 

o jej ukončenie bolo prijatých v roku 2011/2012.  

 

V súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní Filozofická fakulta KU v roku 2011 poskytovala 11 záujemcom 

roku kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného 

odboru alebo aprobačného predmetu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúra, učiteľstvo slovenského jazyka 

a literatúry. 
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V roku 2011 bolo na akreditáciu predložených 5 vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa 

budú uskutočňovať na Pedagogickej fakulte KU: 

 Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania 

 Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni základnej školy 

 Inovatívne matematické vzdelávanie na II. stupni základných škôl 

 Inovatívne matematické vzdelávanie na stredných školách 

 Aktuálne otázky integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

V rámci vzdelávania seniorov pokračovalo štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je centrálne koordinované 

rektorátom Katolíckej univerzity a ktoré navštevovalo 110 záujemcov. Na Teologickej fakulte študovali 

filozoficko-teologický základ (47 účastníkov), pričom do prvého ročníka nastúpili 8 frekventanti a v roku 2011 

štúdium úspešne absolvovalo 5 osôb. Štúdia humanitných vied organizovaného rektorátom KU sa zúčastňovalo 

31 seniorov, z ktorých 9 štúdium úspešne ukončilo. Nové študijné zameranie Senior v súčasnej spoločnosti 

študovalo 24 vzdelávaných. V roku 2011 sa tento typ vzdelávania uskutočňoval aj na Pedagogickej fakulte KU, 

Inštitúte J. Páleša v Levoči, kde boli do 1. ročníka štúdia humanitných vied prijatí 8 záujemcovia.  

 

Fakulta zdravotníctva organizovala rozličné vzdelávacie aktivity na medzinárodnej, národnej a regionálnej 

úrovni spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, Slovenskou lekárskou 

komorou,  Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP – 

FN v Ružomberku. Ich účastníci získali certifikáty s príslušným počtom kreditov. Organizovaním vzdelávacích 

aktivít fakulta napomáha zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú povinní sústavne sa vzdelávať v rámci 

celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas 

výkonu zdravotníckeho povolania. V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so 

sídlom v Liptovskom Mikuláši sa FZ KU podieľala aj na realizácii kurzov laickej prvej pomoci.  

 

 



27 

 

V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ 

A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI  

Spracoval: doc. Stanislav KOŠČ, PhD. 

 

Vedecko-výskumná činnosť na jednotlivých katedrách štyroch fakúlt Katolíckej univerzity je orientovaná spolu 

do dvanástich oblastí výskumu. 

 

Ide o nasledujúce oblasti: 

 Humanitné vedy (PF, FF, TF) 

 Spoločenské a behaviorálne vedy (PF, FF, TF) 

 Historické vedy a etnológia (FF, TF) 

 Pedagogické vedy (PF) 

 Umenie (PF) 

 Ekonómia a manažment (PF) 

 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre (PF) 

 Chémia, chemická technológia a biotechnológie (PF) 

 Vedy o živej prírode (PF) 

 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie (PF) 

 Matematika a štatistika (PF) 

 Lekárske a farmaceutické vedy (FZ). 

 

V rámci týchto oblastí výskumu sa rozvíja činnosť Katolíckej univerzity, proporcionálne k personálnemu 

a materiálno-technologickému zabezpečeniu jednotlivých katedier. Osobitosťou výskumu, zvlášť na Pedagogickej 

fakulte, je navyše aj jeho didaktické zameranie (napomáhajúce plynulý prenos výsledkov výskumu do učebných 

osnov jednotlivých predmetov, ako aj do praktických tvorivých dielní a pod.), čo na jednej strane vynikajúcim 

spôsobom orientuje vedeckú a výskumnú činnosť do vzdelávania a praxe, na druhej strane však niekedy sťažuje 

možnosti uchádzať sa o vedecké projekty. Napriek tomu možno v ostatných rokoch konštatovať výrazne rastúcu 

tendenciu v podávaní i v úspešnosti pri získavaní grantov na riešenie vedecko-výskumných, vzdelávacích či 

iných projektov, a to tak zo slovenských, ako aj zo zahraničných zdrojov, s osobitným dôrazom na zdroje 

z fondov EÚ. Ba práve úsilie o zahraničné projekty charakterizuje úspešnú grantovú činnosť v roku 2011, 

osobitne na PF a FF. 

Všetky fakulty sa usilujú o neustále zvyšovanie podielu zapojenia tvorivých pracovníkov do riešenia 

výskumných projektov. Cieľom je dosiahnuť stav, aby každý tvorivý zamestnanec fakulty vnímal rovnomerne 

tak svoje didaktické, ako aj vedecko-výskumné pôsobenie. Tým sa – okrem iného – dosiahne ešte vyššia úroveň 

prepojenia teórie so vzdelávaním a s praxou, a naopak. 

Na Pedagogickej fakulte KU tvorilo významnú časť vedecko-výskumnej práce viacerých pracovísk (najmä pokiaľ 

ide o objem finančných prostriedkov a množstvo i kvalitu výstupov) riešenie projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pokračovali v roku 2011 v riešení dva projekty „Objavovanie 

strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)“ a „Implementácia 

a prenos výsledkov slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí“. V rámci 

Operačného programu Vzdelávanie pokračovali v tomto roku takisto dva projekty „Podpora profesionálneho 

rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na PF KU“ a „Posilnenie kultúry kvality na 

Katolíckej univerzite v RK“. Prvé dva projekty sú zamerané na vedecko-výskumno-vzdelávaciu by i propagačnú 

činnosť v oblastí hudobného a výtvarného umenia, tretí na zvýšenie kvality doktorandského štúdia a štvrtý je 

pilotným projektom pre celú Katolícku univerzitu, a následne môže byť ponukou i pre ďalšie univerzity, v oblasti 

manažérstva kvality. Len tieto projekty prinášajú na Katolícku univerzitu viac ako 1 milión Eur z fondov EÚ. Aj 

ďalšie pracoviská sa úspešne uchádzali o projekty, či už z domácich, alebo zahraničných zdrojov (podiel 

zahraničných grantov tvorí približne tretinu – tak v počte, ako aj v objeme finančných prostriedkov). 
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Vedecko-výskumná a ďalšia tvorivá činnosť je jednou z hlavných priorít aj na Filozofickej fakulte. Uskutočňuje sa 

predovšetkým prostredníctvom riešenia výskumných a vzdelávacích projektov a jej nosným výstupom sú hlavne 

vedecké podujatia (konferencie, kolokvia, prednášky) a vedecké a odborné publikácie.  

Do riešenia grantov podporených z domácich grantových schém bolo na FF v roku 2011 zapojených 49 učiteľov 

fakulty, čo predstavuje 75% z celkového počtu učiteľov fakulty. Do riešenia zahraničných grantových projektov 

bolo zapojených 31 učiteľov fakulty, čo predstavuje 48% z celkového počtu učiteľov FF KU. 

V apríli 2011 dekanka FF KU vyhlásila výzvu na žiadosti o grant v rámci grantového programu ISIDORUS I. – 

program podpory katolíckej akademickej identity a ISIDORUS II. – program zvýšenia jazykových kompetencií. 

Grantový program podporil 5 nových výskumných projektov, 5 uskutočňovaných výskumných projektov a 15 

žiadostí o príspevok na absolvovanie jazykového kurzu mimo SR. Zámerom programu ISIDORUS I. a II. bolo 

okrem rozvíjania katolíckej akademickej tradície, zvýšenie internacionalizácie výstupov prebiehajúcich 

výskumných projektov a výstupov, ako aj snaha o zlepšenie jazykovej zdatnosti vyučujúcich na FF KU.  

Teologická fakulta sústredila svoju vedecko-výskumnú činnosť v roku 2011 predovšetkým do rozvíjania aktivít 

svojich špecializovaných výskumných pracovísk (vrátane centra excelentnosti Centrum pre dialóg). Pracoviská 

zorganizovali celý rad vedeckých podujatí a usilovali sa aj o intenzívnu propagáciu vedeckých výsledkov, napr. 

v médiách. Obzvlášť aktívne pôsobil v tomto roku Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza, ktorého členovia 

okrem vyvíjania teoretickej a praktickej činnosti publikovali aj viacero monografií, zborníkov a odborných 

článkov. 

Fakulta zdravotníctva sa zapojila do celosvetového projektu sledovania nozokomiálnych infekcií. Projekt je 

koordinovaný Medzinárodným konzorciom pre kontrolu nozokomiálnych infekcií (International Nosocomial 

Infection Control Consortium), ktoré sídli v Buenos Aires v Argentíne a jeho pôsobenie a výsledky sú 

akceptované Svetovou zdravotníckou organizáciou a Centrom pre kontrolu ochorení. Na projekte participuje 

RNDr. Soňa Hlinková, PhD. a doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Úroveň výsledkov v oblasti vedy a výskumu každoročne hodnotí na svojom zasadnutí Vedecká rada KU.  

 

5.1 Katolícka univerzita v Ružomberku v procese Komplexnej akreditácie 

Správa Akreditačnej komisie o komplexnej akreditácii KU na úvod konštatuje, že komplexná akreditácia na KU 

sa oficiálne skončila 10. decembra 2009 s výzvou, aby KU prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

 

Správu o prijatých opatreniach zaslala KU ministrovi školstva SR 5. marca 2010. Ministerstvo požiadalo 

Akreditačnú komisiu o overenie výsledku opatrení až 9. júla 2010. AK na overenie výsledkov menovala dočasnú 

pracovnú skupinu 20. septembra 2010, ktorá vykonala návštevu na KU 4. a 5. novembra 2010. Správa dočasnej 

pracovnej skupiny AK bola spracovaná 20. januára 2011 a prerokovaná na 57. zasadnutí Akreditačnej komisie 

23. — 25. februára 2011. 

 

Dočasná pracovná skupina AK navrhla prijať nasledovné uznesenie: „Akreditačná komisia konštatuje, že 

Katolícka univerzita v Ružomberku ako univerzitná verejná vysoká škola prijala v stanovenej lehote podľa § 85 

ods. 2, zákona o VŠ dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v čase komplexnej akreditácie 

činnosti vysokej školy, podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, ktoré sa týkali nesplnenia kritérií pre začlenenie 

medzi univerzitné vysoké školy. Dočasná pracovná komisia ďalej konštatovala, že Katolícka univerzita 

v Ružomberku zistené nedostatky odstránila. Na základe overenia dosiahnutých výsledkov týchto opatrení 

Akreditačná komisia navrhla, aby Katolícka univerzita v Ružomberku bola naďalej začlenená medzi univerzitné 

vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13, písm. a) Zákona o vysokých školách 131/2002 v platnom znení.“ 

 

Na 57. zasadnutí Akreditačnej komisie 23. — 25. februára 2011 v diskusii zaznelo veľa pochvalných slov o našom 

kvalitatívnom raste, ale aj odporúčania členov AK: redukovať počet detašovaných pracovísk na univerzite, zvýšiť 

nároky na doktorandov (viac a bonitnejšie výstupy), nové laboratória využívať nielen na pedagogickú činnosť, ale 

predovšetkým na výskum, zvýšiť počet doktorandských študijných programov, prehĺbiť medzinárodnú 

spoluprácu, podporovať vzdelávanie zahraničných študentov. Následne, bez našej prítomnosti, sa uskutočnilo 

hlasovanie, po ktorom nám predseda AK prof. Ľubor Fišera oznámil, že drvivou väčšinou bolo navrhnuté 

uznesenie schválené. Predseda AK a predseda dočasnej pracovnej skupiny nám blahoželali za potlesku členov 

Akreditačnej komisie. 
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Akreditačná komisia konštatovala, že Katolícka univerzita v Ružomberku splnila stanovené kritériá 

a ministerstvo školstva jej bude môcť potvrdiť status univerzitnej vysokej školy. Je to veľký úspech nás všetkých 

a našej práce.  

 

Tento výsledok je na jednej strane veľkým úspechom, súčasne je však novým začiatkom. Doterajšie štandardy 

sme naplnili, musíme hľadieť dopredu a akceptovať nové kritériá kvality, ktoré sú univerzitám predstavované: 

vzdelávanie zamerané nielen na procesy, ale aj na výsledok. Musíme vedieť overiť nami definované zručnosti 

našich absolventov, či pamätať na ich uplatniteľnosť na trhu práce. Je nevyhnutné viac spolupracovať vo 

výskume a výsledky našej práce publikovať v karentovaných časopisoch. Ak túto úlohu dňa zanedbáme, môže 

nás budúcnosť dobehnúť a nájsť nepripravených. 

 

5.2 Podpora vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti 

Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) za vedeckú činnosť v roku 2011 si 27. februára 2012 z rúk 

rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzalo 12 najaktívnejších vedecko-pedagogických pracovníkov zo štyroch 

fakúlt univerzity. Vedci boli ocenení v kategóriách profesor (aj mimoriadny profesor), docent a odborný asistent 

s PhD.. Okrem diplomu sa cena spája aj s finančnou odmenou. Cena rektora sa udeľuje na základe všeobecne 

známych kritérií zverejnených v štatúte tejto ceny. Plnenie týchto kritérií vyhodnocujú fakulty, z ktorých vzíde 

návrh doplnený odôvodnením, vrátane podkladov k hodnoteniu.  Kritériá ceny sa zameriavajú najmä na vybrané 

výkony, ktoré sú najviac oceňované aj v pravidlách hodnotenia vysokých škôl, najmä pri komplexnej akreditácii, 

v hodnotení agentúry ARRA, v metodike rozdeľovania dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

verejným vysokým školám. 

 

Ocenení profesori 

V kategórii profesorov si cenu tento rok odniesol s 243 bodmi prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, Ph.D. 

z Filozofickej fakulty KU (FF KU), doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU z Pedagogickej fakulty KU 

(PF KU), ktorá dosiahla 2 064,85 bodov, s 1 742 bodmi prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. z Fakulty zdravotníctva 

KU a prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. z Teologickej fakulty KU, ktorý získal 136 bodov. „Niektorí z profesorov sa 

v hodnoteniach najaktívnejších vedecko-pedagogických pracovníkov objavujú už niekoľko rokov, čo je iba 

dôkazom toho, že ich práca je systematická a rovnako kvalitná každý rok,“ poznamenal rektor prof. Tadeusz 

Zasępa. 

 

Profesor na Katedre histórie FF KU Pavol Marek, ktorý bol Cenou rektora ocenený aj v rokoch 2008 a 2009, 

v minulom roku publikoval niekoľko štúdií v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie v 

zahraničných vydavateľstvách ("Antimodernista" František Kordač, Mořic Hruban: od prorakouského aktivismu 

k přitakání ČSR, Václav Myslivec, A Man Between Christian Socialism, Christian Democracy, and Catholic 

Conservatism: an Outline of a Political Biography), ďalšie body dosiahol za kapitoly vo vedeckých monografiách 

(Katolický modernismus v českých zemích a jeho vyústění) a citácie. Vedúca Katedry biológie a ekológie PF KU, 

mimoriadna profesorka KU Nadežda Stollárová, ktorá bola taktiež ocenená aj v rokoch 2008 a 2009, získala 

väčšinu bodov ako vedúca zahraničného (Strategické metodické postupy separace při přípravě nativných 

a trvalých přeparátú) a domáceho výskumného grantu (Podiel synúzie podrastu a vybraných druhov živočíchov 

na geobiochemických cykloch v lesných ekosystémoch) a ako autorka štúdií v zahraničí (napr.: v spoluautorstve 

Antineoplastic Effects of Simvastatin in Experimental Breast Cancer, Multimedijalni elementi u obrazovanju iz 

biologije i kemije, Aromatase inhibitors in breast cancer, Inhibiteurs de la cyclo-oxygénase dans la prévention du 

cancer expérimental du sein chez les femelles de rats, Rosuvastatin in the chemoprevention of N-methyl-N-

nitrosourea - induced mammary carcinogenesis in female rats). Profesor na Katedre ošetrovateľstva a dekan FZ 

KU prof. Anton Lacko je oceňovaný ako najaktívnejší pracovník fakulty od roku 2007, tento rok získal body 

predovšetkým ako vedúci domáceho výskumného grantu s názvom Rizikové faktory kardiovaskulárnych 

ochorení u profesionálnych vojakov OS SR a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami a autor vedeckých prác 

v odborných časopisoch na Slovensku (napr. v spoluautorstve Je nukleárna kardiológia stále potrebná?, 

Spokojnosť darcu s prácou a komunikáciou sestry na transfúznom oddelení, Rádionuklidová lymfografia v 

klinickej praxi, Úloha stresu a katecholamínov na kardiovaskulárny systém). Profesor Katedry histórie 

a biblických vied TF KU a jej dekan Cyril Hišem získal Cenu rektora za publikované vedecké práce (napr.: 

Teologická fakulta na Košickej univerzite, Stav a perspektívy dejín Rímskokatolíckej cirkvi v Košiciach, Z dejín 

náboženského života v meste Prešov, Z dejín náboženského života v meste Sabinov, Z dejín náboženského života 

v meste Bardejov, Z dejín náboženského života mesta Košice od najstarších čias do vzniku Košickej diecézy), 

v domácich a v zahraničných recenzovaných zborníkoch, za publikované príspevky na domácich konferenciách 

http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1653
http://www.fz.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1394
http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1193
http://www.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1744
http://www.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1744
http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1653
http://www.fz.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1394
http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1193
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a zostavovateľské, redakčné práce (Teologické a historické aspekty II., Genius loci: międzynarodowe naukowe 

studia humanistyczne). 

 

Ocenení docenti 

V kategórii docent dosiahol ocenený doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. z FF KU 342 bodov,  doc. Ing. Miroslav 

Hrnčiar, PhD. z PF KU 770 bodov,  doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH z FZ KU 243 bodov a doc. ThDr. 

Jozef Bieľak, PhD. z TF KU spolu 141 bodov. 

 

Docent na Katedre filozofie a dekan FF KU Marian Kuna v minulom roku publikoval vedeckú prácu Význam 

cností v kontexte sociálnych praxí a inštitúcií v domácom karentovanom časopise Filozofia, ďalšie body získal 

ako vedúci zahraničného výskumného grantu, za kapitoly vo vedeckých monografiách (Aspekty koncepcie 

človeka Alasdaira MacIntyra) a za ohlasy v domácich a zahraničných publikáciách. Docent na Katedre 

manažmentu a marketingu PF KU Miroslav Hrnčiar dosiahol body najmä ako vedúci domáceho výskumného 

grantu s názvom Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Za domácu vedeckú 

monografiu v spoluautorstve Drogová závislosť a prevencia, štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 

vedeckej monografie v zahraničných vydavateľstvách (napr. v spoluautorstve - Specifics of nursing care and 

educational plan for children admitted to hospital with renal disease and disease of genito-urinary tract, The risk 

factors of non-communicable (civilization) diseases and their prevention, Alcohol and other additive substances 

intoxications in children in pre-hospital care...), za publikované príspevky na zahraničných konferenciách (napr. 

v spoluautorstve Poznavanje storitev patronažne zdravstvene nege na primarni ravni na juhovzhodu Poljske, 

Preventívne opatrenia zabraňujúce zneužívaniu návykových látok u dospievajúcej mládeže, Profesijna 

pidgotovka medsester i akušerok v Slovaččini...), na domácich vedeckých konferenciách (napr. v spoluautorstve 

Rehabilitačná starostlivosť ako súčasť starostlivosti o pacientov s kraniocerebrálnym poranením, Manažment 

prednemocničnej starostlivosti pri úraze elektrickým prúdom, Stres v práci sestry na traumatologickom oddelení, 

Význam monitorovania plazmatických liekových hladín pre racionalizáciu a optimalizáciu farmakoterapie...), za 

redakčné a zostavovateľské práce (Jihlavské zdravotnické dny 2011 v spoluautorstve) a za ohlasy v zahraničných 

publikáciách získal body docent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU Jaroslav Stančiak. Pedagóg 

na TF KU docent Jozef Bieľak získal ocenenie najmä za vedecké práce (Teológia manželstva v kontexte zmluvy 

Boha so stvorením, Spásne prvky v nekresťanských náboženstvách, Odovzdávanie viery človeku v postmodernej 

dobe v rodine a z rodiny, Vplyv náboženského fenoménu na výchovu človeka = Wpływ fenomenu religiina 

edukację człowieka) v domácich a zahraničných recenzovaných zborníkoch Biblické aspekty manželstva a rodiny, 

Nové aspekty v sociálnej práci III., Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby, Pedagogika religii w kontekście 

edukacyjnym, za publikované príspevky na konferenciách na Slovensku, za recenzie a ohlasy v publikáciách 

doma a v zahraničí.       

 

Ocenení odborní asistenti 

Medzi odbornými asistentmi (s PhD.) rektor ocenil ako najaktívnejších pracovníkov  Eugena Zeleňáka, PhD. z FF 

KU, ktorý získal 367 bodov, RNDr. Štefana Tkáčika, PhD. z PF KU s počtom bodov 1 477,50,  so 110 bodmi PhDr. 

Zuzanu Hudákovú, PhD. z FZ KU a PhDr. Ing. Lýdiu Leškovú, PhD. z TF KU so 119 bodmi. 

 

Za vedeckú monografiu Konštruktivizmus a pluralita v histórii vydanú v domácom vydavateľstve, za vedecké 

štúdie (Indirect Reference and the Creation of Distance in History, Modifying Alun Munslow´s Classification of 

Approaches to History) v renomovaných, karentovaných časopisoch History and Theory a Rethinking History: 

the Journal of Theory and Practice evidovaných v medzinárodnej profesijnej databáze, za ohlasy v karentovanom 

časopise, ohlasy v domácich a zahraničných publikáciách a ako vedúci domáceho a zahraničného výskumného 

grantu získaval body zástupca vedúceho Katedry filozofie FF KU Eugen Zeleňák, PhD., najaktívnejší vedecko-

pedagogický pracovník na FF KU v kategórii odborný asistent s PhD. Odborný asistent na Katedre matematiky 

PF KU a jej prodekan pre vedu a umenie Štefan Tkáčik, PhD. získal body za štúdie v domácich vedeckých 

časopisoch (napr. A note on the Kluvánek integral (v spoluautorstve), Historické poznámky o metódach 

integrovania)  a ako vedúci domácich vedeckých grantov s názvom Podpora profesionálneho rastu doktorandov 

a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte KU a E-vyučovanie matematickej 

analýzy metódou prof. I. Kluvánka. Zuzana Hudáková, PhD., odborná asistentka na Katedre fyzioterapie FZ KU 

vydala v minulom roku monografiu Polohovanie pacientov pomocou pohybu v domácom vydavateľstve, 

publikovala na zahraničných vedeckých konferenciách (napr.: Preventívne protichrípkové opatrenia v úlohe 

sestry, Nurses role in flu prevention measures, Príprava študentov na ošetrovanie pacienta iného etnika, 

Edukácia pacienta pri Crohnovej chorobe...), na domácich konferenciách (napr.: Stravovanie starších žiakov 

v súčasnosti, Využitie posudzovacích škál pri hodnotení mobility pacientov, Lymfedém a edukácia pacienta pri 

http://www.ff.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1376
http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1211
http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1211
http://www.fz.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1649
http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1059
http://www.ff.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1376
http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1211
http://www.fz.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1649
http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1059
http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1421
http://www.ff.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1747
http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=69
http://www.fz.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1219
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lymfedéme, Budúcnosť fytoterapie v ošetrovateľstve...) a dosiahla niekoľko ohlasov v domácich a zahraničných 

publikáciách. Za vydanú vysokoškolskú učebnicu Sociálna práca v teréne, vedecké práce (Specifikace problému 

intervence kurátora při provádění ústavní péče, ochranné výchovy a alternativy jejich odstranění, Průzkum 

subjektivního vnímání chudoby ve vybraných okresech Košického kraje) v zahraničnom recenzovanom zborníku 

Etika a sociální odezvy v společnosti, príspevky na domácich vedeckých konferenciách (napr.: Delikvencia 

a kriminalita mládeže – fenomén vo vývoji spoločnosti, Prevencia sociálno-patologických javov v kontexte 

sociálnej kurately detí, Základné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte terénnej sociálnej práce...), za 

redakčné a zostavovateľské práce a za publikované recenzie získala ocenenie Lýdia Lešková, PhD., odborná 

asistentka na Katedre sociálnej práce TF KU. 

 

http://www.tf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1421
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A  KONANIA 

NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

Spracoval: doc. Stanislav KOŠČ, PhD. 

 

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 

uskutočňujú v súlade s príslušným vnútorným predpisom, v odboroch, v ktorých majú jednotlivé fakulty 

priznané akreditačné práva, konkrétne: 3.1.14 sociálna práca (Pedagogická fakulta) a 1.1.10 odborová didaktika 

(Pedagogická fakulta), 2.1.13 katolícka teológia (Teologická fakulta) a 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky (Filozofická 

fakulta). 

 

V roku 2011 úspešne ukončilo habilitačné konania deväť uchádzačov, z toho traja zamestnanci KU. 

 

Zoznam habilitovaných docentov  

V odbore sociálna práca: dr Urszula Domżał, dr Zbigniew Kazimierz Domżał, PhDr. Alena Novotná, PhD., dr 

Norbert Pikula. V odbore katolícka teológia: dr Małgorzata Duda, dr Bogusław Konopka, ThDr. Anton Lisnik, 

PhD., dr Bogdan Zbroja. V odbore teória a dejiny žurnalistiky: PaedDr. Anton Lauček, PhD. Prehľadná informácia 

je v tabuľke č. 8 

 

24. januára 2011 prezident SR vymenoval za profesorov šiestich absolventov inauguračného konania na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku z predchádzajúceho obdobia. 
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VII. ZAMESTNANCI 

Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len KU) sa vo svojej personálnej  činnosti riadi platnými právnymi 

predpismi, najmä zákonom o vysokých školách č.131/2002, Zákonníkom práce, zákonom č. 552/2003Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme a  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Prevažnú časť zamestnancov KU tvoria vysokoškolskí učitelia, ktorých pozície sú obsadzované v zmysle zákona 

o vysokých školách a  Zásad o výberovom konaní KU prijaté  2. 7. 2002. O vybraných ukazovateľoch výberových 

konaní vypovedá tabuľka č. 9, ktorá je prílohou výročnej správy KU. 

 

K 31. 12. 2011 bolo v  pracovnom pomere na KU zamestnaných 675 zamestnancov, z toho 437 vysokoškolských 

učiteľov, (64,7 % zamestnancov), 10 vedecko-výskumných zamestnancov (1,4 % zamestnancov), z toho 

7 s vysokoškolským vzdelaním a  229 nepedagogických zamestnancov (33,9 % zamestnancov). Z celkového počtu 

zamestnancov bolo k uvedenému dátumu zamestnaných 332 žien. 

 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka možno konštatovať nárast  kvalifikačnej štruktúry 

vysokoškolských učiteľov, hlavne docentov (nárast o 1,85 %) a pokles počtu učiteľov bez vedeckej hodnosti (o 2,5 

%).  Ukazovatele v tabuľke č. 10 (príloha výročnej správy) vypovedajú o náraste kvality kvalifikačnej štruktúry, 

čo je prvoradým predpokladom poskytovania kvalitného vzdelávania na KU. 

 

Nepedagogickí zamestnanci sú zaradení na rektoráte, fakultách a súčastiach univerzity, ktorí zabezpečujú 

administratívno – správne činnosti univerzity. Veková štruktúra  všetkých zamestnancov KU je uvedená 

v tabuľke: 

 

 

Zamestnanci KU Priemerný vek 

VŠ učitelia 46,50 

Odborní zamestnanci 40,00 

Administratívni zamestnanci 43,20 

Prevádzkoví zamestnanci 48,30 

Priemerný vek za celú  KU 44,50 

 

Prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU boli v roku 2011 zabezpečované ich účasťou na 

školeniach, kurzoch, seminároch. Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis absolvovali povinné 

školenia a preškolenia, v zmysle zákona. 
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

Spracovali: prof. Jana MORICOVÁ (8.1, 8.2), Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ (8.3, 8.4), Mgr. Katarína 

MARKOVIČOVÁ (8.5), Mgr. Miroslav BALŠÍNEK (8.6) 

 

V roku 2011 systém sociálnej podpory študentov na KU pozostával z  priamej podpory formou štipendií 

z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá) a štipendií z vlastných zdrojov. 

Prostredníctvom nepriamej podpory mali študenti prístup k dotovanému ubytovaniu a stravovaniu, finančná 

podpora bola poskytovaná aj Univerzitnému pastoračnému centru Jána Vojtaššáka. Na športovú činnosť 

a činnosť Univerzitného pastoračného centra a dostala KU dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 7 900 €. 

 

8.1 Sociálne štipendiá 

V roku 2011 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyplatené sociálne štipendiá v celkovej výške 

1 347 790 €, čo je o 47 315 € (3,64%) viac ako v minulom kalendárnom roku. Maximálna mesačná výška bola 265 €. 

V mesačnom priemere poberalo sociálne štipendium 641 študentov univerzity (15,2% z celkového počtu 

študentov dennej formy), pričom priemerná výška štipendia na 1 študenta dosahovala mesačne 210 €, teda bola 

trochu vyššia ako v predchádzajúcom roku, v ktorom to bolo 206 €. Keďže najviac denných študentov sa 

vzdeláva na Pedagogickej fakulte, je pochopiteľné, že najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia (292 

v mesačnom priemere) bol práve z tejto fakulty. 

 

8.2 Školné a štipendiá z vlastných zdrojov 

V akademickom roku 2010/2011 bola na Katolíckej univerzite v Ružomberku maximálna výška školného určená 

na 850 €, minimálna dosahovala 500 €. Podobne ako v minulom období, aj v roku 2011 sa starostlivosť Katolíckej 

univerzity v Ružomberku o sociálne podmienky štúdia premietla do uplatňovania práva rektora odpustiť, znížiť 

alebo odložiť splatnosť školného vyberaného v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 o vysokých školách.  

 

V porovnaní s predchádzajúcimi akademickými rokmi došlo k výraznému zvýšeniu počtu študentov, ktorým 

vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia. V akademickom roku 2010/2011 sa vzťahovala na 

1 967 študentov (porov. tabuľka č. 4), čo predstavuje zvýšenie o 140,46% v porovnaní s minulým akademickým 

rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné z dôvodu štúdia v externej forme 818 študentov. Práve úhrada 

školného pri externom štúdiu bolo najčastejším dôvodom platenia školného – vzťahovala sa na 73,45 % 

z celkového počtu študentov platiacich školné. Z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 614 

študentov, tzn. 22,93% z celkového počtu platiacich školné (porov. tabuľka č. 4). Z celkového počtu študentov 

KU povinnosť uhradiť školné sa vzťahovala na 2 678 študentov, tzn. na 34,54% študujúcich. Medziročne 

vzrástol počet študentov platiacich školné  o 71,56%. 

 

Ako vyplýva z tabuľky č. 4, z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si žiadosť 

o zníženie školného podalo 464 študentov (17,33%). O odpustenie školného žiadalo 216 študentov (8,07%), 

pričom 74 z nich bolo vyhovené. Z celkového počtu 680 žiadostí o zníženie alebo odpustenie školného bolo 

školné odpustené alebo znížené 562 študentom (82,65% z celkového počtu žiadateľov). Okrem toho 208 

študentov požiadalo o uhradenie školného formou splátkového kalendára v 2 alebo 3 splátkach. Ďalší 22 študenti 

požiadali o odloženie splatnosti školného. Všetky žiadosti o splátkový kalendár alebo odloženie splatnosti 

školného boli vybavené pozitívne.  

 

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2011 poskytla štipendiá z vlastných zdrojov vo výške 44 759,29 € 
celkovo 257 študentom (FF 108, PF 104, FZ 40, TF 5). 
 

