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PRÍHOVOR REKTORA 

Vážená akademická obec,  

milí čitatelia Výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016!  

Ako každá výročná správa Katolíckej univerzity, aj táto za rok 2016 sumarizuje v niekoľkých častiach výchovu 

a vzdelávanie, vedeckú činnosť, zahraničné vzťahy a mobility, teda „viditeľný“ výkon univerzity za rok 2016. 

Súhrne približuje aj činnosti a aktivity súčastí univerzity.  

Pre naplnenie svojich cieľov univerzita zabezpečila celý rad riadiacich, prevádzkových a ostatných úloh, ktoré sú 

pre ďalší rozvoj univerzity veľmi dôležité a potrebné.   

Osobne, ale rád, by som k tejto Výročnej správe napísal na úvod niekoľko myšlienok k „neviditeľnému“, presnejšie 

skrytému životu univerzity.  

V priestore kresťanskej viery máme jeden pevný bod, ktorým starý grécky učenec chcel pohnúť zemeguľu (známe: 

„Dajte mi jeden pevný bod na zemi a ja ju obrátim!“) a tým je naše presvedčenie podopreté ľudskou skúsenosťou, 

ktorú naše staré mamy vyšívali na plátno svojich domácností v pravde, že „bez Božieho požehnania sú márne 

ľudské namáhania!“  

Preto sa ľudské čielko nového života značilo krížikom po narodení i pri krste a potom veľakrát v živote, tak ako sa 

značil čerstvý chlieb, vybraný z domácej pekárne, ako sa vyprevádzalo vždy na cestu, ako sa na jar požehnávali 

polia sedliakovými rukami a rovnako na jeseň ich požehnával pre ochranu na zimu... ako sa požehnalo čelo 

mŕtveho človeka... a jeho hrob zdobil kríž v zmysle Silanových básnických slov:  

Miluj kríž a veď zaň duševné boje a umrieš šťastne v jeho objatí. Nad hrobom bude chrániť kosti tvoje, kým duši 

tvojej nebom odplatí!  

Preto naše prvé zastavenie je spomienka vďačnosti „neviditeľnému“ Bohu v modlitbe, v zmysle slov sv. Vincenta 

de Paul, ktorý napísal, že „je Božou vlastnosťou, že zvykne používať nepatrné nástroje, aby s nimi vykonal veľké 

veci.“ 

Táto pravda mi pripomína prvé slova amerického astronauta Armstronga dňa 16.7.1969 pri krokoch na Mesiaci: 

Malý krok človeka, ale veľký krok ľudstva.  

Preto ďakujem Pánovi za tie „malé kroky“, ktoré konal aj cez nás všetkých na univerzite, za vernú a zodpovednú 

službu s prosbou, aby nám bol nablízku vo všetkých našich podujatiach, ale aj osobne na našich životných cestách.   

Do dní budúcich prajem nám všetkým na univerzite, aby sme hľadeli i hľadali Božie kráľovstvo, ktoré denne 

budujeme svojimi postojmi, skutkami, slovami, konaním dobra... očami – svetlom večných Božích právd. 

Druhé zastavenie je na pôde Cirkvi, ktorej súčasťou je naša univerzita ako akademické spoločenstvo. 

Dňa 9.2.2017 pápež František účastníkom plenárneho zasadnutia Kongregácie pre katolícku výchovu pripomenul: 

„Školy a katolícke univerzity musia byť schopné pomáhať rásť v ľudskosti, v dialógu a v nádeji.“ Tak znela hlavná 

myšlienka príhovoru Svätého Otca k reflexii o rôznych dôležitých aspektoch, medzi iným napr. aj k „začiatočnej 

i trvalej formácii vyučujúcich a členov vedenia, aj vzhľadom na nevyhnutnosť inkluzívneho a neformálneho vzdelávania“.  

Osobitnú pozornosť si podľa Svätého Otca zasluhujú práve univerzity: (citujem) 

„Ako som pripomenul v exhortácii Evangelii gaudium, «univerzity sú privilegovaným miestom premýšľania a rozvíjania 

evanjelizačného úsilia» a «zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri evanjelizácii kultúry, a to aj v krajinách a mestách, kde nás 

nepriaznivá situácia stimuluje používať kreativitu na objavovanie vhodných ciest» (č. 134)“. 
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Svätý Otec predstavil prítomným tri očakávania v súvislosti s poslaním katolíckych škôl a univerzít.  

Prvým z nich je potreba poľudštiť vzdelávanie: 

„Stojac pred natláčajúcim sa individualizmom, ktorý nás po ľudskej stránke ochudobňuje a po stránke kultúrnej robí 

sterilnými, je predovšetkým nevyhnutné vzdelanie poľudštiť. Univerzity majú plný zmysel jedine vo vzťahu k formovaniu 

osobnosti. V tomto procese ľudského rastu sú všetci pedagógovia povolaní spolupracovať, skrze ich profesionalitu a bohatstvo 

ľudskosti, ktorého sú nositeľmi, na pomáhaní mladým, aby sa stali budovateľmi solidárnejšieho a pokojnejšieho sveta. A ešte 

viac, katolícke výchovné inštitúcie majú poslanie ponúknuť horizonty otvorené transcendentnu“. 

Po poľudštení vzdelávania ako požiadavke ponúkol Svätý Otec František prítomným druhý pilier, a tým je kultúra 

dialógu: 

„V konkrétnejšom zmysle univerzity sú povolané učiť metóde intelektuálneho dialógu zacieleného na hľadanie pravdy. Sv. 

Tomáš bol a stále je majstrom v tejto metóde, ktorá spočíva v tom, že nášho partnera v debate berieme vážne, snažíme sa do 

hĺbky pochopiť jeho dôvody, jeho námietky, aby sme mohli odpovedať nie povrchným, ale adekvátnym spôsobom“.     

Tretím očakávaním, ktoré Svätý Otec predstavil, je zasievať nádej. „Človek nemôže žiť bez nádeje, a vzdelávanie 

generuje nádej. Vskutku, vzdelávať znamená prebúdzať život, viesť ho k rastu, spočíva v dynamike dávania života,“ vysvetlil 

pápež František a pokračoval:  

„Som presvedčený o tom, že dnešní mladí ľudia potrebujú najmä tento život, ktorý vytvára budúcnosť. Preto je skutočný 

pedagóg ako otec a matka, ktorí odovzdávajú život schopný budúcnosti. Aby ste mali tento ráz, treba načúvať mladým: [je to] 

«práca ucha». Počúvať mladých! Osobitným spôsobom tak urobíme na najbližšej synode biskupov, ktorá je venovaná im. 

Výchove, rovnako ako nádeji, je napokon vlastná «schopnosť» riskovať. Nádej nie je povrchným optimizmom, ani schopnosťou 

hľadieť na veci benevolentne, ale predovšetkým je to vedieť riskovať správnym a zodpovedným spôsobom, rovnako ako pri 

výchove“.  

Treťou imaginárnou zastávkou je akademická pôda univerzity, ktorá je integrálnou súčasťou akademického 

i spoločenského života Slovenska.  

Dovoľte mi k nemu aj cez prizmu dokumentu „Učiace sa Slovensko“ niekoľko postrehov, ktoré sú na diskusiu 

a nerobia si nárok na neomylnosť.  

Je na každom z nás zhodnotiť súhlasom či nesúhlasom tézu, že „Slovensko je v procese pomalej kultúrnej 

rozlúčky s normami, ku ktorým sa oficiálne ešte hlási.“ (viď Ústava a cyrilo-metodský odkaz v nej ...) 

Súčasné reformy, zamerané na ekonomizáciu a industrializáciu školstva, sú totiž ideologickej, resp. politickej 

povahy. Pýtam sa sám seba, prečo možno 80% práce vedenia univerzít, fakúlt, ústavov, katedier... je zháňanie 

finančných prostriedkov? Dostávame sa k „lievikovému“ efektu, že turbulencie nás vytáčajú. Pamätám sa 

z minulosti na prax dohliadačov (cirkevných tajomníkov a odbor kultúry ONV) na život ústredí Cirkvi: ako zvykli 

vravieť „aby sme nevymýšľali“, zavalili nás na Biskupských úradoch na 90% agendou prekladania duchovných – 

teda potrebných štátnych súhlasov pre duchovného v službe... 

Mnohé z toho, čo sa propaguje a proklamuje pod heslom reformy a spoločnosti poznania, sa pri bližšom pohľade 

ukáže len ako rétorická figúra, ktorá je naviazaná ani nie tak myšlienke vzdelanosti, ako konkrétnym politickým 

a hospodárskym záujmom. Pozorný spektátor priestoru vzdelania dnes u nás konštatuje, že početné reformy 

školstva (už 25 rokov) smerujú k industrializácii a ekonomizácii samotného poznania, čím sa myšlienky klasických 

teórií vzdelania doslova nebezpečne obracajú naruby. A to, čo je už na vrchole ľadovca, je fakt, že vzdelanie sa 

redukuje na prípravu pre úspešný pozemský život, kde meradlom úspešnosti nie je mravný rast a etický étos, 

ale alternatívne hodnoty užívania si a sebapresadzovania. 

Vo všetkom, čo sa dnes ľudia musia naučiť - a nie je toho málo - chýba ich poznaniu syntetizujúca sila. Je to teda 

také poznanie, ktorému mnohí hovoria „zlepenina“, ktorú možno rýchlo dosiahnuť, rýchlo si ju osvojiť a ľahko 

zabudnúť... 
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Zdá sa, že idea vzdelania, formulovaná kedysi ako program mravného utvárania človeka prestala byť cieľom 

a meradlom rozhodujúcich záverov  

 pri utváraní poznania,  

 sprostredkovaní tohto poznania  

 a osvojovaní si tohto poznania.  

Súčasné predkladané mechanizmy a recepty pre lepšie vzdelanie nielenže už nefungujú mimo koncept vzdelania, 

ale priamo predpokladajú jeho absenciu. Fakt, že už nikto nedokáže povedať, v čom dnes spočíva vzdelanie alebo 

všeobecné vzdelanie, nie je žiadnym subjektívnym nedostatkom, ale dôsledkom myslenia, ktoré vzdelanie 

redukuje na profesijné vyučenie a poznanie degraduje na vypočítateľný ukazovateľ profesijného odborového 

kapitálu. 

To, že sa vzdelanie na Slovensku redukuje na prípravu pre úspešný pozemský život, kde meradlom úspešnosti nie 

je mravný rast, ukazuje aj skutočnosť, že fakty a pravda sú dnes prvými obeťami populistov.  

Ale bez pravdy a faktov nemôže existovať svet pre ľudí. 

Potrebujeme fakty, pretože ony držia pradivo naše spoločnosti pokope. 

Ale: ak pravda nie je prítomná v našom živote, ako môže byť prítomná v našej spoločnosti, práci, médiách, 

osobnom i rodinnom živote?! 

Lenže bez hodnôt, pravdy, istoty, dôvery... sme iba tlupami v džungli času riadiacimi sa príbehmi a mýtmi 

telenoviel, bulváru a svojskými predstavami, bez nich sme len zblúdenými skupinami, ktoré si navzájom nikdy 

nedokážu porozumieť a pomôcť. 

Dejinami potom pred našimi očami a životmi hýbe vždy aktívna menšina, nie vyčkávajúca väčšina. Tá sa pridá 

nakoniec k tomu, kto víťazí. Radikálom nikdy nepôjde o  korektnú politickú súťaž argumentov, o racionálnu 

a kultúrnu diskusiu. V poctivej debate ich šance totiž závratne klesajú. 

Slovensko sa dnes nachádza v priestore Hemingwayovho povzdychu, keď mu kritika vyčítala, prečo pri nádhere 

zápasu rybára so žralokom v diele „Starec a more“... opísal v iných poviedkach „lesk a biedu kurtizán“, teda hrubé 

a oplzlé stránky pobrežného života. Jeho odpoveď bola: „Prepáčte, nastavil som vám len zrkadlo, nemôžem za to, 

že sa z neho na vás pozerá opica!“ 

Záver 

Pápež František poukazuje na charakteristiky života a pripomína, že prirodzený zákon, rovnako Boží, spoločnosti 

i univerzity nie je „spôsob vonkajšieho reagovania“, ale je dôležitý preto, že vstupuje do srdca, do vnútra a „mení 

zmýšľanie“. 

V každom jednom novom dni budúcna je v našom osobnom živote, živote spoločnosti i našej univerzity možná 

zmena myslenia, zmena srdca, zmena cítenia, zmena spôsobu reagovania“, to „odlišné videnie vecí“. 

Naša spoločná cesta rokmi štúdia i práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku nech má atribút zodpovednosti, 

slušnosti, tolerancie, ochoty pomôcť v núdzi. Svet okolo nás bude náš, ak doň vložíme viac nádeje, ako tí druhí a 

budeme sebe i druhým vždy nablízku!  

Prajem zo srdca každému z nás v rôznych službách KU, aby sme sa na konci života radostne pozreli do zrkadla 

rokov tejto služby a aby sme tam vždy našli svoju tvár, tú tvár, ktorú teraz s  láskou každý deň v ochotnej službe 

prinášame do týchto priestorov. 

 

 

 

             prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

  rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ  

 

Názov vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj 

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

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

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

(filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2015/2016 študovalo 4 103 

študentov, 2 986 v dennej a 1 117 v externej forme štúdia, vrátane 218 doktorandov. KU za 16 rokov svojej 

existencie ponúkla vzdelanie a formáciu už viac ako 31 000 absolventom.  

  

MEDZINÁRODNÉ ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ 

Medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou vzdelávaco–formačného života členov akademickej obce. 

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií: Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít 

(IFCU), činná je v Európskej federácií katolíckych univerzít (FUCE), zastúpenie má v Európskej asociácii inštitútov 

vyššieho vzdelávania (ACISE) a pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii Erasmus+ zameranej na 

modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, aktívna je obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov. 

Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig - Učiace sa partnerstvá. 

Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre 

univerzitné štúdia (CEEPUS). 

So zahraničnými univerzitami spolupracuje aj prostredníctvom rámcových a medziuniverzitných dohôd. Ide 

o partnerské univerzity v USA, Afrike a v Európe. Potenciál nadviazaných partnerstiev vyžaduje hlbšie rozvíjanie 

bilaterálnych vzťahov. Výrazný podiel na počte akademických mobilít majú bilaterálne dohody a memorandá 

o porozumení uzavreté s európskymi vysokoškolskými inštitúciami a mobilitné programy, v rámci ktorých 

členovia akademickej obce cestujú do zahraničia na výskumno-vzdelávacie, jazykové a prednáškové pobyty. 

V priebehu roka 2016 univerzita pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev, uzavrela ďalšie dohody 

o spolupráci a výmene študentov s cieľom podporovať ich intelektuálny, profesionálny a osobnostný rast. 

 

HISTÓRIA 

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

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

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

riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 

V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja 

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

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

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

Kluvánek, CSc. (1999-2000). 

Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 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 
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KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu 

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

charakterom od 1. apríla 2002. 

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

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

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

Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 – 5/2014), a terajším rektorom je teológ Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

(6/2014 - ) 

 

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 zodpoved-

nosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profe-

sionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti. 

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

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

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

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

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

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

výskum. 

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

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

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

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

službou spravodlivosti. 



 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

 

 
 

 

10 

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

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

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

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

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

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

v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti. 

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

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

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

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

katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo 

všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva. 

 

ZÁKLADNÉ HODNOTY 

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

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

Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.  

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

 

VÍZIA  

Katolícka univerzita v Ružomberku si v rámci vízie do budúcnosti kladie za priority štyri oblasti. Prvou je kvalita 

vzdelávania a výskumu. Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou každého univerzitného prostredia. Druhou je naše 

zameranie na formáciu celého človeka, tzn. napomáhať integrálny rozvoj študentov, čo charakterizuje aj naše 

motto. „Formujeme myseľ a srdce“. Výhodou je, že sme malé spoločenstvo. Chceme klásť dôraz na osobný prístup 

vyučujúcich so záujmom o študenta. Tretím je katolícka identita. Katolícka univerzita je jedinou svojho druhu 

v slovenskom vysokoškolskom prostredí. Chceme rozvíjať hodnoty, ktoré sú nám vlastné a ktoré nás 

charakterizujú, lebo sme presvedčení, že všetko, čo je opravdivo ľudské, je aj kresťanské a všetko kresťanské je 

zároveň aj ľudské. Napokon štvrtou oblasťou je otvorenosť a dialóg. Tento dialóg chceme viesť na poli výučby 

a vedeckého výskumu ako aj v kultúrnej, sociálnej a spoločenskej oblasti.  

1.1 Vedenie 

Vedenie KU vo funkčnom období rektora 2014-2018 

Rektor prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. 

 prvé funkčné obdobie;  

 poverený výkonom funkcie rektora KU od 01.06.2014 

 vymenovaný od 27.08.2014  

 

Prorektor pre zahraničné vzťahy prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD. 

  prvé funkčné obdobie;  

  poverený od 11.06.2014,  vymenovaný od 23.09.2014 

 

Prorektorka pre vzdelávanie doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.   

  poverená od 01.01.2016, vymenovaná od 28.01.2016 

 

Prorektorka pre vedu a umenie doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

 prvé funkčné obdobie;  

 poverená od 23.06.2014, vymenovaná od 23.09.2014 

 

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/organy/rektor.html
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Kvestorka Ing. Anna JURČOVÁ 

 od 06.06.2014 poverená kvestorka KU; 

 od 01.09.2014 kvestorka KU 

 Mgr. Františka HLINOVÁ 

 od 01.04.2016 poverená zastupovaním kvestora KU 

1.2  Akademický senát 

Predseda AS KU PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; predseda od 10.12.2013 do 07.12.2016 

 Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; predseda od 07.12.2016 do 10.11.2019 

 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť ThDr. PaedDr. Mária DUCHOVÁ, PhD.  

druhé funkčné obdobie; od 10.11.2015 do 31.07.2016 

PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD 

tretie funkčné obdobie; podpredseda od 08.11.2016 do 10.11.2019 

 

Podpredseda AS KU – študentská časť Mgr. Martin CUBINEK 

 prvé funkčné obdobie; podpredseda od 11.10.2015 do 10.11.2019 

 

Tajomník AS KU Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.  

 druhé funkčné obdobie; tajomník do 07.12.2016 

 miesto zatiaľ neobsadené 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 06.12.2016 

 JUDr. Juraj ČECH, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2019 

 PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2019 

 Mgr. Miroslav ZAJAC, PhD. 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

  

študentská časť Mgr. Miriama PAČNÁROVÁ 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014 do 10.11.2019 

 Mgr. Martin CUBINEK 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014 do 10.11.2019 

 

Členovia za Filozofickú fakultu KU:  

zamestnanecká časť ScSLic. Andrea BOŽEKOVÁ, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

 PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD. 

 štvrté funkčné obdobie; člen AS od 15.11.2006 do 10.11.2019 

 Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

 Mgr. Ivan MOĎOROŠI, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

 

študentská časť Igor DOPIRÁK 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 01.09.2016 

 Samuel JAVORNICKÝ 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 25.10.2016 do 24.10.2019 

 Samuel Štefan MAHÚT 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 
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Členovia za Teologickú fakultu KU: 

zamestnanecká časť doc. JUDr. ICDR. Juraj JURICA, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2019 

 ThDr. PaedDr. Mária DUCHOVÁ, PhD. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS od 06.11.2013 do 31.07.2016 

  

 ICLic. Jozef HOLUBČÍK 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 doc. ICDR. Miloš PEKARČÍK, PhD. 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD. 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 27.10.2016 do 26.10.2019 

 

 študentská časť Anton DURČÁK 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 Ing. Marek MARCIN 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU: 

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

 štvrté funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2005 do 10.11.2019 

 PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. 

 tretie funkčné obdobie; člen AS od 08.12.2009 do 10.11.2019 

 doc. MUDr. Viliam ŽILÍNEK, CSc. 

 druhé funkčné obdobie; člen AS. od 30.10.2013 do 10.11.2019 

 Ing. Bc. Imrich ANDRÁSI 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 

študentská časť Marek IŠTOK 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

 Michal KUŠNÍR 

 prvé funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2015 do 10.11.2019 

1.3  Vedecká rada 

Vedecká rada KU  

Predseda VR KU 
1. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD., predseda VR KU (KU TF) – katolícka teológia; člen VR od 18.06.2014 do 

17.06.2018 

Externí členovia 
2. J. E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; člen VR od 18.06.2014 do 

17.06.2018 

3. J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD., bratislavský arcibiskup – metropolita – cirkevné právo; 

člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

4. J. E. Mons. prof. ICODr. Cyril VASIĽ, SJ, PhD., arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím 

– východné cirkevné právo; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

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

od 18.06.2014 do 17.06.2018 

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

do 17.06.2018 

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

18.06.2014 do 17.06.2018 

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

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

17.06.2018 



 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

 
 

 

        13 

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

18.06.2014 do 17.06.2018 

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

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

18.06.2014 do 17.06.2018 

13. prof. Dr. hab. Marian WŁOŚINSKI, Instytut Pedagogiki Wydziału WSHE vo Włocławku - pedagogika; 

člen VR od 18.06.2014 do 15.06.2016 

Interní členovia 

14. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 18.06.2014 do 

17.06.2018 
15. prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. – cirkevná hudba; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 
16. doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD. – slovenský jazyk, literatúra; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

17. doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. -  hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 26.05.2015 do 

17.06.2018 

18. prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 
19. prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc. – neslovanské jazyky a literatúra, germanistika; člen VR od 18.06.2014 do 

17.06.2018 
20. doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 
21. prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy; člen VR od 18.06.2014 do 

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

23. doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. – matematika;  člen VR od 18.06.2014 do 30.06.2016 

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

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

25. doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU – pedagogika; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

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

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

do 17.06.2018 

28. doc. Marian KUNA, MA, MPhil., PhD. – filozofia; člen VR od 18.06.2014 do 22.04.2016 

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

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

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

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

32. prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

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

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

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

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

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

38. Mons. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia, biblická teológia; člen VR od 

18.06.2014 do 17.06.2018 

39. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018 

40. prof. Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD. – manažment; od 18.06.2014 do 17.06.2018 

1.4  Disciplinárna komisia pre študentov 

Disciplinárne komisie pracujú na fakultách univerzity. 