8.3 Ubytovanie študentov 

Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala ubytovanie vo vlastných a v zmluvných účelových zariadeniach: 
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Vlastné zariadenia Ružomberok  

ŠD Hrabovská cesta 1/C 

Jedno- 

posteľová 

izba 

Dvoj- 

posteľová 

izba 

Troj- 

posteľová 

izba 

Štvor- 

posteľová 

izba 

Šesť- 

posteľová 

izba 

Počet 

lôžok 

1. podlažie 1 3 2 2 
 

21 

2. podlažie 
  

17 
  

51 

3.podlažie 
  

9 
  

27 

3. podlažie – apartmány 2 8 
 

2 
 

18 

suterén - krátkodobé ubytovanie 
    

1 6 

1. podlažie - krátkodobé ubytovanie 1 2 1 
 

2 20 

SPOLU ŠD Hrabovská cesta 1/C 3 11 28 
 

0 143 

       

ŠD Ruža 

Jedno- 

posteľová 

izba 

Dvoj- 

posteľová 

izba 

Troj- 

posteľová 

izba 

Štvor- 

posteľová 

izba 

Šesť- 

posteľová 

izba 

Počet 

lôžok 

Prízemie 
 

2 2 
  

10 

1. podlažie 
 

8 7 1 
 

41 

2. podlažie 
 

8 7 1 
 

41 

3.podlažie 
 

8 7 1 
 

41 

SPOLU ŠD Ruža 
 

26 23 3 
 

133 

Zmluvné zariadenia Ružomberok            
Počet 

lôžok 

TRIO - Livelin Ružomberok, číslo zmluvy: ZML 59/2011 RE 130 

NOVA – Ružomberok, číslo zmluvy: ZML64/2011 RE  57 

TEXIKOM – Drevona s.r.o., číslo zmluvy: ZML 88/2011 RE  50 

IKAR, doplnok č. 2 k zmluve zo dňa 30.06.2009  250 

Stredoškolský internát – Ružomberok, číslo zmluvy: ZML 169/2011 RE  60 

Spolu zmluvné zariadenia RK  547 

 

Ostatné vlastné zariadenia KU (mimo RK)   
Počet lôžok 

Levoča            92 

Poprad, Nám. J.P.II 
     

16 

Košice           79 

Spišská Kapitula           146 

Spolu ostatné vlastné zariadenia KU           333 

 

Ostatné zmluvné zariadenia (mimo RK)      
Počet lôžok 

Uršulínky Košice, číslo zmluvy: ZML 156/2011 RE   27 

Poprad –Slavia, číslo zmluvy: ZML 160/2011 RE  43 

Spolu ostatné zmluvné zariadenia  70 

 

V mesiaci júl 2011 boli na našej webovej stránke zverejnené zoznamy študentov 1. ročníkov bakalárskeho štúdia 

/na ubytovanie/ na základe prihlášok zo študijných oddelení. Po realizovaní platby v stanovenom termíne bola 
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študentom zaslaná zmluva o ubytovaní a presné pokyny k ubytovaniu. Ku koncu mesiaca august 2011 sme mali 

realizovaných cca 90 % platieb. Platby za ubytovanie boli realizované v troch splátkach. Prvá splátka september – 

december, druhá za obdobie január – marec a tretia splátka za obdobie apríl – jún. V roku 2011 počas 

akademického roka sme poskytovali prechodné a krátkodobé ubytovanie pre externých študentov 

a zamestnancov KU. 

 

Cenník poplatkov ubytovanie 

Dlhodobé ubytovanie študentov 

   
Platba za lôžko mesačne v eurách (na 

celý akademický rok) 

Jedno-

posteľová 

izba 

Dvoj-

posteľová 

izba 

Troj- 

posteľová 

izba 

Štvor- 

posteľová 

izba 

Dvoj- 

posteľový 

apartmán 

Jedno- 

posteľový 

apartmán 

ŠD Hrabovská cesta 1/C 59 59 54 46 90 120 

Platba za lôžko mesačne v eurách (na 

celý akademický rok) 

x 

Dvoj- 

posteľová 

(bunka) 

Troj- 

posteľová 

(bunka) 

Štvor- 

posteľová 

samostatn

á 

Dvoj- 

posteľová 

samostatn

á 

x 

ŠD Ruža, Plavisko 39 x 60 58 58 62 x 

Platba za lôžko mesačne v eurách 

(krátkodobé ubytovanie) 

 

Dvoj-

posteľová 

(bunka) 

Troj- 

posteľová 

(bunka) 

Štvor-

posteľová 

samostatn

á 

Dvoj- 

posteľová 

samostatn

á 

x 

ŠD Ruža, Plavisko 39 x 88 86 86 90 x 

Krátkodobé  ubytovanie študentov a zamestnancov  

   
Platba za lôžko/deň € študenti zamestnanci 

ŠD Hrabovská cesta 1/C, ŠD Ruža 6 7 

 

V súčasnosti činnosti UaSZ KU zabezpečujú 6 prevádzkoví pracovníci a 2 administratívni pracovníci. 

8.4 Stravovanie študentov 

Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 11 externých 

dodávateľov stravovacích služieb a 2 vlastných jedální . 

 

Externý dodávateľ: 

Áčko, a.s. (hotel Áčko), Textilná 19, Ružomberok 

Školský internát (jedáleň pri PF), Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok 

DUGE CATERING, s.r.o., Jánošikova 538, L. Mikuláš 

Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, Levoča 

Penzión a reštaurácia u Jeleňa, Stará Ľubovňa 

SLÁVIA, Ing. Ferdinand Lesňák, CSc., Tichá 31, Ružomberok 

SATEL – SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825, Poprad 

HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1,Poprad 

RUMA s.r.o., Slávkovská 858/13, Levoča 

APETIT PLUS , s.r.o., Jabloňova 6, Košice 

Základná škola Sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 

Vlastné jedálne: 

Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice 

Kňazský seminár Biskupa Jána Vojtaššáka 

 

V priebehu roka 2011 bola znížená dotácia MŠ na stravovanie z 1 € na 0,8 € za jedno jedlo. Hodnota jedla sa 

pohybovala od 1,50 € do 3,20 €. Počas roka 2011 boli rozšírené  a skvalitnené dodávateľské služby, čo sa prejavilo 

na zvýšenom počte odstravovaných študentov. 

 



40 

 

Porovnanie odstravovaných študentov okrem Teologickej fakulty a Kňazského seminára  

 2009 2010 2011 

počty študentov 21 874 28 404 52 749 

 

8.5 Poradenská a konzultačná činnosť 

Na začiatku akademického roku 2011/2012 vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku Poradenské centrum 

KU. Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje svojim študentom 

a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách. 

 

Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje 

a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha študentom so zdravotným postihnutím, 

študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a študentkám – matkám s deťmi. Súčasťou služieb 

je aj SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom mailovej adresy poradna@ku.sk. 

Poradenské centrum tiež spolupracuje s Univerzitným pastoračným centrom J. Vojtaššáka. 

 

Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, nadriadeným je 

prorektor pre výchovu a mobility. Pre študentov a absolventov Katolíckej univerzity je Poradenské centrum 

otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni od 7:00 do 15:00. 

V Poradenskom centre pracuje koordinátorka Mgr. Katarína Markovičová (kariérové poradenstvo, sociálno-

právne poradenstvo), sociálna pracovníčka Mgr. Margaréta Domiterová (pomoc a poradenstvo pre zdravotne 

znevýhodnených a matky s deťmi) a štyria psychológovia: Mgr. Michaela Bieleková (externá psychologička), 

Mgr. Róbert Ďurka, PhD., Mgr. Juraj Holdoš, PhD. a PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. Každý zo psychológov je 

študentom k dispozícii v iný deň v týždni. 

 

Sociálno-právne poradenstvo bolo od septembra do decembra 2011 poskytnuté 47-krát. Študenti sa oboznámili so 

svojimi právami a povinnosťami, poradkyňa im poskytla poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež 

sprostredkovala právne poradenské služby. Právne otázky boli konzultované s právnikom, ktorý je k dispozícii 

Poradenskému centru KU jeden deň v týždni. 

 

Kariérové poradenstvo predstavuje poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, poradenstvo o možnostiach brigád 

doma i v zahraničí, zamestnania, tréningovú prípravu na pracovný trh. Od septembra do decembra 2011 bolo 

využité 166-krát zo strany študentov a absolventov. Kariérové poradenstvo bolo na Katolíckej univerzite 

v minulosti poskytované prostredníctvom Oddelenia pre kariérne poradenstvo. 

 

Psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 107-krát pri osobných, vzťahových a študijných ťažkostiach. 

Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov. 

 

Pomoc pre študentov so zdravotným znevýhodnením a pre matky s deťmi bola preukázaná študentom 126-krát. 

V tejto službe išlo o pomoc a poradenstvo pri štúdiu a pobyte na KU pre študentov s poruchami zraku 

a nevidiacich študentov, pre študentov s telesným a viacnásobným postihnutím, pre chorých a zdravotne 

oslabených študentov, pre študentov – rodičov maloletých detí, pre mamičky, ktoré dojčia, pre študentov so 

špecifickými vývinovými poruchami – so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

 

K ďalším aktivitám Poradenského centra KU patrili informačné stretnutia so študentmi na internátoch 

a informačné dni na mimoružomberských univerzitných pracoviskách. V týždni pred skúškovým obdobím 

zorganizovalo Poradenské centrum pre študentov KU semináre a tréningy zamerané na zvládanie skúškového 

obdobia a tiež sa snažilo o čo najlepšiu prípravu na obdobie skúšok. Systém podpory ďalej fungoval aj počas 

celého skúškového obdobia, a to formou metódy Biofeedback. 

 

8.6 Športová činnosť 

Vysokoškolský šport plní významnú funkciu v živote vysokoškolských študentov. Vytvára priestor pre realizáciu 

vlastných osobných záujmov, cieľov a túžob mnohých mladých ľudí na jednotlivých fakultách, resp. univerzite. 

mailto:poradna@ku.sk
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Šport na vysokých školách plní rôzne funkcie – výchovnú, vzdelávaciu, zdravotnú a preventívnu. Súčasne sa 

stáva prostriedkom reprezentácie vysokých škôl a univerzít doma i v zahraničí na rôznych súťažiach, pretekoch 

turnajoch od regionálnych súťaží cez akademické majstrovstvá, univerziády až po Olympijské hry. 

 

Na vysokých školách sa šport vykonáva na rôznych výkonnostných úrovniach, od rekreačného až po vrcholový. 

Zapájanie sa študentov do rôznej palety pohybových aktivít tak prispieva k racionálnemu využívaniu voľného 

času a smeruje k zlepšeniu ich životného štýlu. 

 

Pritiahnuť študentov vysokých škôl k pestovaniu každodennej pohybovej aktivite je veľmi náročná úloha. 

Spektrum aktivít pre voľný čas sa rozrastá a študenti si môžu vybrať aj menej náročné pohybové činnosti, ako je 

šport. 

 

Na KU sa šport vykonáva v rôznych obmenách. Povinná telesná výchova a výberový šport študentov 

pedagogickej fakulty, reprezentácia univerzity v rámci športového klubu: aerobik, futsal, stolný tenis, volejbal až 

po široké spektrum športových aktivít, ktoré ponúka UPaC, športový klub a MO Slovenský Orol. 

 

Športová činnosť na KU v roku 2011 bola zameraná na masový rozvoj jednotlivých odvetví športu, ako aj na 

reprezentáciu univerzity. 

 

Športové aktivity sa uskutočňovali v troch športových zariadeniach: telocvičňa Rybárpole, telocvičňa ZŠ Klačno, 

telocvičňa SOŠ Bystrická 2. 

 

Dlhodobé súťaže 

V roku 2011 sme organizovali univerzitnú florbalovú ligu, v ktorej sa zúčastnili všetky fakulty v Ružomberku 

(8 družstiev) a futsalovu ligu s účasťou 6 družstiev. Dokončili sme  celoslovenskú futsalovú OPEN ligu, ktorá pre 

značné finančné náklady v roku 2012 nepokračovala. 

 

Krátkodobé súťaže 

Krátkodobé súťaže boli uskutočnené na úrovni majstrovstiev univerzity v športoch, ktoré boli najviac obľúbené 

a navštevované. Volejbal – 16.3., 30.5., 15.11., basketbal – 23.3., stolný tenis – 30.11., 9.11., biliard – 2.4., futsal – 

4.5., futbal – 28.9. 

 

Turistika 

Popularitu si získava aj organizovaný pohyb v prírode. Okrem tradičných turistických podujatí ako výstup na 

Veľký Choč (30.4.) a  Šíp ( 7.5.) sme absolvovali výstupy na Tlstú Horu (16.4.), Salatín (14.5.), Rozsutec (18.6.). 

Peknou tradíciou sa stáva prechod hrebeňom Veľkej Fatry pod názvom Memoriál Štefana Halienku, ktorého prvý 

ročník sa uskutočnil 17.11. Turistika sa v roku 2012 bude organizovať okrem tradičných foriem aj 

v novovytvorenom klube vysokohorskej turistiky, ktorý sa v súčasnosti legislatívne rieši.  

 

Športový klub v roku 2011 okrem futsalu reprezentovali stolní tenisti v okresnej stolnotenisovej lige, a to družstvo 

A a družstvo B s pomerne slušnými výsledkami. Veľmi populárna sa stala ZUMBA, ktorá pod vedením odbornej 

cvičiteľky zvýšila počty cvičiacich dievčat na univerzite. V individuálnych športoch nám tradične robí dobré 

meno Mária Mojšová, ktorá sa pravidelne zúčastňuje Akademických majstrovstiev Slovenska v aerobiku 

s umiestnením do tretieho miesta. Dobrá spolupráca bola v roku 2011 so Slovenským Orlom, kde sme pripravili 

športové súťaže pod názvom Dni Slovenského Orla (10.5. Čutkovská dolina).  

 

 

 

Záver 

Športová činnosť na KU sa uskutočňuje na základe ročného plánu a návrhu rozpočtu, ktorý schvaľuje vedenie 

univerzity. Úlohy stanovené pre rok 2011 sa nám napriek zníženému rozpočtu podarilo splniť. Pre rok 2012 by 

sme chceli spestriť športové aktivity, zlepšiť propagáciu KU aj prostredníctvom športu na úrovni celoslovenskej 

a aj medzinárodnej. Hlavnou úlohou v roku 2012 bude naďalej zapojiť čo najviac študentov do športových aktivít. 
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI  

Spracovali: Ing. Emil JAMRICH (9.1), RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD. (9.2), prof. Amantius AKIMJAK (9.3), 

Ing. Dana ŽAKAROVSKÁ (9.4), Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ (9.5), Mgr. Vladimír BUZNA (9.6), Mgr. Jozef  

ŽVANDA (9.7) 

 

9.1 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

 

Personálne zabezpečenie 

Počas roku 2011 mal ÚIKT 11 zamestnancov v štruktúre: aplikačné oddelenie 4 zamestnanci, systémové 

oddelenie 2 zamestnanci, prevádzkové oddelenie 4 zamestnanci. S prihliadnutím na množstvo a technologickú 

úroveň spravovaných zariadení a vyžadovanú nepretržitú dostupnosť IT služieb je systémové oddelenie 

personálne poddimenzované, v prípade ostatných oddelení je možné považovať personálne zabezpečenie za 

primerané. 

 

Finančné zabezpečenie 

Rozpočet na rok 2011 bol hranične postačujúci na krytie mzdových a nevyhnutných prevádzkových nákladov. 

Budúci rozpočet by mal zohľadňovať objektívnu potrebu zvýšenia počtu zamestnancov systémového oddelenia – 

momentálny počet prakticky neumožňuje riešiť zastupiteľnosť a predstavuje potenciálne riziko z pohľadu 

prevádzkyschopnosti a bezpečnosti IS. 

 

Dlhodobé úlohy zabezpečované ÚIKT v roku 2011 

1. Technická podpora pre súčasti univerzity bez vlastných IT pracovníkov. 

2. Prevádzka a správa sieťovej infraštruktúry v lokalite RK, technická podpora pre dislokované pracoviská. 

Sieťová infraštruktúra pod správou ÚIKT v súčasnosti obsahuje cca 260 manažovateľných sieťových 

zariadení. 

3. Prevádzka a správa univerzitných dátových centier (61 serverov, 5 SAN/NAS systémov, 4 páskové knižnice)   

4. Vydávanie a správa zamestnaneckých a študentských preukazov. 

5. Centrálna správa mobilných telefónov a súvisiaca agenda. 

6. Prevádzka a správa podsystémov univerzitného informačného systému, správa externých aplikácií. 

7. Správa licencií a distribúcia softvéru. 

8. Styk s informačnými systémami štátnej správy. 

9. Vývoj aplikačného softvéru pre potreby univerzity. 

10. Správa uzla siete SANET v Ružomberku. 

 

Projekty 

1. 2. výzva 5.1 OPVaV – dokončenie realizácie IT sekcie projektu  

2. 3. výzva 5.1 OPVaV – začiatok realizácie IT sekcie projektu  

 

Hlavné úlohy realizované v roku 2011 

1. Optimalizácia univerzitnej IT infraštruktúry zameraná na minimalizáciu energetickej spotreby pri dodržaní 

požadovanej dostupnosti a kvality služieb. 

2. Produkčné nasadenie infraštruktúry pre virtualizáciu desktopov (Oracle VDI). 

3. Automatizácia vybraných činností súvisiacich s monitorovaním a správou IT infraštruktúry. 

4. Automatizácia a unifikácia zálohovania. 

5. Systém monitorovania výstavby novej univerzitnej knižnice. 

6. Vývoj AIS Abakus: 

 implementácia legislatívnych zmien (moduly prijímacie konanie, záverečné práce, štátne skúšky) 

 rozšírenie funkčnosti modulov študent, učiteľ 

 nové moduly – rozvrh, alokácia miestností, ubytovanie, správa čipových kariet, štatistiky pre štátnu správu 

 rozhrania pre styk s inými podsystémami univerzitného informačného systému 
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Rámcový plán úloh na rok 2012 

V roku 2012 budú aktivity ÚIKT smerované hlavne do oblastí: 

1. Projekty 

 realizácia OPVaV 5.1.03 

2. IT infraštruktúra 

 ďalšia optimalizácia IT infraštruktúry z pohľadu minimalizácie spotreby energie 

 automatizácia ďaľších činností súvisiacich s monitorovaním a správou IT infraštruktúry 

3. Aplikácie 

 unifikácia správy obsahu, dokumentov a úradných záznamov 

 rozširovanie funkcionality AIS Abakus 

 integrácia AIS Abakus s ďaľšími podsystémami univerzitného IS 

 

9.2 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU 

Knižnica je neoddeliteľnou súčasťou akademickej pôdy. Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity (UK KU) 

v Ružomberku je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom. Poskytuje služby najmä 

pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti. Bibliograficky 

registruje a uchováva publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov. 

Sprístupňuje knihy, odborné periodiká, dennú tlač, kvalifikačné, záverečné práce a elektronické informačné 

zdroje. UK KU tvorí centrálne pracovisko v Ružomberku a pracoviská na Teologickej fakulte (TF) KU so sídlom 

v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí. 

 

UK KU má vďaka svojmu vybaveniu a poskytovaným službám ambíciu, ale aj potenciál stať sa modernou 

akademickou knižnicou spĺňajúcou kritériá kladené dnešnými potrebami akademickej obce univerzít. Naším 

cieľom je vytvorenie modernej knižnice, ktorá bude poskytovať knižničné služby s ohľadom na meniace sa 

potreby výučby, vzdelávania a výskumu, pričom dôraz bude tiež kladený na poslanie, hodnoty a vízie Katolíckej 

univerzity. 

 

Knižničný fond 

Po konverzii pracoviska (21.2.2011) v Spišskom Podhradí z knižnično–informačného systému (KIS) Paris na KIS 

Virtua už všetky pracoviská UK KU používajú KIS Virtua, prostredníctvom ktorého sú zapojené do súborného 

katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR. Správcom KIS Virtua je Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine, 

ktorá v tomto roku realizovala 2 aktualizácie systému. 

 

Trvalou snahou UK KU je sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre našich 

používateľov. V roku 2011 sme zaznamenali prírastok 11 927 KJ (tab. č. 1, graf č. 1). V porovnaní s rokom 2010 to 

znamená pokles o 3 045 prírastkov. Pokles vznikol dôsledkom ukončenia pracovného pomeru jedného 

pracovníka z oddelenia budovania fondov, implementáciou RFID štítkov a vykonávaním opráv bibliografických 

záznamov. Prírastky knižničného fondu tvoria predovšetkým dary a kúpa (tab. č. 1).  Naďalej pokračuje dovoz 

a spracovávanie daru prof. Milana Ďuricu (do septembra 2011 UK KU v Ružomberku bolo bibliograficky 

spracovávaných 4579 KJ). Cenným prírastkom sa v UK KU stala knižnica z pozostalosti doc. Imricha Vaška 

v počte 1 025 spracovaných KJ. Ďalšími významnými darcami boli: prof. Tadeusz Zasepa, prof. Karl Mühlek, 

prof. Ján Hučko, prof. Michal Otčenáš. 

 

Tab. č. 1 Akvizícia knižničného fondu UK KU  

Akvizícia 2009 2010 2011 

Prírastok knižničných jednotiek 11 636 14 973 11 927 

z toho kúpou 5 938 3 045 2 391 

z toho darom 5 635 11 812 9 334 

z toho výmenou 61 107 89 

z toho inak (náhrada) 0 9 113 

z toho prírastok kníh 9 313 6 524 10 052 
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z toho prírastok audiovizuálnych dokumentov   7 
72 32 

z toho prírastok elektronických dokumentov 68 

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 2 248 8 169 1 765 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 270 216 196 

z toho zahraničných periodík 102 102 83 

Úbytky knižničných jednotiek 23 1 753 18 

Celkový stav knižničného fondu  116 643 129 863 128 012 

 

 

Graf č. 1 

 
Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 50 551,29 EUR. Na nákupe knižničného fondu sa 

podieľali najmä jednotlivé fakulty KU (tab. č. 2).  

 

Tab. č. 2 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2011 

Fakulty Knihy (€) Časopisy (€) 
Elektronické 

databázy (€) 
Spolu (€) 

Fakulta zdravotníctva 0,00 99,58       0,00 99,58 

Filozofická fakulta 19 341,72 4 916,02 1 661,31 25 919,05 

Pedagogická fakulta 17 881,30 1 763,54 1 158,63 20 803,47 

Teologická fakulta 2 895,01 1 313,2         0,00 4 208,21 

Univerzitná knižnica 2 360,80 854,00         0,00 3 214,8 

SPOLU 42  478,83 8 946,34 2 819,94 54 245,11 

 

Aj v tomto roku sa UK KU podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe 2.5 Akvizícia knižníc, 

vďaka ktorej boli zakúpené knihy v hodnote 2 022,13 €. Celkovo 148 titulov a 162 exemplárov. 

 

V tomto roku sme na výmene dokumentov začali spolupracovať s tromi novými inštitúciami: Akadémia umení 

v Banskej Bystrici - Knižnica, Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Knižnica ÚĽUV 

v Bratislave. 

 

Aj v roku 2011 odd. ochrany a budovania fondov pokračovalo v oprave svojich bibliografických záznamov v KIS 

Virtua. Išlo najmä o zlučovanie menných autorít, pretože meno jedného autora sa vyskytovalo vo viacerých 

verziách. Takto sme opravili cca 200 mien autorov, ktorých zoznamy sme poslali SNK v Martine ako návrh na 



46 

 

vytvorenie autority. Hlavným cieľom tejto práce bolo jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie pre čitateľa v on-

line katalógu. Ďalšie opravy spočívali v odstraňovaní chybných ISBN. Pracovníčky v Spišskom Podhradí opravili 

ISBN približne v 10 000 bibliografických záznamoch. 

 

Od januára do júna 2011 boli do kníh za plnej prevádzky implementované RFID (rádio-frekvenčné identifikátory) 

čipy, ktoré slúžia na identifikáciu, revíziu a zabránenie krádeži. V mesiaci júl sme v UK v Ružomberku 

vykonávali kontrolu implementácie RFID štítkov, pri ktorej sme použili digitálny knižničný asistent (DLA). 

 

UK KU neeviduje periodiká automatizovane v KIS Virtua. Zoznam periodík, ktorý je pravidelne aktualizovaný, je 

prístupný na webovej stránke UK KU. UK KU pokračuje v spracovávaní zoznamu časopisov z daru prof. Milana 

Ďuricu. 

 

Knižničné služby a používatelia 

V roku 2011 mala UK KU 5 759 registrovaných používateľov, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast o 11,95%. 

Používateľom UK KU požičala 136 424 knižničných jednotiek, z toho bolo 95 299 absenčných a 41 224 

prezenčných výpožičiek. Celkový nárast v porovnaní s rokom 2010 je 11,4%. So stúpajúcim počtom knižničných 

jednotiek a tiež vďaka účasti v súbornom on-line katalógu sme tiež zaznamenali rastúci trend vo výpožičkách 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) (tab. č. 3). 

 

Tab. č. 3 Knižničné služby poskytované UK KU  

Knižničné služby 2009 2010 2011 

a. Výpožičky spolu 100 265 122 466 136 424 

z toho absenčné výpožičky  44 271 70 257 95 200 

z toho prezenčné výpožičky  51 285 52 209 41 224 

z toho prezenčné periodiká 4 709 7 029 10 052 

b. MVS iným knižniciam 454 728 778 

MVS z iných knižníc 548 517 581 

Počet vypracovaných bibliografií a rešerší 234 408 436 

Registrovaní používatelia 5 966 5 144 5 759 

z toho poslucháči VŠ 4 968 3 928 4 284 

Potenciálni používatelia 8 375 7 967 8 433 

z toho poslucháči VŠ 7 692 7 299 7 758 

Akcie informačnej výchovy 15 13 5 

 

Pre študentov prvých ročníkov sme realizovali informačné hodiny, ktorých obsahom bolo oboznámenie 

s vyhľadávaním v on-line katalógu, v externých databázach a poskytnutie informácií o knižničných službách. Pre 

ich potreby sme vydali 500 kusov propagačných materiálov so základnými informáciami o UK KU. 

 

 

Tab. č. 4 Poskytované knižničné služby pracoviskami UK KU v roku 2011 

 Čitatelia Výpožičky MVS Príjem 

 Spolu Z toho 

študenti 

Spolu Absenčne Prezenčne Iným 

knižniciam 

Z iných 

knižníc 

 

UK 

Rbk 
4245 3 466 96 769 77 987 18 782 682 521 11 022 

Košice 1 027 565 27 291 11 540 15 751 69 23 1  523 

Spiš. 487 253 12 364 5 673 6691 27 37 369 

Spolu 5 759 4 284 136 424 95 200 41 222 778 581 12 914 
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Graf č. 2 

 

 

V snahe zvýšiť kvalitu poskytovaných informačných zdrojov mali aj počas roku 2011 používatelia UK KU v rámci 

projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným 

zdrojom (NISPEZ) zabezpečený prístup k databázam Knovel, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink, Web of 

Science, Current Contents Connect, Essential Science Indicators a Wiley InterScience. V rámci národnej licencie 

bol zabezpečený prístup do databáz EBSCO a tiež boli zakúpené štyri kolekcie databázy JSTOR (I., II, III., V.). 

V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do týchto databáz: Index to Printed Music, 

eBooks on EBSCOhost, Embase, Alexander Street Press, Journal Citation Reports 2008, Brill, Camridge Journals, 

Emerald. 

 

Služba Spýtajte sa knižnice na webovej stránke UK je málo využívaná (15x za rok). Používatelia zatiaľ 

uprednostňujú telefonickú a e-mailovú formu komunikácie. 

 

UK KU ponúka svojim používateľom aj reprografické zariadenia, a to samoobslužný kopírovací stroj MINOLTA 

s čítačkou ISIC kariet, ktorá umožňuje používateľovi samostatne kopírovať a skenovať dokumenty a kopírovací 

stroj Xerox Limited s využitím magnetických kariet s jednorazovým kreditom. 

 

V UK v Ružomberku využívame robotizovaný skener na digitalizáciu dokumentov pre zrakovo znevýhodnených 

študentov, a to výlučne pre študijné potreby. 

 

V roku 2011 boli z ekonomických dôvodov a z dôvodu nízkej návštevnosti UK KU vo večerných hodinách 

skrátené otváracie hodiny zo 64 na 54 hodín týždenne. Počas pracovných dní sa teda skrátila otváracia doba, ale 

v sobotu zostali otváracie hodiny nezmenené, hlavne pre potreby externých študentov. 

 

Počas Týždňa slovenských knižníc (28.3. - 1.4.2011) sme používateľom odpustili registračné a sankčné poplatky 

a zdarma ponúkli multiplikáty darovaných kníh. Pre stredoškolákov a pre študentov tretieho veku sme 

uskutočnili prehliadku knižnice. V priestoroch UK sa konala výstava zahraničnej literatúry z kníhkupectva Malé 

centrum s možnosťou zakúpenia dokumentov so zľavou. 

 

Významné rozšírenie a skvalitnenie služieb predstavujú biblioboxy a selfchecky (samoobslužné výpožičné 

zariadenie). 

 

Priestory a technické vybavenie 

Zavádzanie nových technológií do každodennej praxe knižníc je pri súčasnom tempe rozvoja informačných 

a komunikačných technológií priam nevyhnutnosťou. Prehľad o základnom priestorovom a technickom vybavení 

UK KU poskytuje tabuľka č. 5. Vďaka projektu Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry, ktorý je riešený v rámci Operačného programu 

výskum a vývoj, sa v UK pristúpilo k zavádzaniu technológie automatizácie procesov založenej na rádio-
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frekvenčnej identifikácii (RFID). Čo sa týka komplexnosti vybavenia v rámci tejto technológie, UK KU patrí 

v súčasnosti na Slovensku prvenstvo.  

 

Tab. č. 5 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU  

Priestory a technické vybavenie 2009 2010 2011 

Počet miest v študovní a čitárňach 174 183 194 

Počet študovní 7 7 7 

Celková plocha knižnice v m2  2 527 2 473 2 473 

z toho priestory pre používateľov 1 802 1 723 1 723 

Počet selfcheckov 0 0 5 

Počet biblioboxov 0 0 4 

Počet pracovných staníc 3M 0 0 6 

Počet digitálnych knižničných asistentov 

(DLA) 
0 0 4 

Počet detekčných brán 1 1 5 

Počet kombinovaných de/aktivátorov 3 3 7 

Počet počítačov 100 168 180 

z toho s pripojením na internet 96 164 180 

z toho pre študentov 78 140 159 

z toho pre študentov s internetom 74 136 159 

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

(údaje od r. 2008) 
1 1 1 

Počet prevádzkových hod.  

pre požívateľov  
68 68 54 

 

Od januára do júna 2011 boli za plnej prevádzky pracovníkmi knižnice aplikované RFID čipy do 58 226 kníh 

v Ružomberku a do 32 754 kníh v Spišskom Podhradí. Práve vďaka RFID technológii bola počas letných mesiacov 

urobená revízia knižničného fondu pomocou digitálneho knižničného asistenta (DLA). DLA umožňuje rýchle a 

efektívne vyhľadávanie, správu a revíziu knižničných jednotiek, čím uľahčuje a zefektívňuje prácu knihovníkom. 

Tento fakt potvrdzuje aj naša skúsenosť, pretože revízia knižničného fondu prebehla naozaj oveľa rýchlejšie 

v porovnaní s vykonávaním revízie v minulosti bez DLA. 

 

Komunikáciu medzi KIS a RFID čipmi zabezpečujú pracovné stanice, ktoré sú schopné RFID čipy čítať, zapisovať 

do nich údaje a zablokovať ich alebo odblokovať. 1. septembra boli zapojené do prevádzky 4 pracovné stanice 

v Ružomberku, jedna v Košiciach a jedna v Spišskom Podhradí. 

 

24. októbra 2011 boli spustené tri z piatich samoobslužných zariadení (SelfCheck) na vypožičanie kníh, ktoré má 

na Slovensku okrem UK KU iba jedna knižnica (aj to len jeden kus). Samoobslužná pracovná stanica (SelfCheck) 

je systém pre samoobslužné výpožičky dokumentov knižničného fondu bez potrebnej asistencie personálu. 

 

1. júna 2011 sa začala výstavba novej budovy knižnice. Nová univerzitná knižnica poskytne študentom, 

pedagógom a zamestnancom univerzity, ale aj verejnosti moderné, podnetné prostredie na získavanie informácií. 

 

Zamestnanci knižnice 

Informácie o zamestnancoch UK KU poskytuje tabuľka č. 6. V tomto roku traja pracovníci knižnice ukončili 

pracovný pomer, v rámci čoho došlo  od 1. septembra aj k zmene riaditeľky knižnice. 

 

Poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb nie je možné bez kvalifikovaných pracovníkov. V roku 

2011 ďalší pracovník UK KU úspešne absolvoval rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum v CVTI SR 

a zároveň absolvoval skúšku z katalogizácie v knižničnom systéme Virtua v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine.  
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Tab. č. 6 Počet zamestnancov UK KU 

Zamestnanci knižnice 2009 2010 2011 

Počet zamestnancov (fyzické osoby) 18 18 17 

zamestnanci vykonávajúce knihovnícke činnosti 18 17 16 

so základným knihovníckym vzdelaním 

(kvalifikačný kurz) 
6 9 9 

s odborným knihovníckym vzdelaním (VŠ, SOŠ) 4 3 2 

Počet zamestnancov (prepočítaný stav na plný 

úväzok) 
18 18 17 

 

9.3 VERBUM – vydavateľstvo KU 

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené ako účelové a informačné 

pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vydavateľstvo VERBUM nadväzuje na prácu rovnomenného 

vydavateľstva založeného v roku 1946. Cieľom vydavateľstva VERBUM je vydávať a distribuovať výsledky 

vedecko-výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov a periodických vedeckých a umeleckých publikácií 

v jednotlivých oblastiach výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

(Štatút VERBUM – vydavateľstva KU;  Článok 1; Odsek 1 – 3) 

 

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku začalo svoju činnosť 28. októbra 2009. 