1.5  Súčasti univerzity 

Fakulty PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

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

 druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 22.12.2012 do 20.12.2016 

 Mgr. Peter KRŠKA, PhD. 

 prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 21.12.2016 
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 FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 dekan: Mgr. Marek BABIC, PhD. 

                                     prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 22.12.2015 

  

 TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 dekan: prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 

 druhé funkčné obdobie vymenovaný od 01.10.2015 

 

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 

 dekan: doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. 

 prvé funkčné obdobie, vymenovaná od 01.08.2013 

 

Ostatné súčasti UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

 Vedúca: Mgr. Katarína MATUŠKOVÁ – od 01.03.2015 

 

 ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH 

 

 UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA 

 Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

1.6  Správna rada 

Predseda  

J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.  vymenovaný od 30.04.2015 do 30.04.2017 

RK Arcibiskupstvo Bratislava/arcibiskup-metropolita a predseda KBS 

Podpredseda  

Ing. Miloslav ČURILLA     vymenovaný od 15.12.2014 do 14.12.2020 

Mondi SCP, a.s./predseda predstavenstva 

Členovia navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

1. Ing. Juraj BLANÁR    vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

ŽSK/predseda      ukončenie členstva 12.12.2016 

2. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.  vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019 

RK Biskupstvo Žilina/diecézny biskup 

3. Ing. Milan MOJŠ     vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

VSR, a.s. Ružomberok/riaditeľ  

4. J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD. vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

RK Arcibiskupstvo Bratislava/arcibiskup-metropolita a predseda KBS 

5. Ing. Ján HUDACKÝ     vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019 

poslanec NR SR  ukončenie členstva 12.10.2016  

Mgr. Jozef JURKOVIČ  vymenovaný od 11.11.2016 do 10.11.2022 

Generálny riaditeľ sekcie vysokých skôl MŠVVaŠ SR  

6. Ing. Michal SLAŠŤAN    vymenovaný od 26.05.2014 do 25.05.2020 

1. zástupca primátora mesta Ružomberok 

Členovia navrhnutí rektorom KU 

7. Mons. Bernard BOBER, veľký kancelár KU  vymenovaný od 05.12.2013 do 04.12.2019 

8. Ing. Roman DVORČÁK    vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

Ritro Invest, spol. s r.o./výkonný riaditeľ 

9. Ing. Jaroslav HOLEČEK    vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

Zväz automobilového priemyslu SR/prezident 

10. Ing. Ján JAŠKO     vymenovaný od 30.04.2015 do 29.04.2021 

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

TODOS, s.r.o./majiteľ firmy 

12.   Ing. Miloslav ČURILLA    vymenovaný od 15.12.2014 do 14.12.2021 

Mondi SCP, a.s./predseda predstavenstva 

  

Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti AS KU 

12.  Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.   vymenovaný od 31.07.2014 do 30.07.2018 

 KU Ružomberok 

 

Členovia navrhnutí na návrh študentskej časti AS KU 

13.  Mgr. Martin CUBÍNEK    vymenovaný od 16.01.2015 do 15.01.2017 

  študent KU 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2016 

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ 

09.-12. január 2016 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab navštívil v uvedených dňoch Vatikán a Rím. 

Sprevádzal ho prorektor pre zahraničné vzťahy prof. František Trstenský 

a riaditeľ vnútornej správy ICLic. Dušan Škrabek.   

Cieľom pracovnej cesty bola návšteva Kongregácie pre katolícku výchovu. 

Zástupcov KU prijal  jej sekretár Mons. Vincenzo Zani. Rektor KU ho informoval 

o aktuálnej situácii a o ďalších plánoch rozvoja univerzity do budúcnosti. Mons. 

Zani vyjadril podporu práci terajšieho vedenia. Za dôležité prvky pre Katolícku 

univerzitu označil spoluprácu s Konferenciou biskupov Slovenska, zachovanie 

katolíckej identity univerzity a komunikáciu medzi jednotlivými časťami univerzity. 

19. január 2016 

Na KU sa v utorok 19. januára 2016 uskutočnila konferencia, na ktorej sa 

diskutovalo o výzvach, ktoré stoja pred Katolíckou cirkvou na Slovensku 

v kalendárnom roku 2016. Účastníkmi boli slovenskí biskupi, zástupcovia 

diecéz, inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a desiatky aktívnych 

laikov. Stretnutie začalo svätou omšou o 9:30 hod. v Kostole Svätej rodiny 

v Ružomberku–Rybárpoli, ktorej predsedal  Mons. Stanislav Zvolenský, 

a homíliu predniesol Mons. Stanislav Stolárik. V príhovore sa zameral na tri 

skutočnosti - blížiaci sa záver Roku zasväteného života, aktuálne prebiehajúci Rok milosrdenstva a život sv. Terézie 

z Lisieux, ktorej relikvie priniesli v tento deň na uctenie do Ružomberka. Po skončení svätej omše sa približne 200 

účastníkov presunulo do Auly sv. Jána Pavla II., kde začal pracovný program s témami: Chudoba na Slovensku, 

Utečenecká kríza. V rámci popoludňajšieho programu nasledovali workshopy rozdelené na štyri okruhy: Rodina, 

Rómovia, Utečenci, Chudobní. Záver konferencie tvorili reporty z workshopov. 

26. január 2016 

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí v Sieni 

rektorov KU schválil návrh rektora KU na menovanie doc. PhDr. Mgr. Heleny 

Kadučákovej, PhD. do funkcie prorektorky pre oblasť vzdelávania. 

K menovaniu vyjadril svoje súhlasné stanovisko aj Veľký kancelár KU Mons. Bernard 

Bober. 

 

 

29.-31. január 2016 

Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravili festival Gospel Fest, 

ktorý sa uskutočnil v Ružomberku posledný januárový víkend. Výťažok 

z festivalu poputoval na tunajší detský domov. 

Organizátori – naši študenti – o cieľoch tohto podujatia povedali: „Festival je 

určený hlavne pre mladých ľudí, poprípade rodiny a ich deti hlavne preto, aby 

mladí ľudia nesiahali len po "zábave" typu alkohol, drogy, poprípade len sedieť 

doma za telkou alebo notebookom. Chceme ich dostať von a ukázať im, že aj na 

takomto festivale sa môžu zabaviť a získať neopakovateľný zážitok.“ 

Festival sa začal v piatok 29. januára 2016 o 18:15 hod. slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole sv. Ondreja, 

ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Po svätej omši program pokračoval na Gymnáziu sv. 

Andreja. V sobotu 30. januára 2016 prebiehali na Katolíckej univerzite v Aule Jána Pavla II. koncerty kapiel The 

Elements, My Way, eSPé, N.D.E., F6, Zbor Mária z Trstenej. Festival sa skončil v nedeľu 31. januára slávnostnou 

svätou omšou o 9:30 hod. opäť vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorej predsedal Mons. Anton Tyrol, 

generálny vikár Spišskej diecézy. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jozef.jarab@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anton.tyrol@ku.sk
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09. február 2016 

Na KU sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Podujatie začalo spoločným 

predstavením univerzity, fakúlt a ďalších súčastí KU v Aule sv. Jána Pavla II. 

Potom sa potenciálni záujemcovia o štúdium rozišli na jednotlivé fakulty, kde 

sa mohli oboznámiť so študijnými odbormi. 

Na prostredie neboli zvedaví len študenti stredných škôl, ale s viacerými prišli 

aj ich rodičia. Návštevníkov čakal bohatý program. Na Filozofickej fakulte si 

napríklad mohli vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu 

alebo pozrieť stredovekú zbroj. Na Pedagogickej fakulte nazreli do laboratórií a ateliérov alebo sa zapojili do 

tvorivých dielní. Fakulta zdravotníctva ukázala svet záchranárskych figurín a dala možnosť odmerať si krvný tlak. 

Teologická fakulta odhalila poklady historickej knižnice a kostola. V rámci tomboly vylosovaní študenti vyhrali 

tablety. 

10. február 2016 

Študenti a zamestnanci KU slávili Popolcovú stredu ako Deň pokánia 

a milosrdenstva. V zaplnenom jezuitskom kostole Povýšenia sv. kríža začala 

procesiová liturgia, ktorú viedol rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab. Napriek 

nepriaznivému počasiu a dažďu sa zhromaždení veriaci zoradili do procesie 

a kráčali za spevu Litánií k Božiemu milosrdenstvu smerom k Farskému 

kostolu sv. Ondreja. Tam ich krátkou modlitbou privítal spišský diecézny 

biskup Mons. Štefan Sečka a spoločne prekročili Bránu milosrdenstva. Potom 

začala sv. omša spojená s obradom udeľovania popolca. V homílii sa Mons. Štefan Sečka zameral na vysvetlenie 

troch pilierov kresťanskej nábožnosti, modlitby, pôstu a almužny. Vyzval prítomných, aby v Pôstnom období 

prehĺbili praktizovanie týchto troch pilierov. 

26.-28. február 2016 

V dňoch 26 - 28.2.2016 prebehol už druhý ročník turnaja, na ktorom sa 

premiérovo zúčastnili všetky  univerzitné pastoračné centrá Slovenska 

a nechýbalo ani to naše. V základnej skupine sa naši hráči stretli s Prešovom, 

kde zápas prehrali vysoko 11:3. Potom však porazili Trenčín 7:5, Bratislavu 3:2, 

Nitru 5:3 a postúpili do štvrťfinále z druhého miesta, kde ich čakala Žilina, ktorú 

porazili 8:4. V semifinále narazili na domácu Bratislavu. Po veľmi napínavom 

zápase to naši zvládli, a tak ako aj po roku postúpili do finále, kde porazili 

súperov z Prešova a stali sa majstrom Slovenska vo florbale. 

08. marec 2016 

Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana Filozofickej fakulty KU Mgr. 

Mareka Babica, PhD. Slávnosť začala sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - 

Rybárpoli, ktorú slávil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár 

KU. Následne prebehla inaugurácia v Aule sv. Jána Pavla II. Akademický senát FF KU v tajnej 

voľbe 2. decembra 2015 zvolil Mareka Babica za kandidáta na funkciu nového dekana, keď 

získal hlasy všetkých desiatich prítomných senátorov. Následne Veľký kancelár KU Mons. 

Bernard Bober svojím listom zo dňa 4. decembra 2015 potvrdil túto voľbu a rektor KU Mons. 

prof. Jozef Jarab ho 17. decembra 2015 vymenoval do funkcie.  

Mgr Marek Babic, PhD. sa narodil v roku 1974 v Trstenej. Po skončení Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore História – klasická filológia. V roku 

2006 na tej istej fakulte obhájil dizertačnú prácu a získal „PhD.“ Absolvoval viaceré výskumné pobyty a stáže v 

zahraničí, napr. University of Cambridge, Faculty of Classics; Nanovic Institute for European Studies, University 

of Notre Dame, USA; Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. Institut für Alte Geschichte und 

Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik, Universität Wien. V súčasnosti prednáša na Katedre histórie FF KU. 

Jeho oblasťou výskumu sú dejiny a kultúra neskorej antiky a klasické jazyky. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jozef.jarab@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jozef.jarab@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=marek.babic@ku.sk
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09. marec 2016 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab prestrihol slávnostnú stuhu Špeciálnej 

študovne Poradenského centra KU. Poďakoval členom Poradenského centra 

a všetkým, ktorí sa podieľali na zriadení miestnosti, ktorá pomôže študentom 

so špecifickými potrebami počas štúdia, ale aj v ich osobnom rozvíjaní. 

V špeciálnej miestnosti sú dve počítačové stanice. Jedna bude slúžiť študentom 

so zrakovým postihnutím, druhá je pre telesne postihnutých. Pomôcky si tam 

nájdu aj študenti s poruchami učenia. Všetky pomôcky sú vybavené softvérom 

s hlasovým výstupom alebo zväčšením.  Pre slabozrakých sú k dispozícii rôzne druhy lúp. Menšie zariadenia, ako 

sú skenovacie myši a perá, si budú môcť študenti aj požičať. Medzi nimi je aj špeciálny diktafón, ktorý dokáže 

prepísať do počítača nadiktovaný text. Ďalšou pomôckou je pero, ktoré naskenuje vybranú časť z knihy. „Využijú 

ho napríklad študenti pri písaní záverečných prác. K dispozícii je aj skener s hlasovým výstupom, ktorý niekoľko 

sekúnd po naskenovaní strany nahlas prečíta text. Ďalší skener uloží nevidiacemu cez OCR program dokument do 

textovej podoby, aby ho mal prístupný na čítanie. 

Miestnosť je vybavená ergonomickými stoličkami a špeciálne vyrezanými a výškovo nastaviteľnými stolmi, čo je 

pomocou pre študentov s viacerými postihnutiami. 

10. marec 2016 

Pod záštitou Teologickej fakulty KU v Košiciach, Katolíckej univerzity Jána 

Pavla II. v Lubline a občianskeho združenia Maják nádeje sa na TF KU 

uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Preventívna sociálna práca 

s rodinou – možnosti a perspektívy“. Cieľom konferencie bolo predstaviť 

možnosti a perspektívy preventívnej sociálnej práce s rodinou na Slovensku 

a v Poľsku. Taktiež aj priblížiť uplatnenie absolventov sociálnej práce a náuky 

o rodine. Spolu 112 účastníkov malo možnosť vypočuť si odborníkov z praxe 

zo Slovenska aj Poľska. Odprednášané boli témy  „Práca s biologickou rodinou modelom stretnutí rodinného kruhu 

(Family group conference)“, „Inštitút rodinných asistentov v Poľsku“, „Národný projekt inkluzívnej edukácie 

(PRINED)“, „Možnosti uplatnenia absolventov odborov náuka o rodine a sociálna práca v Poľsku“. 

04. apríl 2016 

Katedra politológie, v spolupráci s Rektorátom KU, privítali na pôde Filozofickej fakulty KU 

bývalého viacnásobného ministra Českej republiky JUDr. Cyrila Svobodu, ktorý prednášal 

na tému: Je migrácia do Európy naším ohrozením? 

Pozvaný hosť, v tomto čase riaditeľ Diplomatickej akadémie v Prahe, vo svojej prednáške 

uvažoval o migrácii na pozadí pojmu “hranice”, ktoré by sme mali byť schopní prekračovať. 

Sú to hranice medzi svetom bohatej Európy a chudobnými časťami sveta, medzi bezpečím 

a konfliktom, sú to hranice ideologické ako aj fyzické hranice medzi jednotlivými štátmi. 

 Cyril Svoboda vyjadril presvedčenie, že migrácia, ktorú nie je možné zastaviť, si vyžaduje 

reguláciu, a to na úrovni všetkých zainteresovaných štátov. Pozornosť upriamil na potrebu 

ochrany vonkajších hraníc, ale aj na užitočné nástroje pre úspešnú integráciu migrantov. Zdôraznil právo každého 

človeka na voľný pohyb a pred získavaním štátneho občianstva migrantmi uprednostnil status azylanta. Po 

prednáške nasledovala diskusia. 

07. apríl 2016 

V  rámci Svätého roka Božieho milosrdenstva sa v priestoroch 

Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnila vedecká konferencia Aký 

je Boh Starého a Nového zákona?. V prednáškach odzneli témy ako: 

Možnosti určovania prieniku niektorých svetových náboženstiev; 

Božia nežnosť vo svetle učenia pápeža Františka; Boh ako vzťah a mnohé zaujímavé prednášky, kde sa 

prednášatelia zamýšľali nad vzťahom biblického Boha k človeku, nad jeho milosrdným i spravodlivým postojom 

k ľudskému konaniu. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=jozef.jarab@ku.sk
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12. apríl 2016 

KU navštívil nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. S rektorom 

KU Mons. prof. Jozefom Jarabom diskutoval o pripravovaných návrhoch zmien v koncepcii 

vzdelávania a výchovy. Nakrátko pozdravil aj členov Akademického senátu KU, aby ich 

informoval o pripravovaných prioritách novej vlády v oblasti vysokého školstva.  

Minister oznámil vedeniu KU, že vychádzajúc z uznesenia vlády SR zo dňa 24. júna 2015, 

ktorým vláda uložila rezortu pomôcť univerzite riešiť situáciu v rámci možností kapitoly, 

vyhovel žiadosti univerzity o podporu. Ministerstvo poskytne Katolíckej univerzite 

kapitálovú dotáciu vo výške 480-tisíc eur na úhradu časti nákladov spojených s investičnou 

akciou „Rekonštrukcia a nadstavba študentského domova bloku „C“. Financovanie 

projektu v celkovej výške 2,8 milióna eur bolo viaczdrojové, vrátane využitia štrukturálnych fondov EÚ a vlastných 

finančných prostriedkov. 

15. apríl 2016 

Občianske združenie Dar života zorganizovalo v spolupráci s Fakultou 

zdravotníctva KU diskusné fórum s názvom „Jeden darca –sedem životov“. 

Podujatia sa zúčastnilo približne 170 študentov FZ KU. 

Mgr. Vlasta Pagáčová spoluprácu s FZ KU hodnotila veľmi pozitívne: „Vašu 

spoluprácu si veľmi vážime, taktiež aj postoj k obsahu problematiky, ktorého 

sa neformálne vzdelávanie nášho projektu týka. Veríme, že odprezento-

vaná   problematika zaujala Vašich študentov a poskytla im nové informácie, 

zo strany odborných lekárov, ale aj zo strany pacientov, ktorí im sprostredkovali informácie na základe vlastného, 

prežitého  poznania.“  

Občianske združenie Dar života je pacientska organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich 

rodinných príslušníkov a priateľov. Jej cieľom je vzájomná všestranná pomoc, prezentácia zlepšenia kvality života 

po transplantácii srdca, podpora zdravia, podpora transplantačného a darcovského programu. 

18.-22. apríl 2016 

Na KU prebiehal Erasmus+ 1st Open Staff Week, ktorý organizoval Referát pre 

zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU. Na pôde KU sme privítali 

zástupcov partnerských inštitúcií z Poľska, Slovinska, Chorvátska 

a Francúzska. Pondelok 18. apríla 2016 bol zameraný na predstavenie 

hosťujúcej univerzity. Účastníci sa zoznámili s fungovaním KU, prezreli si 

kampus, univerzitnú knižnicu, Poradenské centrum a niektoré pracoviská 

Rektorátu KU. Popoludní absolvovali krátky kurz slovenského jazyka. 

V utorok hostia predstavili inštitúcie, ktoré reprezentujú - Chelm, Bielsko-Biala, Nowy Sacz, Maribor, Zagreb, 

Toulouse. Ďalej sa zúčastnili prednášok na tému „Ako zvládať stres“. Popoludní absolvovali prijatie na Mestskom 

úrade v Ružomberku a exkurziu do závodu Mondi SCP, a.s. Ružomberok. V ďalších dňoch účastníci návštívili 

jednotlivé oddelenia Rektorátu KU podľa svojich oblastí zamerania a workshop v Mediálnom centre KU. 

V posledný deň bola pre nich pripravená jednodňová poznávacia exkurzia niektorých častí Slovenska. 

21.-22. apríl 2016 

Na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty KU sa konal IX. ročník jednej 

z najvýznamnejších slovenských vedeckých multidisciplinárnych konferencií 

„Posolstvo Jána Pavla II. 2016“.  

Konferencia bola zameraná na súčasné trendy a výzvy v manažmente 

a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách, vo vede a vzdelávaní. 

Konferencia, spoluorganizovaná viacerými domácimi a zahraničnými 

vysokými školami a organizáciami pod záštitou rektora KU prof. ThDr. Jozefa 

Jaraba, PhD., bola venovaná aj pocte Dr. h. c. prof. Ing. Júliusa Alexyho, DrSc., rodáka z Popradu, zakladateľa 

operačnej analýzy a najvýznamnejšiemu  žijúcemu slovenskému fyzikovi akademikovi prof. RNDr. Júliusovi 

Krempaskému, DrSc., pri príležitosti ich životných jubileí. Na podujatí sa zúčastnilo v osobnej i korešpondenčnej 
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forme 200 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska, Moldavska, Rakúska 

a Iránu. Odzneli výnimočné príspevky, ktoré korešpondujú s aktivitami v príprave celého radu významných aktivít 

koncentrovaných k historicky prvému predsedníctvu Slovenska v Rade EÚ. Prednášky vyvolali početné podnetné 

diskusie, ktoré pokračovali v neformálnych rozhovoroch a vyvolali potenciálnu vedecko-výskumnú spoluprácu. 

Výnimočnosť a genius loci konferencie spočíva predovšetkým v skladbe významných hostí, ktorých výsledky práce 

dávno prerástli do celoeurópskeho i svetového významu. 

03. máj 2016 

Katolícka univerzita v Ružomberku privítala 30 účastníkov z USA, ktorí 

prileteli do Európy, aby sa zúčastnili 14 denného odborného poznávacieho 

seminára zameraného na históriu a prítomnosť krajín bývalého „sovietskeho 

bloku“. Po 5 dňovom spoznávaní novodobých dejín Poľska pricestovali na 

Slovensko, ale ich cesta pokračuje ďalej cez Maďarsko až do Macedónska.  

Účastníci pochádzajú z rôznych štátov USA od Atlantického oceánu na 

východe, až po pobrežie Tichého oceánu na západe. Spája ich nadšenie 

k novodobej histórii strednej a východnej Európy a úsilie zoznámiť sa so zmenami, ktorými prešli tieto štáty po 

páde komunistického režimu. Hlavnou časťou návštevy bola prednáška prof. Františka Trstenského s názvom 

„Katolícka cirkev na Slovensku počas a po páde komunizmu.“ Prof. Trstenský v nej priblížil jednotlivé etapy dejín 

Katolíckej cirkvi od roku 1948 po súčasnosť. V diskusii, ktorá nasledovala po prednáške, sa hostia z USA zaujímali 

o témy ako je ekumenický dialóg medzi cirkvami na Slovensku, zapojenie laikov do diania v Cirkvi a postavenie 

Cirkvi v spoločnosti. 

10. máj 2016 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab a rektor Vroclavskej univerzity v Poľsku 

prof. Marek Bojarski podpísali v Ružomberku dohodu o vzájomnej spolupráci 

medzi dvoma inštitúciami. Cieľom dohody je podporiť spoločné činnosti 

v oblastiach výskumu a pedagogickej činnosti, výmeny výskumníkov, učiteľov 

a študentov a výmenu informácií, materiálov a vedeckých publikácií podľa 

zamerania oboch univerzít.  

Vroclavská univerzita bola založená v roku 1702. V súčasnosti má 10 fakúlt, na 

ktorých študuje približne 26 000 študentov. Deväť nositeľov Nobelovej ceny má 

vo svojom životopise uvedené ako miesto svojho štúdia alebo práce práve túto univerzitu: Theodor Mommsen, 

Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern a Max 

Born. V hodnotení viac ako 90 poľských vysokých škôl Vroclavská univerzita figuruje za rok 2015 na 7. mieste. 

09.-15. máj 2016 

OZ Vzdelávanie umením – EduArt, Mesto Ružomberok,  Katolícka univerzita 

v Ružomberku a Spoločnosť Ježišova zorganizovali 1. ročník Týždňa 

kresťanskej kultúry v Ružomberku. Bohatý program, zameraný na kultúru 

a kresťanské hodnoty, ktorý sa konal v priestoroch Univerzitnej knižnice KU, 

v ružomberskej synagóge, v kine Kultúra a v Kostole povýšenia Sv. Kríža, 

oslovil široké spektrum návštevníkov. Zámerom Týždňa kresťanskej kultúry 

bolo poukázať na tradíciu kultúry a kresťanských hodnôt v našom meste. 

Týždeň kresťanskej kultúry bol od začiatku predstavený ako apolitické občianske podujatie, ktorého cieľom je 

vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o mieste kresťanskej kultúry v dejinách, ale najmä v súčasnom živote mesta 

Ružomberok a jeho občanov.  

Týždeň kresťanskej kultúry by sa mohol stať tradíciou, ktorá by v meste Ružomberok každoročne v priebehu 

jedného týždňa skoncentruje viacero podujatí umeleckého charakteru. Prvý ročník ukázal, že určitý záujem 

o podujatia s hodnotou, zo strany odbornej i laickej verejnosti, určite je. 
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16. máj 2016 

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v Prezidentskom paláci v BratislavBratislave 42 nových 

vysokoškolských profesorov. Medzi novovymenovaných profesorov sa v odbore verejné 

zdravotníctvo zaradila aj doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

 

26.-28. máj 2016 

V španielskej Salamanke sa uskutočnilo Generálne zhromaždenie Federácie 

katolíckych univerzít Európy (FUCE). Hostiteľom bola tamojšia Pápežská 

univerzita. KU zastupoval prof. František Trstenský, prorektor pre zahraničné 

vzťahy. 

Nosnou myšlienkou trojdňového stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo viac než 40 

delegátov katolíckych univerzít Európy, bola téma „Obnoviť náš spoločný 

domov – prínos katolíckych univerzít pre ekologickú spravodlivosť.“ Účastníci 

sa zamýšľali nad poslaním katolíckych univerzít pri presadzovaní tzv. integrálnej ekológie v duchu encykliky 

pápeža Františka Laudato si. Súčasťou Generálneho zhromaždenia FUCE bolo aj prerokovanie a schválenie 

výročnej správy o činnosti za rok 2015 a voľba nových členov predsedníctva FUCE. KU získala významné 

zastúpenie, keď za člena predsedníctva FUCE bol zvolený prorektor KU prof. František Trstenský. Predsedníctvo 

FUCE sa skladá z ôsmich členov vrátane funkcie prezidenta a viceprezidenta. „Pre mladú inštitúciu, ako je naša 

Katolícka univerzita, je dôležité, že vystupujeme ako rovnocenný partner v európskom akademickom priestore. 

Popri krajinách so stáročnou  tradíciou katolíckych univerzít, ako je Francúzsko, Španielsko, či Taliansko, dostáva 

Katolícka univerzita v Ružomberku bezprostrednú príležitosť naberať skúsenosti a zároveň ponúkať svoj 

potenciál,“ zhodnotil svoje menovanie prof. Trstenský. 

11. jún 2016 

Pápež František vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním Marek Forgáč, 

doterajší prodekan Teologickej fakulty KU  a duchovný správca Univerzitného pastoračného 

centra v Košiciach.  

Marek Forgáč sa narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach. V roku 1992 vstúpil do Kňazského 

seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde vyštudoval základnú teológiu. Za kňaza 

bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach pre Košickú arcidiecézu. V rokoch 2008 - 2012 absolvoval 

doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa 

habilitoval ako docent na Teologickej fakulte KU. Biskupskú konsekráciu prijal vo štvrtok 1. septembra  2016 o 

10:00 hod. v košickom Dóme svätej Alžbety. 

15. jún 2016 

V pezinskom sídle predsedu Dozornej rady I.D.C Holding, a.s, Dr.h.c. prof. 

PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc., prebehlo podnetné rokovanie s predstavi-

teľmi Katedry manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, ktorí sú zároveň autormi výnimočne 

koncipovaného interdisciplinárneho projektu. 

Stretnutia sa zúčastnili doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisník, PhD., Ing. Anna 

Diačiková, PhD., Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. a korešpondujúci člen tímu 

Ing. Peter Madzik, PhD. Podstatou rokovania bolo ozrejmenie úrovne  ambícií a zároveň reálnosti vybudovania 

zamýšľaného laboratória pri formovaní úplne nových vzorov univerzitného výskumu a vzdelávania. V rámci 

rokovania sa prof. Kassay vyjadril, že „vždy je potrebné hľadať riešenia a nevzdávať sa predčasne, lebo život si 

vyžaduje  vynaliezavosť. Excelentný nápad by nemal „zahynúť“ pre nedostatok financií.“  

Účastníci sa zhodli, že postupnými krokmi je potrebné nájsť spôsob pri získavaní príslušného prístrojového 

vybavenia ako aj zapojiť do projektu odborníkov z externého prostredia. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=frantisek.trstensky@ku.sk
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 16. jún 2016 

Na slávnostnej promócii prorektorka pre vzdelávanie doc. PhDr. Mgr. Helena 

Kadučáková, PhD. odovzdala absolventom UTV osvedčenia o absolvovaní 

štúdia. „Štúdium na UTV vyžaduje od každého poslucháča určitú mieru 

odhodlania, sebadisciplíny a chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, 

aj toto štúdium je skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôznorodé 

povinnosti, úlohy, situácie i na nové medziľudské vzťahy. Vám, ktorí ste sa 

k tomu odhodlali, patrí naše uznanie a podpora,“ uviedla v príhovore 

prorektorka pre vzdelávanie.  V akademickom roku 2016/2017 KU plánuje otvoriť nové študijné programy 

„Kresťanská kultúra“ a „Starostlivosť o fyzické a psychické“. V radoch poslucháčov  radi uvítame všetkých tých, 

ktorí majú záujem  rozšíriť svoj obzor, zvyšovať vedomosti, objasňovať neznáme skutočnosti a získavať najnovšie 

informácie z oblasti kresťanskej kultúry a starostlivosti o človeka v jeho bio-psycho, sociálnej a spirituálnej jednote. 

04.-08. júl 2016 

Teologická fakulta KU už 4. rok organizovala pre deti počas prvého 

prázdninového týždňa Detskú univerzitu. Na Detskej univerzite TF KU 

v Košiciach bolo prítomných 53 detí vo veku 9 až 16 rokov. Deťom sa 

o zaujímavý program postarali pedagógovia a doktorandi TF KU, no taktiež aj 

pozvaní hostia. Program začal v pondelok 4.7. slávnostou imatrikuláciou, 

pokračoval zoznamovačkami v skupinkách, nakoľko deti sú vekovo rozdelené 

do 4 skupiniek. Následne deti absolvovali prednášku, ktorá ich uviedla do 

tajov vysokoškolského štúdia, mali možnosť spoznať základy sociálnej práce, 

spoznať Druhý Vatikánsky koncil, oboznámiť sa s cirkevnými dejinami, vypočuť si príbehy z misií či skúsenosti 

z púte do Santiago de Compostella. Súčasťou bolo aj množstvo hier, návšteva kina či Kulturparku. 

8. august 2016 

Európska komisia (EK) vyzdvihla prácu a výsledky KU v oblasti 

medzinárodných vzťahov. Komisia vychádzala z analýzy akademického 

roka 2014/2015, ktorý bol prvým rokom nového programu učiteľskej 

a študentskej mobility Erasmus+. V liste, ktorý Katolíckej univerzite zaslal Adam Tyson, riaditeľ Generálneho 

direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru EK, zvlášť ocenil starostlivosť KU o prichádzajúcich a odchádzajúcich 

študentov a zamestnancov pred nástupom na mobilitu, počas jej trvania a po jej skončení, ďalej vyzdvihol podporu 

študentov so špecifickými potrebami a zo sociálne slabšieho prostredia, začlenenie prichádzajúcich účastníkov do 

prostredia univerzity a zavedenie procedúry pri uznávaní mobility. 

Národná agentúra pre program Erasmus+ v Bratislave označila  prípravu mobilít na KU za príklad dobrej praxe 

a v júni požiadala pracovníka zahraničného referátu KU o prezentáciu pred zástupcami iných slovenských 

univerzít. 

22.-26. august 2016 

Na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je 

súčasťou Teologickej fakulty KU, sa uskutočnilo XVIII. sympózium kánonic-

kého práva. 

Organizátorom bola Slovenská spoločnosť kanonického práva. Medzi 

prednášajúcimi boli napríklad P. Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej 

Roty; Mons. Pawel Malecha, Apoštolská Signatúra; Mons. Grzegorz Erlebach, 

sudca Rímskej Roty; Mons. Giuliano Brugnotto, Fakulta kánonického práva, 

Benátky; Mons. Benedict Ndubueze Ejeh, Fakulta kánonického práva, 

Benátky; Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých. 
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29. august 2016 

S mottom „Nenechaj spomienky zapadnúť prachom“ Katolícka univerzita 

hostila stretnutie (nielen) účastníkov Svetových dní mládeže v Krakove. 

Stretnutie začalo o 10:30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku-

Rybárpoli, ktorú slávil Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Od 13:00 hod. 

program pokračoval v Aule sv. Jána Pavla II., kde zazneli svedectvá mladých 

a vystúpili aj zástupcovia organizátorov z Poľska. Pozvaní boli všetci, aj tí, ktorí nemohli byť v Krakove. 

07. september 2016 

Katolícka televízia LUX v spolupráci s KU spustila od septembra nový 

spravodajsko-publicistický formát s názvom „RUNIVERSUM“ – Magazín zo 

života Katolíckej univerzity. 

Tvorcovia vybrali symbolický názov, ktorý v sebe ukrýva hneď niekoľko 

odkazov: RU ako Ružomberok, kde sídli Katolícka univerzita; UNI ako 

univerzita; UNIVERSUM ako svet, keďže poslaním univerzít je skúmať 

a odovzdávať poznatky o stvorenom svete; SUM ako sumár, ktorý relácia bude prinášať. 

Relácia bude mať pravidelné dvojtýždňové premiéry a divákom ponúkne informácie o uskutočnených akciách ako 

aj o pripravovaných aktivitách z prostredia KU. Premiéru prvého dielu odvysielala TV Lux v stredu 7. septembra 

o 21:20 hod. 

13.-14. september 2016 

Dňa 13.9. si zamestnanci KU vykonali duchovnú púť do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v poľskom Krakove. Púte sa zúčastnilo 120 účastníkov na troch 

autobusoch z fakúlt v Ružomberku a v Košiciach a z pracovísk v Spišskej 

Kapitule, Levoči a Poprade. Spolu so zamestnancami putoval aj rožňavský 

biskup Mons. Stanislav Stolárik.   

Hlavným bodom púte bola sv. omša v samotnom Sanktuáriu, ktorú slávil 

Mons. Stolárik spolu so sedemnástimi kňazmi, ktorí pôsobia na KU. Otec 

biskup povzbudil zhromaždených pútnikov citátom z Denníčka sv. Faustíny: „Nech každý človek, ktorého 

stretneme, odchádza od nás šťastnejší.“ Po skončení sv. omše nasledovala prehliadka areálu. O 15:00 hod. sa 

zamestnanci KU opäť zhromaždili v Sanktuáriu, aby sa spolu s ostatnými zhromaždenými pútnikmi pomodlili 

Korunku k Božiemu milosrdenstvu, pričom popri poľskom jazyku zazneli tri desiatky aj v slovenčine. Ďalšie kroky 

pútnikov z KU smerovali do neďalekého  Centra Sv. Jána Pavla II., kde si prezreli chrám s nádhernými mozaikami 

z dielne pátra Marka Rupnika, ku ktorým im duchovný správca centra podal pútavý výklad. V druhý deň 

zamestnancov KU svojou prítomnosťou a slovom povzbudil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup v Aule sv. 

Jána Pavla II. duchovnou úvahou na tému: Viera a milosrdenstvo. Mons. Stolárik v úvode priblížil význam 

duchovnej obnovy, ktorá „nikdy nie je len o nás, ale s duchovným ovocím sa delíme aj s ostatnými.“ Vyzval 

prítomných k duchovnej detoxikácii, pričom vysvetlil: „V našom živote nás nezachytí iba to pekné a dobré, ale aj 

to škodlivé. Preto je potrebná sviatosť zmierenia a každodenné spytovanie svedomia. Potrebujeme však prečistiť aj 

spôsob nášho myslenia“. Následne v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli bola spoločná univerzitná sv. 

omša, ktorú slávil otec biskup spolu s kňazmi, ktorí pôsobia v službách na KU.  

18. september 2016 

Zaopatrený sviatosťami zomrel v nedeľu 18. septembra vo veku 70 rokov prof. Tadeusz Zasępa, 

katolícky kňaz a bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Vedenie KU ako aj celá 

akademická obec vyjadrila zármutok, ľudské spolucítenie i kresťanskú modlitbu pozostávajúcu 

z vďačnosti za roky služby v prospech Katolíckej univerzity. Prof. Zasępa sa v akademickej 

oblasti venoval masmediálnej komunikácii. Učil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty KU. 

Rektorom KU bol v rokoch 2008 až 2014. 

 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=stanislav.stolarik@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=stanislav.stolarik@ku.sk
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21. september 2016 

Vo veku 86 rokov zomrel v stredu 21. septembra Jozef Ďurček, bývalý rektor a emeritný profesor 

KU. Zádušná svätá omša spojená s rozlúčkou so zosnulým sa uskutočnila v pondelok 26. 

septembra 2016 v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave (Krasn ̌anoch). 

Vedenie KU a celá akademická obec vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a príbuzným zosnulého 

prof. Ďurčeka. V modlitbách vyslovila vďačnosť za jeho prácu v prospech Katolíckej univerzity, 

predovšetkým za jeho zásluhy pri zrode Katolíckej univerzity. 

V roku 1995 prišiel prof. Ďurček do Ružomberka, kde sa zapájal do príprav na zriadenie 

Pedagogického inštitútu sv. Ondreja, ktorého sa stal riaditeľom. Výraznou mierou sa zaslúžil o jeho transformáciu 

na Pedagogickú fakultu, ktorej bol aj dekanom v rokoch 1996-1998. V rokoch 2001 - 2004 bol v poradí druhým 

rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde aj neskôr pôsobil ako emeritný profesor. Bol rešpektovaným 

odborníkom v prírodovedeckej oblasti, predovšetkým chémia a fyzika. 

28. september 2016 

Na KU zavítal prof. Michael Kolarcik, SJ, rektor Pápežského biblického 

inštitútu v Ríme. V rámci slávnostného otvorenia nového akademického roka 

vystúpil v Aule sv. Jána Pavla II. s prednáškou na tému: Božie milosrdenstvo 

a spravodlivosť v Starom zákone. Vo svojej prednáške prof. Kolarcik zdôraznil, 

že je potrebné pozerať sa na tieto dve vlastnosti ako na „jedinú realitu Boha, 

ktorá sa progresívne rozvíja v týchto dvoch rozmeroch, až kým nedosiahne 

svoj vrchol v plnosti lásky.“ Na príklade sfilmovaného románu Viktora Huga 

Bedári (1862) a  oskarového filmu režiséra Stevena Spielberga Schindlerov zoznam (1993) priblížil „ako umenie, 

v tomto prípade literatúra a kinematografia, skĺbilo dôležitosť Božieho milosrdenstva a spravodlivosti pre 

porozumenie ľudským postojom, ktoré čelia životným výzvam.“ 

30. september 2016 

Projekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky 

predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporovaný 

rámcovým programom Európskej komisie - Horizont 2020. Tohto roku bol 

paralelne organizovaný v 33 štátoch Európy. Na Slovensku ho zorganizovala 

po ôsmykrát Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, 

Slovenská akadémia vied, portál  EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických 

informácií SR. Do tejto akcie sa zapojila aj Katedra manažmentu v Poprade, 

ktorá je súčasťou Pedagogickej fakulty KU. O meranie reakcie ľudského tela 

v stredových situáciách prístrojom „Biofeedback“ bol veľký záujem. Pomocou tohto prístroja je možné merať 

prirodzenú biologickú spätnú väzbu ľudského organizmu v podobe veličín, ako napríklad variabilita srdcovej 

frekvencie, teplota a kožno-galvanický odpor ľudskej pokožky, frekvencia hrudného a brušného dýchania, 

monitorovanie svalového napätia a EEG mozgových vĺn. Prekvapením večera bola účasť prezidenta SR Andreja 

Kisku, ktorý sa zastavil aj pri stánku Katedry manažmentu, kde sa zaujímal o výsledky vedy a vzdelávacieho 

procesu na KU. 

17. október 2016 

Kolégium KU sa rozhodlo ponúknuť študentom KU príležitosť a  priestor, kde si môžu 

v príjmenom prostredí medzi ostatnými študentmi vylepšiť svoje prezentačné schopnosti. 

Pôjde o sériu študentských konferencií, počas ktorých budú študenti prednášať zo svojich 

študijných odborov. Cieľom je pomôcť študentom prekonať strach z verejného prezentovania, 

prednášať pred publikom študentov a získať spätnú väzbu. 
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20. október 2016 

Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku sa 

uskutočnila Beánia KU – Študentský ples. Účastníkov čakal slávnostný 

a kultúrny program, ktorý pripravili študenti KU a ich hostia v spoločenskom 

oblečení. Nechýbalo slávnostné otvorenie, ukážka spoločenských tancov, 

tombola, cimbalová hudba a tanečné kolá. Cieľom bolo pripraviť kultúrne 

podujatie a budovať priateľské vzťahy medzi členmi univerzitného 

spoločenstva. Beánia je študentská slávnosť, na ktorej starší študenti uvádzajú novoprijatých študentov medzi seba. 

Samotný zápis do zoznamu poslucháčov vysokej školy alebo slávnosť, pri ktorej poslucháči skladajú akademický 

sľub, sa pritom zvyčajne nazýva imatrikulácia. 

20.-23. október 2016 

V Bratislave sa konal už VI. ročník Medzinárodného festivalu gregoriánskeho 

chorálu, v rámci ktorého vystúpila aj ženská časť študentskej Scholy Cantorum 

Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením doc. Janky Bednárikovej. 

Na koncerte gregoriánskeho chorálu sa v Dóme sv. Martina predstavili 

vokálne telesá z Talianska, Česka a Slovenska. Meditatívny charakter 

podmanivých melódii, inšpirovaných Božím slovom, umocnila vysoká úroveň 

interpretácie zúčastnených telies. Poslucháčom neunikla snaha viacerých 

dirigentov o upriamenie pozornosti na tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré bolo podstatnou témou 

interpretovaných spevov. 

Gregoriánsky chorál nie je len akýsi špeciálny druh spevu, je to modlitba preniknutá Božím Duchom, a preto je 

neoceniteľným pokladom, ktorý treba naďalej chrániť a prinášať verejnosti, o čo sa snaží aj tento výnimočný festival. 

25. október 2016 

V priestoroch Univerzitnej knižnice KU sa uskutočnila v priamom prenose online prednáška 

nositeľky Pulitzerovej ceny Deborah Nelson. Téma prednášky: Ako písať o svete, ktorý sa 

celý mení? Klimatické zmeny nie sú hrozbou budúcnosti. Dejú sa už teraz. Prednáška 

Deborah Nelson bola o tom, ako rozpoznať politiky a postoje, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. 

Celý prenos bol tlmočený do slovenčiny. Počas prednášky bolo možné posielať emailom 

otázky, ktoré sa chceli študenti opýtať pani Nelson. 

 Deborah Nelson je docentkou investigatívnej žurnalistiky na Marylandskej univerzite. 