Vydavateľstvo riadi jeho riaditeľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.. Administratívny chod 

vydavateľstva zabezpečuje tajomník vydavateľstva: Ing. Martin Kuniak. Koordináciu na pracoviskách 

zabezpečujú koordinátori: RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (koordinátor za PF KU), Ján Hrkút, PhD. (koordinátor za FF 

KU), doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (koordinátor za FZ KU), ThDr. Vladimír Juhás, ThD. 

(koordinátor za TF KU), doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (koordinátor za KSaTI v Spišskom Podhradí). 

 

VERBUM – vydavateľstvo KU zabezpečovalo aj v roku 2011 centrálne činnosti týkajúce sa vydavateľskej činnosti, 

a to: 

 
 prideľovanie ISBN čísel publikáciám na základe žiadostí z fakúlt univerzity, 

 zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií  

v zmysle Zákona o povinných výtlačkoch, 

 archivácia 1 – 2 exemplárov vydaných publikácií, 

 archivácia pdf verzií vydaných publikácií, 

 vybavovanie objednávok publikácií najmä z knižníc v SR, 

 ..... 

 

Okrem toho vydavateľstvo zabezpečuje spracovanie periodík Otázky žurnalistiky a Kultúrne dejiny pre CEEOL 

(Central and Eastern European Online Library). Vydavateľstvo sa tiež podieľa na príprave a spracovaní 

informačného sparavodajcu KU – KURIÉR a tiež na realizácii a grafickom spracovaní ďalších reklamných 

materiálov: plagáty, inzercia do periodík,... 

 

V roku 2011 bolo vydaných 173 titulov. Prehľad vydaných titulov sa nachádza aj na www stránke vydavateľstva: 

verbum.ku.sk. 

 

9.4 SPRÁVA BUDOV 

Správa budov KU má 8 zamestnancov. V súlade so svojím štatútom zabezpečuje správu a prevádzku 

nehnuteľností užívaných KU, a to vlastných a prenajatých. Na týchto objektoch SB KU zabezpečuje a vykonáva 

činnosti, ktoré vyplývajú zo zákonov najmä Vyhl. 508/2009 MPSVaR SR a  Zák.124/2006  O bezpečnosti a ochrane 

zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednou z  činností SB bola sumarizácia nákladov 

http://verbum.ku.sk/
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spotrebovaných energií v rámci KU podľa budov a ich rozúčtovanie pri užívaní viacerými súčasťami KU. SB 

zastrešovala poistenie majetku KU vecí hnuteľných, ako aj vecí nehnuteľných. 

 

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ 

o Príprava podkladov na verejné obstaranie a následne koordinácia činnosti pri realizácii revízií vyhradených 

technických zariadení v zmysle Vyhl. 508/2009  

• plynových 

• tlakových  

• elektrických  

o Príprava technických podkladov k verejnému obstaraniu dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre 

KU  

o Priebežná aktualizácia poistných zmlúv hnuteľného a nehnuteľného majetku  

o Inventarizácia majetku z dôvodu nového označovania čiarovými kódmi  

o Rozúčtovanie energií na spoločných faktúrach, sledovanie spotrieb energií na jednotlivých odberných 

miestach  

o Registratúra pošty na rektoráte  

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ  

o Výstavba Knižnice KU: technický dozor investora, organizovanie kontrolných dní 

o Obstaranie projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Blok C 

– Žilinská cesta“ a následne inžinierska činnosť ukončená právoplatným stavebným povolením. Spolupráca 

na verejnom obstaraní zhotoviteľa diela, ktoré skončilo v decembri 2011. 

 

PASPORTIZÁCIA BUDOV 

Vyhotovenie pasportizačných kariet so základnými údajmi o budovách, ako sú napr. rok nadobudnutia, základná 

technická charakteristika, číslo stavebného povolenia, číslo kolaudačného rozhodnutia, zhodnotenie budovy 

v členení na rok a výšku investícií, základné údaje o technických zariadeniach v budovách. 

 

ÚDRŽBA  

o Ukončené centrum voľného času pre študentov v časti budovy „C“ na Žilinskej ceste 4/2011 

o Údržba a drobné opravy v budovách ŠD Ruža, ŠD „C“ blok, budova rektorátu, priestory knižnice na 2.N.P. 

Hrabovská cesta 1, podľa požiadaviek 

o V letných mesiacoch maľovanie „C“ bloku, odstraňovanie starých podlahových krytín, vypratanie skladových 

miestností odvozom odpadu na zberný dvor 

o Oprava vonkajších odkvapových chodníkov na ŠD  Ruža spolu s terénnymi úpravami 

o Opätovné sťahovanie údržbárov do skladu v suteréne C bloku a uvoľnenie priestorov pre zriadenie kancelárií 

študentských domovov 

o Zabezpečovanie čistoty v areáli na Hrabovskej ceste, separácia odpadu 

 

BOZP a PO 

o Ukončené školenie pracovníka Správy budov a získanie spôsobilosti na činnosť technika Bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a Požiarneho technika 

o Školenie BOZP a PO zamestnancov a študentov KU  

o Vypracovanie prevádzkového predpisu a harmonogramu kontrol vyhradených technických zariadení 

elektrických 
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Nehnuteľnosti vo vlastníctve KU  
       

P. č. Obec Ulica 
Súpisné 

číslo 
Objekt 

Číslo 

parcely 
LV 

Zastavaná 

plocha v m2 

Úžitková 

plocha v m2 
Užívatelia 

1. RK Nám. A. Hlinku 60 1159 Rektorát KU 1130 4842 845 2054 Rektorát 

2. RK Hrabovská cesta 1 1865 Budova FF KU 7289 4842 721 3571 FF 

3. RK Nám. A. Hlinku 48 1993 Budova FZ KU 697 4842 1845 2039 FZ 

4. RK Hrabovská cesta 1 2218 Blok C 7301 4842 870 2278 UaSZ 

5. RK Plavisko 39 2155 ŠD Ruža 5000 4842 605 1500 UaSZ 

6. RK Žilinská 26 1648 Ubytovňa 7304 4842 871 1394 Mesto RK 

7. RK Nám. A. Hlinku 44 1153 Rodinný dom 714/1 4842 223 178 Rektorát 

8. RK Nám. A. Hlinku 46 1154 Zar.verejnej správy 712 4842 66 53 Rektorát 

9. RK Š. Moyzesa 35 1569 Byt č. 3 1695 5463 x 50 PF 

10. RK v riešení 4848 Garáž 7300/1 4842 19 15 v rieš. 

11. RK v riešení 4849 Garáž 7300/2 4842 19 15 v rieš. 

12. KE Hlavná 91 bez SČ Aula 765/5 11501 334 392 TF 

13. LE Bottova 15 674 Verejná správa 660/10 6577 613 2739 PF 

14. LE Bottova 15 3064 Ostat. Objekty 660/2 6577 1361 3194 PF 

15. LE Bottova 15 3065 Garáž 660/4 6577 115 100 PF 

16. LE Bottova 15 3071 Garáž 660/3 6577 304 486 PF 
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Nehnuteľnosti prenajaté 
        

P. č. Obec Ulica 
Súpisné 

číslo 
Objekt 

Číslo 

parcely 
LV 

Zastavaná 

plocha v m2 

Úžitková 

plocha v m2 
Užívatelia Vlastník 

1. RK Hrabovská cesta 1 1652 Budova PF KU 7234/1 5033 2240 9531 UK KU, PF BÚ Sp.Podhradie 

2. KE Hlavná 89 150 Kláštor Františkánov 768 10531 2058 5577 TF KE Arcibiskupstvo KE 

3. KE Kováčska 46 287 Škola 766 10531 1300 37 TF KE Arcibiskupstvo KE 

4. KE Hlavná 91 292 Palác mestský 765/1 10531 2391 3093 TF KE Arcibiskupstvo KE 

5. SPo Spis. Kapitula 12 669 Seminárny dom 1718/1 1565 7049 3946 TI TF +KS BÚ Sp.Podhradie 

6. RK Nám. A. Hlinku 56/1 1157 Kláštor Jezuitov 1118 5110 843 2854 PF Spol.Ježišova BA 

7. PP Nábr. J. Pavla II. 15 438 Budova 184 600 1035 2915 PF Farnosť PP 

8. SL Štúrova 3 

v nájomnej 

zml. 

neuvedené 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda V nájomnej zmluve neuvedené 644 PF Obec Stará Ľubovňa 

9. DK Nemocničná 2 1954 ZŠ   1057/35 3726   891 PF Mesto DK 
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Prehľad spotreby a nákladov – elektrická energia  
   

Súčasť KU Odberné miesto (adresa/ČOM) 
Spotreba za rok 

2011 (kWh) 

Celkom s DPH 

(EUR) 
Dodávateľ 

Rektorát KU Nám. A. Hlinku 60, RK/3210980                    135 654                    31 211,00     

Stredoslovenská energetika, a.s.; 

Žilina 

UaSZ KU 
Blok C, Hrabovská cesta, RK/3302450                      36 263                       8 833,51     

ŠD Ruža, Plavisko 39, RK/3210602                      41 899                    10 828,88     

Filozofická 

fakulta KU 
Blok F, Hrabovská cesta, RK/3211690                      58 949                    13 840,31     

Fakulta 

zdravotníctva 

KU 

Nám. A. Hlinku 48, RK/3210969 
 61 948 VT            

17 262 NT  
               18 761,19     

Pedagogická 

fakulta KU 

Hrabovská cesta 1, RK/3211704*                   331 140*                    76 233,03*     

Nám. A. Hlinku 56, RK/3210978                      29 982                       7 569,00     

Textilná, RK/3312927                               -                              68,48     

Bottova 15, LE/666315                      71 514                    16 699,00     Východoslov. energetika, a.s.; 

Košice Nábrežie J.Pavla II. 15, PP/479027                      53 478                    10 121,17     

Teologická 

fakulta KU 
Hlavná 89, KE                    172 690                    34 177,00     Kň. seminár sv. K.Boromejského 

Teologický 

inštitút TF KU  
Sp. Kapitula, Sp.Podhr./295958 

 113 073 VT            

31 956 NT  
               23 240,42     

Východoslov. energetika, a.s.; 

Košice 

* uvedená spotreba je vrátane Univerzitnej knižnice KU 
   

  
prenajatá plocha suma 

 
Paušálne prevádzkové náklady Dolný Kubín: 891 m2 8 039 € 

 
Paušálne prevádzkové náklady St. Ľubovňa: 644 m2 9 534 € 
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Prehľad spotreby a nákladov – tepelná energia 
   

Súčasť KU Odberné miesto (adresa/ČOM) 
Spotreba za rok 2011 

(kWh) 

Celkom s DPH 

(EUR) 
Dodávateľ 

UaSZ KU 

Blok C, Hrabovská cesta, RK/KOS 

C21.01.02 
                         414 168                           43 135,61     

CZT Ružomberok, s.r.o. 

ŠD Ruža, Plavisko 39, RK/VS F09-

J.Jančeka 
                         160 242                           25 481,68     

Pedagogická 

fakulta KU 

Hrabovská cesta 1, spoločné 

priestory 
                         307 917                           40 854,66     

Hrabovská cesta 1, PF*                         524 416*                          69 264,25*     

Teologická 

fakulta KU 
Hlavná 89, KE                          885 954                           52 028,00     

Kň. seminár sv. 

K.Boromejského 

* uvedená spotreba je vrátane Univerzitnej knižnice KU   
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Prehľad spotreby a nákladov – plyn 
   

Súčasť KU Odberné miesto (adresa/ČOM) 
Spotreba za rok 2011 

(kWh) 
Celkom s DPH (EUR) Dodávateľ 

Rektorát KU Nám. A. Hlinku 60, RK/4100041707                            160 039                               8 662,91     

SPP a. s., Mlynské Nivy 

44/A, BA 

Filozofická 

fakulta KU 

Blok F, Hrabovská cesta, 

RK/4101456702 
                           261 782                             13 612,00     

Fakulta 

zdravotníctva 

KU 

Nám. A. Hlinku 48, RK/4100038555                            173 145                             13 398,26     

Pedagogická 

fakulta KU 

Hrabovská cesta, RK/4101456702                            214 973                             11 673,00     

Bottova 15, LE/4101536203                              58 963                             29 496,00     

Nám. A. Hlinku 56, RK/4100037529                              33 292                             17 937,00     

Nábrežie J.Pavla II. 15, 

PP/4101486292 
                             33 059                             18 939,00     

Teologický 

inštitút TF KU  

Sp. Kapitula 12, 

Sp.Podhr./4101442486 
                           227 773                             11 687,02     

Sp. Kapitula 12, 

Sp.Podhr./4101470010  
                             16 260                               8 588,47     

Sp. Kapitula 12, 

Sp.Podhr./4101458536 SO 
                           764 097                             72 487,00     
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Prehľad spotreby a nákladov – vodné stočné 
    

Súčasť KU Odberné miesto (adresa/ČOM) 
Spotreba za 

rok 2011 (m3) 

Celkom 

s DPH 

(EUR) 

Dodávateľ 

    Vodné stočné     

Rektorát KU Nám. A. Hlinku 60, RK/3075-310-0 (vodné); 7075-310-0 (stočné)     338     936     1 241,44     

Vodárenská spoločnosť 

Ružomberok a.s. 

UaSZ KU 
BLOK C, Hrabovská 1, RK/3053-240-0 (vodné); 7053-240-0,  7053-241-0 (stočné) 2 505     

   3 

084     
5 378,30     

ŠD Ruža, Plavisko 39, RK/3071-410-0 (vodné); 7071-410-0 (stočné) 1 787     2 227     3 789,08     

Filozofická fakulta KU Blok F, Hrabovská cesta, RK/3070-900-0 (vodné); 7083-120-0 (stočné) 923     923     1 726,87     

Fakulta zdravotníctva KU Nám. A. Hlinku 48, RK/3072-0230-0 (vodné); 7072-0230-0 (stočné) 487     1 626     2 067,04     

Pedagogická fakulta KU 

BLOK A, B, Hrabovská 1, RK/3053-240-0 (vodné); 7053-240-0,  7053-241-0 (stočné) * 4 864     5 988     10 137,00     

Nám. A. Hlinku 56, RK/3051-490-0 (vodné); 7051-490-0 (stočné) 1 137     1 783     2 782,30     

Bottova 15, LE/ 91-00270-0, 91-00275-0, 191-00270-0 1 295     1 651     3 322,83     Podtatranská vodár. 

prevádzková spol. a.s. Manažment  Popr. nábrežie/2-34080-0 (vodné); 12-34080-0 (stočné)  759     1 368     2 409,36     

Teologická fakulta KU Hlavná 89, KE 3 626     5 980     11 376,00     
Kň. seminár sv. K. 

Boromejského 

Teologický inštitút TF KU  

Seminár, Blok A, Sp. Podhr./91-21530-0 (vodné, stočné) 809     809     1 851,14     Podtatranská 

vodárenská 

prevádzková spoločnosť 

a.s., Poprad Seminár, Blok B, C, Sp. Podhr./91-21520-0 (vodné); 191-21520-0 (stočné) 2 790     2 790     6 381,81     

* uvedená spotreba je vrátane Univerzitnej knižnice KU
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9.5 UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA KU 

 

Hospodárenie UaSZ KU 

UaSZ v roku 2011 dosiahli priaznivý hospodársky výsledok, keď vo výsledku hospodárenia bol zostatok 83 023 

a CASH FLOW zostatok 71 674 €. 

 

 

Porovnanie  hospodárenia rokov 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Výsledok hospodárenia -183 333 -118 517 -104 182 +22 710 +83 023 

CASH FLOW -132 183 -153 475 -216 754 +31 193 +71 674 

 

Finančná situácia UaSZ KU je oproti prechádzajúcim rokom ďaleko priaznivejšia. Našu finančnú situáciu 

negatívne ovplyvňujú vysoké energetické náklady ŠD Hrabovská cesta 1/C (v porovnaní s ŠD Ruža) a neustále 

havárie na vodoinštalácii, kúrení a elektroinštalácii. Zníženie energetickej náročnosti by malo ovplyvniť 

zateplenie a výmena okien a rekonštrukcia kúrenia. 

 

Úlohy na rok 2012 

V spolupráci s UIKT realizujeme nabíjanie ISIC kariet formou bezhotovostného platobného styku – 

internetbankingu. Zjednotenie stravovacích systémov pre študentov v Ružomberku a zavedenie elektronického 

systému do stredoškolskej jedálne na Námestí A. Hlinku. Prihlasovanie na ubytovanie, platby elektronickou 

formou. Výmena okien a zateplenie, rekonštrukcia kúrenia v ŠD Hrabovská cesta 1/C. 

 

9.6 MÉDIÁ A PUBLIC RELATIONS 

Public Relations (PR) môžeme charakterizovať ako vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti. Cieľom tejto 

plánovitej a systematickej aktivity je budovať a udržiavať čo najlepšie vzťahy, vzájomné porozumenie, prispievať 

k dobrej reputácii, povesti, obrazu inštitúcie či firmy. Práca v PR zahŕňa všetky aktivity a opatrenia, ktoré majú za 

cieľ informovať verejnosť, posilňovať vzťahy, vytvárať imidž, odbúravať predsudky a formovať pozitívnu verejnú 

mienku. Katolícka univerzita v Ružomberku v zmysle filozofie otvorenej univerzity aplikuje také postupy, aby 

bola verejnosť včas a pravdivo informovaná.  

 

Hovorca univerzity 

Akademický senát KU schválil 2. júla 2008 nový Organizačný poriadok KU, v ktorom bolo vytvorené miesto 

hovorcu univerzity. V článku 7. bod 5. sú definované jeho právomoci a kompetencie. Hovorca univerzity podľa 

nich zodpovedá za vytvorenie a realizáciu mediálnej stratégie univerzity, za kreovanie a implementáciu externej 

a internej komunikácie, za PR a lobingové aktivity, prípravu tlačových správ, tlačových konferencií, za 

komunikáciu s novinármi, za mediálne plánovanie, za aktuálnosť univerzitného portálu, internetovej stránky, za 

tvorbu periodika pre univerzity a verejnosť, za implementáciu dizajn stratégie univerzity, za produkciu 

reklamných materiálov, za rešeršovanie a monitoring dennej tlače, za korektúry tlačovín a textov, za produkčné 

aktivity v oblasti internej komunikácie a vzdelávania, za organizáciu spoločenských akcií a marketingových 

projektov pre zamestnancov. Okrem toho poskytuje účinnú organizačnú a metodickú podporu fakultám 

a súčastiam KU pri komunikácii s médiami. Hovorca, ktorým je Vladimír Buzna, pokračoval aj v roku 2011 vo 

svojej činnosti podľa právomocí a kompetencií definovaných v Organizačnom poriadku KU a podľa plánu 

špecifikovaného v internom dokumente -  v Koncepcii komunikačnej stratégie KU. 

 

Strategické dokumenty o komunikácii 

KU uskutočňuje systematické aktivity v PR v súlade s Koncepciou komunikačnej stratégie, ktorú prijala v roku 

2008. V nevyhnutných situáciách je manažmentu univerzity nápomocný Manuál krízovej komunikácie s popisom 

najlepších komunikačných praktík v čase komunikačnej krízy, ktorá púta záujem verejnosti, najmä médií. V roku 

2011 pokračovala KU v aplikácii a predstavovaní svojich základných hodnôt, misie a vízie. Tie vznikli ako 

výsledok spolupráce profesionálneho kauča doc. Ivana Perkalkiho a KU s podporou Nadácie Tatra banky na 

sedemdňovom riešiteľskom workshope s vedením univerzity, fakúlt a ďalšími kľúčovými zamestnancami. 

Uvedené strategické dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť internej i externej komunikácie univerzity 

v súčasnosti aj v budúcom období. Misiu, víziu a základné hodnoty univerzita promovala univerzita vo všetkých 

kľúčových propagačných materiáloch vydaných v roku 2011.  
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Vzťahy s médiami 

Majú za úlohu vytvárať a udržiavať dobré vzťahy s médiami. Ich výsledkom sú zväčša dobré správy, ktoré 

o organizácii prinášajú masmédiá. KU v roku 2011 udržiavala aktívne vzťahy najmä s regionálnymi médiami 

(MY-Liptovské noviny, Ružomberký hlas, Ružomberký život, ECHO, Spoločník, TV Liptov, Mestská televízia 

Ružomberok, ruzomberok24.sk liptovmagazin.sk, L-Rádio), so spravodajcami tlačových agentúr SITA, TASR 

a ČTK v regióne, redaktormi tlačových médií (obzvlášť denníka SME, Pravda, Hospodárske noviny), 

rozhlasových staníc, internetových spravodajských portálov a osobitne s kresťanskými médiami – Katolíckymi 

novinami, Rádiom Lumen, TV Lux, Tlačovou kanceláriou KBS a s talianskou L'Agenzia S.I.R. - Servizio 

Informazione Religiosa. Najvyužívanejšími praktikami a nástrojmi aktívnych vzťahov s médiami boli tlačové 

správy, ktoré z univerzita posiela do médií pri každej významnej udalosti a aktualite, tlačové konferencie, 

brífingy a neformálne stretnutia s novinármi, ktoré realizuje hovorca KU, pri významnejších príležitostiach aj 

rektor i vedenie. Novinári nájdu najaktuálnejšie tlačové správy aj na internetových stránkach KU - v časti 

O univerzite/Press, kde sa zároveň nachádza aj archív správ z masmédií (My v médiách) a fotografie na 

publikovanie (Press foto). Novým prvkom, ktorý KU integrovala do rozosielaných tlačových správ sú aktívne 

kontextové odkazy prostredníctvom hypertextu v texte správy.  

 

Internetové stránky 

Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) v projekte Otvorená univerzita (hodnotenie web stránok 

slovenských vysokých škôl a ich fakúlt z hľadiska relevantnosti voči potenciálnym záujemcom o štúdium) 

pozitívne hodnotila ochotu  a otvorenosť KU pri komunikovaní štatistík uplatnenia absolventov na internetových 

stránkach univerzity. Nové stránky univerzity, fakúlt a súčastí KU boli oficiálne spustené do prevádzky v januári 

2009. Najzásadnejším dôvodom na kompletný redizajn bol fakt, že staré stránky fakúlt boli nejednotné 

v štruktúre i vizuálnej podobe, mnohokrát sa v nich používateľ strácal, vďaka množstvu informácii 

a nejednoznačnému triedeniu pre verejnosť a interné prostredie bol obsah košatý, dostať sa ku konkrétnej 

informácii bolo namáhavé.  Správa stránok dokumentovala aj to, akou mierou fakulty prispievali k aktuálnosti 

webu, koľko financií do práce na stránkach investovali, akú dôležitosť im pripisovali. Najzásadnejšie zmeny 

v roku 2010 nastali v samej podobe internetových stránok, sú jednotné vo vizuálnej podobe a v štruktúre 

triedenia informácii. Vo vrchnej časti je interaktívna fotogaléria, ktorá postupne predstavuje fotografie 

prezentujúce život na univerzite, fakultách. V pravej vrchnej časti používateľ nájde roletku, ktorá je vhodným 

pomocníkom pri presmerovaní sa z hlavnej stránky www.ku.sk na stránky fakúlt (Filozofická fakulta - 

www.ff.ku.sk, Pedagogická fakulta - www.pf.ku.sk, Fakulta zdravotníctva - www.fz.ku.sk, Teologická fakulta - 

www.tf.ku.sk) a súčastí univerzity (Univerzitná knižnica - www.uk.ku.sk, Univerzitné vydavateľstvo - 

www.uv.ku.sk, Ústav informačných a komunikačných technológií - www.uikt.ku.sk, Ubytovacie a stravovacie 

zariadenia - www.usz.ku.sk, Správa budov - www.sb.ku.sk). Stránky sú projektované moderne, s úmyslom 

uľahčovať prácu internetovým používateľom. Návštevnosť stránok KU týždenne monitoruje prostredníctvom 

Google analýz. Detailná štatistika poskytuje komplexné údaje o tom, aké informácie návštevníkov stránok 

zaujímajú, ktoré sekcie sú najviac čítané. V prípade potreby môže KU niektorú zo zásadných tém alebo udalostí 

promovať verejne aj na osobitnej stránke (www.kniznica.ku.sk (o projekte novej Univerzitnej knižnice KU), 

www.ku.sk/jubileum (stránka venovaná 10. výročiu KU), www.ku.sk/vasko (stránka venovaná prvému dekanovi 

Filozofickej fakulty KU, spoluzakladateľovi univerzity, zosnulému doc. Imrichovi Vaškovi)).  Nové internetové 

riešenia sú zároveň účinným PR nástrojom, ktorým sa univerzita a fakulty jednotne prezentujú verejnosti. 

V súčasnosti manažment KU pracuje na zosúladení odporúčaní ARRA k hodnoteniu stránok a uvedení ich 

pripomienok a rád do praxe. 

 

Fotoportál a videoportál 

Katolícka univerzita koncom roka 2011 dokončila a uviedla do prevádzky nový fotoportál. Na internetovej 

adrese http://foto.ku.sk ponúka chronologicky umiestnené fotografické galérie všetkých významných udalostí 

a podujatí v živote univerzity od roku 2002 dodnes. V súčasnosti má fotoportál vyše 800 albumov, ktoré obsahujú 

niekoľko desiatok tisíc snímok.  Autormi prevažnej väčšiny z nich sú fotograf, autor stránky Anton Kulan 

a fotoreportér Tlačovej agentúry KU Martin Buzna. V nasledujúcich dňoch na portál pribudnú fotografie 

z otvorenia univerzity v roku 2000 a staršie snímky, ktoré sa v súčasnosti digitalizujú. V príprave je tiež 

samostatný videoportál. Okrem veľkej informačnej hodnoty budú nové portály aj cenným univerzitným 

multimediálnym archívom. 

 

Sociálne siete 

Internetoví používatelia a návštevníci sociálnej siete Facebook majú od 14. júla 2010 možnosť pridať sa aj do 

skupín KU. Zriadila ich s cieľom podporiť  komunikáciu so svojimi priaznivcami, absolventmi, súčasnými 
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študentmi a pedagógmi. Aktívne sú štyri skupiny pre študentov a priaznivcov KU, verejnosť (Katolícka 

univerzita v Ružomberku (fanúšikovská stránka), Katolícka univerzita v Ružomberku (stránka organizácie), pre 

absolventov (Katolícka univerzita v Ružomberku (absolventi) a pre potencionálnych uchádzačov o štúdium 

(Štúdium na KU), ktoré dovedna aktuálne zdieľa takmer 5 000 užívateľov internetu. Stránky spravuje hovorca 

KU, v roku 2011 pribudli aj dvaja spoluadministrátori z radov študentov KU.  Interaktívne prostredie Facebooku 

umožňuje používateľom vyhľadávať priateľov, zdieľať spoločné fotografie, videá, internetové odkazy či zapájať 

sa do diskusií na rôzne témy. Návštevníci stránok majú možnosť nechávať na spoločnej nástenke odkazy 

dotýkajúce sa štúdia, týmto spôsobom mnohí hľadajú spoločné ubytovanie, zdieľajú zážitky zo štúdia a radia si 

v problémoch dotýkajúcich sa štúdia. Aktívni užívatelia Facebooku sa môžu do skupín pridať kedykoľvek po 

kliknutí na hypertextový odkaz na stránke univerzity a fakúlt vo vrchnej interaktívnej lište. Výraznou výhodou je 

možnosť sledovať štatistiky návštevnosti, ako aj členiť komunikáciu s prihliadnutím na cieľové skupiny. 

Predpokladáme, že v budúcnosti zmení samotnú podobu stránok KU na sociálnej sieti Facebook integrácia prvku 

Timeline a možnosť plnohodnotne využívať napríklad štatistické dáta a analýzy, ktoré táto novinka ponúka. 

Výzvou pre manažment je v budúcom období integrovať do marketingu aj reklamu prostredníctvom sociálnych 

sietí, kde sa zhromažďuje podstatná zložka z cieľovej skupiny univerzity.   

 

Virtuálny sprievodca 

Univerzita sa v roku 2010 rozhodla priblížiť verejnosti aj prezentovaním svojich priestorov, budov, v ktorých 

vyvíja činnosť. Na základe dohody s internetovou stránkou panoramy.sme.sk vzniklo celkom 20 

panoramatických záberov z ružomberských fakúlt, rektorátu a súčastí KU. Snímky sú umiestnené na 

internetových stránkach KU, na stránke panoramy.sme.sk, tvoria tiež súčasť propagačných CD o fakultách pre 

záujemcov o štúdium. V roku 2011 univerzita pracovala na rozšírení ponuky panoramatických záberov najmä 

o priestory doteraz neprezentované a tie, kde sa uskutočnili zásadné zmeny (napr. Park Jána Pavla II. pred 

rektorátom KU, vstupný areál pred Pedagogickou fakultou KU...).    

 

Jednotná identita 

To, čo robí organizáciu organizáciou, je jej schopnosť odlíšiť sa vo vzťahu k okoliu. Tento parameter do veľkej 

miery ovplyvňuje identita univerzity. Jej bodovanie je dlhodobý a kontinuálny proces. Odmenou býva napríklad 

postavenie inštiutúcie, jej reputácia, čo sa v konečnom dôsledku priaznivo prejaví úspechom. Aj v roku 2011 KU 

aplikovala do praxe schválený dizajn manuál a jednotlivé jeho prvky. Zmyslom a cieľom je v jednotnej podobe 

definovať vizuálnu koncepciu KU, jej fakúlt a súčastí a predstaviť používanie v komunikačných materiáloch - 

v tlačovinách (hlavičkový papier, vizitky, poštové obálky, obal na dokumenty...), propagačných predmetoch 

(rozsevové predmety, textil...), v elektronických aplikáciách (e-mail, podklad .ppt prezentácie, CD, DVD...) a pod.    

 

Univerzitné médiá 

Univerzita aj v roku 2011 informovala o svojich aktivitách prostredníctvom občasníka Kuriér KU. Verejnosť 

v ňom nájde správy o živote na univerzite a jej fakultách, o dosiahnutých úspechoch a realizovaných aktivitách. 

Kuriér univerzita distribuuje poštou priaznivcom a priateľom univerzity zo Slovenska i zahraničia, jeho 

elektronická podoba je k dispozícii na internetovej stránke KU. V roku 2011 vyšlo šesť čísel Kuriéra. 

Najzásadnejšou zmenou bol jeho redizajn, ktorý realizovala profesionálna konzultantka. Prvé čísle časopisu 

v novej vizuálnej podobe vyšlo v septembri 2011.  Okrem neho vychádzal na Filozofickej fakulte KU informačný 

časopis Fakultná mozaika a študentský časopis Zumag. Poslucháči Teologickej fakulty KU tvorili a vydávali 

študentské časopisy Boromeo v Košiciach a Brázda na Spišskej Kapitule. Okrem obvyklých propagačných 

materiálov – letáky, skladačky – sa najmä pri väčších promo akciách KU, napríklad Nedeli KU (viac v osobitnom 

odstavci) javia univerzitné časopisy ako vhodný a prijímaný prvok na informovanie verejnosti. Na KU aj v roku 

2010 fungovalo študentské Pulz Rádio (http://pulzradio.ku.sk), ktoré si zo 7. ročníka celoslovenskej súťaže 

vysokoškolských amatérskych rádií Rádiorallye 2011 odnieslo prvé miesto. V éteri Rádia Lumen môžu jeho 

poslucháči počúvať študentskú reláciu, ktorú tvoria poslucháči žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU.   

Významný prínos v audiovizuálnej prezentácii tvorí aj zriadenie nového televízneho štúdia KU, ktoré za vyše 

640 000 eur vybudovala z prostriedkov EÚ. V jeho priestoroch vzniká nová študentská relácia TV Lux - 

Z rýchlika.  

 

Informačný projekt media.ku.sk 

Od roku 2011 univerzita sprevádzkovala a spravuje portál http://media.ku.sk. Jeho cieľom je sústrediť na jednom 

mieste v chronologickom slede všetky aktuality zo života KU. Portál je platformou na publikovanie príspevkov 

pre poslucháčov žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU, ktorí sa do jeho tvorby aktívne zapájajú. Jeho obsah 

v súčasnosti zapĺňa vyše 200 príspevkov, z nich takmer polovicu tvoria televízne reportáže. V budúcnosti by mali 
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na portáli aktuálne pribúdať aj rozhlasové príspevky. Všetky žurnalistické prejavy vznikajú pod vedením senior 

editorov, najmä doktorandov na Katedre žurnalistiky FF KU. Koordinátorom projektu je hovorca univerzity.    