V minulosti pôsobila v The Los Angeles Times ako investigatívna redaktorka vo Washingtone. Písala aj pre 

Washington Post, Seattle Times  a Chicago Sun-Times. Za svoju prácu v oblasti vedy a životného prostredia, ktorej 

sa venuje už viac ako tri desaťročia, získala národné uznanie od Národnej akadémie vied USA, Americkej asociácie 

pre rozvoj vedy a Spoločnosti profesionálnych novinárov. V roku 1997 Deborah Nelson získala Pulitzerovu cenu 

za spoluautorstvo na sérii článkov, ktoré odhalili rozsiahle zneužívanie vládneho programu  zameraného na 

zabezpečenie bývania pre rodiny amerických Indiánov. 

16. november 2016 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátor mesta Ružomberok 

MUDr. Igor Čombor, PhD. ocenil vybraných študentov mesta. Odovzdanie 

diplomov sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ružomberku. Medzi ocenenými 

študentmi boli aj traja z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za Fakultu 

zdravotníctva si diplom prevzala Dominika Švantnerová -  študentka 3. ročníka 

študijného programu Ošetrovateľstvo, ktorá úspešne reprezen-tovala 

univerzitu na celoslovenskej súťaži Florence. Za Filozofickú fakultu ocenenie prevzal Samuel Štefan Mahút, ktorý 

sa stal víťazom súťaže, ktorú zorganizovala  Národná agentúra programu Erasmus+ (SAAIC). Za Pedagogickú 

fakultu bola ocenená Eliška Kišová, študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia Predškolská a elemen-tárna 

pedagogika, ktorá počas štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. 
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17. november 2016 

Študenti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zapojili do 

boja proti extrémizmu projektom s názvom Not Indifferent (Nie ľahostajní). 

Projekt iniciovala a finančne podporuje americká vláda v spolupráci 

s Facebookom. Vďaka rozsiahlej stratégii sa im podarilo prebojovať do ďalšej 

fázy, v ktorej rozbiehajú aktívnu kampaň zameranú na ľahostajnosť voči 

nespravodlivosti, ktorá je podľa ich slov jedným z faktorov ovplyvňujúcich 

nárast extrémistických nálad v spoločnosti. Projekt mladých študentov v súčasnosti intenzívne pokračuje a snaží 

sa úspešne expandovať na sociálnych sieťach. 

22.-23. november 2016 

Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elemen-

tárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU zorganizovali vedeckú 

konferenciu s medzinárodnou účasťou ARS ET EDUCATIO III. Konferencia 

bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých 

predmetov a doktorandom. Tematické zameranie podujatia tvorili 3 okruhy: regionálna výchova a ľudová kultúra 

v súčasnom vzdelávaní, tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie 

a jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti. 

Sprievodnými podujatiami konferencie bude výstava študentských prác, komorný koncert pri príležitosti sviatku 

sv. Cecílie a napokon hudobné a výtvarné dielne. 

28. november – 02. december 2016 

V Ríme sa uskutočnil 4. svetový kongres venovaný pastoračnej starostlivosti 

o zahraničných študentov. Jeho organizátorom bola Pápežská rada pre 

migrantov a cestujúcich. Slovensko na tomto podujatí zastupovali prof. 

František Trstenský, prorektor Katolíckej univerzity pre zahraničné vzťahy, 

Dr. Marek Varga, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra 

v Prešove a František Bartek, študent Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Štvordňové podujatie za účasti približne 150 účastníkov z celého sveta sa 

nieslo v atmosfére príhovorov pozvaných hostí, diskusií účastníkov, 

workshopov v jednotlivých skupinách a okrúhlych stolov študentov, ktorí rozprávali svoje skúsenosti zo štúdia 

a života v zahraničí. 

03. december 2016 

Na Pedagogickej fakulte KU sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana. 

Navrhnutí boli dvaja kandidáti: PaedDr. Peter Krška, PhD. a doc. PaedDr. 

Katarína Žilková, PhD. V tajnej voľbe Akademický senát PF KU zvolil za 

kandidáta na dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD., keď získal 19 z celkového 

počtu 30 prítomných členov senátu. PaedDr. Peter Krška pôsobí na Katedre 

telesnej výchovy a športu. Voľbu ešte musel potvrdiť Veľký kancelár KU Mons. 

Bernard Bober. 

05.-06. december 2016 

V ruskom Petrohrade sa zišlo 1500 detských a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov zo 

štyroch krajín na Medzinárodnom umeleckom festivale ARTIS 2016. Účinkujúci 

vystupovali v piatich tvorivých kategóriách (spev, hudba, tanec, výtvarné umenie, 

divadelná tvorba). V porote boli poprední ruskí umelci - zástupcovia všetkých kategórií. 

Lenka Lašová, študentka žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU,  dosiahla mimoriadny 

úspech, keď v kategórii vokál - sólisti sa stala spomedzi 91 sólistov najlepšou speváčkou. 

Okrem toho bola vyhlásená za najlepšiu speváčku festivalovej sezóny 2015/2016, ktorá sa 

konala v Petrohrade. Našej študentke blahoželáme, tešíme sa z jej úspechu, ďakujeme za reprezentovanie Slovenska 

a Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=frantisek.trstensky@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=peter.krska@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=katarina.zilkova@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=peter.krska@ku.sk
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07. december 2016 

Akademický senát KU zvolil za nového predsedu AS KU Mgr. Miroslava Huťku, PhD. 

V tajnom hlasovaní získal dôveru všetkých 16 prítomných členov AS KU. Mgr. Miroslav 

Huťka, PhD. nahradí vo funkcii PhDr. Ľudmilu Krajčírikovú, keď za jej odvolanie hlasovalo 

14 zo 16 prítomných členov AS KU. Dr. Huťka doteraz pôsobil ako tajomník AS KU. Je 

vyučujúcim na Katedre histórie Filozofickej fakulty KU. 

 

13. december 2016 

Filozofická fakulta KU zorganizovala pre študentov stredných škôl  II. ročník 

filozofickej olympiády. Dária Almášiová, víťazka minuloročnej súťaže 

a  v súčasnosti študentka na Masarykovej univerzite v Brne, povedala o súťaži: 

„Bola to zaujímavá skúsenosť, spoznala som nových ľudí a vyskúšala si, aké je 

prinútiť sa v krátkom čase vtesnať na papier komplexný názor – teda ma to tak 

trošku vycvičilo v rýchlom uvažovaní a argumentovaní.“ Prví traja najlepší 

získali diplom + tablet/čítačku el. kníh. Aj ďalší úspešní študenti boli pozvaní 

do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa koná 17. januára 2017 na FF KU. Víťaz kvalifikačného kola postupuje do 

medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční 25. – 28. mája 2017 v holandskom Rotterdame. 

13. december 2016 

Študenti psychológie Filozofickej fakulty KU zorganizovali už po štvrtýkrát 

dobročinnú akciu - Vianočné trhy. Priestory fakulty sa rozrástli o bohaté 

stolíky rôznych dobrôt, dekoratívnych predmetov, vianočných výzdob, 

šperkov a ešte mnoho ďalších drobností pre potešenie. 

Výnos z vianočných trhov vo výške 452 Eur poputoval do Detského domova 

a Komunitného centra Úsmev ako dar v Ružomberku, ktoré sa stará o deti zo 

sociálne slabších rodín a deti z detských domov. Dar sa využije na vianočnú 

potravinovú pomoc pre rodiny a splnenie vianočných prianí detí. Študenti 

angažovaní v Slovenskej asociácii študentov a absolventov psychológie a študenti Katedry psychológie FF KU 

navštívili deti v spomínanom centre a spoločne s nimi strávili vzájomne obohacujúci čas tvorením papierových 

ozdôb na vianočný stromček.  

 

19. december 2016 

Do 19. decembra prebiehala na Katolíckej univerzite v Ružomberku Adventná 

potravinová zbierka. Jej cieľom bolo konkrétnou formou pomôcť sociálne 

slabším jednotlivcom a rodinám. V Univerzitnom pastoračnom centre 

v priestoroch Pedagogickej fakulty KU sa zbierali trvanlivé potraviny, napr. 

cukor, múka, cestoviny, konzervy rôzneho druhu, soľ, čaj a pod., ale aj pracie 

prášky a iná potrebná drogéria. 

 

 

 

  

 

 

Podrobnejšie správy o uvedených udalostiach a ďalších významných podujatiach na KU a jej fakultách sa nachádzajú na 

internetovej stránke KU: www.ku.sk a na stránkach fakúlt: Pedagogická fakulta KU (www.pf.ku.sk), Filozofická 

fakulta KU (www.ff.ku.sk), Teologická fakulta KU (www.tf.ku.sk) a Fakulta zdravotníctva KU (www.fz.ku.sk). 
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 

Spracovala: doc. PhDr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

Medzi základné priority rozvoja KU v Ružomberku je zabezpečenie vysokej kvality vzdelávacej činnosti formujúcej 

myseľ i srdce, udržanie si pozície univerzitnej vysokej školy a snaha o medzinárodnú akceptáciu. Hlavným cieľom 

vzdelávacieho procesu je kvalifikovaná príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti 

a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania a v súlade s požiadavkami praxe. Univerzita vytvára 

priestor pre prípravu kvalifikovaných odborníkov s možnosťou uplatnenia sa na náročnom trhu práce, rozvíja 

kritické myslenie, učenie a porozumenie, podnecuje osobnú angažovanosť v najrôznejších spoločenských 

a intelektuálnych podobách, čo umožňuje absolventom adekvátnu adaptáciu na rýchlo sa meniace pracovné 

a spoločenské prostredie.   

KU v Ružomberku uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie na štyroch fakultách PF, FF, TF a FZ.  

3.1 Študijné odbory a programy 

Na KU sú naplno implementované závery Bolonskej deklarácie v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viacstupňové štúdium sa realizuje 

v bakalárskom stupni v štandardnej dĺžke tri až štyri roky, magisterskom stupni so štandardnou dĺžkou dva až tri 

roky, doktorandskom stupni so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky v dennej forme a najviac päť rokov v externej 

forme štúdia.  

 

Štruktúra študijných odborov k 1.9.2016 

V bakalárskom stupni štúdia  mala KU akreditované študijné programy v 23 študijných odboroch: učiteľstvo 

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

(1.1.4), predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), liečebná pedagogika (1.1.7), 

filozofia (2.1.1), história (2.1.7), katolícka teológia (2.1.13),  religionistika (2.1.16), slovenský jazyk a literatúra 

(2.1.27), neslovanské jazyky a literatúra (2.1.29), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), sociálna práca (3.1.14), 

žurnalistika (3.2.1), manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), verejné zdravotníctvo (7.4.2), laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (7.4.3), urgentná zdravotná starostlivosť (7.4.6), fyzioterapia (7.4.7), 

rádiologická technika (7.4.8). 

V magisterskom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy v 16 študijných odboroch: učiteľstvo 

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

a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), filozofia (2.1.1), história (2.1.7), katolícka teológia 

(2.1.13), slovenský jazyk a literatúra (2.1.27), neslovanské jazyky a literatúra (2.1.29), politológia (3.1.6), psychológia 

(3.1.9),religionistika (2.1.16), sociálna práca (3.1.14), žurnalistika (3.2.1), manažment (3.3.15), fyzioterapia (7.4.7). 

V doktorandskom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy 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), fyzioterapia (7.4.7). 

V akademickom roku 2015/2016 sa vzdelávací proces realizoval spolu v 28 akreditovaných jednopredmetových 

a 36 dvojpredmetových učiteľských študijných programoch, v 88 odborných študijných programoch a v 18 

vedeckých doktorandských študijných programoch na štyroch  fakultách  KU v Ružomberku, pričom dominovala 

denná forma štúdia (Tabuľka 1, Tabuľka 2). 
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Tabuľka 1 Učiteľské študijné programy k 1.9.2016 

fakulta 

jednopredmetové štúdium dvojpredmetové štúdium 
Bc. Mgr. Bc. Mgr. 

denná externá denná externá denná externá denná externá 
PF 11 6 6 3 10 0 8 0 

FF 0 0 0 0 6 0 6 0 

TF 1 0 1 0 3 0 3 0 

FZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

KU 12 6 7 3 19 0 17 0 

 
Tabuľka 2 Ďalšie odborné a vedecké študijné programy k 1.9.2016 

fakulta 
Bc. Mgr. PhD. 

denná externá denná externá denná externá 
PF 2 2 4 3 2 5 

FF 
9 

21 

(dvojodborové) 

0 

9 

21 

(dvojodborové) 

0 3 2 

TF 4 0 

4 

2 

(spojený 1. a 2. 

stupeň) 

0 3 2 

FZ 6 0 1 0 1 0 

KU 42 2 41 3 9 9 

V roku 2016 sa vo všetkých študijných programoch výučba uskutočňovala v slovenskom jazyku. V  študijných 

programoch, ktoré pripravovali predovšetkým budúcich učiteľov cudzích jazykov, sa výučba uskutočňovala 

v cudzích jazykoch. Fakulty ponúkali niektoré predmety vyučované v cudzom jazyku najviac využívané 

zahraničnými študentmi v rámci mobilít. V nasledujúcom období bude potrebné účinnejšou propagáciou 

jednotlivých študijných programov, ako aj predmetov ponúkaných v anglickom jazyku vzbudiť väčší záujem 

zahraničných študentov o absolvovanie časti svojho štúdia na fakultách našej univerzity. Akreditované študijné 

programy svojím obsahom a zameraním zodpovedajú poslaniu a cieľom univerzity. 

KU v rámci zvyšovania kvality vysokoškolského štúdia pravidelne prehodnocuje obsah študijných programov 

v súlade s potrebami praxe, trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Rovnako je pozornosť venovaná moderným 

formám vzdelávania. Zabezpečenie transferu vedeckých poznatkov a požiadaviek praxe do vzdelávania a obsahu 

študijných programov, zabezpečenie nových a inovovaných študijných programov študijnou literatúrou je 

významným faktorom kvality prípravy absolventov. 

3.2 Študenti 

Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. tabuľka 1a Prílohy 2 k VS), možno konštatovať, že počet študentov 

študujúcich na KU vykazuje opäť mierne klesajúcu tendenciu, čo súvisí aj s demografickou situáciou na Slovensku. 

V roku 2016 bol najnižší celkový počet študentov v sledovanom šesťročnom období. V porovnaní s rokom 2015, 

keď bol celkový počet študentov 4663, došlo v roku 2016 k zníženiu počtu študentov na 4 103, tzn. o 12,01%. 

V porovnaní s rokom 2015 v prvom stupni štúdia došlo k zníženiu počtu študentov o 12,9%, v druhom stupni 

štúdia o 8,5,% a v treťom stupni štúdia  sa výrazne znížil počet študentov o 20,8%. Pokiaľ ide o formu štúdia, znížil 

sa počet študentov externej formy – o 9,9%.  

V roku 2016 z celkového počtu 4 103 študentov študovalo v dennej forme 2 986, tzn. 72,7% z celkového počtu. 
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Graf 1 Vývoj počtu študentov 

Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 116 študentov, 

tzn. 2,8% z celkového počtu študentov (porov. tabuľka č. 1 Prílohy 2 k VS). V porovnaní s rokom 2015 išlo 

o zníženie o 0,1% (-18 študentov). Podobne ako v uplynulom období, medzi cudzincami výrazne dominovali 

občania Poľskej republiky. 

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

študentov externého štúdia sa postupne ročne znižoval. Tieto zmeny súvisia aj so zrušením niektorých 

detašovaných pracovísk a posilňovaním vzdelávania na KU v Ružomberku.  

Organizácia všetkých stupňov vzdelávania na univerzite je založená na kreditovom systéme štúdia ECTS, ktorý 

plne korešponduje so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a s Vyhláškou č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 

Pre študentov sa každoročne zvyšuje počet miest pre absolvovanie časti štúdia na iných univerzitách v zahraničí 

a za absolvované predmety sa im uznávajú kredity.  

Výučba sa realizovala podľa schváleného časového Harmonogramu akademického roka 2015/2016. 

3.3 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie v roku 2016 prebehlo v súlade s platnou legislatívou a podmienkami prijatia na štúdium, ktoré 

boli prerokované a schválené v akademických senátoch fakúlt. Jednotlivé fakulty majú vytvorený vlastný 

metodický postup realizácie prijímacieho konania, s ktorým úzko súvisí aj propagácia štúdia pre získavanie 

najlepších študentov stredných škôl pre jednotlivé študijné programy. 

Tabuľka 3 Prijímacie konanie 

Stupeň štúdia Forma štúdia Prihlásení Prijatí Zapísaní 

Prvý, spojený 1. a 2. 
denná 1 283 1 030 725 

externá 296 264 188 

Druhý 
denná 597 505 447 

externá 251 225 182 

Tretí 
denná 38 19 19 

externá 22 19 19 

KU 
denná 1 918 1 554 1 191 

externá 569 508 389 

Spolu KU 2 487 2 062 1 580 
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Celkovo KU v Ružomberku zaregistrovala 2 487 prihlášok na štúdium vo všetkých troch stupňoch vysoko-

školského štúdia v dennej aj externej forme, čo bolo o 959 (27,9%) menej uchádzačov ako v predchádzajúcom 

akademickom roku. 

 Z tohto počtu na bakalársky stupeň štúdia sa prihlásilo spolu 1579 uchádzačov z toho na dennú formu štúdia 1 283 

a externú formu 296 uchádzačov. Na magisterský stupeň v dennej forme 597, externej forme 251 a na doktorandský 

stupeň v dennej forme 38 a externej 22 uchádzačov.  

Z celkového počtu prihlásených na prvý stupeň štúdia (Bc.) bolo zapísaných spolu 913 študentov (oproti roku 2015 

pokles o 228 študentov) a na druhý stupeň štúdia (Mgr.) bolo zapísaných spolu 629 študentov (pokles o 325 

študentov), na doktorandský stupeň štúdia zapísaných spolu 38 študentov (oproti roku 2015 pokles o 11 

študentov). 

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

a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium  70,38% z prijatých v dennej forme štúdia a 71,2% 

z uchádzačov prijatých na štúdium v externej forme (porov. tabuľka č. 3a prílohy k VS). Predstavuje to 44,2% 

z celkového počtu prijatých uchádzačov. Ide o mierne zvýšenie v porovnaní s rokom 2015, kedy sa na tento stupeň 

štúdia zapísalo 42,9%. Od roku 2013 počet zapísaných na bakalárske štúdium a štúdium spojeného prvého 

a druhého stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách nepresahuje 70%. 

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

a druhom stupni 

V druhom stupni štúdia sa zapísalo 88,5% z prijatých v dennej forme a 88,8% z prijatých v externej forme (porov. 

tabuľka č. 3b Prílohy 2 k VS). Predstavovalo to 3,5% z celkového počtu prijatých uchádzačov. 

Na magisterské študijné programy sa celkovo zapísalo 86,1% prijatých uchádzačov. Predstavuje to mierne 

zníženie oproti roku 2015, kedy sa na štúdium zapísalo 87,7% prijatých uchádzačov.  

V treťom stupni štúdia sa v dennej forme zapísalo 100% prijatých (porov. tabuľka č. 3c Prílohy 2 k VS) a v externej 

forme 100% prijatých. Predstavovalo to 1,8% z celkového počtu prijatých uchádzačov. 

Prijímaciemu konaniu na univerzite predchádzala aktívna propagácia štúdia, ktorá bola zabezpečovaná rôznymi 

formami – elektronickou (webové sídla univerzity a fakúlt), printovou (tlač a distribúcia propagačných materiálov), 

kontaktnou (Deň otvorených dverí – 9. február 2016) mediálnou (televízia Lux, rádio Lumen). Informácie 

o možnostiach štúdia na KU v Ružomberku boli zverejnené na web stránke univerzity a webových stránkach 

fakúlt, rovnako na Portáli vysokých škôl. 
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3.4 Absolventi 

V akademickom roku 2015/2016 riadne ukončilo štúdium 1 901 absolventov (porov. tabuľka č. 2 Prílohy 2 k VS). 

Znamená to zvýšenie ich počtu o 16 oproti minulému akademickému roku, v ktorom ukončilo štúdium 1 885 

absolventov. Keďže na Pedagogickej fakulte KU dlhodobo študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné, že má 

aj najväčší počet absolventov (1 166), teda 71,8% z celkového počtu absolventov KU. Podobne ako v minulých 

rokoch bol najnižší počet absolventov na Fakulte zdravotníctva 7,9% (151). Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia 

(porov. tabuľka č. 2 prílohy k VS), z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 916 

(48,1%), magisterské 931 (48,9%) a doktorandské 54 (2,8%). Z porovnania percentuálneho rozdelenia absolventov 

do jednotlivých stupňov vyplýva, že v porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 sa znížilo zastúpenie 

absolventov bakalárskeho štúdia (o 4,2%), naopak mierne sa zvýšilo percentuálne zastúpenie absolventov 

magisterského štúdia (o 4,8%) a o 0,% sa znížilo percentuálne zastúpenie absolventov doktorandského štúdia. 

Medzi absolventmi KU bolo 301 cudzincov (tzn. 15,8% z celkového počtu absolventov), čo znamená zvýšenie ich 

počtu v porovnaní s rokom 2014/2015, v ktorom štúdium na KU úspešne ukončilo 29 cudzincov, v roku2013/2014 

ukončilo 18 občanov inej štátnej príslušnosti ale v roku 2012/2013 sa ich počet zvýšil na 40. 

Bližšie údaje o úspešnosti štúdia v jednotlivých stupňoch a podskupinách študijných odborov v období 

posledných 6 rokov sa nachádzajú v tabuľke č. 5 Prílohy 2 k VS.  

Katolícka univerzita v Ružomberku umožňuje absolventom magisterských študijných programov pokračovať 

v rigoróznom konaní, ktoré v roku 2016 úspešne ukončilo 52 osôb (porov. tabuľka č. 12 Prílohy 2 k VS), čo 

predstavuje zníženie (o 27,8%) oproti roku 2015, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 72 osôb.  

3.5 Ocenenia študentov a motivačné štipendiá 

Ocenenia študentov 

V hodnotiacom roku dosahovali študenti KU v Ružomberku významné úspechy v rôznych oblastiach a úrovniach. 

Uvádzame úspechy študentov dosiahnuté na medzinárodnej a národnej úrovni. 

Medzinárodné úspechy 

 

Michaela Formelová   - 

Cena dekanky PU - účasť na medzinárodnej speváckej súťaži „Moyzesiana 2016“ 

   

ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI „Študentská umelecká činnosť 2016“ 

 Mária Pisarčíková   - 3. miesto   - hra na organe I. kategória 

 Michal Kentoš   - 3. miesto   - hra na klavíri I. kategória 

 M. Fučková, A. Popaďáková - - 1. miesto  - 4-ručná hra na klavíri II. kategória 

 Ľudmila Milčáková   - 3. miesto  - sólový spev I. kategória 

 Michaela Formelová  - 1. miesto  - sólový spev II. kategória 

 Kristína Takáčová   - 2. miesto  - sólový spev II. kategória 

 Matej Stachera   - 3. miesto  - sólový spev II. kategória 

 Zlata Štensová   - čestné uznanie  - sólový spev II. kategória 

 Peter Pekarčík   - čestné uznanie  - sólový spev II. kategória 

 M. Formelová, M. Vandžurová - 1. miesto  - komorný spev II. kategória 

 P. Pekarčík, K. Takáčová   - 2. miesto  - komorný spev II. kategória 

 Komorné kvarteto KH PF KU  - 3. miesto  - komorný spev II. kategória 

 

Bc. Monika Tlachová  

2. miesto  Česko-slovenská súťaž prác z didaktiky matematiky „švoč 2016“ 

Predstavy detí o rovinných geometrických útvaroch a ich vlastnostiach. 
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Dominika Švantnerová - Martin Tichý, Nikola Kasperkevičová, Romana Polčíková a Ján Štefaňák  

1. miesto  - súťaž Rozkoš Rescue 

 

Národné úspechy 

Dominika Švantnerová  

2. miesto - Celoslovenská súťaž „Florence roka 2016“ 

Ocenenie primátora mesta Ružomberok pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za úspešnú reprezentáciu 

univerzity. 

 

Motivačné štipendium 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2016 priznávala študentom z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

motivačné štipendiá za vynikajúci prospech a za mimoriadne výsledky. Motivačné štipendium priznávala za 

vynikajúce plnenie študijných povinností v súlade s platnou legislatívou a Štipendijným poriadkom Katolíckej 

univerzity. Mimoriadne štipendium vyplácala študentom, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky počas celého štúdia, 

za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti 

alebo úspešne reprezentovali Katolícku univerzitu na národných alebo medzinárodných podujatiach. V roku 2016 

bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky 26 študentom v celkovej výške 8871 €. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom to predstavuje zvýšenie, ktoré vyplýva zo zvýšenia pridelenej dotácie zo štátneho 

rozpočtu. S priznaním motivačného štipendia za mimoriadne výsledky, akými boli vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia a vypracovanie mimoriadne kvalitnej záverečnej práce (čl. 3 časť B III. ods. 8 

Štipendijného poriadku KU), sa spája udelenie Ceny rektora KU, ktorá bola v roku 2016 udelená 19 absolventom. 

 

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

 

Filozofická fakulta KU 

Zuzana Končálová (Cena rektora KU) 

Bc. Rastislav Kostolný (Cena rektora KU) 

Katarína Mochnacká (Cena rektora KU) 

 

Pedagogická fakulta KU 

Bc. Lenka Daňková (Cena rektora) 

Katarína Grigliaková (Cena rektora) 

Martina Hošalová (Cena rektora) 

Bc. Veronika Hradská (Cena rektora) 

Ján Kober (Cena rektora) 

Lucia Mikulová (Cena rektora) 

Bc. Katarína Regecová (Cena rektora) 

Bc. Dušana Štiberová (Cena rektora) 

Mgr. Katarína Kohútová (Cena rektora) 

PhDr. Irena Kleiner (Cena rektora) 

Peter Čertík 

Peter Pekarčík 

Mária Pisarčíková 

Alžbeta Popaďáková 

Matej Stachera 

Kristína Takáčová 

Mária Vlasatá 

 

Teologická fakulta KU 

Mathias Gočik (Cena rektora) 

Bc. Peter Lengeň (Cena rektora)  

Bc. Ján Mahút (Cena rektora) 

 

Fakulta zdravotníctva KU 

Erika Blahová (Cena rektora) 

Romana Polčíková (Cena rektora) 

Bibiána Repová (Cena rektora) 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

Spracovala: doc. PhDr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

 

KU v súlade s dlhodobým zámerom podporuje celoživotné vzdelávanie, čím posilňuje väzby celoživotného 

vzdelávania na potreby trhu práce a podporuje rozličné formy záujmového vzdelávania. Na KU v Ružomberku 

v roku 2016 na úrovni ďalšieho vzdelávania sa realizovali tak akreditované vzdelávacie programy (pôsobnosť 

akreditácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstve zdravotníctva SR), ako aj záujmové 

vzdelávanie na 4 fakultách (PF KU, FF KU, TF KU, FZ KU), pričom sa každoročne výrazne zvyšuje počet jeho 

účastníkov. 

Najrozsiahlejšiu edukačnú činnosť za hodnotiace obdobie vyvíjalo špecializované Centrum celoživotného 

vzdelávania, ktoré pôsobí na PF KU a svoje vzdelávacie aktivity realizuje na stálych pracoviskách v Ružomberku 

a Levoči (konzultačné stredisko). Centrum sa zameriava najmä na celoživotné a kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl 

a školských zariadení. 

PF KU v súlade s § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

v platnom znení poskytovala v roku 2016 poskytovala doplňujúce pedagogické štúdium 34 záujemcom, pričom 

v danom roku štúdium úspešne ukončilo 11 absolventov. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v roku 2016 

fakulta poskytovala 173 osobám. Štúdium úspešne ukončilo 53 absolventov.  

 
Graf 3 Prehľad absolventov vzdelávacích programov doplňujúceho a rozširujúcich foriem štúdia za roky 2013-2016 

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve PF poskytovala 

vzdelávacie kurzy, ktoré pokrýva potreby celého spektra subjektov od materských škôl po stredné školy v SR, ako 

aj ďalších špecializovaných zariadení (špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie). Počas roka 2016 poskytovala akreditované kurzy v rámci aktualizačného, inovačného, špecia-

lizačného a funkčného vzdelávania. 

Funkčné vzdelávanie 

„Školský manažment“ a  „Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov 

a vedúcich odborných zamestnancov“, sú obsahovo zamerané na teoretické poznatky z oblasti profesijných 

kompetencií, potrebných pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca a praktické 

úlohy napomáhajúce uplatňovaniu metód, foriem, prostriedkov a stratégií pri riadení školy/školského zariadenia, 

špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
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Inovačno - funkčné vzdelávanie 

„Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia“ a  „Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie 

a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných 

zamestnancov“. Kurzy sú obsahovo zamerané na nové prístupy a kvalitatívne aspekty riadenia metodických 

orgánov na škole, uplatňovanie nástrojov evalvácie kvality a riadenia. 

 
Graf 4 Prehľad o počte absolventov Funkčného a Funkčno-inovačného vzdelávania za roky 2011-2016 

Edukačná príprava na vykonanie prvej atestácie umožňuje atestantom v závislosti od aprobácie resp. 

dosiahnutého odborného vzdelania osvojiť si ciele vyučovacieho a výchovného procesu, vzdelávacie štandardy, 

učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, hodnotenie 

a klasifikácia žiakov. 

Edukačná prípravu na vykonanie druhej atestácie umožňuje atestantom v závislosti od aprobácie resp. 

dosiahnutého odborného vzdelania osvojiť si úlohy a predmet skúmania didaktiky, prvky modernej didaktiky, 

problematiku metakognície, metaučenia a autoregulácie učenia, moderné koncepcie vyučovacieho procesu, 

školský vzdelávací program, inovácie v didaktike, legislatívnu normu pre hodnotenie a klasifikáciu, kľúčové 

kompetencie. 

 

 
Graf 5 Prehľad o počte absolventov edukačnej prípravy k atestácii za roky 2011-2016 
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Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 celkom v 7 cykloch, je možné 

charakterizovať ako systematický kvalitatívny rast nadväzujúci na predchádzajúce sledované obdobia.  

V zmysle platného zákona garantovali úroveň atestačných skúšok pedagogických a odborných zamestnancov aj 

predsedovia skúšobných komisií, ktorých kooptovalo MŠVVaŠ SR – Mgr. Ivan Podmanický, PhD. (Trnavská 

univerzita) a prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (UK v Bratislave). 

 
Graf 6 Prehľad o počte absolventov I./ II. atestácie za roky 2011-2016 

Centrum celoživotného vzdelávania zabezpečovalo viaceré kreditové programy kontinuálneho vzdelávania. Vývoj 

počtu absolventov za uplynulých 6 rokov v jednotlivých realizovaných aktivitách centra sú uvedené v nasle-

dujúcom grafe. 

 
Graf 7 Prehľad o počte absolventov kreditových programov kontinuálneho vzdelávania za roky 2011-2016 

Za rok 2016 v realizovaných vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania sa atestačných skúšok celkovo 

zúčastnilo 3 509 pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. To znamená medziročný nárast o 64,43%.  

 

26

130

344

348

526

1200

44

159

403

393

501

1123

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2011

2012

2013

2014

2015

2016

II. atestácia I. atestácia

65

12

25

14

8

23

1 1

17
19 18

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktuálne otázky v

pedagogike a psychológii

Inovatívne vyučovanie

anglického jazyka na ZŠ a SŠ

Nové trendy v didaktike

náboženskej výchovy

Nové trendy v hudobnej

edukácii

Nový model

predprimárneho

vzdelávania



 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

 
 

 

        37 

Centrum celoživotného vzdelávania má vo svojom portfóliu aj programy ďalšieho vzdelávania pre pedagógov. Ide 

o nasledovné štvorsemestrálne programy: 

Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium určené pre absolventov VŠ neučiteľských študijných programov pre 

získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, študijných 

odborov a programov a profily ich absolventov.  

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je určené pre učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ 

učiteľského resp. pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách. 

 
Graf 8 Prehľad absolventov vzdelávacích programov doplňujúceho a rozširujúcich foriem štúdia  za roky 2013-2016 

Centrum celoživotného vzdelávania realizuje aj vzdelávacie programy určené pre ďalšie cieľové skupiny: 

 

 aktivizácia osôb s ochorením demencie, 

 komunitné plánovanie sociálnych služieb, 

 komunitné plánovanie sociálnych služieb krok za krokom, 

 implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe, 

 kurz opatrovania v Európskej únii. 

 

Na FF KU v roku 2016 rámci individuálneho celoživotného vzdelávania z 8 evidovaných účastníkov, štúdium 

úspešne ukončil 1 absolvent. V roku 2016 FF KU poskytovala kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného 

predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu učiteľstvo anglického jazyka 

a literatúry pre 26 študentov (kontinuálne vzdelávanie 9, rozširujúce štúdium 17). 5 študentov kontinuálneho 

vzdelávania štúdium úspešne ukončilo. 

FZ KU v rámci celoživotného vzdelávania v zdravotníckom povolaní sestra poskytovala vzdelávanie  

v špecializačnom odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a v certifikovanej pracovnej činnosti 

Funkčné vyšetrovacie metódy. 

FZ KU v hodnotiacom období poskytovala aj odborné 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.  
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Na doplňujúce pedagogické štúdium  na TF v roku 2016 sa zapísalo 65 študentov (z toho 27 novoprijatí), pričom 

štúdium v hodnotiacom roku absolvovalo 19 študentov.  

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

KU v Ružomberku je člen Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV) a Asociácie 

univerzít tretieho veku (ASUTV) aktívne rozvíjala v roku 2016 spoluprácu s ostatnými realizátormi ďalšieho 

vzdelávania na univerzitách v SR s cieľom zefektívniť činnosti univerzít v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

zintenzívniť spoluprácu s Národným ústavom celoživotného vzdelávania a zviditeľniť kvality a možnosti ďalšieho 

vzdelávania poskytovaného univerzitami na Slovensku v národnom aj medzinárodnom meradle (European 

Association for University Lifelong Learning, International Association of Universities of the Third Age).  

Univerzita tretieho veku (UTV) na KU v Ružomberku je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie starších ľudí 

v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program 

UNESCO, v trvaní 3 rokov a je určené populácii ľudí, ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 50 rokov. Štúdium 

na UTV je centrálne koordinované Rektorátom KU a v hodnotiacom období sa vzdelávalo 97 študentov v štyroch 

vzdelávacích programoch: 

 Humanitné štúdiá – 11 študentov 

 Senior v súčasnej spoločnosti – 21 študentov 

 Kresťanská kultúra – 15 študentov  

 Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie – 20 študentov,  

 Filozoficko-teologické základy – TF KU v Košiciach – 30 študentov.  

Na pôde KU v Ružomberku a jej fakúlt sa v hodnotenom roku počas letných prázdnin uskutočnilo aj záujmové 

vzdelávanie detí v rámci Detskej univerzity. 
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V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ 

TVORIVEJ ČINNOSTI 

Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len „KU“) od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj výskumnej 

činnosti. Koncepcia rozvoja výskumnej činnosti sa opiera o základné ciele Dlhodobého zámeru KU 2012-2017, 

ktorými sú: 

 Posilniť svoje postavenie ako výskumná inštitúcia, ktorá vedie medzinárodný výskumný program so 

širokým spektrom vedných oblastí a prostredníctvom interdisciplinárneho dialógu založeného na dialógu 

medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. 

 Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci 

v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity. 

 Rozširovať a skvalitňovať ponuky doktorandských študijných programov s priamou väzbou na 

výskumný potenciál v každej oblasti výskumu. 

Vedeckovýskumná činnosť je jednou z hlavných činností univerzity. Zameraná je na oblasť zvyšovania účinnosti 

výchovno-vzdelávacieho procesu a to hlavne tvorbou aktuálneho obsahu výučby, nových didaktických pomôcok, 

ako aj celého didaktického prostredia. Výsledkom práce vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných 

pracovníkov sú početné učebné texty, vedecké a odborné publikácie, nové učebné pomôcky, inovované laboratória 

a odborné učebne.  

Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, 

sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu.  

Výskumná činnosť prebieha na jednotlivých pracoviskách, ktorými sú katedry a ústavy, riešiace konkrétne 

výskumné témy. Tvorivé činnosti v rámci KU sú zamerané predovšetkým na kvalitný výskum v oblastiach: 

 pedagogické vedy 

 humanitné vedy 

 umenie 

 spoločenské a behaviorálne vedy 

 ekonómia a manažment 

 fyzika  

 chémia, chemická technológia a biotechnológie 

 vedy o Zemi a vesmíre 

 vedy o živej prírode 

 informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 

 matematika a štatistika 

 historické vedy a etnológia 

 lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy. 

Výskumná činnosť je realizovaná prevažne s podporou domácich a zahraničných grantových zdrojov alebo 

vnútorných grantových schém fakúlt. Vo finančnom vyjadrení pokrýval objem tvorivej činnosti so zameraním sa 

na vedu a výskum 23,30% ročného rozpočtu KU (o 0,91 percentuálneho bodu viac ako v r. 2015). 

Výskumná činnosť na KU sa opiera o rozvoj odborov a fakúlt predstavujúcich široké spektrum spoločensko-

vedných a exaktných disciplín, ktoré sú zabezpečované kvalifikovaným zborom takmer 400 pedagógov, vedcov 

a výskumníkov. 

V roku 2016 bolo podaných 6 žiadostí o finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja Agentúre na 

podporu výskumu a vývoja, 24 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR, 22 žiadostí 

o dotáciu na projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR, z ktorých mnohé sú ešte v štádiu posudzovania. 

V porovnaní s rokom 2015 bol zaznamený nárast v počte podaných výskumných projektov o 21,67%. Napriek 

tomu, že projekty sú na vysokej odbornej úrovni, je čoraz ťažšie získať požadované prostriedky z MŠVVaŠ SR.  
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Tabuľka 4 Prehľad počtu podaných výskumných projektov za rok 2016 

PREHĽAD POČTU PODANÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV 

Podané projekty PF FF FZ TF SPOLU 

APVV 2 2 2 0 6 

KEGA 11 3 5 5 24 

VEGA 11 10 0 1 22 

INÉ DOMÁCE 6 3 3 2 14 

ZAHRANIČNÉ 5 1 0 1 7 

Celkový súčet 35 19 10 9 73 

 

Tabuľka 5 Prehľad všetkých riešených výskumných grantov 

PREHĽAD VŠETKÝCH RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV 

Fakulty 2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 31 21 17 18 

Filozofická fakulta KU 20 16 14 9 

Teologická fakulta KU 6 17 12 15 

Fakulta zdravotníctva KU 2 2 5 8 

Celkový súčet 59 56 48 50 

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

projektov. Cieľom je dosiahnuť taký stav, aby každý tvorivý zamestnanec fakulty vnímal rovnomerne tak svoje 

didaktické, ako aj vedecko-výskumné pôsobenie, čím sa – okrem iného – dosiahne ešte vyššia úroveň prepojenia 

teórie so vzdelávaním a s praxou a naopak. Fakulty sa snažia zapájať do riešiteľských tímov aj svojich 

doktorandských študentov. Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov doktorandského 

štúdia do riešenia inštitucionálnych projektov zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 6 Počet vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov zapojených do projektovej činnosti 

POČET VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV ZAPOJENÝCH DO PROJEKTOVEJ 

ČINNOSTI 

  
počet učiteľov 

% z celkového počtu 

učiteľov 
počet doktorandov 

% z celkového počtu 

doktorandov 

Pedagogická fakulta KU  106 52 % 17 12,23 % 

Filozofická fakulta KU 24 37 % 6 25,00 % 

Fakulta zdravotníctva KU 13 17 % 2 28,6 % 

Teologická fakulta KU  27 58,70 % 5 10,42 % 

Celkový súčet 170 44,38 % 27 12,39 % 

 

Zaujímavú výpovednú hodnotu má Graf 9 vyjadrujúci prepočítaný objem finančných prostriedkov z domácich 

a zahraničných výskumných grantov v rokoch 2013 až 2016, prepočítaný na jedného tvorivého pracovníka. 
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Graf 9 Prepočet objemu získaných finančných prostriedkov z domácich a zahraničných 

grantov v rokoch 2013 – 2016 na jedného tvorivého pracovníka 

5.1  Projekty podporované z domácich grantových schém 

V sledovanom období bolo na KU riešených celkovo 31 výskumných projektov, z toho najvyšší podiel 

predstavovali projekty VEGA (59,78%). Počet domácich projektov a úloh riešených na univerzite zachytáva 

Tabuľka č. 7. 

Tabuľka 7 Prehľad počtu získaných domácich výskumných grantov za rok 2016 

PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH DOMÁCICH VÝSKUMNÝCH GRANTOV 

Podané projekty PF FF FZ TF SPOLU 

APVV 1 0 0 0 1 

KEGA 7 0 1 4 12 

VEGA 9 4 0 0 13 

INÉ DOMÁCE 0 1 1 3 5 

Celkový súčet 17 5 2 7 31 

Úspešnosť podaných projektov APVV vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu z 0% na 50% a projektov KEGA 

na 63,63% (rast o 40,10 percentuálneho bodu). Úspešnosť podaných projektov VEGA nie je možné jednoznačne 

vyhodnotiť, nakoľko k dňu spracovania Výročnej správy o činnosti univerzity ešte neboli zverejnené výsledky 

hodnotenia projektov.  

Tabuľka 8 Prehľad počtu získaných výskumných domácich projektov z domácich grantov 

PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH PROJEKTOV Z DOMÁCICH GRANTOV 

Pracoviská 2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 29 19 15 17 

Filozofická fakulta KU 7 3 6 5 

Teologická fakulta KU  5 9 4 7 

Fakulta zdravotníctva KU 2 3 5 2 

Celkový súčet 43 34 30 31 

 

PF FF TF FZ KU

2013 416,16 3121,09 464,5 328,62 868,64

2014 519,46 230,8 869,78 159,98 473,26

2015 602,95 216,6 1143,25 225,93 551,96

2016 467,57 260,48 1415,22 211,15 517,5
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Vývoj projektovej činnosti prostredníctvom domácich grantov na KU za obdobie 2012 - 2016 dokumentuje Graf 10. 

 
Graf 10 Trendy riešených domácich výskumných grantov v r. 2012-2016 

V oblasti vedy a výskumu KU v roku 2015 zaznamenala mierny rast v počte riešených domácich projektov, avšak 

pokles ich finančného prínosu. Najviac výskumných projektov bolo riešených na PF KU, ktorá získala aj najviac 

finančných prostriedkov. Podiel fakúlt na získavaní finančných prostriedkov na výskum dokumentuje Graf 11. 