 

Nedeľa Katolíckej univerzity 

Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou KU. Rozhodla o tom Konferencia  biskupov Slovenska na 

svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29.  októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 31. januára 2011 si 

veriaci v kostoloch na Slovensku vypočuli list rektora KU a mohli prispieť na činnosť a ďalší rozvoj  univerzity 

v celoslovenskej zbierke.  Od roku 2010, v ktorom KU zároveň oslávila 10. výročie svojho vzniku (informácie 

o výročí sú na osobitnej stránke www.ku.sk/jubileum), je zároveň možné vo  farnostiach zakladať Kluby priateľov 

KU. Napomôcť majú združovaniu  priateľov a priaznivcov KU, ktorí cítia spoluzodpovednosť za jej  existenciu, 

fungovanie a akýmkoľvek spôsobom sa angažujú v podpore  rozvoja univerzity. 

 

Ďalšie propagačné aktivity  

Univerzita na prezentáciu fakúlt, činnosti, ale najmä na informovanie o prijímacích skúškach a študijných 

programoch využíva aj reklamné a inzertné služby médií. Plošné a textové inzeráty sa zameriavajú najmä na 

oslovovanie potencionálnych záujemcov o štúdium, predovšetkým v období podávania prihlášok. V roku 2011 sa 

KU inzertne prezentovala aj ako úspešný riešiteľ rozvojových projektov EÚ v oblasti výskumu a vývoja 

v kombinácii s informáciou o ponúkaných študijných programoch. Osobitné akcie pre verejnosť a študentov 

tvoria dni otvorených dverí, ktoré fakulty každoročne uskutočňujú a ktoré sa stretávajú s pozitívnym prijatím. 

Počas nich môžu stredoškoláci priamo počas exkurzie na fakulte navštíviť učebné priestory, navštíviť učebne, 

laboratória, knižnicu, porozprávať sa s pedagógmi, dozvedieť sa viac o prijímacom konaní a vytvoriť si pomerne 

jasnú predstavu o štúdiu na univerzite. Podpornou aktivitou v roku 2011 bolo žrebovanie o nový mobilný telefón 

spomedzi návštevníkov dni otvorených dverí.  

 

Aktuálne výzvy Katolíckej univerzity v oblasti marketingu, komunikácie a vzťahov s verejnosťou 

 Väčšia systematickosť a plánovanie v prístupe a v riešení marketingu fakúlt KU, najmä v prístupe 

k propagácii ponuky študijných programov pre potenciálnych záujemcov. 

 Podpora tých foriem reklamy, ktorá má efekt vzhľadom na cieľovú skupinu.  

 Potreba ďalšieho vzdelávania pracovníkov univerzity, do ktorých agendy patrí marketing a PR (napr. formou 

Erasmus mobility za účelom pracovnej stáže).  

 Otvorenie diskusie o potrebe zriadenia centrálneho oddelenia marketingu, komunikácie a PR, kde by sa 

odborné činnosti v oblasti marketingu, internej a a externej komunikácie sústredili a rozvíjali.  

 Realizácia prieskumu verejnej mienky o KU s cieľom monitoringu aktuálnych názorov verejnosti na 

univerzitu a jej fungovanie.  

 Realizácia komplexného monitoringu masmédií za uplynulé obdobie fungovania KU (do roku 2000) 

spojeného s analýzou mediálnych obsahov. 

 Začlenie sa do profesných organizácií združujúcich pracovníkov v oblasti PR a marketingu na Slovensku, 

v Českej republike (CASPRIO) alebo v krajinách EÚ (EUPRIO).  

 Ďalšie systematické a profesionálne rozvíjanie činností bližšie špecifikovaných v ročnej správe o PR 

a komunikácii KU v roku 2011.  

 Iné marketingové činnosti súvisiace s aktuálnymi výzvami a agendou univerzity... 

 

9.7 UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM JÁNA VOJTAŠŠÁKA 

1. Nosné témy formácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU RK) v roku 2011 

Letný semester A. R. 2010/2011:  

Kresťan v dnešnom svete – realizácia kresťanského života v praxi. 

 

Zimný semester A. R. 2011/2012: 

Vyznanie kresťanskej viery – poznávanie základných kresťanských právd 
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Tieto témy tvorili nosnú os príhovorov počas vysokoškolských sv. omší v pondelok večer o 19.30 hod. v Kostole 

Povýšenia Svätého kríža na Nám. A. Hlinku a rovnako aj nosnú os tematických utorkových príhovorov. Súčasťou 

príhovorov bola aj reakcia na aktuálne témy života v Cirkvi a Posolstvo sv. otca Benedikta XVI. na Svetové dni 

mládeže v Madride. 

 

Priorita tímu UPaC RK pre rok 2011: Budovať spiritualitu spoločenstva prostredníctvom siete malých 

spoločenstiev medzi študentmi,  pedagógmi a zamestnancami KU RK.  

 

2. Tím UPaC RK 

a) Kňazi:  

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, duchovný správca 

PaedDr. Róbert Slotka 

Mgr. Dušan Galica 

ThDr. Igor Suchý, PhD., externý kňaz pre gréckokatolíkov 

PhDr. Karol Lovaš, OPraem. – do 15.02.2011 

Výpomocní kňazi: 

Doc. ThDr. Peter Caban, PhD. 

Mgr. Pavol Dzivý, SDB – od 01.09.2011 

Mgr. Rastislav Dluhý, CSsR - od 01.09.2011 

b) Koordinátori 

Mgr. Miroslav Balšínek, koordinátor pre šport 

Mgr. Margaréta Domiterová, koordinátorka pre administratívne a finančné záležitosti a projekty 

Mgr. Otília Kočálková, koordinátorka pre organizáciu podujatí a formáciu 

Ján Bodor, koordinátor pre technické záležitosti 

c) Spolupracovníci z radov študentov, pedagógov, zamestnancov a absolventov KU 

PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub 

PaedDr. Gabriel Fidrík, PhD – Modlitbové spoločenstvo pri KU 

PaedDr. Jozef Púček, PhD. – Modlitbové spoločenstvo pri KU 

PaedDr. Michal Loncko, PhD. – Modlitbové spoločenstvo pri KU 

Mgr. Martina Orlovská – moderátorka spoločenstva animátorov  

Bc. Erika Vavríková – moderátorka spoločenstva spolupracovníkov 

Bc. Magdaléna Lazúrová – moderátorka spevokolu  

 

V UPaC RK slúžia ako spolupracovníci desiatky študentov, ktorí majú na zodpovednosti služby v rôznych 

tímoch: animátori malých spoločenstiev, spolupracovníci zodpovední za službu v kancelárii a chod UPaC RK, 

internetový tím, propagačný tím, tím miništrantov, tím kostolníkov, tím kontaktných osôb na internátoch. 

 

3. Sväté omše: 

Kaplnka sv. Alberta: Po-Štv 07.00, 12.15, 15.30; Pia 07.00, 12.15, So 07.00 

Univerzitný kostol Svätej rodiny Rybárpole: Str a Pia (pôstne obdobie a prvý v mesiaci) 18.00, Ne 08.00 

Kostol Povýšenia Svätého kríža – kostol jezuitov Po 19.30, Ne 21.00 

Internáty: RUŽA, IKAR, C-BLOK Ut 21.00, TRIO, TEXICOM Str 21.00 

Gréckokatolícka liturgia. Kaplnka sv. Alberta, Str 16.30 

Vysokoškolské sv. omše: Po 19.30 Kostol Povýšenia Svätého kríža 

Hostia: Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, 02.05.2011 

Kňazi z rehoľných spoločenstiev, ktoré nás navštívili. 

 

4. Vysluhovanie sv. zmierenia a duchovné rozhovory: 

Po-Pia 10.00-12.00 v UPaC RK 

Po-Štv 14.00-17.00 v UPaC RK 
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Univerzitný kostol Svätej rodiny Rybárpole: ½ hod. pred začiatkom sv. omše, prípadne po jej skončení. 

V prvopiatkovom týždni 1 hod. pred začiatkom sv. omše, 

Internáty: ½ hod. pred začiatkom sv. omše, prípadne po jej skončení. 

FZ KU: Po 12.00-13.00 

Po osobnom dohovore aj v inom čase. 

 

5. Adorácie: 

Kaplnka sv. Alberta: Str - celodenná, So po prvom piatku o 20.00 

Trojdňová adorácia v adventnom období, 05.-07.12.2011 

Univerzitný kostol Svätej rodiny Rybárpole – Str 17.30-18.00 

 

6. Pobožnosti: 

Krížové cesty – pôstne obdobie 

Kaplnka sv. Alberta: Ut 16.00 

Internáty: po skončení sv. omše 

Univerzitný kostol Svätej rodiny Rybárpole: Pia 17.15, Ne 14.00 

Májové, októbrové:  

Kaplnka sv. Alberta: Každý deň o 11.45 modlitba posvätného ruženca 

Internáty: po skončení sv. omše 

Univerzitný kostol Svätej rodiny Rybárpole: 17.15 

 

7. Duchovné obnovy:  

Pôstne obdobie: 06.04.2011- prof. Jozef Leščinský 

Adventné obdobie: 13.12.2011 – prof. Anton Tyrol 

Duchovná obnova pre pedagógov na chate jezuitov v Trlenskej doline, 14.10.2011 

 

8. Príprava k sviatostiam: 

Predmanželská príprava – víkendovka: 25.-27.03.2012 v UPaC RK. Zúčastnilo sa šestnásť študentských 

snúbeneckých párov. Účastníci získali certifikát.  

Moderátori: MUDr. Blažej Vaščák, Mgr. Hedviga Vaščáková,  

Ing. Štefan Paterek,  Mgr. Mariana Pátereková a univerzitní kňazi. 

Príprava k prvému sv. prijímaniu a k sviatosti birmovania: štyria študenti, ktorých sme počas A.R. 2010/2011 

pripravovali, v októbri 2011 tieto sviatosti prijali. 

Škola rodiny: Dvojročný projekt prípravy k sviatosti manželstva.  

Témy, ktoré odzneli:  

22.02.2011 Preventívny výchovný systém v rodine; 08.03.2011 Základné hodnoty vo výchove, najdôležitejšie 

vlastnosti dieťaťa; 22.03.2011Spiritualita rodinného života; 05.04.2011Masmédiá a rodina; 03.05.2011 Rodina 

a farnosť, rodinné spoločenstvá; 04.10.2011Aký je zmysel ľudského života? V čom spočíva základ manželstva? 

18.10.2011 Originalita muža; 08.11.2012 Originalita ženy; 22.11.2012 Ako si nájsť životného partnera?  

 

9. Malé spoločenstvá na internátoch: 

V zimnom semestri A.R. 2011/2012 začali pracovať malé spoločenstvá na vysokoškolských internátoch 

a ubytovniach a takisto aj v priestoroch UPaC RK. Spoločenstvá moderuje Mgr. Martina Orlovská. Duchovným 

sprievodcom je ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. 

 

10. Aktivity Modlitbového spoločenstva pri KU: 

Evanjelizačné kurzy: ALFA, BETA – každá streda počas prednáškového obdobia o 19.00 hod. 

Modlitba chvál: dvakrát v mesiaci v utorok o 20.00 hod. v Univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli 

Stretnutie rodín – štvrtok raz v mesiaci v UPaC RK 
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Stretnutia animátorov 

Prorocká konferencia, Tatranská Lomnica, 01.-03.04.2011 

 

11. Iné duchovné aktivity: 

Rehoľné spoločenstvá na KU. Raz v mesiaci prichádzajú na KU rehoľné spoločenstvá, ktoré tu počas dvoch dní 

prezentujú svoju spiritualitu. V roku 2011 to boli rehole dominikánov, františkánov (04.-05.04.2011 a 17.-

18.10.2011), rehoľa karmelitánov (14.-15.11.2011) 

Modlitba Taizé – 18.05.2011. Navštívili nás dobrovoľníci z Taizé 

AKADEM- stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku 

Akadémia k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, 07.12.2012, 19.30 Aula JP II 

Svetové dni mládeže – Madrid 2011: Počet účastníkov z KU bol asi 100, medzi nimi boli aj absolventi KU. SDM 

sa zúčastnili aj všetci univerzitní kňazi. 

Čítanie evanjelia v spoločenských priestoroch PF KU, každý utorok v Adventnom období od 14.00 hod. 

Požehnávanie izieb internátov a privátov, január 2011 

 

12. Spoločenské aktivity: 

Sedliacka veselica – 12.05.2011 Spoločenské priestory PF KU, 100 účastníkov  

Historický bál v dobových kostýmoch – 24.11.2011, Spoločenské priestory PF KU, 160 účastníkov 

Diskusný večer s poľským skladateľom Piotrom Rubikom v Aule JP II,04.10.2011 

KU má talent – spoločenský večer v Aule JP II, 08.11.2012. 

Predvianočný koncert: v Aule JP II, 13.12.2011 

Silvester na KU – 15 účastníkov 

Diskusné univerzitné fórum: prebieha každú stredu o 15.00 hod. v Spoločenských priestoroch PF KU: Doterajší 

hostia: Doc. Tomáš Jablonský, dekan PF KU, Ing. Richard Kerekeš, PhD., prodekan PF KU, Doc. Stanislav Košč, 

prorektor KU, Doc. Róbert Lapko, prorektor KU, Ing. Anna Jurčová, kvestorka KU, Doc. Ján Gunčaga, Katedra 

matematiky, prof. Jozef Leščinský, Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD., Primátor mesta Ružomberok PaedDr. Ján 

Pavlík so spolupracovníkmi. 

Návšteva z Cenacola – diskusia s hosťami 

Filmový klub na KU RK – každý druhý utorok o 20.00 a nedeľu o 18.00 

 

13. Tvorivé dielne – pravidelná aktivita v stredu o 16.00 v priestoroch UPaC. Študenti majú možnosť objaviť 

a využiť svoj talent  

Ambrozovská kvapka krvi –darovanie krvi v priestoroch UPaC, 07.12.2011,  

70 darcov 

Októberfest na KU – 25.10.2011, Spoločenské priestory PF KU, ochutnávanie piva spojené s odbornou 

prednáškami na témy o histórii vzniku piva a nebezpečenstvách spojených s nesprávnym a nemiernym pitím 

tohto nápoja. Koncert skupiny SHOP a Petra Bažíka 

 

14. Cestovanie:  

Zájazd do poľského mesta Kielce na koncert TU ES PETRUS pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II., 

50 účastníkov 

Púť Wadowice – Oswiecim: 22.10.2011, 50 účastníkov 

Koncert: Santo Subito, Košice Steel Aréna, 19.11.2011 

 

15. Sústredenia zo spirituality pre študentov FF KU, PF KU ZF KU v dennej a externej forme štúdia: Na PF KU 

a FZ KU prebiehali v dňoch utorok – piatok (Važec, Špania Dolina, Ústie nad Priehradou, Trlenská dolina. Na FF 

KU prebiehali v dňoch štvrtok – nedeľa (Spišské Podhradie – Spišská Kapitula a Kežmarok) Sústredenia 

moderovali univerzitní kňazi. 
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16. Iné: 

Nákup 5 ks Trackingových bicyklov 

Príprava projektov: V závere roka sa nám vďaka projektom podarilo vytvoriť chránené dielne, kde sú 

zamestnané dve absolventky KU RK. Takisto sme otvorili aj dve miesta pre dobrovoľníkov. Vďaka projektom 

sme vytvorili spolu päť nových pracovných miest. 

 

17. Záverečné zhodnotenie: 

V roku 2011 sa tím UPaC RK usiloval o formáciu univerzitného spoločenstva KU RK, a tak participoval na 

zámere KU RK, a to na formácii mysle a srdca. Sú mnohé aktivity, ktoré vyšli, sú mnohé, ktoré nevyšli. Aj UPaC 

RK je na ceste dozrievania a hľadania nových ciest k Bohu a človeku. 
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X. ROZVOJ 

Spracoval: prof. Peter Olekšák 

KU podala viaceré žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych fondov, nie každý 

podaný projekt bol a je aj podporený. Tri žiadosti boli podané v rámci operačného programu veda a výskum, 

v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 

zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.  

 

V roku 2011 bola ukončená realizácia projektu ITMS 26250120024 s názvom Rozvoj vzdelávania na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia IKT laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry (5.1/02), vďaka čomu bolo na 

účet KU pripísaných 770 819,72 € na bežné výdavky projektu a 2 979 687,31 € na kapitálové výdavky. 

 

V rokoch 2010-2012 pokračuje  aplikácia tretieho EU projektu 5.1/03 a číslom  NFP 26250120035 a s názvom Rozvoj 

informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU. Oprávnené výdavky: 5 941 192,50 EUR. Dátum začatia: 

07/2010. V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity: 1.1 Dobudovanie infraštruktúry dátového centra 

KU, 1.2 Vybudovanie IKT sieťovej infraštruktúry novej budovy univerzitnej knižnice, 1.3 Informatizácia 

knižničných procesov a IKT, vybavenie nových priestorov vzdelávacej infraštruktúry, 1.4 Vybudovanie 

špecializovanej učebne žurnalistickej fotografie FF KU, 2.1 Dobudovanie objektu Univerzitnej knižnice KU. 

 

Informácia o stavebných prácach a financovaní výstavby Univerzitnej knižnice KU 

 

Stručný prehľad stavebných prác: Po terénnych prácach a prácach na stabilizácii svahu pokračovali práce na 

nosnej betónovej konštrukcii  armovaním a betónovaním stĺpov, stropov a schodísk. Je ukončená betonáž stropu 

3. NP, ktorým  je  ukončená betonáž verejnej  časti  knižnice.  

 

Závery stavebného dozoru: Práce prebiehajú v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Aj napriek 

nepriaznivému počasiu, ktoré spôsobilo prerušenie prác na betonáži nosnej konštrukcie (tri týždne), schválený 

časový harmonogram je dodržaný.   

 

Inžiniering – hlavné úlohy, otvorené problémy: Pri  hľadaní alternatívnych spôsobov vykurovania z dôvodu 

znižovania prevádzkových nákladov sa postupne vylúčili zdroje vykurovania: spodná voda - princíp tepelné 

čerpadlo Voda – Voda z dôvodu nízkej výdatnosti a vysokej mineralizácie spodnej vody. Alternatíva využitia 

odpadného tepla z kanalizácie ostáva otvorená. Súčasné riešenie  využitia samostatnej jednotky - tepelného 

čerpadla vzduch – voda na vykurovanie administratívnej časti a samostatnej  jednotky – tepelné čerpadlo vzduch 

– voda na vykurovanie mediálneho centra zostáva zachované. V tomto čas sa vyhodnocuje vykurovanie verejnej 

časti knižnice zámenou projektovaných „čilerov“ chladenia na tepelné čerpadlo vzduch-voda.   

 

Zámeny materiálov, použitie ekvivalentov je riešené na základe žiadosti dodávateľa stavebných prác, ktorá je 

postúpená na ASFEU. Po odsúhlasení ASFEU bude  podpísaný dodatok k ZoD.  

 

Vykonané práce a financovanie výstavby UK KU mil. € % 

PRÁCE 

1. Hodnota diela podľa ZoD s firmou Swietelsky Slovakia  8,384 100% 

2. 
Vyfakturované práce od 1.6. 2011 do 29.02. 2012 (za stavebné práce 1.6.2011 – 

30.11.2011) 
1,446 17,24 % 

3. 
Hodnota uskutočnených a ešte nefakturovaných prác k 29.02. 2012 (za 

stavebné práce 1.12.2011-29.2.2012) 
0,330 3,93 % 

FAKTURÁCIA 

4. Uhradené záväzky KU voči dodávateľovi stavebných prác k 29.02. 2012 1,332 15,89 % 

5. 
Neuhradené fakturované záväzky KU voči dodávateľom stavby k 29.02. 2012 

(s úhradou sa čaká na lehotu splatnosti faktúr do 3.8.2012) 
0,114 1,35 % 

6. 
Záväzky KU za uskutočnené a ešte nefakturované práce k 29.02. 2012 (za 

stavebné práce 1.12.2011-29.2.2012) 
0,330 3,93 % 
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FINANČNÉ ZDROJE 

7. 
Disponibilné zdroje určené na financovanie výstavby UK KU na účte KU na 

výstavbu UK KU k 29.02. 2012 
0,500 5,96 % 

8. Disponibilné zdroje určené na výstavbu UK KU zo ŠF EU OPVaV 5.1/03  2,800 33,39 % 

9. Chýbajúce finančné zdroje na výstavbu UK KU k 29.02. 2012 3,752 44,75 % 

MOŽNÉ RIEŠENIE CHÝBAJÚCICH ZDROJOV 

10. 

23.2.2012 KU podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo 

štrukturálnych fondov EÚ operačný program Výskum a vývoj 5.1/04 vo výške 

4,1 mil. € (3 mil. € na stavebné práce a 1,1 mil. € na zariadenie). Rozhodnutie 

o podpore / nepodpore žiadosti očakávame v júni 2012. 

3,000 35,78 % 

11. 
Ak by sme tento NFP nezískali, rokujeme s investorom o viacročnej bezúročnej 

pôžičke pre KU vo výške 3,0 mil. €. 
3,000 35,78 % 

12. 

Ak by sme tento NFP ani bezúročnú pôžičku  nezískali, máme k dispozícii 3 

záväzné ponuky bánk (ponuky platia do 30. júna 2012) na úver vo výške 3,2 

mil. €. Podmienky ponúk bánk akceptujú využitie úveru aj na iné investičné 

práce, nielen na výstavbu UK KU. 

3,200 38,16 % 

 

OČAKÁVANÉ FAKTURÁCIE ZA STAVEBNÉ PRÁCE ZA OBDOBIE 

13. 1.12.2012 – 29.2.2012 (splatná 15. septembra 2012) 0,330 3,93 % 

14 01.03.2012 - 31.05.2012 (splatná 15. decembra 2012) 3,773 45,00 % 

15. 01.06.2012 - 31.08.2012 (splatná 15. marca 2013) 2,070 24,68 % 

16. 01.09.2012 - 30.09.2012 (splatná 15. apríla 2013) 0,765 9,12% 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBEKU vyslovuje srdečné poďakovanie dobrodincom za finančné dary 

na podporu výstavby Univerzitnej knižnice KU od začiatku zbierky na tento účel v roku 2009 do konca roka 

2011: 

 

2009: Ing. Pavel URBAN: 75,- €; Ing. Helena MARKOVÁ: 10,- €; Rodina OMASTOVÁ, Bratislava: 10,- €; Rev. 

Martin SVITAN, New York, N.Y.: 4 911,70 €; Ľudevít MIŠÍK, Ružomberok: 79 031,20 €; Tadeusz ZASĘPA: 100,- €; 

Hnutie FATIMA: 100,- €; Ing. Silvia FÁBRYOVÁ: 3,- €; Jaroslav BÁRTA: 20,- €; Eva RIPPELOVÁ: 104,- €; Ing. 

Viliam KITTA: 100,- €; Ján DURAI, Kráľová pri Senci: 30,- €; Vladimír ŠRANK, Veľký Lapaš: 30,- €; Vincent 

DORNÍK, Lúčky pri RK: 20,- €; Rudolf NOVÁČEK, Ivanka pri Dunaji: 100,- €; Bohuznámy: 600,- €; Ing. Alojz 

PIKULIK: 35,- €; Anna a Jozef BÍROŠ, USA: 65,79 €; Bohuznámy, USA: 50,- $; Peter Kvasňák, 200,- $; Andrej 

JAKVIRT: 5,- €; Jozef MARUNAK: 33,19 €; Marta MARSINOVÁ, Bratislava: 200,- €; MVDr. Vladimír HATALA: 

33,- €; P.O.: 100,- €; Conferencia Episcopal ESPANOLA: 20 000,- €; Erzbistum KÖLN (Solidaris): 30 000,- €; 

Diocese of PITTSBURGH, USA: 1 000,- $; Spolok sv. Vojtecha, Trnava: 5 000,-€; First Catholic Slovac Ladies 

Association, Beachwood, OH: 200,- $; Church of The Holy Family, New Jersey, USA: 50,- $; St. Cathaerine, New 

Jersey, USA: 150,- $; Kongregácia sestier: 200,- €; SUMÁR 2009: 140.916,90,-€ + 1.650,- $ 

 

2010: Katarína WAGNEROVÁ: 40,- €; Lenka DRUGÁČOVÁ: 30,- €; Margita DERMIŠKOVÁ: 15,- €; Peter BEŇO, 

Soblahov: 200,- €; Mária ČAPUTOVÁ: 20,- €; Stanislav VOJTKO, Bratislava: 260,- €; Ján FAČKOVEC, Sereď: 50,- €; 

P.O.: 1 200,- €; Lucia KRASŇANSKÁ, Pezinok: 671,- €; p. OLOSOVÁ, Švošov: 20,- €; L. JUREK, Poprad: 10,- €; 

Bohuznámy: 10,- €; Margita DERMÍŠKOVÁ: 14,- €; Eugen ZELEŇÁK: 33,- €; Miroslav GOMGITA, SRN: 500,- €; 

Anton SEMEŠ, Bratislava: 1 000,- €; Univerzita tretieho veku RK: 30,- €; Daniela SLIVENSKÁ, Sp. Nová Ves: 3,- €; 

Mária REĽOVSKÁ, Kolačkov: 20,- €; Veronika REĽOVSKÁ, Kolačkov: 20,- €; František KRUŠINSKÝ, Canada: 

228,44 €; P.O.: 1 014,- $; Mons. Josef HUBER (Taliansko): 21 985,- €; Daniel ZAHUMENICKÝ, Revištné: 25,- €; 

Nadácia TATRABANKY, Bratislava: 30 000,- €; SSE, a.s.: 4 750,- €; POĽOVNÍCKA ORGANIZÁCIA, Lúčky: 500,- 

€; Conferenza Episcopale ITALIANA: 300 000,- €; The UNITED STATES Conference of Catholic Bishops, USA: 

150 000,- $; Erzbistum KÖLN (SRN): 20 000,- €; Erzbistum KÖLN (Solidaris): 50 000,- €; GKC Arcieparchia 

PREŠOV: 6 302,- €; GKC Eparchia KOŠICE: 1 146,- €; GKC Eparchia BRATISLAVA: 765,80 €; RKC Arcibiskupstvo 

BRATISLAVA: 54 916 €; RKC Arcibiskupstvo TRNAVA: 31 990,77 €; RKC Biskupstvo BANSKÁ BYSTRICA: 

33 407,51 €; RKC Biskupstvo NITRA: 53 100,- €; RKC Biskupstvo ŽILINA: 40 555,90 €; RKC Arcibiskupstvo 

KOŠICE: 118 294,64 €; RKC Biskupstvo ROŽŇAVA: 7 459,- €; RKC Biskupstvo SPIŠSKÉ PODHRADIE: 67 651,- €; 

SUMÁR 2010: 847.223,06.-€ + 151.014,- $ 
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2011: I. PLECHLO, Nová Dubnica: 50,- €; Mgr. Janka HUMAJOVÁ: 15,- €; Peter HREBÍK, Stará Ľubovňa: 150,- €; 

Vlasta PRAMUKOVÁ: 10,- €; Andrej LIBIČ: 50,- €; Boris BARTHO: 12,- €; Gabriela VARGOVÁ, Bratislava: 50,- €; 

Martin GONDEK, Stropkov: 5,- €; Jozef ŠVEC, Zlaté Moravce: 15,- €; Bohuznámy: 100,- €; Ing. Viktor MARKO: 

10,- €; Bohuznámy: 33,- €; Bohuznámy: 25,- €; Milan SCHMIDT 30,- €; GENERALÁT SESTIER SV. VINCENTA 

(Satmárky) Ružomberok 1 000,- €; prof. Jozef TARÁBEK 100,- €; JM 45,- €; Janka HUMAJOVÁ 15,- €; Ladislav 

CHROMÍK 100,- €; Mária KOVÁČIKOVÁ, Chynorany 50,- €; Ing. Ján GUNČAGA, Dunajská Streda 50,- €; 

Františkáni Hlohovec 308,- €; Františkáni Trnava 610,- €; Františkáni Nové Zámky 100,- €; GKC Arcieparchia 

PREŠOV: 5 890,- €; GKC Eparchia KOŠICE: 1 720,- €; GKC Eparchia BRATISLAVA: 829 €; RKC Arcibiskupstvo 

BRATISLAVA: 52 362 €; RKC Arcibiskupstvo TRNAVA: 27 539 €; RKC Biskupstvo BANSKÁ BYSTRICA: 26 235 

€; RKC Biskupstvo NITRA: 33 450,- €; RKC Biskupstvo ŽILINA: 38 859 €; RKC Arcibiskupstvo KOŠICE: 50 942,- 

€; RKC Biskupstvo ROŽŇAVA: 9 090,- €; RKC Biskupstvo SPIŠSKÉ PODHRADIE: 60 791,- €; RKC filiálka 

BUKOVEC: 74,- €; Marko SEMEŠ, Bratislava: 1 000,- €; Bohuznámy 10,- €; RKC farnosť DLHÁ NAD ORAVOU: 

200,- €; RKC farnosť PLAVEČ: 200,- €; Peter KVASŇÁK: 200,- €; Mons. Josef HUBER 9 985,- €; RKC farnosť 

PODBIEĽ: 290,- €; Conferenza Episcopale ITALIANA: 650 000,- €; KIRCHE IN NOT: 100 000,- €; Erzbistum KÖLN 

(SRN): 50 000,- €; PETIT PRESS: 5 000,- €; SUMÁR 2011: 1 127 599 € 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  

Spracoval: doc. Róbert LAPKO 

 

V oblasti rozvíjania zahraničných vzťahov je pre Katolícku univerzitu v Ružomberku významným zaradenie 

medzi členov Medzinárodnej federácie Katolíckych univerzít (IFCU) združujúcej približne 200 katolíckych 

univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania spomedzi približne 1400 existujúcich po celom svete. Katolícka 

univerzita bola za člena federácie prijatá v roku 2004, pričom sa stále intenzívnejšie podieľa na aktivitách jej 

európskej sekcie, Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE). Katolícka univerzita je prostredníctvom 

svojej Pedagogickej fakulty už od roku 2006 členom  asociácie, ktorá pod názvom Európska asociácia inštitútov 

vyššieho vzdelávania (ACISE) združuje najmä inštitúcie a odborníkov z oblasti pedagogických vied. V záujme 

rozvíjania vedy a výskumu na KU je usilovať sa o začlenenie jednotlivých fakúlt, resp. katedier aj do ostatných 

sektorových organizácií FUCE. 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku v priebehu roka 2011 nadviazala spoluprácu s ďalšími významnými 

zahraničnými univerzitami a pokračovala v upevňovaní partnerstiev prostredníctvom organizovania spoločných 

projektov, zakladania vedeckých tímov a spoločného uchádzania sa o medzinárodné vedecké projekty. 

 

Spolupráca sa rozšírila aj v rámci programu LLP/Erasmus podpísaním nových bilaterálnych dohôd 

s vysokoškolskými inštitúciami v Lotyššku, Nemecku,  Maďarsku, Severnom Írsku, Španielsku a Turecku či 

rozvinutím spolupráce v rámci ďalších študijných programov s univerzitami, s ktorými KU už spolupracovala 

v predchádzajúcom období. Aj naďalej pokračovalo prehlbovanie spolupráce s existujúcimi inštitúciami pri 

realizovaní rôznych typov akademických mobilít. 

 

11.1 Mobility študentov a pracovníkov 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že záujem o realizáciu mobilít, tak zo strany študentov, ako aj pracovníkov 

Katolíckej univerzity v Ružomberku má stúpajúcu tendenciu. Univerzita podporuje tieto aktivity a neustále sa 

snaží rozvíjať a skvalitňovať zahraničnú spoluprácu a aj tým rozvíjať tvorivú vedecko-výskumnú prácu členov 

akademickej obce. Potvrdzuje to výrazný záujem o mobility v roku 2011 cez rôzne programy (CEEPUS, NŠP), 

vládne štipendiá a mobility cez bilaterálne dohody, v rámci ktorých boli realizované výskumné pobyty, študijné 

pobyty, prednáškové cykly za účelom zvyšovania kvalifikácie. Každým rokom sa zvyšuje počet uchádzačov 

z radov študentov aj zamestnancov univerzity majúcich záujem o realizáciu mobility v rámci podprogramu 

celoživotného vzdelávania LLP/Erasmus, ktorý zmluvne zabezpečuje realizáciu a čiastočné financovanie mobilít. 