 
Graf 11 Podiel fakúlt na získaných finančných prostriedkoch na výskum v r. 2016 

 

Prostredníctvom domácich grantových schém na riešenie projektov získala KU objem finančných prostriedkov 

v sledovanom období 86.649,- €, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená pokles o 19,31%. Najvyššiu finančnú 

dotáciu predstavujú projekty VEGA (50.607,- €). Prehľad získaných finančných prostriedkov fakultami je uvedený 

v Tabuľke 9 a Tabuľke 10. 
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Tabuľka 9 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných domácich grantov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH GRANTOV 

 2013 2014 2015 2016 

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

Pedagogická fakulta KU 137 684 29 87 311 19 63 734 15 56 268 17 

Filozofická fakulta KU 47 421 7 5 550 3 14 623 6 11 040 5 

Teologická fakulta KU 18 254 5 27 188 9 18 941,33 4 13 944 7 

Fakulta zdravotníctva KU 2 581 2 7 082 3 7 603 5 3 397 2 

Celkový súčet 205 940 43 127 131 34 104 901,33 30 84 649 31 

 
Tabuľka 10 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV 

 
 2013 2014 2015 2016 

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

APVV 

Pedagogická fakulta KU 14 824  4 6 324  2 4 550,30 1 3 471 1 

Filozofická fakulta KU -  - - - - - - - 

Teologická fakulta KU -  - - - - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU -  - -  - - - - - 

Spolu 14 824 4 6 324 2 4 550,30  1 3 471 1 

KEGA 

Pedagogická fakulta KU 38 671 11 27 320 7 11 091  3 13 230 7 

Filozofická fakulta KU 40 227 1 -  - -  - - - 

Teologická fakulta KU 18 254 5 22 688 7 18 941,33 4 11 444 4 

Fakulta zdravotníctva KU 2 581 2 4 292 1 7 063 1 1 797 1 

Spolu 99 733 19 54 300 15 37 095,33 8 26 471 12 

VEGA  

Pedagogická fakulta KU 34 189 9 53 667 10 48 093 11 39 567 9 

Filozofická fakulta KU 7 194 6 5 550 3 14 623 6 11 040 4 

Teologická fakulta KU - - - - - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU -  - - - - - - - 

Spolu 41 383 15 59 217 13 62 716 17 50 607 13 

Ostatné 

Pedagogická fakulta KU 50 000 5 - - -  - - - 

Filozofická fakulta KU - - - - -  - 0 1 

Teologická fakulta KU  - - 4 500 2 -  - 2 500 3 

Fakulta zdravotníctva KU - - 2 790 2 540  4 1 600 1 

Spolu 50 000 5 7 290 4 540  4 4 100 5 

Celkový súčet 205 940  43 127 131 34 104 901,63 30 84 649 31 

 

5.2  Projekty podporované zo zahraničných schém 

V sledovanom období boli podané 7 žiadosti na riešenie zahraničných projektov. Úspešnosť podaných projektov 

klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu zo 40% na 20% (menej o 20). Schválené projekty boli finančne podporené 

nasledovnými zahraničnými grantovými schémami: SAE (Scientia-Ars-Educatio), TAČR Praha, Nederlandse 

Taalunie, University of Innsbruck, Porticula, Chiltern International, s.r.o.Praha, EEIG Brusel. 
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Tabuľka 11 Prehľad počtu riešených výskumných projektov zo zahraničných grantov 

PREHĽAD POČTU RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZO ZAHRANIČNÝCH GRANTOV 

Pracoviská 2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 2 2 2 1 

Filozofická fakulta KU 13 11 7 4 

Teologická fakulta KU  1 8 1 8 

Fakulta zdravotníctva KU - 1 0 6 

Celkový súčet 16 22 10 19 

Sumárne za celú univerzitu predstavuje rok 2016 zvýšenie vo finančných prostriedkoch získaných zo zahraničných 

zdrojov. KU získala na riešenie zahraničných výskumných projektov 90.870,97.- €, čo predstavuje v porovnaní 

s rokom 2015 nárast o 39,91%. Podiel sumy zahraničných grantov na celkovej sume získaných grantov za rok 2015 

predstavuje 57,99%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 30,38 viac. 

Údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov 

v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce, ktoré KU získala v období od 1.1.2013 do 

31.12.2016, sú uvedené v Tabuľke č. 12. 

Tabuľka 12 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných zahraničných grantov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VÝSKUMNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV 

 2013 2014 2015 2016 

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

Pedagogická fakulta KU 5 287 2 20 030 2 54 113,08 2 31 540,97 1 

Filozofická fakulta KU 140 968 13 9 800 11 2 500 7 5 050,00 4 

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

Fakulta zdravotníctva KU - - - 1 - 0 6 280,00 6 

Celkový súčet 147 255 16 50 880 22 64 948,08 10 90 870,97 19 

 

Trendy v získavaní finančných prostriedkov KU zo zahraničných výskumných grantov v období 2012 – 2016 

dokumentuje Graf 12. 

 
Graf 12 Trendy v získavaní finančných prostriedkov KU zo zahraničných výskumných grantov 
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I v súčasnosti platí, že početnejšie väzby na medzinárodné pracoviská sme mali na základe individuálnych 

kontaktov vedecko-pedagogických pracovníkov. Zapojenosť pracovísk je veľmi nerovnomerná (viď Graf 13), počet 

riešených projektov z medzinárodných agentúr sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 90,00%. 

 
Graf 13 Prehľad zapojenosti fakúlt do medzinárodných projektov v období 2012-2016 

5.3  Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom 

ostatných grantov 

V roku 2015 riešitelia získali na iné ako výskumné granty 364.384,84.- € zo zahraničia a 107.380.- € z domácich 

grantov. Išlo najmä o vzdelávacie a podporné programy, ako sú ERASMUS+, CEEPUS. Tieto MŠVVaŠ SR vykazuje 

ako vzdelávacie, hoci sú previazané aj na výskumné aktivity. 

Tabuľka 13 Prehľad počtu získaných ostatných domácich grantov 

PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH DOMÁCICH GRANTOV 

Pracoviská 2013 2014 2015 2016 

Rektorát 3 4 6 3 

Pedagogická fakulta KU 6 1 3 - 

Filozofická fakulta KU - 3 - - 

Teologická fakulta KU  - 0 - - 

Fakulta zdravotníctva KU 1 0 1 1 

Celkový súčet 7 5 10 4 

 
Tabuľka 14 Prehľad objemu finančných prostriedkov z ostatných domácich grantov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z OSTATNÝCH DOMÁCICH GRANTOV 

 2013 2014 2015 2016 

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

Rektorát 94 007 3 70 977 4 133 611 6 105 780 3 

Pedagogická fakulta KU 6 323 6 150 1 8 405,92 3 - - 

Filozofická fakulta KU - - - - - - - - 

Teologická fakulta KU - - - - - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU 11 520 1 - - 2 880 1 1 600 1 

Celkový súčet 17 843 10 71 127 5 144 896,92 10 107 380 4 
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Počty zahraničných nevýskumných grantov v roku 2016 podľa súčastí univerzity udáva tabuľka č. 15. 

Tabuľka 15 Prehľad počtu získaných ostatných zahraničných grantov 

PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV 

Pracoviská 2013 2014 2015 2016 

Rektorát 6 7 3 4 

Pedagogická fakulta KU - - 2 3 

Filozofická fakulta KU 1 1 1 - 

Teologická fakulta KU  - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU 2 2 - - 

Celkový súčet 9 10 6 7 

Tabuľka 16 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných ostatných zahraničných grantov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV 

 2013 2014 2015 2016 

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

Rektorát 182 109 6 268 390 7 324 240 3 338 414 4 

Pedagogická fakulta KU - - - - 24 462,84 2 25 970,84 3 

Filozofická fakulta KU - 1 - 1 0 1 - - 

Teologická fakulta KU - - - - - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU 2 200 2 790 2 - - - - 

Celkový súčet 2 200 9 269 180 10 348 702,84 6 364 384,84 7 

Kým v roku 2015 bol rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja na našej univerzite významne podporený zo zdrojov 

štrukturálnych fondov dotovaných Európskou komisiou, v sledovanom období sa na univerzite nerealizovali 

žiadne projekty podporené z Európskej únie. 

Tabuľka 17 Prehľad počtu získaných grantov zo štrukturálnych fondov 

PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH GRANTOV ZO  ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 

Pracoviská 2013 2014 2015 2016 

Rektorát - 1 1 0 

Pedagogická fakulta KU 4 2 2 0 

Filozofická fakulta KU - - - - 

Teologická fakulta KU  - - - - 

Fakulta zdravotníctva KU - - - - 

Celkový súčet 4 3 3 0 

Tabuľka 18 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných grantov zo štrukturálnych fondov 

PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH GRANTOV ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 

 2013 2014 2015 2016 

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

Rektorát 3 855 641  3 2 842 522  3 2 172 886,48 1 - 0 

Pedagogická fakulta KU 439 336 4 242 800 2 161 888,28  2 - 0 

Filozofická fakulta KU - - - - -  - - - 

Teologická fakulta KU - - - - -  - - - 

Fakulta zdravotníctva KU - - -  - -  - - - 

Celkový súčet 4 294 977 7 3 085 322 5 2 334 774,76 3 - 0 
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5.4  Vnútorná grantová schéma  

Fakulty KU v rámci vnútorných grantových mechanizmov podporujú a stimulujú vedeckú, umeleckú a ďalšiu 

tvorivú činnosť vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. K tomuto účelu sú 

vyčlenené a poskytované účelové finančné prostriedky. Každá fakulta má svoj vlastný systém posúdenia návrhov 

projektov a vyhodnotenia výsledkov ich riešenia. 

Tabuľka 19 Prehľad o počte podporených projektov a finančnom zabezpečení 

VNÚTORNÁ GRANTOVÁ SCHÉMA 

  

počet podporených 

projektov 

poskytnuté finančné 

prostriedky 
názov fondu 

Pedagogická fakulta KU 100 39 483 € Grantová agentúra  PF KU (GAPF) 

Filozofická fakulta KU 32 18 256 € Fond na podporu vedy na FF KU 

Fakulta zdravotníctva KU - - - 

Teologická fakulta KU 40 5 673,14 € Fond na podporu vedy a výskumu na TF KU 

Celkový súčet 172 63 412,14 €  

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

pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku sú vyčleňované z fakultného rozpočtu. Na podporu vedeckej činnosti 

učiteľov Filozofická fakulta KU vyčleňuje spravidla 10% z rozpočtu tovarov a služieb fakulty a dané finančné 

prostriedky predstavujú Fond na podporu vedeckej činnosti na fakulte. Z prostriedkov fondu sú podľa pravidiel 

stanovených v Smernici dekana FF KU o Fonde na podporu vedy podporované výskumné aktivity jednotlivých 

učiteľov fakulty vo forme finančného grantu. Teologická fakulta KU zo svojich interných zdrojov podporuje 

vydavateľskú a umeleckú činnosť, organizovanie konferencií a sympózií finančnou čiastkou a časť výdavkov 

financovaných zo zdrojov fakulty na podporu vedy a výskumu tvorí financovanie nákladov na služobné cesty 

pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Fakulta zdravotníctva KU nemá vytvorenú 

vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu. 

5.5  Činnosť a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových 

pracovísk 

KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH 

Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja špirituáli. 

Rektor:   ThDr. Štefan Novotný PhD. 

Vicerektor:  JCLic. Andrej Kačmár 

Prefekt:  Mgr. Jozef Kohut 

Špirituál: Mgr. Ján Dudič 

Špirituál: ThDr. Peter Ceľuch 

Ku koncu roka 2016 bolo vo výchove kňazského seminára 48 seminaristov. V júni 2016 ukončilo formáciu kňazskou 

vysviackou 5 seminaristov a prijatí boli 9 kandidáti.  

Výchovné aktivity: Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre seminaristov, na 

začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj jeden 

oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára. 

Študijné mobility a stáže: Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra 6 bohoslovci vo farnostiach Košickej 

arcidiecézy a jeden v sociálnom centre v Žakovciach. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už zároveň diakonmi, 

absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach. 

Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne postihnutých 

vozičkároch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí Ekumenického spoločenstva 

mesta Košice. Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis Boromeo. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu 

bohoslovci organizujú Deň otvorených dverí, keď do priestoru kňazského seminára je pozvaná široká verejnosť, 

pre ktorú je pripravený celodenný program. Na sviatok sv. Karola Borobejského a slávnosť Nepoškvrneného 
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počatia Panny Márie seminaristi organizujú slávnostné akadémie pre širokú verejnosť. Pri kňazskom seminári 

účinkuje aj spevácky zbor Schola cantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv. Antona Paduánskeho 

a realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci. 

CENTRUM PRE DIALÓG – CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU 

Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na začiatku 

r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom. Pracovisko sa chce zaradiť medzi Národné centrá excelentnosti a reagovať 

na výzvy Európskeho výskumného priestoru. Vykonáva koncentrovanú vedeckovýskumnú prácu v odbore 

výskumu a vývoja č. 6.4 teológia a v príbuzných odboroch 6.5.2 religionistika a 6.4.1 sociológia podľa číselníka 

MŠVVaŠ SR. Pracovisko podporuje ekumenizmus, medzináboženský dialóg a dialóg s nevyznávajúcimi vieru. 

Modelovým predpokladom je koordinovaná spolupráca so širokým spektrom cirkví regiónu, s nekresťanským 

náboženstvom regiónu a so štátnymi i spoločenskými inštitúciami mesta Košice.  

Centrum spolupracuje s cirkevnými, verejnoprávnymi, akademickými a kultúrnymi subjektami: Konferencia 

biskupov Bratislava a Ekumenická rada cirkví Bratislava, Magistrát mesta Košice - Komisia cirkví pri MZ Košice 

a Košický samosprávny kraj - rada pre dialóg. 

Úspechy: 

 Vklad CE ku titulu Košice – hlavné mesto kultúry 2013 

 Okrúhly stôl – fakultný projekt, otázky maďarsko – slovenských vzťahov v duchu podpísanej dohody 

o zmierení a spolupráci medzi KB Slovenska a Maďarska z r. 2006 

 Spolupráca s Mestom Košice v oblasti Festivalu sakrálneho umenia, Dní Mesta Košice a príležitostných akcií  

 Sympóziá na ekumenické témy 

Ekumenizmus: 

Mariánska úcta v katolíckej Cirkvi z dogmatického pohľadu : jej antropologický a biblický základ a liturgická 

interpretácia / Anton Konečný.  

In: Hľadanie v pravde a láske : medzinárodné teologické a ekumenické sympózium, Košice 24.-25.6.2004. - Košice: 

TF KU, 2004. - ISBN 80-968586-8-8. - S. 73-90. 

KONEČNÝ, A., ed. : Ekumena Košice 1994-2011, Nové Mesto, Martin 2012, ISBN 987-80-89621-01-9 

Medzináboženský dialóg: 

40 rokov od podpísania deklarácie Nostra aetate o postoji k nekresťanským náboženstvám / Anton Konečný.  

In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč. 86, č. 10 (2005), s. 724-732. 

 

Kráčať spoločne v Jeruzaleme / Anton Konečný, Dominik Berberich.  

In: Vybrané teologické témy medzinárodného ekumenického dialógu : zborník z vedeckej konferencie, Košice, 28. 

máj 2009 / ed. Pavol Dráb, Dominik Macák. - Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2009. - ISBN 978-80-8084-482-0. - S. 6-8. 

LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU 

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI 

vykonáva liturgickú vedeckú a odborne - pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44. 

Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení 

s KPT, keďže väčšina členov LI sú zároveň pedagógovia na KPT. 

Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje 

Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie. 

A. Expertná činnosť LI JJ 

Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje 

Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie. 
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B. Projektová činnosť LI JJ 

1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála 

Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS a SSV. 

Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je 

zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne. 

Redakčná rada pokračovala v príprave slovenského znenia. Pripravil sa definitívny návrh slovenského znenia 

Omšového poriadku. Po pripomienkovaní zo strany Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bude ako 

záverečný výstup vydaná vedecká monografia. Kongregácii bol po schválení KBS predložený aj Temporál ako 

ďalšia ucelená časť pripravovaného misálu. V spolupráci s Teologickým inštitútom v Nitre bol pripravený návrh 

prvej časti Sanktorálu (január – jún). KBS bol na pripomienkovanie a schválenie predložený aj materiál obsahujúci 

pohrebné omše. Pokračovali práce na Spoločných omšiach, Votívnych omšiach, Rituálnych omšiach, Omšiach za 

rozličné potreby, kde sú aktívne do projektu zapojení vybraní študenti. V roku 2016 sa očakáva ukončenie prác na 

pôde inštitútu, ktorý bude ďalej v projekte participovať na odbornom vyhodnocovaní pripomienok. 

2. Liturgický spevník 

Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný spolu s prof. 

Lexmannom pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol predložený na oponentúru. 

V roku 2015 sa ujasnili práce jednotlivých odborných skupín. Bola pripravená ucelená osnova nového spevníka. 

C. Organizovanie vedeckých a odborných podujatí 

LI JJ spolupracoval pri organizovaní Celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa konal v Spišskej Kapitule s témou 

„Eucharistia a Ars celebrandi“. Hlavným hosťom bol prof. Angelo Lameri pôsobiaci na viacerých pápežských 

univerzitách v Ríme. 

Liturgický inštitút sa podieľal aj na odbornej príprave výstavy „Paramenty – liturgické textílie“, ktorej hlavným 

organizátorom bolo Slovenské národné múzeum – Historické múzeum. Výstava bola prístupná verejnosti na 

Bratislavskom hrade v dňoch 24.6.2015-17.1.2016. 

INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA 

I. Základné informácie o pracovisku  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza 

Hlavná 89, 041 21 Košice 

tel.: +421 55 68 36 111, e-mail: uhal@ku.sk 

Vedúci pracoviska: doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  

Zástupca vedúceho: prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD. 

sekretariát: Norbert Szanyi 

                     Samuel Falat 

                     PhDr. Denisa Tašoniová 

Členovia:  

Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice – Západ 

ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu 

ThDr. Štefan Oslovič, PhD. člen inštitútu 

ThDr. Štefan Albičuk, PhD. 

Externí spolupracovníci: 

Ing. Jozef Bača 

Mgr. Ing. Slavomíra Mareková 

Ing. Mária Tomašová 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2016 

II.1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu. 

Vykonávané pravidelne ako forma plánovania a organizačného pokrytia aktivít a riešenia organizačných úloh. 

II.2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej spolupráce univerzít v programe 

CEEPUS II. organizovanej v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Bioethicists in Central Europe (BCE.): 

Rôzne bilaterálne stretnutia alebo internetové konzultácie ohľadne zabezpečovania mobilít medzi partnermi 

programu organizované prostredníctvom študentov ako aj na platforme pedagogických a vedeckých pracovníkov 

predovšetkým v programe CEEPUS II. AT 502 a CEEPUS III. AT 702 pod vedením I.-M. Szaniszloa, koordinátora 

za TF KU Košice.  

II.3. Aktívna spolupráca s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity:  

Konzultácie a spoločné plánovanie úloh pri zabezpečovaní niektorých konferencií a spolupráce (koordinátor I.-M. 

Szaniszló). 

II.4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu pri KBS. 

Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre prácu bioetickej subkomisie KBS 

prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej subkomisie pri KBS. 

II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska. 

Občasné stretnutia s kresťanskými odborármi v oblasti koordinácie práce odborov v jej metodickej a eticko-

obsahovej časti aktivít (koordinátor M. Uháľ). 

II.6. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými riaditeľmi 

diecéznych charít.  

Pracovné stretnutia pri konzultácii niektorých otázok spojených s prácou diecéznych charít a ich prepojenia na 

prácu komisií KBS, TFKU a inštitútu IAS (koordinátor M. Uháľ). 

II.7. Občasné stretnutia s neoficiálnymi klubmi, či spoločenstvami podnikateľov. 

Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov alebo Sociálnej akadémie Slovenska pri prejednávaní aktivít 

alebo stanovísk na isté otázky (koordinátor M. Uháľ). 

II.8. Pravidelné pracovné stretnutia so zástupcami Slovenskej siete proti chudobe a tvorba spoločných aktivít.  

Tvorba spoločných aktivít, hlavne semináre a konferencie so Slovenskou sieťou proti chudobe (SAPN) na pôde 

inštitútu alebo rôzne.  

II.9. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s novými subjektmi na poli akademickom, ale aj so 

subjektmi praktickej práce na poli pastorácie, sociálnej pomoci a charity.  

Prostredníctvom členov inštitútu sa rozvíja tvorba nových kontaktov a rozvoj novej spolupráce doma aj v zahraničí 

(I.-M. Szaniszló, M. Uháľ. R. Lojan, ...). 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Inštitút sa naďalej účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk Teologickej fakulty. Jeho členovia, 

pracovníci a spolupracovníci (M. Uháľ, I. Szaniszló, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj občasne podieľali 

na vzdelávacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch, ktoré TF KU zabezpečuje. 

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

spolupracovníkmi.  

IV. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

A. Výskumná činnosť podaných projektov: 

a) S. Mareková ako členka inštitútu sa priamo podieľala na tvorbe kontinentálnej platformy zameranej na 

podporu tejto neformálnej práce v rámci projektu INOVAGE. 

b) Inštitút sa spolu so SAPN a jeho pracovníčkou Slávkou Marekovou spolupodieľal na odbornom seminári 

a národnej prezentácii nového webového rozhrania nazvaného ako: EU informačný hab pre neformálnu 
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starostlivosť. Prezentácia sa konala na TF KU v Košiciach. Celá aktivita bola zameraná na podporu 

neformálnej sociálnej práce a finančne bola podporená projektom INOVAGE. 

c) Inštitút bol spoluorganizátorom a technickým garantom prezentácie a konferencie na tému:  Strategický 

dialóg a jeho vplyv na rozvoj regiónu v súčasných európskych podmienkach a Podnikanie na Slovensku, 

sociálno-občiansky aspekt, príležitosti a ohrozenia, konaného na TF KU Košice. Aktivita bola podporená 

grantom SAPN.  

B. Výskumná a vedecká činnosť nepodporovaná z grantov: 

a) Inštitút podal fakultný projekt na zabezpečenie celoslovenskej konferencie, zameranej na otázky bioetiky 

v spolupráci s MEDIUS, Košice.  

b) Inštitút sa cez svojich členov zúčastnil Celoživotného vzdelávania, alebo Univerzity tretieho veku. 