 

V akademickom roku 2011/2012 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej 

univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo výške 196 430 EUR na akcie LLP/Erasmus. Suma vo výške 

99 611 EUR bola pridelená na mobility za účelom štúdia, suma 34 500 EUR na mobility za účelom stáže. Mobility 

pracovníkov za účelom výučby boli finančne podporené vo výške 20 700 EUR  a mobility pracovníkov za účelom 

školenia vo výške 6 300 EUR. Na organizáciu mobilít bolo vyčlenených 14 850 EUR. Z prostriedkov štátneho 

rozpočtu bolo pridelených 20 469 EUR. 

 

Finančný prehľad mobilít v rámci LLP/Erasmus: 

 

Akademický 

rok 

Mobilita 

za účelom 

štúdia 

Mobilita 

za účelom 

stáže 

Mobilita 

za 

účelom 

výučby 

Mobilita 

za 

účelom 

školenia 

Organizácia 

mobilít 

Príspevok 

MŠVVaŠ 
Spolu 

2010/2011 92 918 29 800 15 300 4 050 11 770 9 127 162 965 

2011/2012 99 611 34 500 20 700 6 300 14 850 20 469 196 430 
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Podprogram LLP/Erasmus podporuje štyri typy mobilít: 

 

a) Mobilita študentov za účelom štúdia 

a1 Mobilita študentov KU do zahraničia 

Študijné pobyty v rámci LLP/Erasmus sa medzi študentmi KU tešia záujmu. V roku 2011 vycestovalo do 

zahraničia na mobilitu za účelom štúdia 44 študentov. Študenti navštívili hlavne: Česko, Poľsko, Maďarsko, 

Rakúsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Belgicko, Taliansko a Dánsko. Najväčší záujem o túto formu mobility bol 

medzi študentmi z Filozofickej fakulty KU a Pedagogickej fakulty KU. Študenti Teologickej fakulty KU rovnako 

využili túto možnosť, pričom študenti Fakulty zdravotníctva KU uprednostnili inú formu zahraničnej mobility. 

Spolu 6 študentov využilo možnosť absolvovať Erasmus intenzívne jazykové kurzy pred realizáciou samotnej 

mobility. 

 

a2 Mobilita študentov na KU zo zahraničia 

V roku 2011 na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovalo celkovo 27 zahraničných študentov (prevažne 

z Poľskej a Českej republiky). Najviac zahraničných poslucháčov sa vzdelávalo na Filozofickej fakulte KU 

a Pedagogickej fakulte KU. Aj Teologická fakulta KU a Fakulta zdravotníctva KU prijali študentov zo zahraničia.  

 

b) Mobilita študentov za účelom pracovnej stáže 

Možnosť absolvovať mobilitu v zahraničnom podniku alebo inštitúcii a obohatiť svoje štúdium aj o praktické 

skúsenosti a zručnosti získané v cudzine využilo 18 študentov KU, ktorí realizovali mobilitu za účelom stáže 

v inštitúciách úzko previazaných s ich študijným odborom.  Mobilitu realizovali najčastejšie v Česku, Poľsku, 

Nemecku a v Anglicku. Túto formu mobility využili hlavne poslucháči Fakulty zdravotníctva KU. 

 

c) Mobilita pracovníka za účelom výučby 

c1 Mobilita pracovníka na KU do zahraničia  

S úmyslom odborného rastu a zvyšovania úrovne vysokoškolského vzdelávania sa realizovala aj mobilita za 

účelom výučby. Do tejto formy mobility sa v roku 2011 zapojilo 43 pedagógov Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, ktorí vycestovali do rôznych krajín. 

 

c2 Mobilita pracovníka na KU zo zahraničia 

 Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2011 hostila celkovo 73 zahraničných vyučujúcich v rámci 

podprogramu LLP/Erasmus z rôznych partnerských inštitúcií v Českej, Poľskej, Maďarskej a Tureckej republiky.  

 

d) Mobilita pracovníka za účelom školenia 

d1 Mobilita pracovníka za účelom školenia do zahraničia 

Prispieva k získavaniu nových pracovných postupov a ich následnej implementácii na príslušnom 

pracovisku  univerzity, podporuje medzinárodnú kooperáciu a prispieva k rozširovaniu siete nových kontaktov. 

V roku 2011 vycestovalo dokopy 11 pracovníkov na školenie prevažne z Teologickej fakulty KU a Fakulty 

zdravotníctva KU a Rektorátu KU. 

 

d2 Mobilita pracovníka za účelom školenia zo zahraničia  

Za účelom výmeny skúseností a posilnenia spolupráce navštívilo celkovo 8 zahraničných pracovníkov 

Filozofickú fakultu KU, Pedagogickú fakultu KU a Rektorát KU. Záujemcovia pochádzali z Českej a Poľskej 

republiky. 

 

11.2 Partnerské univerzity v rámci LLP/Erasmus 

PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Anglicko 

St. Mary´s University College London 
Pedagogika 

Humanitné vedy 
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Belgicko 

Katholieke Universiteit Lueven 
Teológia 

Filozofia 

Lessius University College Antwerpen Psychológia 

Česká republika 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Religionistika 

Teológia 

Masarykova univerzita v Brně 

Mediálne štúdia, Žurnalistika 

Psychológia 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Filológia 

Pedagogika 

Matematika 

Hudba a hudobné vedy 

Sociálna práca 

Humánne vedy 

Univerzita Hradec Králové 

 

Pedagogika 

Špeciálna pedagogika 

Psychológia 

Psychológia správania   

Sociálna práca 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad 

Labem 

Matematika 

Informatika 

Prírodné vedy 

Predškolská pedagogika 

Pedagogika 

Filológia 

Základné vzdelanie 

Hudba a hudobné vedy 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofia 

Humanitné vedy 

Teológia 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Psychológia 

Teológia 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Pedagogika 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Západočeská univerzita v Plzni 

Hudba a hudobné vedy 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Dánsko 

University College Lillebaelt Pedagogika 
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Holandsko 

Katholieke Pabo Zwolle Pedagogika  

Lotyšsko 

Latvijas University Riga Teológia 

Maďarsko 

Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest Filológia 

Gál Ferenc Hittudományi Foiskola, Szeged 
Teológia 

Pedagogika 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

Pedagogika 

Komunikačné a informačné vedy 

Filológia 

Humanitné vedy 

Teológia 

Predškolská pedagogika 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
História 

Archeológia 

Szent Isztván Egyetem Gödöllő, Tessedik Egyetemi 

Központ 
Pedagogika 

Debreceni Egyetem, Debrecen 

Pedagogika 

Geografia 

Hudba a hudobné vedy 

Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar 
Pedagogika 

Nemecko 

Die Ludwig-Maximilians-Universität, München Teológia 

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald 
Slovanské jazyky 

Cudzie jazyky 

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und 

Musikpädagogik in Regensburg 

Hudba 

Hudba a hudobné vedy 

Hochschule Zittau, Görlitz Management  

Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Filozofia a etika 

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstätt 

Vzdelávanie a učiteľstvo 

Filológia 

Psychológia 

Sociálna práca, Účtovníctvo 

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt 

Georgen, Frankfurt am Main 

Religionistika (Teológia) 

Filozofia a etika 

Universität Bayreuth 
Lingvistika 

Kultúrne štúdia 

Universität Passau 

Humanitné vedy 

Pedagogika 

Komunikačné a informačné vedy 

Poľsko 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Pedagogika 
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Politológia 

Adakemia im. Jana Dlugosza w Częstochowie 

Matematika 

Pedagogika, TT 

Sociálna práca 

Výtvarná výchova 

Hudba a hudobné vedy 

Akademia Polonijna w Częstochowie 
Filológia 

Ošetrovateľstvo 

Akademia Techniczno-Humanistyczna  

v Bielsku-Białej 
Filológia 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 

Kukuczki w Katowicach 

Marketing predaja 

Manažment 

Pedagogika  

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach 
Hudba 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

Hudba a hudobné vedy 

Teológia 

Filológia (angličtina, nemčina) 

Dejiny umenia 

Filozofia 

Pedagogika 

Psychológia, Psychológia správania 

História 

Komunikačné a informačné vedy 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskeigo 

Pedagogika, TT 

Manažment  a administratíva 

Národná bezpečnosť 

Krízový manažment a ľudské zdroje 

Ošetrovateľstvo 

Sociálna práca, Účtovníctvo 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Matematika 

Informatika 

Počítačové vedy 

Anglická filológia 

Nemecká filológia 

Pedagogika 

História 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Nowym Saczu 
Matematika, IT 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Nowym Targu 

Fyzioterapia 

Ošetrovateľstvo 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Politechnika Koszalińska Vzdelávanie a učiteľstvo 

Politechnika Świętokrzyska 
Hudba a hudobné umenie 

Obchod a administratíva 

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach 
Pedagogika 

Sociálna práca 
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Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Pedagogika 

Medicína 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Filológia 

Komunikačné a informačné vedy 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Spoločenské vedy (Náuka o rodine) 

Žurnalistika 

Teológia  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 

Matematika 

Pedagogika 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

Environmentálne vedy, Ekológia 

Biológia 

História 

Dejiny umenia 

Sociálne vedy 

Filozofia 

Psychológia 

Psychológia správania 

Matematika, Informatika 

Fyzika 

Chémia 

Teológia 

Žurnalistika 

Pedagogika 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Teológia 

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w 

Siedlcach 

Business Studies, Manažment 

Pedagogika 

Humanitné vedy 

Filológia 

Matematika, Informatika 

Prírodné vedy 

Uniwersytet Rzeszowski 

Fyzioterapia 

Informatika 

Matematika 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Verejné zdravotníctvo 

Uniwersitet Slaski w Katowicach  
Umenie a dizajn 

Teológia 

Uniwersytet Wrocławski 

Žurnalistika 

Moderné ES-jazyky 

Filológia 

Uniwersytet Zielonogórski Pedagogika 

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej 

Fyzioterapia 

Humanitné vedy 

Management 
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Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Sociálna práca 

Výtvarná výchova 

Žurnalistika 

Wyższa Szkola Biznesu, Nowy Sacz 

Informatika 

Management 

Psychológia 

Wyższa Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna 

"Ignatianum" w Krakowie 

Pedagogika 

Humanitné vedy 

Wyższa Szkola Komunikowania i Mediów 

Spolecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 
Komunikačné a informačné vedy 

Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej  

w Toruniu 

Informatika 

Žurnalistika 

Portugalsko 

Universidade Catolica Portuguesa 
Vzdelávanie a učiteľstvo 

Psychológia 

Rakúsko 

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz 
Humanitné vedy 

Pedagogika 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz Hudba a hudobné vedy 

Severné Írsko 

St. Mary´s University College Belfast 

Geografia 

História 

Filológia 

Matematika 

Pedagogika 

Teológia 

Výtvarné umenie 

Slovinsko 

Univerza v Ljubljani Teológia 

Španielsko 

Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus  

de Avila 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 

Taliansko 

Libera Università Maria Santissima Assunta, Roma 

Vzdelávanie a humanitné vedy 

Žurnalistika 

Psychológia 

Sociálna práca, Účtovníctvo 

Instituto Superiore di Studi Musicali – 

Conservatorio „G.F.Ghedini“  

di Cuneo 

Hudba 

Turecko 

İstanbul Üniversitesi Matematika, IT 
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Pamukkale Universitesi 
Pedagogika 

Matematika, IT 

Yasar Üniversitesi 

Informatika 

Lingvistika 

Management 

Výtvarná výchova 
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XII. SYSTÉM KVALITY  

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ 

 

12.1 Manažment vysokej školy 

Manažment kvality na KU je premýšľaný a uskutočňovaný v tomto období riešením dvoch EU projektov, ale aj 

diskusiou orgánov KU, ktorých výsledkom je Metodika zostavovania hodnotiacej správy o kvalite a návrh 

aplikačnej smernice.  

 

12.1.1 Projekt „Posilnenie kultúry kvality na KU“ 

V rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV‐2009/1.2/01‐SORO – Podpora inovatívnych foriem vzdelávania 

na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, rámcová aktivita 1.2.2.  Zefektívnenie 

správy a manažmentu vysokých škôl) sa od 3. mája 2010 na KU realizuje projekt „Posilnenie kultúry kvality na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku“. Hlavným cieľom projektu je, aby sa KU stala v dlhodobej perspektíve vedúcim 

pracoviskom v uplatňovaní inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ a zaviesť systém manažérstva 

kvality na úrovni  zúčastnených súčastí, ktorými sú tieto súčasti KU: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, 

Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU. 

 

V roku 2011 v rámci realizácie projektu prebiehali 3 aktivity:  

 do apríla 2011 - aktivita 1.1. Analýza súčasného stavu vnímania a rešpektovania princípov komplexného 

manažérstva kvality, 

 do mája 2011 - aktivita 1.2 Výber a prispôsobenie modelu systému manažérstva kvality, 

 od mája do konca roku 2011 bola v realizácii aktivita 1.3 Implementácia modelu do prostredia KU. 

 

Výstupom aktivity 1.1. boli činnosti: 

 Prieskum poznatkov a vnímania princípov komplexného manažérstva kvality zamestnancami KU 

Ružomberok, výstupom bolo určenie úrovne poznatkov a očakávaní zamestnancov (výsledky 

prieskumu sú súčasťou Výročnej správy PF KU 2010); 

 1.1.2 Analýza priebehu procesov z pohľadu kategorizácie, určenia vstupov, výstupov, merateľných 

ukazovateľov a zaznamenanie ich hodnôt. Výstupom je vypracovaná základná verzia procesnej mapy, 

súčasťou ktorej sú záznamy o hodnotách určených ukazovateľov; 

 1.1.3   Analýza požiadaviek zainteresovaných strán – výstupom je súpis požiadaviek konkrétnych 

zainteresovaných strán s prioritnou orientáciou na zákazníkov; 

 1.1.4 Analýza riadiacej dokumentácie KU, výstupom ktorej je súpis platných dokumentov a ich 

priradenie k riadiacim, realizačným a podporným procesom. 

Všetky aktivity boli smerované k tomu, aby sa určil východiskový stav k rozpracovaniu ďalších detailných 

krokov smerujúcich k vytvoreniu kultúry kvality na univerzite pomocou implementácie vhodného vnútorného 

modelu kvality. Aktivity boli vykonávané realizačným tímom s podporou odborných konzultantov 

a zahraničného experta.   

 

Výstupom aktivity 1.2. boli činnosti: 

 1.2.1 – SWOT analýza dostupných modelov. Vypracovaná SWOT analýza jednotlivých modelov zo 

základného súboru slúžila na doplnenie údajov z analýzy, vykonanej v rámci aktivity 1.1. Výstupom je  

identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pre každý model jednotlivo;  

 1.2.2 – Určenie kritérií na výber najvhodnejšieho modelu. Na základe výstupov z predbežného 

prieskumu, vykonaného v rámci prípravy projektu a na základe výsledkov podrobnej analýzy boli 

navrhnuté, diskutované a zainteresovanými stranami odsúhlasené  kritériá, podľa ktorých je možné 

posudzovať jednotlivé modely zo základného súboru. Odsúhlasené kritériá boli vážené, aby sa určila 

prípadná rozdielnosť ich vplyvu na zlepšenie riadiacich a vzdelávacích procesov Katolíckej univerzity. 

Výstupom je súbor kritérií, ktorý bol rešpektovaný pri výbere najvhodnejšieho modelu kvality; 

 1.2.3 – Použitie multikriteriálnej analýzy na určenie najvhodnejšieho modelu. Prostredníctvom matice 

priorizácie boli určené najvhodnejšie modely, prezentované na verejnej diskusii so zamestnancami KU 

s cieľom získať všeobecnú akceptáciu modelov prostredníctvom vysvetľovania, zdôvodňovania 
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a hľadania konsenzu. Výstupom bolo určenie modelov, ktoré budú v ďalších aktivitách použité ako 

jednotný a hlavný nástroj zlepšovania kvality riadiacich a vzdelávacích procesov KU;    

 1.2.4 – Identifikácia prípadných problémových oblastí pri implementácii modelu. Na základe slabých 

stránok, hrozieb, identifikovaných v rámci SWOT analýzy (1.2.1), ako aj na základe výstupov analýzy 

z aktivity  1.1 (odpovede na otvorené otázky smerované na určenie potenciálu zlepšovania) boli 

identifikované a kategorizované problémové oblasti (riziká), ktoré je potrebné zohľadniť pri 

prispôsobení modelu a príprave plánu implementácie modelu určeného na zlepšovanie riadiacich 

a vzdelávacích procesov. Výstupom boli námety na prispôsobenie modelu a základ plánu 

implementácie modelu manažérstva kvality do prostredia KU. 

Táto aktivita mala určenú cieľovú skupinu len v činnosti 1.2.2 a 1.2.4, a to manažment univerzity. Ostatné činnosti 

mali charakter riešenia úloh „za stolom“, teda išlo o odborné práce využívajúce znalosti odborných pracovníkov, 

údaje a poznatky získané z predchádzajúcich činností projektových aktivít. 

 

Od 1.6.2011 do 31.12.2011 prebiehala aktivita 1.3.1 – Fáza prispôsobenia modelu. Táto bola zameraná na čo 

najjednoduchšie prekonanie problémových oblastí pri posilňovaní kultúry kvality KU. Súčasťou aktivity je 

príprava príručky na aplikáciu modelu do prostredia KU, ktorý predstavuje hlavný výstup činnosti. Aktivita 

bude ukončená v júni 2012. 

 

12.1.2 Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ 

KU realizuje od 1.11.2011 v rámci Operačného programu Vzdelávanie OPV-2010/1.2/02-SORO (Reforma systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti) projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“, 

(ITMS kód Projektu: 26110230044). 

 

Ciele projektu: 

Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov na KU za účelom adaptácie univerzity na 

potreby vedomostnej spoločnosti 

Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality vzdelávania na univerzite zavedením systému priameho merania kvality 

vzdelávania 

Špecifický cieľ 2: Vytvorenie podmienok na zavedenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na 

báze európskych štandardov ESG 

Špecifický cieľ 3: Podpora rozvoja kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji zavedením objektívneho 

hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja 

 

Ciele aktivít: 

Aktivity 1.1. – 1.20.:   

 navrhnúť a overiť priamy systém merania kvality  študijného programu  pomocou vybraných 

relevantných ukazovateľov 

 návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania  

 návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti 

týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania 

 návrh a overenie systému hodnotenia účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe  a vybraných relevantných ukazovateľov 

Aktivity sa realizujú v rámci študijných programov 7553911 Didaktika hudby, 7561800 Sociálna práca,  6161800 

Katolícka teológia, 5602700 Ošetrovateľstvo,  7222700 Žurnalistika. 

 

Aktivity 2.1. – 2.3.: 

 návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG 

 návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti  

v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality  vysokoškolského vzdelávania 

 návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia kvality 

vzdelávania 

Aktivita 3.1. – 3.3.: 

 návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume  

 návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti  

v hodnotení výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume  
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 návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov 

univerzity vo výskume 

 

Od novembra 2011 sa začali realizovať prípravné fázy jednotlivých aktivít, v rámci ktorých prebehlo školenie 

odborných garantov špecifických cieľov a členov realizačných tímov so zameraním na zvládnutie metodiky 

a tvorby systémov kvality a vzájomného porovnávania systémov kvality so zameraním na oblasť vzdelávania, 

prioritne podľa európskych štandardov ESG. Následne sa začalo s analýzou východiskových podmienok 

a zmapovanie existujúceho stavu KU a s oboznámením sa so stavom a metodikou hodnotenia kvality 

vzdelávania na iných vysokých školách a univerzitách. 

 

Riešenie daných projektov napomáha napĺňať konkrétne úlohy v oblasti kvality vzdelávania, vedy 

a administrácie, ktoré od vysokých škôl vyžaduje § 87a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom 

znení. 

 

Osobitným nástrojom na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality vzdelávania poskytovaného na 

KU je schválená  Metodika zostavenia hodnotiacej správy o kvalite poskytovaného vzdelávania na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku. 

 

12.2 Metodika zostavenia hodnotiacej správy o kvalite poskytovaného vzdelávania na KU 

V súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ”) rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) 

vydáva túto metodiku, ktorá upravuje  zostavenie hodnotiacej správy a priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie 

úrovne kvality vzdelávania poskytovaného na KU. 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Táto metodika upravuje postup KU pri  priebežnom zisťovaní a vyhodnocovaní úrovne kvality nadobúdania 

vedomostí a rozvoja zručností, ktoré študent študijného programu získava absolvovaním jednotlivých 

vzdelávacích činností na KU, a stanovuje pravidlá ich vyhodnocovania podľa zákona o VŠ. 

(2) Pri vyhodnocovaní úrovne osvojenia si vedomostí a rozvoja zručností sa posudzuje: 

 a)  stav pred a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností, 

 b) dosiahnutý stav vedomostí a  zručností po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností vo vzťahu 

k profilu absolventa daného študijného programu.  

(3) Každá fakulta KU spravidla raz ročne:  

a) vyhodnocuje používané metódy vzdelávania a identifikuje aj ich prípadné nedostatky,  

b) vyhodnocuje pravidlá overovania kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, pričom sa snaží 

identifikovať aj ich prípadné nedostatky a venuje osobitnú pozornosť posúdeniu distribúcie hodnotení 

úspešnosti dosiahnutej kvality vedomostí a zručností (napr. percentuálne zastúpenie  hodnotení A, B, C, 

D, E, FX v danom predmete).  

Článok 2 

Pravidlá vyhodnocovania nadobúdaných vedomostí a rozvoja zručností 

(1) Vyhodnocovanie úrovne vedomostí a zručnosti študentov sa uskutočňuje pred a po absolvovaní 

jednotlivých vzdelávacích činností vo vybraných predmetoch jednotlivých študijných programov. 

Vybrané predmety spomedzi profilových predmetov daného študijného programu určuje garant 

študijného programu. 

(2) Zápis o výsledkoch vyhodnocovania vedomostí pred a po absolvovaní predmetu sa vyhotovuje v listinnej 

podobe a podpisuje ho vedúci katedry, ktorá zabezpečuje výučbu daného predmetu. Vedúci katedry zápis 

v listinnej i elektronickej podobe predloží dekanovi fakulty, na ktorej sa študijný program realizuje, 

spravidla do 10 pracovných dní od začatia výučby daného predmetu v prípade vyhodnocovania 

vedomostí pred jeho absolvovaním a spravidla do 10 pracovných dní po ukončení skúškového obdobia 

semestra, v ktorom sa predmet vyučoval. 

(3) Pri vyhodnocovaní vedomostí pred absolvovaním predmetu sa vyhodnotia vedomosti minimálne 50% 

z počtu všetkých študentov, ktorí si predmet v danom akademickom roku zapísali.  

(4) Vedomosti z obsahu predmetu, ktorý majú študenti absolvovať, sa pred jeho začatím vyhodnocujú testom, 

ktorý obsahuje najmenej 10 uzavretých otázok s viacerými možnými odpoveďami, z ktorých správna musí 
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byť aspoň jedna. Za každú správnu odpoveď študent získa bod. Úspešnosť testu sa hodnotí v percentách 

správnych odpovedí.  

(5) Zručnosti z obsahu predmetu, ktorý majú študenti absolvovať, sa pred jeho začatím vyhodnocujú ich 

posúdením pri výkone danej zručnosti. Ak je zručnosť kvantifikovateľná odmeraním (napr. pri 

predmetoch z telesnej výchovy), hodnotí sa týmto meraním podľa stanovenej stupnice. Ak zručnosť nie je 

kvantifikovateľná, hodnotí sa podľa klasifikačnej stupnice A – FX.  

(6) Vedomosti z obsahu predmetu, ktorého štúdium sa ukončuje skúškou po jeho absolvovaní, sa 

vyhodnocujú na základe získaného hodnotenia klasifikačným stupňom A – FX.  

(7) Ak štúdium nejakého predmetu nie je ukončené skúškou po jeho absolvovaní, tak vyhodnocovanie 

nadobudnutých vedomostí a získaných zručností sa uskutočňuje na základe priebežného hodnotenia 

študijných výsledkov, pričom katedra, ktorá zabezpečuje výučbu takéhoto predmetu, si môže určiť ďalšie 

pravidlá na vyhodnocovanie vedomostí a zručností získaných absolvovaním predmetu. 

Článok 3 

Ročné hodnotiace správy a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

(1) Ak fakulta pri vyhodnocovaní podľa čl. 1 ods. 2 a 3 zistí nedostatky, príjme konkrétne a termínované 

opatrenia na ich odstránenie, ktoré schvaľuje vedecká rada príslušnej fakulty. 

(2) Každá fakulta KU spravidla raz ročne vypracúva hodnotiacu správu o úrovni kvality vzdelávania 

poskytovaného na fakulte v príslušnom akademickom roku. Správa obsahuje hodnotenie v súlade s čl. 1 

ods. 2 a 3, ako aj vyhodnotenie plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa ods. 1 tohto 

článku.  

(3) Dekan fakulty predloží hodnotiacu správu o úrovni kvality poskytovaného vzdelávania rektorovi KU 

najneskôr do 2 mesiacov po ukončení hodnoteného akademického roka, pričom prvú hodnotiacu správu 

doručí rektorovi najneskôr do 31. 7. 2012. Hodnotiacu správu predkladá aj na rokovanie vedeckej rady 

fakulty. 

(4) KU spravidla raz ročne vypracúva hodnotiacu správu o úrovni kvality vzdelávania poskytovaného na KU, 

ktorá obsahuje hodnotenie v súlade s čl. 1 ods. 2 a 3, ako aj vyhodnotenie plnenia opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov podľa ods. 1 tohto článku. 

(5) Rektor KU predloží hodnotiacu správu o úrovni kvality vzdelávania poskytovaného na KU Vedeckej rade 

KU a Akreditačnej komisii, pričom prvú hodnotiacu správu doručí Akreditačnej komisii v súlade s § 113ab 

ods. 1 zákona o VŠ najneskôr do 31. augusta 2012.  

 

12.3 CAF tím KU 

Začiatkom strategického a systematického rozvoja kvality KU je samohodnotenie podľa modelu CAF, ktorého 

cieľom je zvyšovanie výkonnosti organizácií verejnej správy. Na KU bol menovaný CAF tím v zložení: 

Garant implementácie modelu CAF: prof. OLEKŠÁK 

Kritérium 1: Vodcovstvo - prof. MORICOVÁ 

Kritérium 2: Stratégia a plánovanie - prof. HIŠEM, prof. OLEKŠÁK 

Kritérium 3: Zamestnanci  - Ing. LIEBSCHEROVÁ 

Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje   

4.1 Vytvára a zavádza kľúčové partnerské vzťahy -  doc. LAPKO 

4.2 Vytvára a realizuje partnerstvá so zákazníkmi -  doc. KADUČÁKOVÁ 

4.3 Riadi finančné zdroje - Ing. GAZDA  

4.4 Riadi informácie a vedomosti - Ing. VOREK  

4.5 Riadi technológie - doc. STOLLÁROVÁ 

4.6 Riadi zariadenia - Ing. ŽAKAROVSKÁ 

 

Kritérium 5: Procesy - doc. JABLONSKÝ, doc. LITTVA 

Kritérium 6: Výsledky vo vzťahu k zákazníkovi/občanovi - prof. AKIMJAK, KEREKEŠ, PhD. 

Kritérium 7: Výsledky vo vzťahu k zamestnancom -  Ing. HUSARČÍKOVÁ 

Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločnosti - KULLA, PhD. 

Kritérium 9: Kľúčové výsledky výkonnosti - Ing. JURČOVÁ,  TKAČIK, PhD.,  Bc. MOJŠOVÁ 
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12.4 Návrh smernice rektora o zabezpečovaní kvality na KU 

V súčasnej dobe je v štádiu pripomienkového konania Smernica o manažérstve kvality, ktorej neoficiálnu 

pracovnú verziu tu publikujeme: 

 

V súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ”), vychádzajúc z poslania Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej 

len „KU“ alebo „univerzita“), s cieľom iniciovať proces trvalého zlepšovania rektor KU vydáva túto smernicu 

o systéme hodnotenia a zabezpečovania kvality na univerzite. 

 

Článok 1 

Systém hodnotenia kvality 

(1) Nástrojom komplexného manažérstva kvality na KU je model CAF, ktorý univerzite poskytuje účinný 

systém pre iniciáciu procesu trvalého zlepšovania. 

(2) Samohodnotenie podľa modelu CAF umožňuje univerzite systematický rozvoj kvality. Samohodnotenie 

sa uskutočňuje raz za dva roky (v zmysle § 87a zákona o VŠ).  

(3) Samohodnotenie sa vzťahuje na celú univerzitu. 

(4) Záverečnú samohodnotiacu správu vypracúvajú členovia CAF tímu menovaní rektorom KU.  

(5) Širšie vedenie KU do 3 mesiacov od predloženia samohodnotiacej správy rektorovi prerokuje návrhy 

aktivít zlepšovania zo samohodnotiacej správy a určí prioritné oblasti zlepšovania, ktoré následne 

predloží rektor na schválenie Vedeckej rade KU.  

(6) Hlavné zistenia samohodnotenia, oblasti zlepšovania a plánované aktivity sa zverejňujú vo webovom 

sídle univerzity. 

(7) Za začlenenie akčného plánu zlepšovania CAF vyplývajúceho zo samohodnotenia do strategického 

plánovania na úrovni univerzity zodpovedá rektor, na úrovni fakulty – dekan. 

 

Článok 2 

Hodnotenie kvality vzdelávania 

A. Priebežné hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania  

(1) Pri priebežnom zisťovaní a vyhodnocovaní úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností 

(ďalej len „vyhodnocovanie vedomostí“), ktoré študent študijného programu získava absolvovaním 

jednotlivých vzdelávacích činností na KU, univerzita postupuje podľa pravidiel, ktoré sú určené 

v metodike zostavenia hodnotiacej správy na KU (ďalej len „metodika“) schválenej Akreditačnou 

komisiou. 

(2) Priebežné vyhodnocovanie vedomostí sa uskutočňuje na každej fakulte KU spravidla raz ročne, pričom 

fakulta vyhodnocuje aj používané metódy vzdelávania so snahou identifikovať ich prípadné nedostatky. 

V prípade zistenia nedostatkov fakulta príjme konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie.  

(3) Fakulty KU vypracúvajú hodnotiacu správu o úrovni kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností 

za príslušný akademický rok (ďalej len „hodnotiaca správa“). Nevyhnutné súčasti hodnotiacej správy 

a termíny jej odovzdania sú určené v metodike. Hodnotiacu správu prerokuje a návrh opatrení na 

odstránenie nedostatkov schvaľuje vedecká rada príslušnej fakulty. Hodnotiacu správu môže byť súčasťou 

výročnej správy o činnosti fakulty. 

(4) Na základe hodnotiacich správ z fakúlt univerzita vypracúva hodnotiacu správu o kvalite vzdelávania 

poskytovaného na KU, ktorú predkladá Akreditačnej komisii a zverejňuje v súlade s § 87a ods. 5 zákona 

o VŠ. 

(5) Fakulta si minimálne pre 50% akreditovaných študijných programov vytvorí a udržuje zoznam 

relevantných potenciálnych zamestnávateľov (spravidla troch, pričom môžu byť rovnakí pre rôzne 

študijné programy), ktorých raz za dva roky vyzve, aby zhodnotili úroveň kvality vedomostí a zručností 

absolventov študijného programu, ktorých zamestnali v uplynulých dvoch rokoch. Vyhodnotenie ich 

stanovísk môže byť súčasťou hodnotiacej správy fakulty o úrovni kvality nadobúdania vedomostí 

a zručností jej študentov. Na základe podnetu fakúlt koordinuje kontakty so zamestnávateľmi prorektor 

pre vzdelávanie.  

 

B. Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov  

(1) V súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o VŠ študenti KU majú právo aspoň raz ročne vyjadriť sa formou 

anonymného dotazníka o kvalite výučby a o učiteľoch.  

(2) Anonymné hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných 2 týždňov prednáškového obdobia každého 

semestra. Realizuje sa spravidla formou skupinového vyplnenia dotazníka predmetu študentmi 
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(1 dotazník pre maximálne 30 študentov). Anonymné hodnotenie sa môže uskutočniť aj elektronickou 

formou vyplnením dotazníka v akademickom informačnom systéme jednotlivými študentmi.  

(3) Štandardný formulár dotazníka používaného na anonymné hodnotenie kvality výučby je jednotný 

a záväzný pre všetky fakulty KU. Schvaľuje ho Vedecká rada KU, pri čom na jej rokovanie o tomto bode 

sú prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou Akademického senátu KU. 