 

V. Podporné činnosti pracoviska 

Vydavateľská a publikačná činnosť v medzinárodnej spolupráci.  

Členovia inštitútu publikujú svoje výstupy v rámci katedier TF KU a evidencia ich publikačnej činnosti je 

zaregistrovaná pod jednotlivými katedrami pracoviska. 

Vykazované cez katedry TF KU.  

Účasť členov inštitútu v televíznych a rozhlasových reláciách. 

Člen inštitútu Inocent Szaniszló sa viackrát zúčastnil debaty na pôde katolíckej televízie LUX.  

5.6 Publikačná činnosť 

Výsledky v oblasti vedy a výskumu tvorivých pracovníkov KU sa premietli do publikačných aktivít, výstupov pre 

prax, ako aj do organizovania konferencií, seminárov a iných vedeckoodborných podujatí. Publikačná činnosť 

zamestnancov vysokých škôl na Slovensku je v súčasnosti scientometrickým údajom určovania úrovne a kvality 

vedecko-výskumnej činnosti verejných a štátnych vysokých škôl. 

Prehľad výsledkov univerzity v oblasti publikačnej činnosti, ktoré majú čoraz väčšiu váhu pri rozpise dotačných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám podľa fakúlt KU je uvedený v Tabuľke 20 a je 

prezentovaný v Grafe 14. 

Tabuľka 20 Publikačná činnosť univerzity v roku 2016, porovnanie s rokom 2015 

Fakulta 
Kategória 

Spolu 
A1 A2 B C 

2016 

Pedagogická 17 49 16 351 433 

Filozofická 7 5 27 124 163 

Teologická 19 20 2 191 232 

Zdravotníctva 1 4 8 60 73 

Spolu KU 44 78 53 726 901 

2015 

Pedagogická 24 46 20 369 459 

Filozofická 17 17 14 121 169 

Teologická 36 21 0 192 249 

Zdravotníctva 2 6 4 152 164 

Spolu KU 79 90 38 834 1041 

Rozdiel 

2016/2015 (v %) 
-44,30 -13,33 +39,47 -12,95 -13,45 

Z tabuľky 20 je evidentné, že v roku 2016 pracovníci univerzity znížili svoje publikačné aktivity v kategóriách A1 

(knižné publikácie charakteru vedeckej monografie), A2 (ostatné knižné kategórie) a C (ostatné publikácie). 

V kategórii A1 bol zaznamenaný zostup publikácii o 35 kusov (čo predstavuje celkový pokles o 44,30%) 
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a v kategórii A2 bol pokles o 12 kusov (čo predstavuje pokles o 13,33%). K poklesu došlo aj v kategórii C (celkovo 

o 108 kusov, čo predstavuje 12,95%-ný zostup). Nárast bol zistený v kategórii B (Publikácie v karentovaných 

časopisoch)  o 15 kusov, t. j. 39,47%. Celkový počet záznamov v roku 2016 poklesol oproti roku 2015 o 140 kusov, 

čo predstavuje pre KU pokles o 13,45%, ide o mierne vyšší pokles ako tomu bolo predchádzajúci rok (11,72%). 

 
Graf 14 Podiel jednotlivých fakúlt KU na skupinách kategórií publikačnej činnosti v roku 2016 

Umelecká činnosť bola v rámci KU vykázaná len na PF. V roku 2016 nastal celkový pokles záznamov 

s porovnávaným rokom 2015 o 10,53%. Vyšší pokles záznamov umeleckej činnosti je v kategórii Y (o 19 záznamov, 

t. j. 70,37%). Nárast o 4,76% je v kategórii Z (o 5 záznamov) a v kategória X je na rovnakej úrovni ako predchádzajúci 

rok (1 záznam). Podrobnejší prehľad poskytuje Tabuľka č. 21 v Prílohe 2 k VS. 

Tabuľka 21 Umelecká činnosť univerzity v roku 2016, porovnanie s rokom 2015 

Fakulta 
Kategória 

Spolu 
Z Y X 

2016 

Pedagogická 110 8 1 119 

Teologická 0 0 0 0 

Spolu 110 8 1 119 

2015 

Pedagogická 105 27 1 133 

Teologická 0 0 0 0 

Spolu 105 27 1 133 

Rozdiel 

2016/2015 (v %) 
+4,76 -70,37 0 -10,53 

 

5.7 Doktorandské štúdium 

Najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania je doktorandské štúdium. Cieľom doktorandského štúdia je 

získať ucelené vedomosti z vybranej časti príslušného odboru na úrovni svetového poznania a získať schopnosti 

vedecky pracovať. Na KU sa veľká pozornosť orientuje na doktorandské štúdium, v ktorom KU rozširuje 

a skvalitňuje ponuku doktorandských študijných programov s priamou väzbou na potenciál v každej oblasti 

výskumu.
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Vedecká výchova sa realizovala na KU prostredníctvom 3-4 ročného denného a 4-5 ročného externého 

doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch študijných odborov: 

1.1.10 Odborová didaktika 

 Teória vzdelávania náboženskej výchovy 

 Didaktika hudby 

2.1.2 Systematická filozofia 

 Systematická filozofia 

2.1.9 Slovenské dejiny 

 História 

2.1.13 Katolícka teológia 

 Katolícka teológia 

 Náuka o rodine 

3.1.14 Sociálna práca 

 Sociálna práca 

 Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 

 Poradenstvo a sociálna komunikácia 

 Charitatívna a misijná práca 

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky 

 Teória a dejiny žurnalistiky 

7.4.7  Fyzioterapia 

 Fyzioterapia 

Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého 

a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania 

a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti 

v oblasti umenia. 

Na KU študovalo v sledovanom období celkovo 218 doktorandov, z toho 89 doktorandov v dennej forme a 129 

doktorandov v externej forme. Prehľad počtu doktorandov v dennej a externej forme doktorandského štúdia 

v jednotlivých rokoch štúdia na jednotlivých fakultách je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 22 Počet doktorandov k 31.10.2016 

Fakulta 

POČET DOKTORANDOV K 31.10.2016 

v dennej forme v externej forme 
Spolu 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. spolu 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. spolu 

PF KU 6 10 30 1 47 8 12 19 27 26 92 139 

FF KU 3 4 6 6 19 0 2 1 2 0 5 24 

FZ KU 5 0 0 0 5 0 0 1 1 0 2 7 

TF KU 5 5 8 0 18 11 4 3 6 6 30 48 

Spolu 19 19 44 7 89 19 18 24 36 32 129 218 

O vývoji týkajúceho sa priemerného počtu školených doktorandov na jedného profesora a docenta vypovedá 

Tabuľka 23. 

Tabuľka 23 Priemerný počet školených doktorandov na l profesora a docenta 

PRIEMERNÝ POČET ŠKOLENÝCH DOKTORANDOV NA 1 PROFESORA A DOCENTA 

  2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 2,43 2,21 2,1 2,83 

Filozofická fakulta KU 5,04 2,38 0,95 2,08 

Fakulta zdravotníctva KU 0,54 0,48 0,177 0,27 

Teologická fakulta KU  2,64 2,63 2,81 2,18 
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Informácie o vývoji počtu doktorandov za posledné 4 roky na fakultách KU podáva Tabuľka 24. 

Tabuľka 24 Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2013-2016 

POČET DOKTORANDOV  

  2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 213 213 188 139 

Filozofická fakulta KU 53 37 29 24 

Fakulta zdravotníctva KU 11 7 3 7 

Teologická fakulta KU  66 63 55 48 

Celkový súčet 343 320 275 218 

V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 54 doktorandov, 19 v dennej forme a 35 v externej forme. Tabuľka 

25 podáva prehľad o počtoch úspešne ukončených doktorandov oboch foriem štúdia v roku 2016 na jednotlivých 

fakultách KU. 

Tabuľka 25 Počet absolventov dokt. štúdia v r. 2016 na jednotlivých fakultách KU 

Forma štúdia PF KU FF KU FZ KU TF KU Spolu 

denná 11 2 0 6 19 

externá 27 0 2 6 35 

Spolu 38 2 2 12 54 

Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na školiacich pracoviskách KU v rokoch 2013-2016 je uvedený 

v Tabuľke 26. 

Tabuľka 26 Vývoj počtu absolventov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2013-2016 

POČET ABSOLVENTOV  

  2013 2014 2015 2016 

Pedagogická fakulta KU 54 39 40 38 

Filozofická fakulta KU 9 13 8 2 

Fakulta zdravotníctva KU 14 4 1 2 

Teologická fakulta KU  14 11 14 12 

Celkový súčet 91 67 63 54 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 

PROFESOROV 

Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

Habilitačné a inauguračné konania prebiehajú na KU v súlade s § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 

6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor. Na aplikáciu vyššie uvedených predpisov KU v roku 2016 vydala Metodický postup pri habilitačnom 

konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na KU v Ružomberku. 

Katolícka univerzita v Ružomberku mala v roku 2016 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov v požadovaných študijných odboroch: 

 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky (na Filozofickej fakulte KU) 

Počas roka 2016 sa na KU neuskutočnili žiadne habilitačné konania ani vymenúvacie konania. 

Porovnanie počtov habilitačných a inauguračných konaní za roky 2012 až 2016 udávajú Tabuľky 27 a 28. 

Tabuľka 27 Habilitačné konania na fakultách KU v období 2012-2016 

Habilitačné konania 

fakulta/obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 

Pedagogická 12 12 13 6 0 

Filozofická 0 0 0 0 0 

Teologická 2 0 6 3 0 

KU 14 12 19 9 0 

Tabuľka 28 Inauguračné konania na fakultách KU v období 2012-2016 

Inauguračné konania 

fakulta/obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 

Pedagogická 0 0 1 0 0 

Filozofická 0 0 0 0 0 

Teologická 1 1 4 6 0 

KU 1 1 5 6 0 
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VII. ZAMESTNANCI 

Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ  

 

Katolícka univerzita v Ružomberku vo svojej  personálnej politike v roku 2016 vychádzala z cieľov dlhodobého 

zámeru, ktorý je zameraný na rast kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov, rozvoj odborných vedomostí 

a prehlbovanie vzdelanostnej štruktúry zamestnancov KU v Ružomberku. 

V rozvíjaní ľudských zdrojov boli vytvárané podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov, 

ich kvalifikačnej štruktúry, skvalitňovanie a rozširovanie odbornosti  ostatných zamestnancov KU formou 

odborných školení, seminárov a kurzov v zmysle platných zákonov a legislatívy SR. 

K 31.12.2016 bolo na KU v Ružomberku zamestnaných  601 zamestnancov (údaj je uvádzaný ako evidenčný počet 

zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2016). KU v Ružomberku mala v roku 2016 štyri fakulty, na ktorých 

pôsobilo 383 vysokoškolských učiteľov (63,72% zamestnancov KU), vo vede a výskume pracovali 8 vedecko-

výskumní zamestnanci, všetci s vysokoškolským vzdelaním (1,33% zamestnancov KU) a 210 nepedagogických 

zamestnancov  (34,9% zamestnancov KU). Z celkového počtu zamestnancov bolo v roku 2016 zamestnaných  327 

žien, čo predstavuje 54,4%.  

K 31.10.2016 boli zamestnaní na KU v Ružomberku vysokoškolskí učitelia v kvalifikačnej štruktúre uvedenej 

v tabuľke č. 29. 

Tabuľka 29 Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov k 31.10.2016 

Fakulta 
Profesori, 

docenti s DrSc. 

Docenti bez 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia 

s PhD., 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

Spolu 

PF 20,65 57,4 0 100,7 10,6 189,35 

FF 11,5 14,0 0 34,8 1,5 61,8 

TF 12,0 10,0 0 18,82 2,95 43,77 

FZ 6,53 17,2 0 18,5 5,9 48,13 

Spolu 50,68 98,6 0 172,82 20,95 343,05 

Podiel ostatných učiteľov bez vedeckej hodnosti na celkovom počte vysokoškolských učiteľov bol k 31.10.2016 

6,11%, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 2,39 percentuálneho bodu. Podiel profesorov, docentov a ostatných 

učiteľov s vedeckou hodnosťou na celkovom počte vysokoškolských učiteľov bol 93,89%, v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ide o nárast 2,38 percentuálneho bodu. Podiel profesorov a docentov na celkovom počte 

vysokoškolských učiteľov bol 43,51%, čo predstavuje oproti roku 2015 mierny nárast, t. j. o 0,13 percentuál-neho 

bodu. Vývoj podielu profesorov k vysokoškolských učiteľom a podiel profesorov a docentov k vysoko-školským 

učiteľom vykazuje klesajúci trend, čo dokumentuje Graf č. 15 (uvádzaný neprepočítaný evidenčný stav). 

 
Graf 15 Vývoj podielu profesorov a docentov k vysokoškolským učiteľom za obdobie 2012-2016 
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Na celkovom počte pedagogických zamestnancov predstavuje podiel zamestnaných vysokoškolských učiteľov, 

cudzincov, prevažne z krajín Európskej únie 6,3%. 

Podrobnejšie údaje o štruktúre zamestnancov sú uvedené v Tabuľke č. 30. 

Tabuľka 30 Prehľad o štruktúre zamestnancov (uvádzané v priemerných evidenčných počtoch prepočítaných) 

Zamestnanci Počet Podiel v % 

Priemerný evidenčný 

počet prepočítaný  
r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 

Vysokoškolskí učitelia 348,4 380,8 61,80 62,3 

Výskumní zamestnanci 7,2 6,7 1,27 1,1 

Odborní zamestnanci 32,6 36,3 5,79 5,9 

Administratívni 

zamestnanci 
103,5 109,8 18,36 18,0 

Prevádzkoví zamestnanci 56,4 61,5 10,0 10,0 

Zamestnanci 

študentských domovov 
11,3 11,2 2,0 1,9 

Zamestnanci 

študentských jedální 
4,4 5,0 0,78 0,8 

SPOLU: 563,8 611,3 100,00 100,00 

Pozn.: Údaje sú spracované za obdobie od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

Z údajov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 medziročne poklesol počet zamestnancov KU v Ružomberku  

o 8,42 %, z dôvodu skončenia pracovného pomeru (96 pracovných pomerov) z titulu prirodzenej fluktuácie, resp. 

skončenia pracovného pomeru dohodou a uplynutím doby určitej Za sledované obdobie bolo prijatých do 

pracovného pomeru 34 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na zastupovanie počas materskej dovolenky, resp. 

rodičovskej dovolenky. KU za rok 2016 splnila povinnosť zamestnávania občanov so zdravotným znevýhod-nením 

a celoročne zamestnávala 19,4 občanov ŤZP. 

Nepedagogickí zamestnanci boli zaradení na rektoráte, fakultách a súčastiach univerzity, ktorí zabezpečovali 

administratívno – správne činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 
Graf 16 Vývoj zamestnanosti na KU - porovnanie rokov 2012-2016 
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Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU je uvedená v tabuľke č. 31. 

Tabuľka 31 Veková štruktúra zamestnancov KU k 31.12.2016 

Zamestnanci KU Priemerný vek 

VŠ učitelia 49,9 

Vedecko-výskumní zamestnanci 44,0 

Odborní zamestnanci 47,2 

Administratívni zamestnanci 46,7 

Prevádzkoví zamestnanci 50,7 

Priemerný vek za celú KU 49,0 

Priemerný vek zamestnancov KU v Ružomberku k 31.12.2015 predstavoval hodnotu 48,5 veku, v porovnaní so 

sledovaným rokom sa priemerný vek zvýšil na 49 rokov. 

Veková štruktúra vysokoškolských zamestnancov v roku 2016 s vedecko pedagogickým titulom profesor 

predstavuje hodnotu 63,7 rokov a s vedecko pedagogickým titulom docent 54,0 rokov. 

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v roku 2016 realizovalo v súlade so „Zásadami 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku“ o čom vypovedá tabuľka č. 9 (v Prílohe 2). 

Tak ako v minulých rokoch nepedagogickí zamestnanci aj v sledovanom roku zabezpečovali administratívno – 

hospodárske, pomocné a ubytovacie činnosti na rektoráte, fakultách a  súčastiach univerzity. KU v Ružomberku 

zabezpečila pre zamestnancov povinné preškolenia súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, 

s požiarnou ochranou a s odbornou spôsobilosťou potrebnou pre výkon práce, ktoré v roku 2016 boli vykonané 

zmluvne, externou spoločnosťou.  

Rozvoj jazykových vedomostí pokračoval jazykovým kurzom pre výuku anglického jazyka aj v roku 2016, ktorý 

v akademickom roku 2016/2017 navštevuje 68 zamestnancov. Kurz organizačne zabezpečuje referát zahraničných 

vzťahov, mobilít a formácie rektorátu KU v Ružomberku. 

Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis absolvovali povinné školenia v zmysle  príslušných  

zákonov. V roku 2016 sa zúčastnili preškolenia zákona o ochrane osobných údajov, Zákonníka práce, zákona 

o finančnej kontrole, zákona o archívoch a registratúrach, zákonov z oblasti daňových a sociálnych predpisov 

a nariadení. 
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 

Spracovala: doc. PhDr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

8.1  Sociálne štipendiá 

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bolo denným študentom študujúcich v prvých dvoch stupňoch štúdia 

s trvalým pobytom na Slovensku vyplatené za rok 2016 sociálne štipendium v celkovej výške 862.780 €, čo je pokles 

oproti minulému kalendárnemu roku o 342.800 € (o 28,43%). Keďže sa výška životného minima nemenila, tak 

maximálna mesačná výška na jedného študenta bola 275 € a minimálna mesačná výška bola 10 €. Výška štipendia 

na 1 študenta dosahovala mesačne priemer 205 €, čo bola oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku 2015 vyššia 

o 2 €. Z celkového počtu študentov Katolíckej univerzity za rok 2016 (4 103 študentov), poberalo sociálne 

štipendium v mesačnom priemere 420 študentov (10,23%). Najviac denných študentov študuje na Pedagogickej 

fakulte, a preto je tu aj najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia v mesačnom priemere 214 denných 

študentov. 

Tabuľka 32 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium podľa fakúlt v roku 2016 

Fakulta 

Celkový počet 

študentov 

(osobomesiace*) 

Celková 

výška 

vyplatených 

štipendií  

Priemerný 

počet 

študentov 

mesačne 

Priemerná 

suma 

štipendií 

mesačne 

Priemerná 

výška 

štipendia na 

1 študenta 

mesačne  

Priemerná 

výška na 1 

študenta 

mesačne za 

rok 2015 

FF  642 126 690 € 64 12 669 € 197 € 196 € 

TF 526 112 685 € 53 11 269 € 214 € 219 € 

PF 2138 459 115 € 214 45 912 € 215 € 207 € 

FZ 896 164 290 € 90 16 429 € 183 € 189 € 

KU spolu 4 202 862 780 € 420 86 278 € 205 € 203 € 

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

8.2  Školné a štipendiá z vlastných zdrojov 

V akademickom roku 2015/2016 sa výška ročného školného  na KU pohybovala v rozmedzí od 500 € do 850 €. 

V súlade s § 92 Rektor KU podľa ods. 18 zákona o VŠ mohol odpustiť alebo znížiť školné v zmysle kritérií 

stanovených v Smernici rektora o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku v akademickom roku 2015/2016. 

V akademickom roku 2015/2016 vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia 1.584 študentom (porov. 

tabuľka č. 4 prílohy k VS), čo je pokračovaním tendencie znižovania počtu platiacich z dôvodu štúdia v externej 

forme. V porovnaní s minulým akademickým rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné z dôvodu štúdia 

v externej forme 1 644 študentov, je to zníženie o 3,7% (-60 študentov). Úhrada školného pri externom štúdiu je 

dlhodobo najčastejším dôvodom platenia školného, v tomto akademickom roku to bolo 62,4% z celkového počtu 

študentov platiacich školné. Z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 451 študentov, tzn. 

22,2% z celkového počtu platiacich školné (porov. tabuľka č. 4 prílohy k VS). Z celkového počtu študentov KU 

povinnosť uhradiť školné sa vzťahovala na 2.027 študentov, tzn. 49,4% študujúcich.  

Z tabuľky č. 4 k prílohe VS vyplýva, že z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si žiadosť 

o zníženie školného podalo 277 študentov a o odpustenie školného 185, z ktorých 352 študentom bolo vyhovené 

(76,1% z celkového počtu žiadateľov - 462). Pozitívne boli vybavené aj ďalšie podané žiadosti, ktoré sa vzťahovali 

na uhradenie školného formou splátkového kalendára v 2 alebo 3 splátkach alebo na odloženie splatnosti školného.  

Katolícka univerzita v Ružomberku v akademickom roku 2015/2016 na základe rozpisu rozpočtu pre KU 

a vlastných zdrojov rozdelila finančné prostriedky pre študentov na motivačné odborové štipendiá a motivačné 

štipendiá za mimoriadne výsledky. 
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Motivačné štipendium sa priznávalo študentom študujúcim v dennej štúdia v študijných programoch prvého alebo 

druhého stupňa. 

Študentovi zapísanému na štúdium v prvom roku štúdia sa motivačné štipendium priznávalo v druhom semestri 

za vynikajúce plnenie študijných povinností v prvom semestri akademického roka, študentovi zapísanému na 

štúdium v druhom alebo v ďalšom roku štúdia sa motivačné štipendium priznávalo v danom semestri za 

vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku.  

Plnenie študijných povinností študentom sa posudzovalo podľa: 

a) úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal na štúdium, 

b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch; na určenie kvality 

slúži vážený študijný priemer. 

Motivačné štipendiá sa rozdelili na jednotlivé fakulty KU podľa počtu denných študentov. Fakulty zostavili 

zoznamy študentov, ktorým dekan priznáva motivačné štipendium a zverejnili ho na vývesnej tabuli fakulty alebo 

na osobitnej internetovej stránke.  