(4) Za vyhodnotenie dotazníkov z anonymného hodnotenia kvality výučby a učiteľov zodpovedá dekan. 

S výsledkami hodnotenia sa má právo oboznámiť vyučujúci hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej 

katedry a to po skončení skúškového obdobia daného semestra, najneskôr však 2 mesiace po uskutočnení 

hodnotenia. 

(5) Vyhodnotenie dotazníkov z anonymného hodnotenia je súčasťou hodnotiacej správy o kvalite vzdelávania 

poskytovaného na fakulte. 

 

C. Hodnotenie predmetu 

(1) Hodnotenie každého povinného predmetu sa uskutočňuje jedenkrát za dva roky a jeho cieľom je posúdiť 

kvalitu výučby daného predmetu, pričom sa obsah predmetu a forma jeho výučby porovnáva aj 

s koncepciou analogických predmetov na renomovaných zahraničných univerzitách. 

(2) Hodnotenie predmetu uskutočňuje gestorské pracovisko (spravidla katedra), na ktorom pôsobí garant 

predmetu. Za realizáciu hodnotenia predmetu zodpovedá vedúci gestorského pracoviska. Na hodnotení 

predmetu sa zúčastňujú všetci učitelia, ktorí zabezpečujú jeho výučbu. 

(3) Štandardný formulár hodnotenia predmetu a pravidlá realizácie hodnotenia sú jednotné a záväzné pre 

všetky fakulty a pracoviská KU. Schvaľuje ich Vedecká rada KU, pri čom na jej rokovanie o tomto bode sú 

prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou Akademického senátu KU. 

(4) Kritériami hodnotenia predmetu sú najmä obsahové zameranie predmetu, vhodnosť jeho zaradenia do 

študijného programu, forma a rozsah výučby, význam predmetu pre naplnenie profilu absolventa daného 

študijného programu.   

(5) Výsledky hodnotenia predmetu slúžia garantovi študijného programu a vedeniu gestorského pracoviska 

pri rozhodovaní o aktualizácii informačného listu predmetu a o zmenách v uskutočňovaných študijných 

programoch tak, aby sa zabezpečilo skvalitnenie obsahového zamerania predmetu, ako aj používané 

formy a metódy jeho výučby. 

 

D. Hodnotenie študijného programu 

(1) Hodnotenie každého študijného programu sa uskutočňuje spravidla raz za 6 rokov a jeho cieľom je 

posúdiť kvalitu a obsahové zameranie daného študijného programu. Pri hodnotení sa vychádza 

z uskutočnených hodnotení predmetov formou dotazníkov, ako aj iných hodnotení (interných aj 

externých), pričom sa študijný program porovnáva aj s koncepciou analogických študijných programov na 

renomovaných zahraničných univerzitách. 

(2) Hodnotenie študijného programu uskutočňuje gestorské pracovisko (spravidla katedra), na ktorom pôsobí 

garant študijného programu, v spolupráci s pracoviskami, ktoré sa podieľajú na realizácii výučby daného 

študijného programu. Hodnotenia sa môžu zúčastniť aj prizvaní externí odborníci z praxe. Za realizáciu 

hodnotenia študijného programu zodpovedá vedúci gestorského pracoviska. V prípade medzikatedrovo 

uskutočňovaných študijných programov určuje gestorskú katedru dekan. 

(3) Štandardný formulár hodnotenia študijného programu a pravidlá realizácie hodnotenia sú jednotné 

a záväzné pre všetky fakulty a pracoviská KU. Schvaľuje ich Vedecká rada KU, pri čom na jej rokovanie 

o tomto bode sú prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou Akademického senátu KU.  

(4) Kritériami hodnotenia študijného programu sú najmä súlad názvu študijného programu s jeho 

obsahovým zameraním, súlad predmetov študijného programu s profilom absolventa tohto programu, 

nadväznosť zaradenia jednotlivých predmetov, adekvátnosť rozsahu výučby predmetov, súlad študijného 

programu s požiadavkami praxe, s najnovšími trendmi a tendenciami na renomovaných zahraničných 

univerzitách. 

(5) Za vypracovanie hodnotenia študijného programu zodpovedá jeho garant, ktorý predkladá hodnotenie 

dekanovi príslušnej fakulty najneskôr do jedného mesiaca od uskutočnenia hodnotenia. Dekan poskytuje 

bezodkladne kópiu hodnotenia rektorovi KU. 

(6) Výsledky hodnotenia študijného programu slúžia vedeniu fakulty a vedeniu univerzity pri rozhodovaní 

o aktualizácii a prípadných zmenách v študijnom programe s cieľom zabezpečiť jeho skvalitnenie. 
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Článok 3 

Hodnotenie kvality vedy, výskumu a umenia 

(1) Hodnotenie kvality vedy, výskumu a umenia sa uskutočňuje na každej fakulte KU minimálne raz ročne. 

Jeho cieľom je posúdiť kvalitu výsledkov dosahovaných v oblasti vedy, výskumu a umenia, pričom sa 

pozornosť sústreďuje najmä na hodnotenie tých výkonov vo vedeckej a umeleckej činnosti, ktoré sú 

najviac oceňované v pravidlách externého hodnotenia vysokých škôl (pri komplexnej akreditácii, 

v hodnotení ARRA, v metodike rozdeľovania dotácie verejným vysokým školách zo strany MŠVVaŠ SR 

atď.). Na základe zistených poznatkov o úrovni kvality vedy, výskumu a umenia fakulta prijíma účinné 

opatrenia napomáhajúce rast kvality. Za realizáciu hodnotenia kvality vedy, výskumu a umenia a prijatie 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na fakulte zodpovedá dekan. 

(2) Fakulty KU vypracúvajú ročnú hodnotiacu správu o úrovni kvality vedy, výskumu a umenia za príslušný 

kalendárny rok. Dekan fakulty najneskôr do 2 mesiacov po ukončení hodnoteného roka predloží 

hodnotiacu správu rektorovi KU. Hodnotiacu správu predkladá aj na rokovanie vedeckej rady fakulty 

v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ a je súčasťou výročnej správy o činnosti fakulty. Vedecká rada 

fakulty schvaľuje aj návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

(3) Na základe hodnotiacich správ z fakúlt univerzita vypracúva ročnú hodnotiacu správu o kvalite vedy, 

výskumu a umenia KU, ktorú rektor predkladá Vedeckej rade KU v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona 

o VŠ. Vedecká rada KU schvaľuje aj návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Článok 4 

Hodnotenie kvality medzinárodných vzťahov a internacionalizácie 

(1) Hodnotenie kvality medzinárodných vzťahov a internacionalizácie sa uskutočňuje minimálne raz ročne. 

Využíva sa pri ňom predovšetkým prieskum názorov vysielaných učiteľov, študentov a zamestnancov na 

kvalitu medzinárodných mobilít zabezpečovaných KU najmä v rámci programu Erasmus a prieskum 

názorov prijímaných zahraničných študentov, učiteľov a zamestnancov na kvalitu medzinárodných 

mobilít uskutočňovaných na KU. Cieľom hodnotenia je získanie informácií, ktoré budú viesť 

k skvalitneniu pôsobenia KU v oblasti medzinárodných vzťahov a k prijatiu účinných opatrení 

napomáhajúcich rast kvality.  

(2) Za realizáciu hodnotenia kvality medzinárodných vzťahov a internacionalizácie zodpovedá prorektor, 

v kompetencii ktorého je oblasť mobilít a zahraničných vzťahov. 

 

12.5 Kvalita vzdelávania 

Systém zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania na fakultách vychádza:  

1.  z procesu akreditácie a  posúdenia spôsobilosti uskutočňovať študijný program a právo udeľovať 

zodpovedajúci akademický titul,  

2.   z hodnotenia úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti z pohľadu vedeckých rád fakúlt KU,  

3. z  názorov študentov na kvalitu poskytovaného vzdelávacieho procesu. 

V súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách majú študenti právo vyjadriť sa ku 

kvalite vyučovacieho procesu vrátane kvality učiteľov. Možnosť vyjadriť svoj názor formou anonymného 

skupinového dotazníka majú študenti dvakrát ročne – vyjadrujú sa ku kvalite poskytovaného vzdelávania 

v jednotkách študijného programu zimného i letného semestra. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že 

študenti vyjadrili spokojnosť s kvalitou výučby poskytovanou vedecko‐pedagogickými pracovníkmi KU. 

Explicitne zdôraznili nasledujúce pozitíva výučby a vyučujúcich: 

 zodpovedný a profesionálny prístup učiteľa 

 ústretový prístup 

 pripravenosť na príslušnú tému s využitím moderných prostriedkov (najmä power-point, filmové 

prezentácie) 

 schopnosť odbornej reakcie na otázky študentov 

 vhodné (názorné, jasné) vysvetlenie problematiky 

 vysokú úroveň vedomostí vyučujúcich 

 schopnosť didaktickej aplikácie vedomostí vyučujúceho 

 zaujímavosť predmetu 

 zapájanie študenta do odborných polemík 

 snahu učiteľa podnietiť študentov ku kritickým analýzam a rozvíjanie kritického myslenia 

 učiteľa ako pozitívny motivačný faktor 

 medzipredmetovú prepojenosť informácií  
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 využitie „hand-outov“ pripravených učiteľmi 

 

Prehľad kritických názorov, resp. očakávaní študentov vo vzťahu k poskytovaným predmetom: 

 očakávanie pestrejšieho rozsah predmetu 

 vedecká úroveň prednášok, ktorá môže mať aj demotivačný účinok 

 zaobchádzanie so študentmi ako „v rukavičkách“ 

 dominancia písomných skúšok nad ústnymi 

 príliš vysoké požiadavky kladené na predmet 

 

Počas roka univerzita nezaznamenala ani jednu sťažnosť na kvalitu a priebeh výučby, ktorú by musela riešiť.  

Počet študentov, ktorí štúdium zanechali, prerušili, prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo boli zo štúdia 

vylúčení: Z celkového počtu študentov zapísaných na bakalárske a magisterské študijné programy má podiel 

91,66 % študentov, ktorí pokračovali v štúdiu v nasledovnom roku. Množina tých, ktorí do ďalšieho roku štúdia 

nepostúpili, je diferencovaná:  3,79 % z nich zanechalo štúdium (zákon o vysokých školách, § 66 ods. 1 písm. a)), 

1,7 % z nich štúdium prerušilo  (zákon o vysokých školách, § 64 ods. 1), 2,85 % z nich bolo vylúčených pre 

neplnenie študijných povinností (zákon o vysokých školách, § 64 ods. 1, písm. c)). 

 

Podiel študentov, ktorí štúdium zanechali, prerušili, prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo boli zo štúdia 

vylúčení (stav k 31.10.2011) 

 

Fakulta KU 
Prerušené 

štúdium 

Prekročili 

štandardnú 

dĺžku 

štúdia 

Zanechalo 

štúdium 

Vylúčených pre 

nesplnenie 

študijných 

povinností 

Vylúčených – 

disciplinárne 

konanie 

Filozofická fakulta KU 16 47 45 78 0 

Pedagogická fakulta KU 64 134 170 108 0 

Teologická fakulta KU 25 0 16 13 0 

Fakulta zdravotníctva KU 27 44 63 22 0 

Spolu: 132 225 294 221 0 

Podiel v % 1,7 2,9 3,79 2,85 0 

 

Študenti v oblasti informačných technológií na KU využívajú odborné počítačové učebne s notebookmi,  

s audiovizuálnou technikou, zastrešenou  multimediálnymi počítačmi vybavených s dokumentačnou 

a priestorovou kamerou, čím ponúka možnosti pre audiovizuálne konferencie. Vybavenie učební 

s prezentačnými notebookmi, dataprojektormi,  jednoduchou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi 

tabuľami rozširuje možnosť zvyšovania technickej úrovne výučby. 

 

 

POMER VOĽNE DOSTUPNÝCH POČÍTAČOV S POTREBNÝM PROGRAMOVÝM VYBAVENÍM NA 

ŠTUDENTA DENNÉHO ŠTÚDIA (BC. + MGR.)  (Počet študentov na 1 počítač DF) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Filozofická fakulta KU  10 8 9 9 

Pedagogická fakulta KU  46 20 9 7 

Teologická fakulta KU 6 3 2 2 

Fakulta zdravotníctva KU 25 22 7 6 

 

Dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumnej činnosti každoročne hodnotí na svojom zasadaní Vedecká rada 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

12.6 Kvalita tvorivej činnosti 

Na získanie vedomostí alebo špecifického know-how z praktických skúseností zo zahraničia sa zamestnanci KU 

zúčastňujú výskumných a výskumno-pedagogických pobytov v rámci rôznych grantových schém (napr. 

Erasmus), stáží, školení alebo konferencií. V roku 2011 bol zaznamenaný vzostup. Fyzický počet vyslaných 

zamestnancov bol 184, čo  predstavuje nárast o 334 % oproti predchádzajúcemu roku. 
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K zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej činnosti prispieva aj každoročné udeľovanie Ceny rektora KU za 

vedeckú a umeleckú činnosť vysokoškolským učiteľom KU zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas 

počas celého kalendárneho roka, za ktorý sa cena udeľuje. Cena sa udeľuje podľa zaradenia k 31. decembru 

príslušného roku v kategóriách: 

a) profesor (aj mimoriadny profesor), 

b) docent, 

c) odborný asistent s PhD. (ArtD., CSc., DrSc.). 
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KONTAKTNÉ ÚDAJE  

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Námestie Andreja Hlinku 60 

034 01 Ružomberok 

 

Tel.: 044 430 46 93 

Fax: 044 430 46 94 

 

IČO: 37 80 12 79 

DIČ: 20 21 51 24 27 

 

www.ku.sk 

e-mail: info@ku.sk 

 

Riaditeľ kancelárie rektora 

Mgr. Albert Kulla, PhD. 

mob.: +421 918 722 022 

albert.kulla@ku.sk 

 

Hovorca univerzity 

Mgr. Vladimír Buzna 

mob.: +421 918 337 402 

hovorca@ku.sk 

 

 

  

mailto:albert.kulla@ku.sk


 

 

PRÍLOHY  

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, 

ktoré nastal i  v  roku 2011: 

 

Harmonogram akademického roku 2011/2012 bol prijatý 11. 2. 2011, nadobudol platnosť dňom podpisu (11. 2. 

2011). 

 

Smernica rektora č. 1/2011 na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok bola vydaná 1. 3. 

2011, nadobudla účinnosť dňom podpisu (1. 3. 2011).  

 

Novelizovaná smernica rektora č. 2/2011 o verejnom obstarávaní bola vydaná 1. 4. 2011, nadobudla účinnosť 

dňom podpisu (1. 4. 2011).  

 

Novelizovaný Organizačný poriadok KU bol schválený 19. 4. 2011 a nadobudol účinnosť 1. 9. 2011. 

 

Kolektívna zmluvu na rok 2012 bola podpísaná 30. 8. 2011, účinnosť nadobudne dňa 1. 1. 2012. 

 

Smernica č. 3/2011 o uznávaní dokladov o vzdelaní na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola vydaná 31. 8. 

2011 a nadobudla účinnosť 1. 9. 2011. 

 

Smernica rektora č. 4/2011 o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní bola vydaná 12. 9. 2011, účinnosť nadobudla 13. 9. 

2011. 

 

Novelizovaný Pracovný poriadok KU bol prijatý 4. 10. 2011, nadobudol účinnosť dňom podpisu (4. 10. 2011).  

 

Smernica rektora č. 5/2011 Platový poriadok KU bola vydaná 21. 11. 2011, nadobudla účinnosť dňom podpisu (21. 

11. 2011).  

 

Smernica rektora č. 6/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 

2012/2013 bola vydaná 12. 12. 2011, účinnosť nadobudne od 1. 9. 2012 a bude platiť do 31. 8. 2013. 

 

 

Aktuálne platné vnútorné predpisy v úplnom znení sú zverejnené na internetovej stránke www.ku.sk, v sekcii 

Úradná nástenka. 

 

 

 



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
Filozofická fakulta 1 722 2 724

2 240 1 241
1+2 0

3 54 1 18 2 75
1 016 4 18 2 1 040

Pedagogická fakulta 1 1 659 8 1 109 4 2 780
2 541 6 810 6 1 363

1+2 0
3 91 2 116 57 266

2 291 16 2 035 67 4 409
Fakulta zdravotníctva 1 498 2 182 8 690

2 205 6 211
1+2 0

3 2 2
500 2 387 14 903

Teologická fakulta 1 234 3 348 585
2 150 438 588

1+2 150 2 1 153
3 25 1 37 13 76

559 6 824 13 1 402
1 3 113 15 1 639 12 4 779
2 931 7 1 453 12 2 403

1+2 150 2 1 0 153
3 172 4 171 72 419

4 366 28 3 264 96 7 754

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Spolu Fakulta zdravotníctva

Spolu Teologická fakulta

Spolu Katolícka univerzita

Spolu podľa stupňov

Spolu

Spolu Filozofická fakulta

Spolu Pedagogická fakulta

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2011
Denná forma Externá formaStupeň      

štúdia
Fakulta



Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 3 355 4 450 3 886 3 250 2 717 3 128
2 122 731 1 560 1 270 925 938

1+2 1 364 1 035 679 279 184 152
3 53 55 57 124 169 176

Spolu 4 894 6 271 6 182 4 923 3 995 4 394

Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 5 464 4 462 2 938 1 679 1 637 1 651
2 556 823 760 833 1 459 1 465

1+2 757 518 136 81 9 1
3 166 201 195 214 259 243

Spolu 6 943 6 004 4 029 2 807 3 364 3 360

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 8 819 8 912 6 824 4 929 4 354 4 779
2 678 1 554 2 320 2 103 2 384 2 403

1+2 2 121 1 553 815 360 193 153
3 219 256 252 338 428 419

Spolu 11 837 12 275 10 211 7 730 7 359 7 754

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
Filozofická fakulta 1 178 178

2 101 101
1+2 13 13

3 2 1 3
294 0 1 0 295

Pedagogická fakulta 1 406 3 130 5 544
2 195 246 441

1+2 3 3 6
3 10 1 12 6 29

614 4 391 11 1 020
Fakulta zdravotníctva 1 59 90 2 151

2 7 80 87
1+2 0

3 0
66 0 170 2 238

Teologická fakulta 1 80 167 247
2 80 191 271

1+2 14 7 21
3 3 2 4 9

177 0 367 4 548
Spolu podľa stupňov 1 723 3 387 7 1 120

2 383 0 517 0 900
1+2 30 0 10 0 40

3 15 1 15 10 41
1 151 4 929 17 2 101

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 
akademickom roku 2010/2011

Fakulta
Stupeň      
štúdia

Spolu

Spolu Filozofická fakulta

Spolu Teologická fakulta

Spolu Katolícka univerzita

Denná forma Externá forma

Spolu Pedagogická fakulta

Spolu Fakulta zdravotníctva



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/      
účasť

Zápis/       
prijatie

Zápis/       
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

720 1 109 1 137 721 589 1,5 0,6 0,8 0,8

humanitné vedy 250 356 252 244 156 1,4 1,0 0,6 0,6
spoločenské a behaviorálne vedy 350 680 425 344 286 1,9 0,8 0,8 0,8

žurnalistika a informácie 40 74 55 55 37 1,9 1,0 0,7 0,9
ekonómia a manažment 180 318 307 190 187 1,8 0,6 1,0 1,0

nelekárske zdravotnícke vedy 290 588 569 393 227 2,0 0,7 0,6 0,8
Spolu 1 830 3 125 2 745 1 947 1 482 1,7 0,7 0,8 0,8

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2011



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/     
účasť

Zápis/      
prijatie

Zápis/      
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

260 425 417 270 260 1,6 0,6 1,0 1,0

humanitné vedy 45 12 8 8 8 0,3 1,0 1,0 0,2
spoločenské a behaviorálne vedy 200 205 115 106 88 1,0 0,9 0,8 0,4

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 140 256 179 120 111 1,8 0,7 0,9 0,8

nelekárske zdravotnícke vedy 80 37 37 20 15 0,5 0,5 0,8 0,2

Spolu 725 935 756 524 482 1,3 0,7 0,9 0,7

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

3 3 3 3 0,2 0,2 0,3 0,4

humanitné vedy 1 1 1 1 0,3 0,4 0,4 0,6
spoločenské a behaviorálne vedy 1 1 1 1 0,1 0,2 0,2 0,3

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 5 5 5 5 0,1 0,1 0,2 0,3

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/     

účasť
Zápis/      
prijatie

Zápis/      
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

285 367 320 209 197 1,3 0,7 0,9 0,7

humanitné vedy 80 29 17 17 17 0,4 1,0 1,0 0,2
spoločenské a behaviorálne 

vedy
185 213 207 152 140 1,2 0,7 0,9 0,8

žurnalistika a informácie 35 49 37 37 35 1,4 1,0 0,9 1,0
ekonómia a manažment 40 47 47 43 39 1,2 0,9 0,9 1,0
nelekárske zdravotnícke 20 4 4 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0

Spolu 645 709 632 458 428 1,1 0,7 0,9 0,7

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011
Denná forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/     

účasť
Zápis/      
prijatie

Zápis/      
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

230 452 450 219 202 2,0 0,5 0,9 0,9

humanitné vedy 45 20 17 16 15 0,4 0,9 0,9 0,3
spoločenské a behaviorálne 

vedy
200 278 268 218 190 1,4 0,8 0,9 1,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 60 89 89 56 54 1,5 0,6 1,0 0,9
nelekárske zdravotnícke 100 114 114 104 84 1,1 0,9 0,8 0,8

Spolu 635 953 938 613 545 1,5 0,7 0,9 0,9

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

671 535 370 306 81,9 69,5 86,4 76,7

humanitné vedy 44 32 32 31 89,8 94,1 97,0 96,9
spoločenské a behaviorálne 

vedy
389 383 309 279 79,2 80,6 83,5 84,5

žurnalistika a informácie 44 36 36 34 89,8 97,3 97,3 97,1
ekonómia a manažment 122 122 91 87 89,7 89,7 91,9 93,5
nelekárske zdravotnícke 96 96 87 76 81,4 81,4 83,7 90,5

Spolu 1 366 1 204 925 813 82,2 76,7 86,4 83,6

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

2 2 2 2 0,2 0,3 0,5 0,5

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy
2 1 1 1 0,4 0,2 0,3 0,3

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 4 4 3 3 2,9 2,9 3,0 3,2
nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 8 7 6 6 0,5 0,4 0,6 0,6

Spracovala: Bc. Jarmila Bellová, referentka pre sociálne štipendiá KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/     
účasť

Zápis/      
prijatie

Zápis/      
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

5 32 32 5 5 6,4 0,2 1,0 1,0

humanitné vedy 10 29 28 11 11 2,9 0,4 1,0 1,1
spoločenské a behaviorálne 

vedy
8 60 60 8 8 7,5 0,1 1,0 1,0

žurnalistika a informácie 3 12 12 3 3 4,0 0,3 1,0 1,0
nelekárske zdravotnícke vedy 3 2 2 2 2 0,7 1,0 1,0 0,7

Spolu 29 135 134 29 29 4,7 0,2 1,0 1,0

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011
Denná forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/     
účasť

Zápis/      
prijatie

Zápis/      
plán        

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

10 11 11 10 10 1,1 0,9 1,0 1,0

humanitné vedy 8 12 12 10 5 1,5 0,8 0,5 0,6

spoločenské a behaviorálne 
vedy

34 37 37 34 34 1,1 0,9 1,0 1,0

žurnalistika a informácie 3 2 2 3 3 0,7 1,5 1,0 1,0

nelekárske zdravotnícke vedy 4 2 2 0 0 0,5 0,0 0,0 0,0

Spolu 59 64 64 57 52 1,1 0,9 0,9 0,9

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

10 10 3 3 23,3 23,3 20,0 20,0

humanitné vedy 9 9 5 5 22,0 22,5 23,8 31,3
spoločenské a behaviorálne 

vedy
34 34 14 14 35,1 35,1 33,3 33,3

žurnalistika a informácie 7 7 1 1 50,0 50,0 16,7 16,7
nelekárske zdravotnícke vedy 3 3 1 1 75,0 75,0 50,0 50,0

Spolu 63 63 24 24 31,7 31,8 27,9 29,6

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

5 5 5 5 11,6 11,6 33,3 33,3

humanitné vedy 8 8 8 8 19,5 20,0 38,1 50,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy
13 10 10 10 13,4 10,3 23,8 23,8

žurnalistika a informácie 2 2 2 2 14,3 14,3 33,3 33,3
nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 28 25 25 25 14,1 12,6 29,1 30,9

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 
vznikla v ak. 

roku 
2010/2011 
povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť školné 

v externej 
forme

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť školné 
za prekročenie 

štandardnej 

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné

ktorým bolo 
školné 

odpustené

ktorým bolo 
školné 
znížené

Denná forma 1 370 0 367 3 21 159 163 59
2 68 0 68 0 4 23 25 5

1+2 20 0 20 0 1 24 20 6
3 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu denná forma 458 0 455 3 26 206 208 70
Externá forma 1 917 836 71 10 9 88 78 37

2 1 036 1 007 19 10 24 181 166 92
1+2 8 0 8 0 0 1 1 0

3 259 124 61 74 15 12 11 17
Spolu externá forma 2 220 1 967 159 94 48 282 256 146
obe formy spolu 1 1 287 836 438 13 30 247 241 96

2 1 104 1 007 87 10 28 204 191 97
1+2 28 0 28 0 1 25 21 6

3 259 124 61 74 15 12 11 17
Spolu 2 678 1 967 614 97 74 488 464 216

Spracovala: Soňa Hamzová, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2010/20011)
Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 
školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného



Podskupina študijných odborov

Stupeň 
dosiahnuté

ho 
vzdelania

Forma 
štúdia

2010 / 
2011

2009 / 
2008

2008 / 
2009

2007 / 
2008

2006 / 
2007

2005 / 
2006

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

1 D 1,86 3,51 62,28 67,46 62,74 61,59

1 E 0,85 0,00 84,09 72,49 73,77
1+2 D 100,00

2 D 1,24 90,70 94,33 88,89
2 E 0,00 84,49 100,00
3 D 0,00 4,35 85,71 100,00 50,00
3 E 0,00 14,29 12,50 33,33 33,33 100,00

humanitné vedy 1 D 0,00 5,49 52,00 48,59 53,75 63,04
1+2 D 16,67 56,00
1+2 E 80,00 57,14

2 D 0,00 60,98 89,83 100,00
2 E 62,96 95,56 100,00 100,00
3 D 0,00 0,00 0,00 33,33 60,00 0,00
3 E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

spoločenské a behaviorálne vedy 1 D 0,00 0,00 78,68 85,78 87,66 92,22
1 E 0,00 0,00 78,00 84,67 90,08
2 D 0,00 87,77 92,20 97,02 100,00
2 E 2,35 95,83 100,00 99,30 95,12 95,92
3 D 0,00 4,35 100,00 80,00 80,00
3 E 2,50 8,89 46,15 31,25 56,25

žurnalistika a informácie 1 D 3,13 32,00 76,74 70,27 78,43 61,73
2 D 0,00 95,65 96,30 100,00 50,00 100,00

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v 
danom akademickom roku k 31.12.2011 (v percentách)

Akademický rok začatia štúdia



3 D 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 50,00
3 E 0,00 0,00 0,00 33,33 40,00 0,00

ekonómia a manažment 1 D 0,0 0,0 73,56 71,19 75,66 85,12
1 E 0,0 0,0 75,93 71,25 72,86 68,12
2 D 0,0 94,74 97,30 97,30 100,00
2 E 0,0 98,97 95,16 88,00

nelekárske zdravotnícke vedy 1 D 0,0 0,0 68,6 71,3 82,5 74,2
1 E 0,0 0,0 79,3 87,9 84,9 84,8
2 D 0,0 100,0 97,7 88,6 84,6
2 E 0,0 97,6 95,8 94,8 98,9 99,2
3 D 0
3 E 0

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU



V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

FF 39 71,25 5 21 12 85,5 0 0
PF 18 78,25 0 1 10 58 0 0
FZ 10 30 0 0 2 10 0 0
TF 19 39,75 0 29 40 18,75 0 4/30
Spolu 86 219,25 5 51 64 172,25 0 0

V roku 2009/2010

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

FF 22 88,25 4 0 18 81,25 0 0
PF 24 103,75 0 4 11 50,50 0 0
FZ 4 12 0 0 2 8,00 0 0
TF 6 22,25 0 0 1 5 0 0
Spolu 56 226,25 4 4 32 144,75 0 0

Rozdiel 2011 a 2010 30 -7 1 47 32 27,5 0 0
Rozdiel v % 53,6 -3,1 25,0 1175,0 100,0 19,0 0,0 0,0

Spracovala: Mgr. Michaela Moldová - Chovancová, koordinátorka mobilít KU       
Zodpovedný: doc. Róbert Lapko, prorektor pre mobility KU

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie s 
akademickým rokom 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

prijatých 
študentov

Fyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov



P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor
Dátum 

začiatku 
konania

Dátum 
predloženia 
ministrovi

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)
v roku 2011 neboli predložené žiadne návrhy KU na vymenovanie za profesora

Inauguračné konanie

V tom počet 
žiadostí 
mimo 

vysokej školy
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2011

Spracoval a zodpovedá: doc. Stanislav Košč, prorektor pre vedu KU



Meno a priezvisko Študijný odbor
Dátum začiatku 

konania
Dátum udelenia 

titulu
Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie)
1. Anton Lauček teória a dejiny žurnalistiky 4.5.2010 30.3.2011 áno
2. Dr. Małgorzata Duda katolícka teológia 5.2.2011 4.7.2011 nie
3. Dr. Bogusław Konopka katolícka teológia 5.10.2010 4.7.2011 nie
4. ThDr. Anton Lisnik, PhD katolícka teológia 15.3.2011 4.7.2011 áno
5. Dr. Bogdan Zbroja katolícka teológia 5.2.2011 4.7.2011 nie
6.  PhDr. Alena Novotná, PhD. sociálna práca 22.7.2011 13.12.2011 áno
7.  dr Norbert Pikuła sociálna práca 26.7.2011 13.12.2011 nie
8. dr Urszula Domżał sociálna práca 9.8.2011 13.12.2011 nie
9. dr Zbigniew Kazimierz Domżał sociálna práca 9.8.2011 13.12.2011 nie

Habilitačné konanie
V tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011 2
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011 4
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011 5
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie 3
 - stiahnutie 1
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 1

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

9 46,7

Spracoval a zodpovedá: doc. Stanislav Košč, prorektor pre vedu KU

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2011



Funkcia
Počet 

výberových 
konaní

Priemerný 
počet 

uchádzačov na 
obsadenie 

pozície

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania neboli 
v pracovnom 

pomere s 
vysokou 
školou

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 
dobu určitú

Počet zmlúv 
uzatvorených 

na dobu 
neurčitú

Počet konaní 
bez 

uzatvorenia 
zmluvy

Počet konaní, 
do ktorých sa 

neprihlásil 
žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde bol 
prihlásený vš učiteľ, 

ktorý opätovne 
obsadil to isté miesto

Profesora 14 5 2,6 2,5 0 1 0 4
Docenta 33 6,47 4,12 3,4 0 1 1 14
Ostatné 94 7,97 4,04 3,5 0 0 0 61
Spolu 141 19,4 10,8 9,4 0 2 1 79

Zamestnanec Fyzický počet
Prepočítaný 

počet
VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 0,1
Ostatní 48 28,32
Spolu 49 28,42

Spracovala a za správnosť zodpovedá: Mgr. Marta Ondrejková, personálna manažérka KU

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2011



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2011

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, bez 
DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

Filozofická fakulta 65,26 10,5 11,5 0 36,33 6,93
Pedagogická fakulta 227,41 27,35 64,1 2 119,25 14,71
Teologická fakulta 54,68 10,65 9 0 23,58 11,45
Fakulta zdravotníctva 34,97 4 15,1 0 11,9 3,97

Spolu 382,32 52,5 99,7 2 191,06 37,06

Podiel v % 100 13,7 26,1 0,5 50,0 9,7

Podiel v % v 2010 14,49 24,23 0 49,08 12,2

Rozdiel 2011 - 2010 100,0 -0,8 1,8 0,5 0,9 -2,5

Spracovala a za správnosť zodpovedá: Mgr. Marta Ondrejková, personálna manažérka KU

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

FF 21 28 0 801 11 49 0 1
PF 69 155 0 753 40 209 0 0
FZ 6 40 0 0 6 36 0 0
TF 22 50 0 350 18 49 0 12

Spolu 118 273 0 1 904 75 343 0 13

V roku 2009/2010

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

FF 7 0 0 0 3 0 0 0
PF 23 23 0 0 36 36 0 0
FZ 21 17 0 85 1 5 0 0
TF 2 16 0 0 0 0 0 0

Spolu 53 56 0 85 40 41 0 0

rozdiel 65 217 0 1819 35 302 0 13

rozdiel v % 122,6 387,5 0,0 2 140,0 87,5 736,6 0,0 0,0

Spracovala: Mgr. Michaela Moldová - Chovancová, koordinátorka mobilít KU       
Zodpovedný: doc. Róbert Lapko, prorektor pre mobility

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie s 
akademickým rokom 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov



Záverečná 
práca

Počet 
predložených 
záverečných 

prác

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác bez PhD.

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác (odborníci 

z praxe)

Bakalárska 1 147 1 129 359 148 125

Diplomová 945 935 307 100 100

Dizertačná 42 41 30 0 1

Rigorózna 93 84 79 0 1

Spolu 2 227 2 189 775 248 227

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 
prácach predložených na obhajobu v roku 2011



V roku 2011

Kategória
fakulta

AAA, AAB,
 ABA, ABB

ACA, ACB, BAA, BAB, 
BCB, BCI, EAI, CAA, 

CAB, EAJ
FAI ADC, BDC

ADD, 
BDD

CDC, 
CDD

Ostatné Spolu

FF 13 13 11 4 5 0 287 333
TF 12 14 21 1 0 0 262 310
FZ 3 4 7 0 0 0 170 184
PF 26 63 44 15 2 0 741 891
Spolu 54 94 83 20 7 0 1 460 1 718

V roku 2010

Kategória
fakulta

AAA, AAB,
 ABA, ABB

ACA, ACB, BAA, BAB, 
BCB, BCI, EAI, CAA, 

CAB, EAJ
FAI ADC, BDC

ADD, 
BDD

CDC, 
CDD

Ostatné Spolu

FF 18 19 27 3 10 0 450 527
TF 29 40 29 0 0 0 447 545
FZ 1 5 6 4 0 0 267 283
PF 20 61 45 3 0 0 1 050 1 179
Spolu 68 125 107 10 10 0 2 214 2534

Rozdiel -14 -31 -24 10 -3 0 -754 -816
Rozdiel v % -20,6 -24,8 -22,4 100,0 -30,0 0,0 -34,1 -32,2

Spracovala: Mgr. Dana Kočibálová,  PhDr. Hana Mačalová, poverené pracovníčky UK KU       
Zodpovedná: RNDr. Soňa Hlinková, riaditeľka UK KU

Pozn. Rok 2010 aj 2011 boli porovnané s údajmi zo systému Dawinci a OPAC za vykazovacie obdobie 2010 (uzatvorené) a 2011 (predbežné) dňa 2. - 3. 5. 2012
Vykazovacie obdobie 2010 trvalo od 1.11.2009 - 30.4.2011
Vykazovacie obdobie 2011 trvalo od 1.5.2011- 30.4.2012 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie s rokom 
2010



V roku 2011
Kategória fakulta Z** Y** X**

TF 16 1
PF (HU) 46 63 21
PF (VU) 7 3 1
Spolu 53 82 23

V roku 2010
Kategória fakulta Z** Y** X**

TF 7 16
PF (HU) 69 40 33
PF (VU) 17 8 1
Spolu 93 64 34

Rozdiel -40 18 -11
Rozdiel v % -43,0 28,1 -32,4

Spracovala: Mgr. Dana Kočibálová, poverená pracovníčka UK KU       
Zodpovedná: RNDr. Soňa Hlinková, riaditeľka UK KU

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2011 a 
porovnanie s rokom 2010

Údaje za rok 2010 sú z výstupov zverejnených v CREPC za rok 2010: 
http://crepc.sk/crepc/vystupy_epc/archiv2010/euca2010/05_vysledne_vystupy_vykazovanie_2010/eucastats_
vvs19.pdf

Pozn. Údaje za rok 2011 pochádzajú z predbežných výstupov z CREPC za vykazovacie obdobie 2011: 
http://crepc.sk/crepc/vystupy_epc/creuc2011_predbezne/eucastats_vvs19.pdf



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 
titulu

Filozofická fakulta 3.1.6 politológia politológia DE S Bc.

Filozofická fakulta 3.1.9 psychológia psychológia D S Bc.

Filozofická fakulta 3.2.1 žurnalistika žurnalistika DE S Bc.

Filozofická fakulta 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúra anglický jazyk pre komerčnú prax DE A Bc.

Filozofická fakulta 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry nemecký jazyk a kultúra DE N Bc.

Filozofická fakulta 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra jazyk a kultúra Slovenska DE S Bc.

Filozofická fakulta 2.1.1 filozofia filozofia DE S Bc.

Filozofická fakulta 2.1.16 religionistika religionistika D S Bc.

Filozofická fakulta 2.1.7 história história DE S Bc.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) DE A Bc.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) DE N Bc.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademichých predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) DE S Bc.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo histórie (v kombinácii) DE S Bc.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademichých predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) DE S Bc.

Filozofická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) D S Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných
 k 1.9.2011



Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo   hudobného  umenia a cirkevná hudba DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta - 
Levoča

1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín

DE S Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo geografie  (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo   hudobného  umenia a spev DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky       DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky  (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo výtvarného umenia  DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo biológie  (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo fyziky   (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného umenia   (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného umenia  a hra na klávesové nástroje DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo chémie   (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.4 Pedagogika Pedagogika DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta - 
Levoča

Liečebná pedagogika Liečebná pedagogika DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta - 
Levoča

1.1.6 špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta - 
Stará Ľubovňa

3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE SA* Bc.

Pedagogická fakulta - 
Dolný Kubín

3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE SA* Bc.



Fakulta zdravotníctva 7.4.1 ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo DE S Bc. 

Fakulta zdravotníctva 7.4.4 pôrodná asistencia Pôrodná asistencia DE S Bc. 

Fakulta zdravotníctva 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť DE S Bc. 

Fakulta zdravotníctva 7.4.2 verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo DE S Bc. 

Fakulta zdravotníctva 7.4.7 Fyzioterapia Fyzioterapia DE S Bc. 

Teologická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) DE S Bc.

Teologická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) DE S Bc.

Teologická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) DE S Bc.

Teologická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy DE S Bc.

Teologická fakulta 2.1.13 katolícka teológia náuka o rodine DE S Bc.

Teologická fakulta -
Bratislava

2.1.13 katolícka teológia náuka o rodine DE S Bc.

Teologická fakulta 2.1.1 filozofia Sociálna filozofia DE S Bc.

Teologická fakulta 3.1.14 sociálna práca sociálna práca DE S Bc.

Teologická fakulta - 
Poprad

3.1.14 sociálna práca Sociálna práca E S Bc.

Teologická fakulta - 
Spišské Podhradie

3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE S Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
Filozofická fakulta 3.1.9 psychológia psychológia D S Mgr.

Filozofická fakulta 3.2.1 žurnalistika žurnalistika DE S Mgr.

Filozofická fakulta 2.1.7 história história DE S Mgr.

Filozofická fakulta 2.1.1 filozofia filozofia DE S Mgr.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akadenických predmetov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) DE A Mgr.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) DE N Mgr.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) DE S Mgr.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo histórie (v kombinácii) DE S Mgr.

Filozofická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) DE S Mgr.



Filozofická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko - výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) D S Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko - výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo   hudobného  umenia a cirkevná hudba DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného umenia  a hra na klávesové nástroje DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného  umenia a spev DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo biológie (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo chémie  (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo geografie (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo hudobného umenia  (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo výtvarného umenia DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 1.1.6 špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých DE SA* Mgr.

Pedagogická fakulta 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE SA* Mgr.

Fakulta zdravotníctva 7.4.1 Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo DE S Mgr.
Teologoická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) DE S Mgr.

Teologoická fakulta 1.1.3  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) DE S Mgr.

Teologoická fakulta 1.1.3  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) DE S Mgr.

Teologoická fakulta 1.1.3  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy DE S Mgr.

Teologoická fakulta 2.1.13 Katolícka teológia náuka o rodine DE S Mgr.

Teologoická fakulta - 
Bratislava

2.1.13 Katolícka teológia náuka o rodine DE S Mgr.

Teologoická fakulta 2.1.1. filozofia sociálna filozofia DE S Mgr.

Teologoická fakulta 3.1.14. sociálna práca sociálna práca DE S Mgr.

Teologoická fakulta - 
Spišské Podhradie

3.1.14. sociálna práca sociálna práca DE S Mgr.



Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
Teologoická fakulta 2.1.13 Katolícka teológia katolícka teológia DE S Mgr.

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
Filozofická fakulta 3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky teória a dejiny žurnalistiky DE S PhD.

Filozofická fakulta 2.1.2 systematická filozofia systematická filozofia DE S PhD.

Filozofická fakulta 2.1.9 Slovenské dejiny história DE S PhD.

Pedagogická fakulta 1.1.10 odborová didaktika Didaktika hudby DE SA* PhD.

Pedagogická fakulta 1.1.10 odborová didaktika Teória vzdelávania náboženskej výchovy DE SA* PhD.

Pedagogická fakulta 3.1.14 sociálna práca Sociálna práca DE SA* PhD.

Fakulta zdravotníctva 7.4.1 Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo DE S PhD.

Teologická fakulta 2.1.13 Katolícka teológia katolícka teológia DE S ThDr.

Teologická fakulta 2.1.13 Katolícka teológia náuka o rodine DE S PhD.

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU



Pozastavené práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky Skratka titulu
Dátum 

pozastavenia

Pedagogická  fakulta - Poprad 1 ekonómia a manažment Manažment DE SA Bc. 27.7.2011

Pedagogická fakulta - Poprad 2 ekonómia  a manažment Manažment DE SA Mgr. 27.7.2011

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, 
odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2011



Fakulta Odbor

Filozofická fakulta 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky

Pedagogická fakulta 3.1.14 Sociálna práca

Pedagogická fakulta 1.1.10 Odborová didaktika-Didaktika hudby

Teologická fakulta 2.1.13. Katolícka teológia

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2011



Pozastavené práva

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

Pedagogická fakulta
1.1.10 odborová didaktika - teória 
vzdelávania náboženskej výchovy

9.2.2011

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU       
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2011



P. č. Fakulta
Poskytovateľ finančých 
prostriedkov (grantová 

agentúra, objednávateľ)

G
ra

n
t 

(G
)/

ob
je

d
n

áv
k

a 
(O

)

D
om

ác
e 

(D
)/

za
h

ra
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ič
n

é 
(Z

)

Číslo/
identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 
a tituly zodpovedného 

riešiteľa projektu 
Názov projektu 

Obdobie 
riešenia 

projektu (od - 
do)

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. do 

31.12.
v eur

v kategórii BV

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. do 

31.12.
v eur

v kategórii KV

Poznámky
a doplňujúce 
informácie

1 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) 443.20090166 Ján Hrkút, PhD. Field Specific Post-Doctoral Research Projects
01.10.2009-

31.12.12
62 000

2 FF Orde van den Prince, Holandsko (G) (Z) 4837CG doc. Adam Bžoch, PhD. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
01.12.2010-

30.11.11
750

3 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) FDP 2828-1 Pavol Labuda, PhD. Strategic Scenario Planning Research
01.01.2011-

31.12.12
4 000

4 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) AFRP 2828-2 Ján Hrkút, PhD. Alumni Feedback and Relink Project
01.01.2011-

31.12.12
3 500

5 FF Nederlandse Taalunie (G) (Z) 201.10301 doc. Adam Bžoch, PhD. Nederlandistik 3
01.03.2011-

31.11.12
2 500

6 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) BP 2828-4 Dana Baláková, PhD. Bible and Christianity in Phraseology
01.05.2011-

30.04.12
3 500

7 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) UM 2828-5 Jana Kaščáková, PhD. Understanding Myth
01.05.2011-

09.12.12
4 000

8 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) NARR 2828-3 Eugen Zeleňák, PhD Narratologies 01.05.11- 4 500

9 FF Clementa, (Dusseldorf/SRN) (G) (Z) LFEP 2828-6 doc. Marian Kuna, PhD.
Standardization of the Primary Research Sources: 
Bibliotheca Polyglotha

01.03.2011-
15.10.12

10 500

10 FF
John Templeton Foundation via 
University of Innsbruck

(G) (Z) ID♯15571
Pavol Labuda, PhD., 

prof. Peter Volek. PhD.
Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom

01.09.2011-
31.08.14

1 950

11 FF Porticula (G) (Z) 443.20112022 Ján Hrkút, PhD.
Exploring the Factors that Influence University-Based 
Research Engagement in Knowledge Transfer Activities

20.10.2011-
31.08.15

155 000

12 FF
John Templeton Foundation, 
Philadelphia/USA

(G) (Z) ID♯15637 Pavol Labuda, PhD. Realism
01.09.2011-

31.08.14
7 668

13 FF
Stiftung Auxilum, 
(Zug/Switzerland)

(G) (Z) 443.20112027 Marian Kuna, PhD.
Academic Institutional Implications of Catholic Social 
Teaching

20.10.2011-
31.10.14

8 000

14 FF
Stiftung Auxilum, 
(Zug/Switzerland)

(G) (Z) 443.20112024 Ivan Koniar, PhD. Human Growth Analysis
20.10.11-
19.10.12

10 000

15 FF
Stiftung Auxilum, 
(Zug/Switzerland)

(G) (Z) 443.20112025 Ján Baňas, PhD. IASEP 
31.10.2011-

30.09.13
9 500

16 FF VEGA (G) (D) 1/0600/10
Príhodová, Edita, 

PaedDr., PhD.
Slovenská katolícka moderna v európskom kontexte

1.1.2010-
31.12.2011

1 435 

17 FF VEGA (G) (D) 1/0826/10
Lajčiaková, Petra, 

PaedDr., PhD.
Kognitívna diverzita pri morálnom hodnotení

1.1.2010-
31.12.2011

972

18 FF VEGA (G) (D) 1/0300/10 Iskrová, Daniela, ThDr.
Významní predstavitelia židovskej náboženskej obce v 
Ružomberku a ich prínos k rozvoju spoločenského a 
kultúrneho života

1.1.2010-
31.12.2011

1 158 

19 FF VEGA (G) (D) 1/0712/10
Mlacek, Jozef, prof., 

PhDr., CSc.
Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných 
ako bulvárnych posolstiev

1.1.2010-
31.12.2011

1 477 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2011



20 FF VEGA (G) (D) 1/0620/11
Marťák, Michal, PhDr., 

PhD.
Politický katolicizmus v slovenskom agrárnom hnutí

1.1.2011-
31.12.2013

1 408 

21 FF (G) (D) 1/0172/11
Zeleňák, Eugen, Mgr., 

PhD.
Naratívny realizmus a konštruktivizmus

1.1.2011-
31.12.2013

1 293 

22 FF VEGA (G) (D) 1/0167/11
Volek, Peter, prof. Dr. 

phil. fac. theol.
Sloboda človeka a determinizmus

1.1.2011-
31.12.2013

1 042 

23 FF VEGA (G) (D) 1/0948/11
Olekšák, Peter, prof., 

PhD.
Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné 
prostredie

1.1.2011-
31.12.2013

2 848 

24 FF KEGA (G) (D) 048KU-4/2011
Olekšák, Peter, prof., 

PhD.
Online výkladový slovník žurnalistickej a náboženskej 
terminológie pre žurnalistov

1.1.2009-
31.12.2011

4 053 

25 FF KEGA (G) (D) 3/7052/09
Ligoš, Milan, prof., 

PaedDr., Csc. 
Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní 
slovenského jazyka

1.1.2011-
31.12.2013

3 296 

26 TF KEGA G D 038KU-4/2011
Prof. ThBibl.Lic. ThDr. 

Anton Tyrol, PhD.
Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie 2011-2012 3 074

27 FZ KEGA  G  D
 KEGA 017KU-
4/2011

 PhDr. Katarína 
Zrubáková, PhD.

 Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva  2011-2012  825

28 FZ MO SR  G  D
 SEOPMZ-280-
10/2010-OdV

 prof. MUDr. Anton 
Lacko, CSc,

 Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení 
u profesionálnych vojakov OS SR a ich ovplyvnenie 
záťažovými situáciami

 2011-2013  154 600

29 FZ KEGA  G  D
 KEGA č.151-
014KU-4/2010

 Doc. MUDr. Ivan 
Solovič, CSc.

 Tuberkulóza pre prax sestry 2011  1 660

30 FZ EEIG Bruxeles G Z
EEIG-EU/P-
Ku/11.15/09

prof. MUDr. Lacko, A., 
CSc.

Objectification of the stressful situation in development 
of pedagogical and educational process

2009-2012 1 200

31 FZ EEIG Bruxeles G Z
EEIG-EU/P-
Ku/11.16/09

 prof. MUDr. Lacko, A., 
CSc

 The health analysis and way of the life of Romany 
people and socially deprived groups – prevention, health 
training, education

 2009-2012  1 200

32 PF KEGA D 3/7127/09
Černák, Igor, doc. Ing., 

PhD., m. prof. KU 
Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy 2009 - 2011 263

33 PF KEGA D 3/7068/09
Gunčaga, Ján, doc. 

PaedDr., PhD.

Matematika v schválených  štátnych vzdelávacích 
programoch  pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre 
gymnáziá (ISCED 1, 2, 3)

2009 - 2011 1 338

34 PF KEGA D 476-028KU-4/2010
Krušinská, Martina, 

PaedDr., PhD.

Napĺňanie kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín 
prostredníctvom muzikoterapeutických 
a etnopedagogických prístupov v umeleckom vzdelávaní

2010 - 2011 4 543

35 PF KEGA D 168-010KU-4/2010
Tkačik, Štefan, RNDr., 

PhD.
E-vyučovanie matematickej analýzy metódou prof. 
I.Kluvánka

2010 - 2011 4 071

36 PF KEGA D 463-035KU-4/2010
Trenkler, Marián, doc. 
RNDr., CSc., m. prof. 

KU

Originálne materiály na motiváciu učiteľov a žiakov pre 
odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky.

2010 - 2011 3 296



37 PF KEGA D 391-027KU-4/2010
Trubíniová, Valentína, 

doc. PhDr., CSc.

Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti 
na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne 
vzdelávanie

2010 - 2011 3 485

38 PF KEGA D 042KU-4/2011
Jablonský, Tomáš, doc. 
PaedDr., PhD., m. prof. 

KU

Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre 
vzdelávanie v základných a stredných školách

2011 - 2013 3 299

39 PF KEGA D 034KU-4/2011
Melicherčíková, Danica, 

doc. PaedDr., PhD.
Možnosti motivačných a projektových aktivít a 
gymnáziálnom učive chémie

2011 - 2013 3 282

40 PF KEGA D 001UJS-4/2011
Billich, Martin, RNDr., 

PhD.
Podpora výučby matematiky pomocou voľne 
dostupných matematických softvérov

2011 - 2013 586

41 PF KEGA D 047KU-4/2011
Kľuska, Branislav, 

ThDr., PhD.
E-learningové vyučovanie teologických disciplín 2011 - 2013 2 804

42 PF KEGA D 002KU-4/2011
Rochovská, Ivana, 

PaedDr., PhD.

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo 
vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská 
elementárna pedagogika

2011 - 2013 1 513

43 PF KEGA D 012KU-4/2011
Hochel, Peter, PaedDr., 

Mgr. art, PhD.
Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 - 1793) 2011-2013 2 306

44 PF VEGA D 2/0125/10
Adamko, Rastislav, doc. 
ThDr. ArtLic., PhD., m. 

prof. KU

Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na 
Slovensku

2010 - 2012 2 293

45 PF VEGA D 1/0222/10
Adamko, Rastislav, doc. 
ThDr. ArtLic., PhD., m. 

prof. KU

Výskum a pramenná edícia Košického graduála (2 zv., 
Národná Szechenyiho knižnica v Budapešti, sign. 
Clmae 172a-b, 452), národnej kultúrnej pamiatky z 15. 
storočia

2010 - 2011 1 771

46 PF VEGA D 1/0468/09
Bella, Pavel, doc. 

RNDr., PhD.,
Diverzita, variabilita a geoekologická stabilita 
jaskynných geosystémov 

2009 - 2011 4 018

47 PF VEGA D 1/0898/09
Slabeycius, Juraj, prof. 

RNDr., CSc.
Nedeštruktívna modálna diagnostika kompozitov 2009 - 2011 5 190

48 PF VEGA D 2/0068/10
Stollárová, Nadežda, 
doc. RNDr., CSc., m. 

prof. KU

Podiel synúzie podrastu a vybraných druhov živočíchov 
na geobiochemických cykloch v lesných ekosystémoch

2010 - 2013 8 100 10 984

49 PF VEGA D 1/0966/11
Zubko, Peter, prof. 
PhDr. ThDr., PhD.

Interekleziálne relácie latinských a byzantských 
katolíkov na východnom Slovensku do vzniku 
Prešovskej eparchie

2011 - 2013 1 415

50 PF Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. D
Whirlpool/2009-

2011
Budaj, Pavol, Ing., PhD.

Zdokonaľovanie výrobných operácií vo výrobnom 
procese podniku Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. Poprad

2009 - 2011 1 500

51 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/09.01/10

Akimjak, Amantius, 
prof. ThDr. PhDr., PhD. 

Výskum nápevov a medzispevov v rímsko-katolíckej 
liturgii na Slovensku po Druhom vatikánskom koncile a 
ich komparácia s nápevmi v krajinách strednej Európy     
Recherche des airs sur les entre-chants dans la liturgie 
catholique romaine en Slovaquie après le Concile 
Vatican II et leur comparaison avec les airs dans les 
pays d´Europe Centrale

2009 - 2012 4 000



52 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/10.03.10

Dlugoš, František, prof. 
PaedDr. PhD.

Obete totalitných represálií v 20. storočí na území 
severného Slovenska a význam ich utrpenia pre 
formujúce sa európske spoločenstvo                                  
Les victimes des répressions du régime totalitaire du 
20e siècle dans le nord de la Slovaquie et le sens de leur 
souffrance pour la construction de la Communauté 
européenne               

2010 - 2013 5 300

53 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/10.02.10

Janigová, Emília, doc. 
PhDr., PhD.

Výskum sociálnych služieb v podmienkach globalizácie 
a tvorby štandardov kvality pre Slovensko v rámci 
Európskej únieRecherche sur les services sociaux dans 
les conditions de globalisation et création des standards 
de qualité pour la Slovaquie dans le cadre de l´Union 
européenne

2010 - 2013 8 500

54 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/10.01.10

Pekarčík, Ľubomír, prof. 
ThDr.PaedDr. PhDr., 

PhD.

Výskum potrieb v organizáciach verejnbej správy a 
tvorba vzdelávacích plánov pre zvýšenie znalostnej 
politiky na Slovensku v porovnaní s podobnými 
programami v Európskej únii                                             
Recherche sur les besoins dans l´administration 
publique et la création de projets éducatifs pour 
accroître la politique des connaissances en Slovaquie en 
comparaison avec des programmes du même type dans 
l’Union européenne 

2010 - 2013 16 000

55 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/11.62/12

Sedláček, Jaromír, doc. 
PaedDr., PhD. 

Zmeny postojov k vykonávaným aktivitám s 
prihliadnutím na telesný rozvoj a všeobecnú pohybovú 
výkonnosť mládeže vo veku 14 - 18 rokov                        
Activités physiques: changements à l’égard du 
développement physique et des performances sportives 
des jeunes de 14 à 18 ans

2010 - 2013 1 000

56 PF
Scientia - ARS - Edukatio, 
Miedzynarodowa Fundacja, 
Krakow

Z
SAE-Gr.-10/10-

P.SK
Janigová, Emília, doc. 

PhDr., PhD.

Výskum sociálneho podnikania v cezhraničnej 
spolupráci medzi regiónmi Orava, Liptov, Spiš a 
Malopoľskými                                                                    
Badania przedsiębiorczości społecznej we współpracy 
transgranicznej pomiędzy regionami Orawa, Liptów, 
Spisz i Małopolska                

2010 - 2013 8 981

57 PF
Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency 
(EACEA) 

Z
190986-LLP-1-2010-
1-GR-KA1ECETB

Kolibová, Daniela, doc. 
PhDr,. CSc.

Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS 
- MASON

2011 - 2013 10 202

58 PF EDUCARIO sp. z o.o. Lodz Z 1/09/KP/2011
Tarajčáková, Edita, Dr.. 

PhD.
Metody wychowania dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w sieci specjalnych placówek szkolnych

2011 - 2014 2 248

59 PF
Fundacia Rozwoju Zasobov 
Ludzkich, Lodz

Z 1/IX/P/2011
Akimjaková, Beáta, 

PaeDr., PhD.
Kategoryzacja wychowania przez drame na wydziałach 
pedagogicznych na Słowacji i w Polsce

2011 - 2014 1 658

60 PF

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

Z
EEIG-EU/P-
Kr/11.63/12

Jablonský, Tomáš, doc. 
PaedDr., PhD.

Élements universels de la valeur et de la culture, leurs 
manifestations spécifiques dans le temps et l´espace 
européen en contexte de la formation continue

2011 - 2013 28 000

61 PF Merci CZ Z
CZ-

EU/P.Kr/11.01.20
Stollárová, Nadežda, 

doc. RNDr., CSc.
Strategické metodické potupy separace při přípravě 
nativných a trvalých přeparátú

2011 - 2013 61 000



62 PF
Spolka Oswiatova Fronimos sp. 
Z o.o. , Lodz

Z KBP/1/IX/2011
Rochovská, Ivana, 

PhDr., P"hD.
Umiejętność przyrodnicza jako istotny element 
pedagogiki elementarnej na Słowacji i w Polsce

2011 - 2014 1 590

63 PF ERDF D ITMS 26220220039

Krušinská, Martina, 
PaedDr., PhD., 

Bošelová, Marta, 
PaedDr.

Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeská 
etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)

2009 - 2012 72 560

64 PF ERDF D ITMS 26220220040
Zahradníková, Zuzana, 
PaedDr. Mgr. art., PhD.

Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej 
sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom 
prostredí

2009 - 2011 87 046

65 FF SAAIC G D 84100306/p-ZA
Carlos Alonso Hidalgo, 
PhD.

Grundtvig partnerstvo 2010-2011 3 600

SPOLU 369 155 10 984

Spracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Stanislav Košč, prorektor pre vedu KU
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projektu 
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VŠ 
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v období od 1.1. do 
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v kategórii KV

Poznámky
a doplňujúce informácie

1 FZ ESF G D
ITMS 
2611023001
6 

Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, 
PhD

 Posilnenie kultúry kvality na KU v Ružomberku   2010-2013  1 801

spoluriešiteľstvo s PF , 
doc. PhDr. Helena 
Kadučáková, PhD.,. PhDr. 
Vladimír Litva, PhD.Ing. 
Husarčíková

2 PF ESF G D
ITMS 
2611023001

Hrnčiar, Miroslav, doc. Ing., 
PhD.

Posilnenie kultúry kvality na KU v RK 2010 - 2013 38 836

3 PF ESF G D
ITMS 
2611023001
5

Tkačik, Štefan, RNDr., PhD.
Podpora profesionálneho rastu doktorandov a 
skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na PF 
KU

2010 - 2013 80 872

4 PF MsÚ Ružomberok G D
Dotácia č. 
5/2011/sociál
ne

Okálová, Oľga, PhDr. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Ružomberok 2011 500

5 PF MsÚ Ružomberok G D
Dotácia č. 
5/2011/školst
vo

Okálová, Oľga, PhDr. Komunitné plánovanie prevencie 2011 2 500

6 PF
Východoslovenská 
energetika, a.s.

G D
0168/0300/2
011

Kerekeš, Richard, Ing., PhD. Vybrané fyzikálne metódy a ich transformácia do praxe 2011 - 2012 5 000

7 PF
Európska komisia, 
Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency

G Z

141967-LLP-
1-2008-GR-
COMENIUS-
CMP

Gunčaga, Ján, doc. PaedDr., 
PhD.

Promoting Equality in Digital Literacy - PREDIL 2008 - 2011 19 826

8 PF PF KU n. f. G D NF/1-2011
Akimjak, Amantius, prof. 
ThDr. PhDr., PhD.

Podpora publikačnej činnosti 2011 5 000

9 PF PF KU n. f. G D NF/2-2011
Adamko, Rastislav, doc. Lic. 
ThDr., PhD.

ŠUČ 2011 2011 1 500

10 PF PF KU n. f. G D NF/3-2011
Adamko, Rastislav, doc. Lic. 
ThDr., PhD.

Aplikácia výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej 
hudby do umeleckej činnosti

2011 1 438

11 PF PF KU n. f. G D NF/4-2011 Švábová, Božena, PaedDr.
Podpora vedeckého rastu a vzdelávania učiteľov - 
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana 
kochanowskiego w Kielcach

2011 1 779

12 PF PF KU n. f. G D NF/5/2011 Galica, Dušan, Mgr. Podpora mibilít študentov a zamestnancov PF KU 2011 2 500

13 PF PF KU n. f. G D NF/6/2011
Akimjak, Amantius, prof. 
ThDr. PhDr., PhD.

Podpora mobilít - medzinárodná letná škola duchovnej 
hudby - Convivium 2011

2011 187

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2011



14 PF Mesto Levoča G D

Dotácia č. 
16404 - 
CRaRM/201
1

Akimjak, Amantius, prof. 
ThDr. PhDr., PhD.

Medzinárodný festival Musica Sacra v Levoči 2011 1 000

15 PF CEEPUS G Z
CII-HU-
0028-04-
1011-M-

Gunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
Výskumná mobilita v spolupráci s Angel Klanchev 
university of Rousse

2011 710

16 PF CEEPUS G Z
CII-HU-
0028-04-
1011-M-

Gunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
Výskumná mobilita v spolupráci s Szent University 
Faculty of Education 

2011 1 420

17 PF CEEPUS G Z

CII-HU-
0028-04-
1011-M-
4 22

Gunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
Výskumná mobilita v spolupráci s University of 
Miskolc Department of Analysis of the Institute of 
Mathematics

2011 470

18 PF CEEPUS G Z
CII-HU-
0028-04-
1011-M-

Trubíniová, Valentína, 
doc.CSc.

Výskumná mobilita v spolupráci s Szent University 
Faculty of Education 

2010 - 2011 382 110 000 huf

19 PF CEEPUS G Z

CII-HU-
0028-04-
1011-M-
469

Gunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
Výskumná mobilita v spolupráci s University of 
Miskolc Department of Analysis of the Institute of 
Mathematics

2011 382 110 000 huf

20 PF CEEPUS G Z
CII-HU-
0028-04-
1011-M-

Kružliaková, Stanislava, Mgr. Výskumná mobilita v spolupráci s PdF UK Praha 2010 380 9 500 czk

21 PF CEEPUS G Z
CIII-HU-
0028-05-
1112-M-

Gunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
Výskumná mobilita v spolupráci s Szent University 
Faculty of Education 

2011 470

22 KU AS FEU, OP Vzdelávanie G D
ITMS 
2611023004
4

Peter Olekšák, prof. 
Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému 
riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku

2011 - 2013 120 620

23 KU ASFEU, OP VaV G D
ITMS 
2625012002
4

Peter Olekšák, prof. 
Rozvoj vzdelávania na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku pomocou zlepšenia IKT laboratórnej a 
ubytovacej infraštruktúry (5.1/02)

2009 - 2011 770 820 2 979 687

24 KU KBS G D 704/2011 Peter Olekšák, prof. Podpora výstavby Univerzitnej knižnice KU 2011-2012 290 000

25 KU CEI G Z 450/2010 Peter Olekšák, prof. 
Construzione della nuova biblioteca Universitá 
dell´Universitá Cattolica in Ruzomberok

2010-2012 650 000

26 KU OST G D 564/2011 Peter Olekšák, prof. Podpora výstavby Univerzitnej knižnice KU 2011-2012 40 000

27 KU KIN G Z 10/00333 Peter Olekšák, prof. 
Bau der katholischen Universitätsbibliothek in 
Ruzomberok

2011-2012 100 000

28 KU Arzbistum Koln G Z 9272011 Peter Olekšák, prof. 
Constuction of the University Library of the Catholic 
University

2011-2012 50 000

29 KU SAAIC G D
112011668/
RUZOBE01

Róbert Lapko, doc. LLP Erazmus - mobility 2011 196 430

             2 383 023 €             2 979 687 € 

Spracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Stanislav Košč, prorektor pre vedu KU

SPOLU



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie
YZV Ján Veľbacký XIV. Novoročný koncert Košice 8.1.2011

YZV Ján Veľbacký Višegrádske dní Košice 2011 - Festival sakrálneho umenia Košice 16.11.2011

YZV Ján Veľbacký Festival sakrálneho umenia - Sacrum et societas Košice 13.11.2011

YXY Ján Veľbacký Festival sakrálneho umenia v Košiciach Košice 28.11.2010

YZY Ján Veľbacký Missa Chrismatis Košice 21.4.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 8.12.2010

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 2.2.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 27.4.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 22.6.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 28.9.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 26.10.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 23.11.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 21.12.2011

YYV Ján Knapík Čaviaren live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX Prešov 8.2.2012

ZYV Rastislav Adamko

J. S. Bach: O Mensch, bewein dein Sunde gross; S. Capricornus: 
Domine Jesu; J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; F. X. 
Budinský: O Deus meus; A. Vivaldi: Sonata h mol; A. Aschner: 
Lauda Sion; T. Albinoni: Adagio g mol; F. Mendelssohn-Bartholdy: 
Anjelov spev; J. Neander: Česť buď na výsosti; anonym: Čas radosti, 
veselosti

Nitra 2011

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2011



ZYV Rastislav Adamko
 Capricornus: Domine Jesu; J. S. Bach: Largo F dur; Wohl mir, dass 
ich Jesum habe; T. Albinoni: Adagio g mol; J. I Danik: Salve Regina; 
G. Fauré: Berceuse; A. Aschner: Lauda Sion

2011

ZYV Rastislav Adamko

 Aschner: Magnificat; A. Aschner: Miserere; P. Londiger: Te lucis 
ante terminum; P. Henrico: Tantum ergo; F. Hrdina: Alma 
Redemptoris Mater; anonym: Salve Regina; P. Neumuller: Stabat 
Mater; A. Aschner: Lauda Sion;2011

2011

YYV Rastislav Adamko
G. F. Händel: O hätt ich Jubals Harf; P. Hochel: V polnočnej chvíli; 
Ninaj, búvaj; Zavítaj Jezu

2011

YYV Rastislav Adamko J. I. Daník: Salve Regina; P. Neumuller: Stabat Mater Trnové 2011

YYV Rastislav Adamko

J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; M. Reger: O, Mensch, 
bewein dein Sunde gross; P. Peťko: Alma Redemptoris Mater; J. S. 
BAch: Largo F dur; J. I. Daník: Salve Regina; A. Vivaldi: Sonata h 
mol; F. X. Budinský: O Deus meus; J. Massenet: Meditation; A. 
Aschner: Lauda Sion; G. Fauré: Bercause

Trnové 2011

YXV Janka Bednáriková
Gregoriánsky chorál: Ad te Domine levavi - offertorium, Ave Maria - 
mariánska antifóna, Dies ista collitur - vianočný konduktus. 
ADAMKO, Rastislav: Keď sa všetko pohrúžilo - vianočný introit

Ružomberok 2011

YXV Janka Bednáriková

Gregoriánsky chorál: Meditatio cordis mei - introitus, Cum 
invocarem te - communio, Rorate coeli desuper - antiphona, Salve 
Mater - antiphona. P. Eben: Suita liturgica, časti: Veni de Libano, 
Magnificat

Ružomberok 2011

YXV Janka Bednáriková

Gregoriánsky chorál: Rorate coeli desuper - adventná antifóna, Ad te 
Domine levavi - ofertórium, Gregorius Praesul - trópus k introitu 1. 
adventnej nedele, Vidimus stellam - komúnio zo sviatku Zjavenia 
Pána

Kláštor pod Znievom 2011



YXV Janka Bednáriková

Gregoriánsky chorál: Ad te levavi - introitus cum tropo, Kyrie IX, 
Universi qui te expectant - graduale, Ostende nobis - alleluja, Credo 
III, Ad te Domine levavi - offertorium, Sanctus XI, Agnus Dei XI, 
Dominus dabit - communio, Ave Maria - antiphona, Jesu dulcis 
memoria - hymnus

Sampor 2011

YZV Rastislav Biarinec Ján Pavol II. 2011

YZV Rastislav Biarinec Ján Pavol II. 2011

ZYY Rastislav Biarinec PF 2011 2011

ZZZ David Di Fiore
Tanečná suita; J. Reubke: Sonáta cmol na 94. žalm, D. Ellington: 
Come Sunday, J. Demessieux: Etude opus 5, cis mol

2011

ZZY David Di Fiore
Tanečná suita; J.S.Bach: Air zo suity D dur, J.S.Bach: Tokáta a fúga 
d mol, BWV 565, J. Reubke: Sonáta cmol na 94. žalm, C. Balbastre: 
Ou Sen vont ces gais bergers, M.E.Bossi: Studiu sinfonico

2011

ZZV David Di Fiore
Tanečná suita; J.S.Bach: Air zo suity D dur, J.S.Bach: Tokáta a fúga 
d mol, BWV 565, J. Reubke: Sonáta cmol na 94. žalm, C. Balbastre: 
Ou Sen vont ces gais bergers, M.E.Bossi: Studiu sinfonico

2011

ZXZ Ján Gabčo
S. Bach – Sonáta IV, BWV 528 – 3. veta; R. Schumann – Fuge II (z 
cyklu Sechs Fugen über den Namen B-A-C-H, op. 60)

Opava, Česká republika 2011

ZXZ Ján Gabčo
J. S. Bach - Prelude and Fugue D dur BWV 532; J. S. Bach - O 
Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß BWV 622

Lodž, Poľsko 2011

YYV Ján Gabčo

D. Zipoli - Pastorale; koleda - Čujte, čujte, pastieri; J. N. F. Seger - 
Fuga VIII - Pastorell; koleda - V polnočnej hodine; J. K. Kuchař - 
Pastorale; A. Adam - Vianočná pieseň; C. M. Hrabovský - Vitaj nám 
Ježiško; R. jr. Mach - Narodilo sa nám dieťa; J. Gabčo - Vianočná 
variácia; A. L. Weber - Pie Jesu; P. A. Yon - Toccatina for Flute

Višňové, Slovensko 2011



YYV Ján Gabčo

J. S. Bach - Toccata d mol, BWV 565a; J. E. Moore jr. - Vzkriesenie 
a život blažený; C. Franck/J. Gabčo - Veľkonočné poďakovanie; P. 
A. Yon - Toccatina for Flute; G. F. Handel - Prichádzaš Pane; A. L. 
Weber - Pie Jesu

Lednica, Slovensko 2011

YYV Ján Gabčo
M. Sch. Trnavský - Patrónke Slovenska, R. Schumann - Šesť fúg na 
meno B-A-C-H - Fuga II, L. Vierne - Symfónia č. 2 - I. Allegro, A. L. 
Weber - Pie Jesu

Dolné Kočkovce, Slovensko 2011

YYV Ján Gabčo

M. Sch. Trnavský - Patrónke Slovenska; A. Matzenauer - Mária, 
Matka bolestivá; L. Vierne - Symfónia č. 2 - I. Allegro; F. Schubert - 
Ave Maria; J. S. Bach - Prelúdium a fúga D dur, BWV 532; A. L. 
Weber - Pie Jesu

Bojná, Slovensko 2011

ZZY Peter Hochel Anjeli nad mestom Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
A. Lloyd Webber: Pie Jesu, úprava pre soprán, detský hlas, detský 
zbor a komorný inštrumentálny súbor

Bratrislava 2011

XXV Peter Hochel Aka tombo (Japanese folk song) Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
F. Gruber: Tichá noc (Stille Nacht), úprava pre detský zbor, mužský 
zbor a komorný inštrumentálny súbor

Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
G. Bizet: Agnus Dei, úprava pre mužský zbor, sopránové sólo a 
komorný inštrumentálny súbor

Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
V. Bellini: "Casta diva" (ária z opery Norma), úprava pre soprán a 
komorný inštrumentálny súbor

Bratrislava 2011

XXV Peter Hochel
G. Verdi: "Va pensiero" (zbor Židov z opery Nabucco), úprava pre 
mužský zbor a komorný inštrumentálny súbor

Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
G. Verdi: "Vieni, o levita" (ária z opery Nabucco), úprava pre bas a 
komorný inštrumentálny súbor

Bratislava 2011

XXV Peter Hochel
P. I. Čajkovskij: "Kudá, kudá" (ária z opery Eugen Onegin), úprava 
pre tenor a komorný inštrumentálny súbor

Bratislava 2011

YZY Peter Hochel Vianočný spev pre život, Bratislava 7.11.2011 Bratislava 2011



YYV Peter Hochel Ujo Paľko Ružomberok 2011

ZXY Martin Jurčo
Antonín Dvořák: Slovanský tanec op.46 č.1, Slovanský tanec op.46 
č.8

2011

ZXV Martin Jurčo Dezider Lauko: Slovenské tance op. 17.č.2, op.23 č.7 2011

YXV Martin Jurčo
F. Chopin: Piosnka Litewska op.74 č.16, R. Chumann: 
Marienwümchen op.79 č.14

2011

YXV Martin Jurčo
F.Poulanc: Humoreska, A.Dvořák: Slovanský tanec op.72 č.10, 
D.Lauko: Slovenský tanec op.23 č.7

2011

XXY Martin Jurčo Johannes Brahms: Uhorské tance č.1, 7, 5 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

YYV Ján Knapík Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX 2011

ZZZ Ján Kudlička Pocta Gwarkom 1,2 Poľsko 2011

ZZV Ján Kudlička Mávnutie krídel Ružomberok, Slovensko 2011

ZXV Ján Kudlička Logo - objekt Ružomberok, Slovensko 2011

XZV Ján Kudlička Kozí vŕšok Ružomberok, Slovensko 2011

XZV Ján Kudlička Čokoateliér Passé Ružomberok 2011

XXV Peter Lalinský
F. Mendelssohn: Adagio, Fuga (Sonata II in c, op. 65), J. S. Bach: 
Allegro (Sonata I in Es, BWV 525, 3), J. S. Bach: Fuga in D, BWV 
532, 2

2011



YZV Peter Lalinský

J. J. Froberger: Toccata XVII, J. K. Kerll: Canzona, J. S. Bach: 
Allegro (Sonata I in Es, BWV 525, 3), J. S. Bach: Fuga in D, BWV 
532, 2, F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II in c, op. 65, F. 
Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI in d, op. 65, J. S. Bach: Toccata 
con Fuga in d, BWV 565

Terchová 2011

YZV Peter Lalinský
J. J. Froberger: Toccata XVII, J. K. Kerll: Canzona, J. S. Bach: 
Invencie in c, E, g, a, h (BWV 788, 792, 797, 784, 801)), Un poco 
allegro (Sonata IV in e, BWV 528, 3), Fuga in a, BWV 543, 2

Bytča 2011

YZV Peter Lalinský
J. J. Froberger: Toccata XVII, J. K. Kerll: Canzona, J. S. Bach: 
Invencie in c, E, g, a, h (BWV 788, 792, 797, 784, 801), Un poco 
allegro (Sonata IV in e, BWV 528, 3), Fuga in a, BWV 543, 2

2011

YZV Peter Lalinský
J. S. Bach: Praeludium et Fuga in d, BWV 554, Magnificat, BWV 
648, Invencie in c, E, g, a, h (BWV 788, 792, 797, 784, 801), Un 
poco allegro (Sonata IV in e, BWV 528, 3), Fuga in a, BWV 543, 2

2011

YZV Peter Lalinský

J. S. Bach: Praeludium et Fuga in e, BWV 533, J. S. Bach: Wachet 
auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, L. Boellmann: Menuet gothique, 
op. 25, J. S. Bach: Allegro (Sonata I in Es, BWV 525, 3), J. S. Bach: 
Fuga in D, BWV 532, 2, F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II in c, 
op. 65

2011

YZV Peter Lalinský

J. S. Bach: Praeludium et Fuga in e, BWV 533, J. S. Bach: Wachet 
auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, L. Boellmann: Menuet gothique, 
op. 25, J. S. Bach: Allegro (Sonata I in Es, BWV 525, 3), J. S. Bach: 
Fuga in D, BWV 532, 2, F. Mendelssohn: Sonata II in c, op. 65, F. 
Mendelssohn: Sonata VI in d, op. 65, J. S. Bach: Toccata con Fuga in 
d, BWV 565

2011

XXV Ivan Mráz Franz Biebl: Angelus Domini 2011



XXV Ivan Mráz
Gerolamo Ballione: Maria Magdalena; Johann Cruger: Cantate 
Domino; Franz Biebl: Angelus Domini; Mikuláš Schneider-
Trnavský: Otče náš

2011

XXV Ivan Mráz
Beneš: Bože, ktorý si stvoril svet;; Ilja Zeljenka: K Tebe, Bože 
všemohúci, vzhliadam

2011

XXV Ivan Mráz

Paolo Bellasio: Perche fuggi, anima mia; Luca Marencio: Ad una 
fresca riva; anon.: Beato il seno di Maria; Charles Herbert Kitson: 
Ave Maria; spiritual: Deep River; James E. Moore Jr.: I Will Be 
With You; Harvey Schmidt: Try To Remember

2011

XXV Ivan Mráz

Otče, Ty vieš; Rastislav Adamko: Ústa vyprahnuté; Petr Eben: 
Modlitba sv. Františka z Assisi; G.G. Ancina Laudate Dio; J.E. 
Moore,Jr.: I Will Be With You; Ján Levoslav Bella: Za ruku veď ma 
Pane

2011

XXX Ivan Mráz
Vstávajte pastieri; Pavol Krška: Dobrá novina; anon.: Keď svätá 
Panna

2011

XXX Ivan Mráz
P. P. Londiger: Te lucis ante terminum; František Hrdina: Alma 
Redemptoris Mater; P. Henrico: Tantum ergo

2011

YXV Ladislav Onderčin

1. Giovanni Battista Fontana (? 1571 - ? 1630): Sonate a 1. 2. 3. per 
il violino, o cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile altro 
istromento Sonate no. 3 Blanka Pavlovičová – barokové husle 
Ladislav Onderčin – organ, 6. Giovanni Battista Fontana (? 1571 - ? 
1630): Sonate a 1. 2. 3. per il violino, o cornetto, fagotto, chitarone, 
violoncino o simile altro istromento Sonate no.2 Blanka Pav

Ružomberok 2011



YXV Ladislav Onderčin

1. Giovanni Battista Fontana (? 1571 - ? 1630): Sonate a 1. 2. 3. per 
il violino, o cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile altro 
istromento - Sonate no. 3, 2.Georg Friedrich Händel (1685 - 1759): 
Neun deutschen Arien für Sopran, ein Soloinstrument und Basso 
continuo - Süße Stille, sanfte Quelle, HWV 203, 3. Johan Sebastian 
Bach (1685 - 1750): Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731, 4.

     Plzeň, Česká republika 2011

YYV Ladislav Onderčin

1.Francesco Durante (1684 -1755) Danza 2.Johan Sebastian Bach 
(1685 - 1750) Kommt, ihr angefochtnen Sünder, BWV 30 3.Georg 
Friedrich Händel (1685 - 1759) Neun deutschen Arien für Sopran, 
ein Soloinstrument und Basso continuo Süße Stille, sanfte Quelle, 
HWV 203 4.Giovanni Battista Fontana (? 1571 - ? 1630) Sonate a 1. 
2. 3. per il violino, o cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile 
alt

Ružomberok 2011

ZVX Ladislav Onderčin

1.Stanislav Šurin (1971) Ave Regina caelorum; 2. Giovanni Battista 
Fontana (ca.1571 - ca.1630) Sonate a 1. 2. 3. per il violino, o 
cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile altro istromento 
Sonata No. 2; 3. Petr Eben (1929 – 2007) – Z liturgických zpěvu; 4. 
Henrich Ignaz Franz Von Biber (1644 - 1704) Rosary Sonata No. 1 - 
The Annunciation Preludium-Variatio-Aria allegro-Variato-Adago-
Final

2011

YXV Ladislav Onderčin
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonata č. 2, c-mol (Grave – Adagio – 
Allegro maestoso e vivace – Fuga – Allegro moderato) ;Petr Eben – 
Arie Ruth

Ružomberok 2011

ZZX Ladislav Onderčin
Johann Sebastian Bach - Fanstasia g minor, BWV 542, Alexandre 
Guilmant - Sonata in d-minor, Allegro assai

Ružomberok 2011



YXV Ladislav Onderčin

PETR EBEN (1929 – 2007) : Z liturgických zpěvu: Svátek 
neposkvrněného početí Panny Márie; JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685 – 1750): Nun komm, der heiden Heiland, BWV 659, Nun 
komm, der heiden Heiland, BWV 599, Nun komm, der heiden 
Heiland, BWV 661; GABRIEL FAURÉ (1845 – 1924): Pie Jesu; 
GEORG FIEDRICH HAENDEL (1685 – 1759): Amen, Alleluja, 
BALTASSARE GALUPPI (1706 – 1785): Sonata d-mol; 
FRANCOIS COUPE

Krompachy 2011

YXV Martina Prochádková
M.Frissina-Cantate al Signore; J.Ježek- Život je jen náhoda, Ezop a 
brabenec

2011

YXV Martina Prochádková V polnočnej chvíli; Ninaj búvaj 2011

YXV Martina Prochádková
P.P.Londiger- Te lucis ante terminum; F.Hrdina-Alma Redemtoris 
Mater; P.Henrico Tantum ergo; Anonym-Salve Regina

2011

YXV Martina Prochádková
W.A. Mozart : „Batti, batti, o bel Masetto...“ ária Zerliny z opery 
Don Giovanni; F. Mendelssohn - Bartholdy: Dueto z hudby ku hre 
Sen noci svätojánskej

2011

YXX Martina Prochádková
P.P.Londiger- Te lucis ante terminum; F.Hrdina-Alma Redemtoris 
Mater; P.Henrico-Tantum ergo

2011

XXV Martina Prochádková

Remeslo má zlaté dno I. Výchovný koncert spojený s tvorivou 
dielňou študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU 
integrujúci deti zo znevýhodnených skupín (slabozraké a nevidiace 
deti)

2011

XXV Martina Prochádková

Remeslo má zlaté dno II. Remeslo má zlaté dno II: Výchovný koncert 
spojený s tvorivou dielňou študentov predškolskej a elementárnej 
pedagogiky PF KU integrujúci deti zo znevýhodnených skupín 
(rómske deti)

2011

ZZV Pavol Rusko Krok za krokom Bratislava 2011

ZZY Pavol Rusko O krok bližšie - second upgrade Dolný Kubín 2011

ZVX Pavol Rusko Graphic art exhibition Fínsko 2011



ZVX Pavol Rusko Symposium Mszana Dolna Poľsko 2011

ZYX Pavol Rusko Češi a slováci pro Prahu deset Praha, Česko 2011

YVY Pavol Rusko PF pre Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš 2011

ZVV Jaroslava Šimerková Dezider Lauko: Slovenské tance op. 17.č.2 op.23 č.7 2011

ZXY Jaroslava Šimerková Fryderyk Chopin: Polonéza op. 53 As dur 2011

ZZZ Stanislav Šurin
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II. c mol; J. S. Bach: Jesus bleibet 
meine Freude, BWV 147, Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI.; F. Liszt: Ave Maria; J. S. 
Bach: Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin

G. Frescobaldi: Aria detto balletto; S. Marckfelner: Preambulum ex 
A, Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni; J. Stanley: Voluntary I op. 5; F. 
Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI op. 65; G. F. Händel: Andante z 
organového koncertu č. 1 op. 4.; J. S. Bach: Jesus bleibet meine 
Freude, BWV 147, Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin
J. S. Bach/Vivaldi: Concerto a mol, BWV 593; J. Brahms: O 
Traurigkeit, o Herzeleid; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II. c 
mol; J. S. Bach: Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin

J. S. Bach/Vivaldi: Concerto a mol, BWV 593; Schmuecke dich, o 
Liebe Seele; Passacaglia c mol, BWV 582; P. Eben: Prolog z 
Labyrint světa a ráj srdce; B. Martinu: Vigilie; Ľ. Rajter: Preludio per 
organo; L. Janáček: Adagio; A. Guilmant: Final zo Sonáty I, op. 42.

2011

ZZZ Stanislav Šurin

J. S. Bach: Koncert a mol, BWV 593; Schmuecke dich, o liebe Seele, 
BWV 654; F. Mendellsohn-Bartholdy: Sonata VI d mol; P. Eben: 
Prolog (Labyrint světa a ráj srdce); E. Suchoň: Preludium in C im 
alten Stil; B. Martinu: Vigilie; L. Janáček: Postludium z Glagolskej 
omše; P. Eben: Final z Musica dominicalis

2011



ZZZ Stanislav Šurin
Ľudovít Rajter: Preludium per organo; J. Brahms: O Traurigkeit, o 
Herzeleid; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI. d mol; J. S. Bach: 
Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin
Ľudovít Rajter: Preludium per organo; J. Brahms: O Traurigkeit, o 
Herzeleid; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI. d mol; J. S. Bach: 
Passacaglia c mol, BWV 582

2011

ZZZ Stanislav Šurin

M. Schneider-Trnavský: Preludium G dur, Peludium f mol; J. L. 
Bella: Verbum caro factum est, Der heil´ge Christ ist kommen; F. 
Liszt: Ave Maria (Arcadelt); Ľ. Rajter: Preludio per organo; S. Šurin: 
Ave Maria, Salve regina, Ave regina coelorum; E. Suchoň: Peludium 
in C in altem Stil; V. Godár: Maykomashmalon; L. Janáček: 
Postludium

2011

ZZZ Stanislav Šurin
Improvizácia na gregoriánsky chorál; J. G. Walther: Concert h mol; 
P. Eben: Kleine Choralpartita; J. S. Bach: Passacaglia c mol, BWV 
582

2011

ZZV Stanislav Šurin

J. Ph. Krieger: Tokáta a fúga a mol; D. Buxtehude: Passacaglia d 
mol; J. G. Walther: Koncert h mol; J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind 
hier, BWV 731, Fantázia a fúga g mol, BWV 542; F. Mendelssohn-
Bartholdy: Sonáta č. 2, c mol

2011

ZZY Stanislav Šurin A. Dvořák: Biblické písně 2011

ZZY Stanislav Šurin

G. Frescobaldi: Aria detto balletto; N. Corradini: La Sfondrata; J. Ph. 
Krieger: Tokáta a fúga; J. Schop: Lacryme Pavaen; G. F: Telemann: 
Fantázia č. 9, TWV 10:22; J. S. Bach: Siciliano zo Sonáty č. 2, Es 
dur, BWV 1031; D. Zipoli: Pastorale; B. Marcello: Sonáta G dur, op. 
1, č. 7

2011

ZYY Stanislav Šurin
G. F. Händel: Koncert pre organ a orchester č. 1, op. 4; T. Albinoni: 
Adagio pre organ a sláčiky; A. Guilmant: Organová symfónia č. 1, d 
mol, op. 42 pre organ a orchester

2011

ZYY Stanislav Šurin Miroslav Válek 2011 2011



ZVV Stanislav Šurin

J. F. N. Seger: Toccata VIII. pastorel; Adam Michna z Otradovic: 
Vánoční vinšovaná pošta, Vánoční roztomilost, Vánoční noc; N. 
Corradini: La Sfondrata; S. Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. 
Thoni; P. Bajan: Od Betléma nedaleko; Hore, hore pastuškové; Fuga 
super nativitatis; A včera zvečera; Dieťatku my prospevujme; D. 
Zipoli: Pastorale; B. Marcello: Sonáta G dur, op. 1, č. 7; A. Vivaldi: 
Domine

2011

ZVV Stanislav Šurin

J. F. N. Seger: Toccata VIII. pastorel; Adam Michna z Otradovic: 
Vánoční vinšovaná pošta, Vánoční roztomilost, Vánoční noc; S. 
Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni; P. Bajan: Od 
Betléma nedaleko; Hore, hore pastuškové; Fuga super nativitatis; A 
včera zvečera; D. Zipoli: Pastorale; A. Vivaldi: Domine Deus (z 
Gloria, RV 589); F. X: Murschhauser: Aria pastoralis variata; S. 
Šurin: Ave Maria; S

2011

ZVV Stanislav Šurin

J. Stanley: Trumpet Tune; G. Frescobaldi: Aria detto balletto; G. F. 
Haendel: Allegro (sonata č. 4); S. Marckfelner: Preambulum ex F, 
Fuga 6. Thoni; H. G. Stoelzel: Adagio con moto (z koncertu c mol, č. 
3); J. Ph. Krieger: Tokáta a fúga; T. Albinoni: Adagio g mol; L-C. 
Daquin: X Noel; M. A. Charpantier: Prelude (z Te Deum); J. F. N. 
Seger: Toccata VIII. pastorel; J. Clarke: Trumpet Voluntary

2011

ZXZ Stanislav Šurin

Aria detto balletto, Recercar con obligo di cantare laquinta parte; G. 
Giordani: Caro mo ben; G. F. Händel: Ombra mai fu (Serse), Lascia 
ch´io pianga; A. Stradella: Pieta, Signore - aria di chiesa; Domenico 
Zipoli: Pastorale; S. Marckfelner: Preambulum ex A, ex F, Fuga 6. 
Thoni; Bach/Gounod: Ave Maria; J. Ph. Krieger: Toccata et fuga; T. 
Schipa: O´salutaris hostia; S. Šurin: Salve

2011



ZXZ Stanislav Šurin
J. S. Bach: Konzert a mol podľa Vivaldiho, BWV 593; Liebster Jesu, 
wir sind hier, BWV 731; A: Guilmant: Sonata č. 1, d mol, Final

2011

ZXY Stanislav Šurin

J. Ph. Krieger: Toccata et fuga; G. Frescobaldi: Recercar con obligo 
di cantare laquinta parte; N. Corradini: La Sfondrata; G. F. Händel: 
Ombra mai fu (Serse), Lascia ch´io pianga; B. Marcello: SOnáta G 
dur, op. 1, č. 17; A. Stradella: Pieta, Signore - aria di chiesa; G. 
Giordani: Caro mo ben; J. S. Bach: Siciliano zo SOnáty č. 2, Es dur, 
BWV 1031; T. Schipa: O´salutaris hostia; S. Šurin: Salve re

2011

ZXV Stanislav Šurin

J. S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 699 + chorál - 1. 
sloha; D. Buxtehude: Passacaglia d mol; Bach-Schemelli: Auf, auf 
die rechte Zeit ist hier; Kommt, Seelen, dieser Tag; Liebes Heru, 
bedenke noch; S. Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni; P. 
Pavlín Bajan: Dennička jest vyšla; Ó, ščasné poselství; J. Pachelbel: 
Magnificat octavi toni I; J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, 
BWV

2011

ZXV Stanislav Šurin J. S: Bach: Koncert a mol, BWV 593 2011

ZXV Stanislav Šurin

Voluntary I (op. 5); J. F. N. Seger: Toccata VIII. pastorel; P. Bajan: 
Od Betléma nedaleko, Hore, hore pastuškové, A včera zvečera, 
Dieťatku my prospevujme; D. Zipoli: Patorale; G. F: Haendel: Haec 
est Regina virginum; L. Boelmann: Priere a Notre Dame (z Gotickej 
suity); S. Šurin: Ave Maria; D. Antalffy-Zsiross: Noel; Slovenské 
koledy (úprava: S. Šurin): Povstante v rýchlosti, Veselým

2011

YZV Stanislav Šurin

Aria detto balletto; D. Zipoli: Pastorale; J. Ph. Krieger: Tokáta a 
fúga; G. F. Händel: Andante z organového koncertu č. 1, op. 4, 
Voluntary III zo zbierky Six voluntaries; M. Schneider-Trnavský: 
Prelúdium G dur; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta II, c mol

2011



YXV Stanislav Šurin

J. F. N. Seger: Toccata VIII. pastorel; Adam Michna z Otradovic: 
Vánoční vinšovaná pošta, Vánoční roztomilost, Vánoční noc; S. 
Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni; P. Bajan: Od 
Betléma nedaleko; Hore, hore pastuškové; Fuga super nativitatis; A 
včera zvečera; D. Zipoli: Pastorale; A. Vivaldi: Domine Deus (z 
Gloria, RV 589); F. X: Murschhauser: Aria pastoralis variata; S. 
Šurin: Ave Maria; S

2011

YXV Stanislav Šurin

J. F. N. Seger: Toccata VIII. pastorel; Adam Michna z Otradovic: 
Vánoční vinšovaná pošta, Vánoční roztomilost, Vánoční noc; S. 
Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni; P. Bajan: Od 
Betléma nedaleko; Hore, hore pastuškové; Fuga super nativitatis; A 
včera zvečera; D. Zipoli: Pastorale; A. Vivaldi: Domine Deus (z 
Gloria, RV 589); F. X: Murschhauser: Aria pastoralis variata; S. 
Šurin: Ave Maria; S

2011

YXV Stanislav Šurin

J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 699; S. 
Marckfelner: Preambulum ex F, Fuga 6. Thoni, Preambulum ex A. 
Fuga ex F; G. Caccini: Ave Maria; J. Pachelbel: Magnificat octavi 
toni I; G: Frescobaldi: Aria detto balletto; Bach-Schemelli: Auf, auf 
die rechte Zeit ist hier; Kommt, Seelen, dieser Tag; Liebes Herz, 
bedenke doch; J. Ph. Krieger: Toccata et fuga; J. S. Bach: Oeffne 
Dich, mein ganze

2011

YXV Stanislav Šurin
Antifóny (výber) - Duch Pána; Duše spravodlivých, Ste mojimi 
priateľmi; Kto o zákone Pánovom; improvizácie na verše P. O. 
hviedzdoslava

2011

ZZZ Zuzana Zahradníková
J. S. Bach: O Mensch, bewein dein Sunde gross; A. Guilmant: 
Offertory on "O filii et filie", March funebre et chant seraphique

USA 2011

ZYV Zuzana Zahradníková Magnificat; A. Aschner: Miserere Ružomberok 2011



ZYV Zuzana Zahradníková

Johann Sebastian Bach: O. Mensch, bewein dein Sünde gross, 
Samuel Capricornus: Domine Jesu Christe Johann, Sebastian Bach: 
Wohl mir, dass ich Jesum habe, František Xaver Budinský: Deus 
meus, Johann Sebastian Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, 
Antonio Vivaldi: Sonata h mol, Anton Aschner: Lauda Sion, 
Thomasso Albinoni: Adagio g mol, Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Anjelov spev, Joachim Neander: Česť

Nitra 2011

ZYV Zuzana Zahradníková

Domine Jesu; J. S. Bach: Largo F dur; Chorálová predohra Nun 
komm (BWV 659); Wohl mir, dass ich Jesum habe; J. P. Bajan: Quis 
amor; T. Albinoni: Adagio g mol; A. F. Guilmant: March funebre et 
chant seraphique; J. I. Daník: Salve Regina; G. Fauré: Berceuse; A. 
Aschner: Lauda Sion; A. F. Guilmant: Offertorium na O filii

Trstená 2011

YYV Zuzana Zahradníková
A. Vivaldi: Koncert pre 2 huslí a mol; G. Ballione: Maria 
Magdalena; J. Cruger: Cantate Domino; G. F. Händel: O hätt ich 
Jubals Harf; P. Hochel: V polnočnej chvíli; Ninaj, búvaj; Zavítaj Jezu

Ružomberok 2011

YYV Zuzana Zahradníková Salve Regina; P. Neumuller: Stabat Mater Ludrová 2011

YYV Zuzana Zahradníková

J. S. Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe; M. Reger: O, Mensch, 
bewein dein Sunde gross; P. Peťko: Alma Redemptoris Mater; J. S. 
Bach: Largo F dur; J. I. Daník: Salve Regina; A. Vivaldi: Sonata h 
mol, F. X. Budinský: O Deus meus; J. Massenet: Meditation; A. 
Aschner: Lauda Sion; G. Fauré: Bercause

Trnové 2011

YXV Miriam Žiarna B. Smetana- ária Mařenky "Och jaký žal..." z opery Prodaná nevěsta Ružomberok 2011

YZV Miriam Žiarna P. Neumuller- Stabat Mater, Anonym- Salve Regina Ružomberok 2011

YZV Miriam Žiarna
P. P. Bajan- Quis amor pulsat meum, P.P. Peťko- Pastorella- Alma 
Redemptoris

Terchová 2011



YZV Miriam Žiarna
P. P. Peťko- Alma Redemptoris Mater A dur, J. I. Daník- Salve 
Regina, F. X. Budinsky- O Deus meus, A. Aschner- Lauda Sion 
Salvatorem

Trnové 2011

YZV Miriam Žiarna
S. Capricornus- Domine Jesu, P. J. Bajan- Quis amor pulsat meum, 
A. Aschner- Lauda Sion Salvatorem, J. I. Danik- Salve Regina

Trstená 2011

Spracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Stanislav Košč, prorektor pre vedu
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