Motivačné štipendium bolo vyplácané jednorazovo v zimnom semestri akademického roka v ktorom bolo 

priznané. Celkovo bolo vyplatených zo zdrojov štátneho rozpočtu študentom 223 motivačných štipendií v hodnote 

139.464,12 Eur.  

 

Motivačné odborové štipendium 

Odborové štipendium sa priznáva študentom fakúlt vybraných študijných odborov. Dotácia je odvodená od počtu 

študentov vo vybranom študijnom odbore (v prípade učiteľských študijných programoch vo vybraných 

predmetoch, a to polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov. 

Celkovo bolo vyplatených zo zdrojov štátneho rozpočtu 94 študentom odborových motivačných štipendií 

v hodnote 49.632 €. 

 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky  

Štipendium za mimoriadne výsledky sa priznávalo študentom študujúcim v dennej alebo externej forme štúdia 

v študijných programoch prvého, druhého alebo tretieho stupňa. 

Štipendium za mimoriadne výsledky sa študentovi priznávalo spravidla za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,  

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,  

c) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, napr. za autorstvo alebo 

spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v danej oblasti,  

d) úspešnú reprezentáciu KU alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých činnostiach alebo vo 

vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, za príkladný občiansky postoj študenta KU, ktorý 

svojím činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia 

a prispel tak k šíreniu dobrého mena KU.  

 

Celkovo bolo vyplatených 72 mimoriadnych štipendií v hodnote 27.435,72 €. 

8.3  Ubytovanie študentov 

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

Katolícka univerzita poskytuje stravovanie a ubytovanie vo vlastných, ale aj zmluvných zariadeniach. Našou 

snahou je poskytovanie kvalitného ubytovania a s tým spojených služieb, vytváranie priaznivých podmienok pre 

samostatné štúdium a odpočinok ubytovaných študentov, rozvíjanie spoločenského, duchovného, kultúrneho 

a športového využitia.  

Katolícka univerzita k 31.12.2016 poskytuje 642 lôžok vo vlastných zariadeniach v Ružomberku, Levoči, Spišskej 

Kapitule, Košiciach a  288 lôžok u zmluvných partnerov v Ružomberku, Poprade, Levoči a Košiciach. 
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Tabuľka 33 Kapacita ubytovacích zariadení 

ŠD C Blok, Hrabovská cesta 1/C, Ružomberok  177 

ŠD Ruža, Plavisko 39, Ružomberok  134 

Kolégium KU, Námestie A Hlinku 56, Ružomberok  27 

Ubytovacie zariadenie PF KU, Bottova 15, Levoča 100 

KU, Teologická fakulta Košice, 041 21 Košice  90 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie  114 

ŠD Vojtašák, Textilná 23, Ružomberok 23 

ŠD NOVA, Žilinská ceste 7, Ružomberok  25 

TEXICOM, Textilná 23, Ružomberok  36 

ŠD TRIO, Majere 5315/4, Ružomberok 129 

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Hlavná 66, Košice  4 

Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok  18 

Školský internát Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta, Kláštorná 24A, Levoča 8 

Slávia, Ul. 1. Mája 28 A, Poprad 14 

ŠD IKAR, Ružomberok 31 

Spolu  930 

 
Tabuľka 34 Členenie ubytovaných študentov vo vlastných zariadeniach podľa fakúlt: 

Názov ŠD PF FF FZ TF 

Ružomberok 

ŠD Ruža 8 5 117  

ŠD Hrabovská cesta 1/C 99 63   

Kolégium 7    

Levoča Ubytovacie zariadenie PF, Bottova 15 84    

Košice Teologická fakulta    41 

Spišská Kapitula Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka    41 

V priebehu roka 2016 bol do prevádzky uvedený aj novo zrekonštruovaný internát na Hrabovskej ceste tzv. „C 

blok“. Okrem vysokého štandardu ubytovania internát poskytuje aj priestory na voľno – časové aktivity. Študenti 

majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, priestory na športové využitie – posilňovňu so samostatným 

hygienickým zariadením, menšiu multifunkčnú telocvičňu na floorbal, nohejbal, zumbu a ďalšie športové aktivity. 

Ubytovanie je zabezpečené v 60 dvojlôžkových izieb so samostatným hygienickým zariadením a 40 izieb 

bunkového charakteru. Súčasťou každého podlažia je kuchynka vybavená chladničkou a mrazničkou, 

dvojplatničkou, mikrovlnkou a kanvicou. K dispozícii študentom je aj práčovňa. Celý objekt sa stavebne upravil 

pre potreby imobilných občanov. V spolupráci s poradenským centrom sa podarilo realizovať vybavenie 5 

špeciálnych izieb pre imobilných študentov. 
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8.4  Stravovanie študentov 

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ 

Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 10 externých dodávateľov 

stravovacích služieb a 1 vlastnej jedálne. 

Tabuľka 35 Stravovacie služby 

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 

WELCOME, spol. s r.o., Karpatská 7, Poprad 

HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1, Poprad 

Základná škola Sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 

Gastromila, spol. s r.o., Košice 

Vlastné jedálne: 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 

 

V priebehu kalendárneho roka 2016 bolo vydaných 68 063 jedál, z toho vo vlastných stravovacích zariadeniach bolo 

vydaných 17 889 jedál. Cena jedla sa pohybovala od 1,50 do 4,20 € (bez dotácie). V rámci dotácie príspevok MŠ na 

stravovanie študentov na jedno vydané jedlo v roku 2016 bola 1€. 

8.5  Poradenská a konzultačná činnosť 

Spracovala: Mgr. Katarína Markovičová, PhD. 

Základné informácie o Poradenskom centre KU 

Poradenské centrum KU vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na začiatku akademického roku 

2011/2012. Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala v roku 2016 

svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách. 

Odborný tím v Poradenskom centre KU poskytuje kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, 

zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha študentom so špecifickými 

potrebami. Súčasťou služieb je aj telefonická SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom 

mailovej adresy poradna@ku.sk. Aktuálne informácie poskytujeme prostredníctvom webovej stránky 

Poradenského centra na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku. Poradenské centrum tiež spolupracuje 

s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka. 

Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, nadriadenou je 

prorektorka pre vzdelávanie. Pre študentov a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku je Poradenské 

centrum otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni od 9:00 do 14:00 (bez predchádzajúcej dohody). 

V čase od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00 sa venujeme vopred objednaným študentom. V Poradenskom centre 

pracuje koordinátorka pre poradenskú činnosť Mgr. Katarína Markovičová, PhD. (kariérové poradenstvo, sociálno-

právne poradenstvo, poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami v zmysle zákona o vysokých 

školách). Psychologické poradenstvo zabezpečovali v roku 2016: Mgr. Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Jana Bachanová, 

Mgr. Radka Golianová (január – jún), Mgr. Martina Medžová (september – december). 
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Informácie o poskytnutých službách Poradenským centrom KU v roku 2016 

Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2016 poskytnuté 696-krát. Študenti sa oboznámili so svojimi právami 

a povinnosťami, poradkyňa im poskytla poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež sprostredkovala 

právne poradenské služby. V prípade závažných právnych otázok je Poradenskému centru KU k dispozícii 

právnik. 

Kariérové poradenstvo predstavuje poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, poradenstvo o možnostiach brigád 

doma i v zahraničí, zamestnania, tréningovú prípravu na pracovný trh. V roku 2016 bolo využité 1919-krát zo 

strany študentov a absolventov KU. Kariérové poradenstvo bolo v roku 2016 poskytované aj v programe s názvom 

Moje portfólio zameranom na dlhodobú individuálnu prácu klientov (sebapoznávanie, rozvojové aktivity). Ide 

o špeciálny komplexný prístup Poradenského centra ku zlepšeniu pozície na trhu práce našich absolventov. 

Študenti pravidelne pracovali na rozvoji svojho potenciálu a na príprave na vstup na trh práce. 

Do programu Moje portfólio sa aktívne zapájali okrem kariérovej poradkyne aj psychológovia Poradenského centra. 

Samotné psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 733-krát pri osobných, vzťahových a študijných ťažkostiach. 

Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov. 

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami bola poskytnutá študentom 1977-krát. V tejto 

službe išlo o poradenstvo a podporu pri štúdiu a pobyte na KU pre študentov so zmyslovým, telesným 

a viacnásobným postihnutím, pre študentov s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, pre študentov so 

psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a pre študentov 

s poruchami učenia. Poradenské centrum KU asistovalo študentom so špecifickými potrebami aj pri prechode na 

nový akademický informačný systém. 

V roku 2016 sa podarilo spustiť viaceré nové podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami, ako 

napríklad zapisovateľský servis, individuálna výučba, študijná asistencia, digitalizácia študijných materiálov, 

úprava študijných materiálov do prístupnej podoby podľa jednotlivých špecifických potrieb študentov. 

Od 9. marca 2016 funguje v Poradenskom centre nová Špeciálna študovňa, ktorá je vybavená asistenčnými 

technológiami, napr. študijná PC stanica pre slabozrakého/nevidiaceho študenta a študijná PC stanica pre telesne 

postihnutého študenta a študenta so špecifickými poruchami učenia. Asistenčné technológie a kompenzačné 

pomôcky v Špeciálnej študovni slúžia študentom Katolíckej univerzity na štúdium, prípravu na vyučovanie, na 

písanie záverečných prác, ide napr. o skenovacie perá, skenovaciu myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické 

lupy, špeciálne klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo rôzne zaujímavé, moderné softvéry. 

Okrem otvorenia Špeciálnej študovne v Poradenskom centre KU a vyššie uvedených podporných služieb sa 

podarilo zvýšiť vybavenie priestorov univerzity pre uľahčenie štúdia a pobytu študentom so špecifickými 

potrebami. Priestory KU boli vybavené tak, aby vyhovovali potrebám študentov podľa druhu a rozsahu ich 

špecifických potrieb. Preto boli v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ceste realizované 

označenia dverí v Braillovom písme. Kvôli zlepšeniu orientácie pre osoby s poruchami zraku boli na dvere na PF 

KU, FF KU, v Univerzitnej knižnici a na internáte C-blok inštalované nápisy v bodovom písme, ktoré dokážu 

nevidiaci čítať hmatom. Okrem toho sa podarilo vybaviť ubytovacie zariadenia, tak aby niektoré izby boli plne 

bezbariérové a prístupné pre študentov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Od septembra 2016 môžu študenti 

KU s ťažkosťami s mobilitou využívať výškovo nastaviteľné stoly, ergonomické stoličky a polohovateľné postele, 

a to na internáte, ktorý je priamo v areáli univerzity. Tiež študijné oddelenia – vrátane mimoružomberských 

pracovísk –  boli vybavené pomôckami, ktoré slúžia študentom a uchádzačom so špecifickými potrebami. Katolícka 

univerzita v Ružomberku na kontaktných miestach zabezpečila prístupné akademické prostredie a vybavila ich 

pomôckami na zlepšenie komunikácie so študentmi so zrakovým a tiež so sluchovým postihnutím. 

Služby Poradenského centra boli v roku 2016 využívané nielen študentmi KU, absolventmi KU a uchádzačmi 

o štúdium na KU, ale na Poradenské centrum sa obracali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci KU. Služby 

využívali individuálne, ale aj skupinovo v rôznych oblastiach, najčastejšie išlo o správnu komunikáciu 

s problémovými študentmi. Pedagógom boli poskytnuté aj konzultácie a poradenské služby ohľadom študentov 

so zdravotným postihnutím alebo so psychickým problémom. S príslušnými katedrami KU sa podarila prirodzene 
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nadviazať spolupráca, vyučujúci poradenské a podporné služby Poradenského centra ďalej odporúčali svojim 

študentom. 

Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme 

v roku 2016 ponúkli 2 910 podporných služieb (asistenčné služby, semináre, testovania). 

Keď k počtu podporných služieb prirátame 5 325 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb 

Poradenského centra. Za rok 2016 to bolo 8 235 služieb. 

Tabuľka 36 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2016 podľa jednotlivých oblastí 

Služby poradenstva Podporné služby 
Celkový počet služieb 

PC KU 

Sociálno-právne poradenstvo 696 
tréningy, semináre, 

asistenčné služby, 

poskytnutie priestorov na 

pobyt 

v roku 2016 

Kariérové poradenstvo 1 919 

Psychologické poradenstvo 733 

Poradenstvo pre študentov so 

špecifickými potrebami 
1 977 

Spolu 5 325 2 910 8 235 

Počet študentov využívajúcich Poradenské centrum KU sa oproti roku 2015 zvýšil najmä v oblasti podpory 

študentov so špecifickými potrebami, a to z dôvodu zvýšeného počtu klientov so špecifickými potrebami. 

Pokračovalo sa v zavedených službách pre študentov KU, ako je Moje portfólio či systém podpory študentov so 

špecifickými potrebami vyplývajúci zo zákona. Okrem hlavnej činnosti – poskytovanie informačných 

a poradenských služieb – Poradenské centrum KU organizovalo viaceré podujatia, ktoré mali preventívny 

a podporný charakter. Zamerané boli najmä na osobnostný rozvoj, prípravu na trh práce a zvládanie štúdia. 

Ponuka seminárov zohľadňovala najčastejšie problémy vyskytujúce sa u študentov v poradenských rozhovoroch. 

Semináre a workshopy sa organizovali na témy, ktoré mladých ľudí prirodzene zaujímajú a trápia. Témy 

seminárov sa týkali najmä prípravy na vstup na trh práce a tiež rozvoja komunikačných a prezentačných zručností.  

Z iniciatívy samotných študentov rozbehlo Poradenské centrum v zimnom semestri skupinové aktivity, počas 

ktorých sa so študentami venuje viacerým témam. Ide v podstate o svojpomocné skupiny, v ktorých si študenti 

prostredníctvom skupinovej dynamiky a spätnej väzby sami vymieňajú informácie, skúsenosti, či názory. Pomáha 

im to pri sebapoznávaní, pri rozvoji sebavedomia, či sebaúcty. V Poradenskom centre bol vytvorený priestor, kde 

sa študenti môžu stretávať a pracovať na svojej vlastnej osobnosti a sociálnych zručnostiach. Vďaka otvorenej 

komunikácii a diskusii si trénujú komunikačné zručnosti, asertívne správanie, sebaprezentáciu  či riešenie 

konfliktných situácií. Na pravidelných stretnutiach sa tiež venujú trénovaniu zručností potrebných pre 

vykonávanie ich budúcej praxe vo svojej profesii. Cez rôzne témy, aktivity a cvičenia sa u študentov podporuje 

rozvoj zručností potrebných pre vykonávanie praktických činností v študovanom obore. 

Tabuľka 37 Prehľad podujatí (aktivít) organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2015 

Dátum konania podujatia Názov podujatia 

17.02.2016 Seminár: Na čo sa hodím? 

24.02.2016 Seminár: Príprava na úspešný štart kariéry 

02.03.2016 Seminár: Ako napísať nadštandardný životopis 

09.03.2016 Otvorenie Špeciálnej študovne 

09.03.2016 Seminár: Ako napísať nadštandardný motivačný list 

10.03.2016 Deň otvorených dverí v Špeciálnej študovni 

16.03.2016 Seminár: Prezentačné a sebaprezentačné zručnosti 

06.04.2016 Seminár: Ako sa pripraviť na pracovný pohovor 

13.04.2016 Seminár: Ochutnávka pohovoru do zamestnania 

20.04.2016 Seminár: Ochutnávka Assesment centra 

05.05.2016 Predstavenie metódy Biofeedback v Poradenskom centre 
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Dátum konania podujatia Názov podujatia 

09.06.2016 
Predstavenie služieb Špeciálnej študovne účastníkom zasadnutia Národnej 

komisie pre služby 

19.–28.06.2016 Tréning: Mladí ľudia na trhu práce (Lublin, Poľsko) 

05.–07.09.2016 Stretnutia so študentmi na zápisoch 

19.09.2016 Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov 

27.09.2016 Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov 

10.10.2016 Exkurzia pre študentov psychológie 

10 stretnutí v letnom semestri 
Pravidelné stretnutia so študentmi na tému praktický rozvoj zručností 

potrebných pri práci s klientom 

03.11.2016 

Zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 

podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku 

03.11.2016 

Predstavenie služieb Poradenského centra a Špeciálnej študovne 

účastníkom zasadnutia Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 

08.11.2016 
Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov na Inštitúte Štefana 

Náhalku v Poprade 

09.11.2016 
Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov na Inštitúte Juraja 

Páleša v Levoči 

09.11.2016 
Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov na Teologickej fakulte 

KU v Košiciach 

05.12.2016 

Odborná prednáška o novom rehabilitačnom koncepte Špecializovaného 

liečebného ústavu Marína v Kováčovej – predstavenie nového konceptu 

fyzioterapeutickej metódy a ukážka terapeutických polôh 

07.12. 2016 
Seminár: Aktívne popoludnie s aktivitami – Zábavné popoludnie ako 

prevencia proti stresu 

O službách, aktivitách a o vybavení priestorov Poradenského centra KU boli uchádzači o štúdium oboznamovaní 

počas Dňa otvorených dverí a na zápisoch boli študenti prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa 

štúdia informovaní o možnostiach využívania služieb a priestorov Poradenského centra. Viacerí študenti 

prichádzali do Poradenského centra práve na základe uvedených vstupných informácií, ale aj na základe 

odporúčaní spolužiakov, ktorí služby Poradenského centra využili. Zo spätnej väzby študentov využívajúcich 

služby Poradenského centra máme informácie, že boli so službami spokojní. 

Plánované aktivity Poradenského centra KU v roku 2017 

V roku 2017 plánuje Poradenské centrum KU pokračovať v overených službách, chce reagovať na potreby 

študentov KU, získavať spätnú väzbu a jej výsledkom prispôsobiť podporné aktivity.  

Našim plánom v nasledujúcom roku 2017 je pripraviť ucelený tréningový blok, vďaka ktorému sa budú študenti 

v priebehu akademického roka venovať téme efektívneho zvládania štúdia. Podporné aktivity budú zamerané 

najmä na efektívne spôsoby učenia sa, time manažment a zvládanie stresu. 

V oblasti rozvoja podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami sa v roku 2017 zameriame na 

zvyšovanie vybavenie priestorov univerzity pre uľahčenie štúdia a pobytu študentom so špecifickými potrebami. 

Priestory KU vybavíme tak, aby vyhovovali potrebám študentov podľa druhu a rozsahu ich špecifických potrieb. 

Dokončí sa označenie dverí v Braillovom písme vo zvyšných priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(internát Ruža, Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU, Inštitút Juraja Páleša v Levoči). Okrem toho 

pripravujeme v spolupráci so Špecializovaným liečebným ústavom Marína v Kováčovej relaxačnú miestnosť, 

v ktorej sa bude realizovať nový koncept fyzioterapeutickej metódy pre študentov so špecifickými potrebami. 

V roku 2017 chceme opätovne otvoriť v priestoroch Poradenského centra miestnosť vyhradenú pre študentov – 
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rodičov maloletých detí, ktorá by bola využívaná najmä na dojčenie, ale aj pobyt detí so sprievodom počas 

študijných povinností matky. V období, odkedy túto službu neposkytujeme, sa na Poradenské centrum neustále 

obracajú študentky – matky s touto požiadavkou. 

Na základe sledovania potrieb študentov so špecifickými potrebami pripravíme plán debarierizácie KU. Chceme 

tiež docieliť, aby Katolícka univerzita v Ružomberku bola vďaka zavedenému systému podpory študentov so 

špecifickými potrebami príkladným pracoviskom v prostredí slovenských vysokých škôl. Aby v súlade s platnou 

legislatívou realizovala funkčnú podporu svojim uchádzačom o štúdium i študentom so špecifickými potrebami 

a predkladala návrhy a odporúčania v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami. 
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI 

9.1  Informačné technológie 

Spracoval: Ing. Emil JAMRICH 

Personálne zabezpečenie 

V prvom polroku 2016 mal ÚIKT k dispozícii 7,5 prepočítaných úväzkov. Ukončením dohôd o prácach mimo 

pracovného pomeru a odchodom jedného zamestnanca na rodičovskú dovolenku bol v druhom polroku reálny 

počet zamestnancov znížený na 6, čo je o 25% menej, ako je uvedené v platnej Organizačnej štruktúre. V r.2016 

pritom súčasne došlo k navýšeniu celkového objemu práce. Pri danom personálnom pokrytí nie je možné 

zabezpečiť požadovanú zastupiteľnosť v žiadnej odbornej špecializácii a teda ani garantovať kvalitu a dostupnosť 

poskytovaných služieb. Problém zastupiteľnosti je obzvlášť kritický v období čerpania dovoleniek a v prípade 

výskytu neplánovateľných PN. Zotrvávanie v tomto stave je na úkor dlhodobej udržateľnosti systému 

a predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Keďže nie je reálne očakávať doplnenie počtu zamestnancov ÚIKT ani na 

tabuľkový stav, a už vonkoncom nie na stav, ktorý je na iných univerzitách na daný objem práce obvyklý, 

v priebehu r. 2017 bude nevyhnutné postupne redukovať množstvo aj kvalitu poskytovaných služieb a ponechať 

v prevádzke len tie služby, ktoré sú pre chod univerzity existenčne nevyhnutné. Neoliberalistické vízie o trvalej 

udržateľnosti neustáleho zvyšovania pracovnej záťaže pri súbežnom znižovaní miezd majú predsa len nejaké 

fyzikálne aj ľudské hranice. 

Tabuľka 38 Personálne pokrytie hlavných činností 

Činnosť 
Počet 

úväzkov 
Poznámka 

Systémová správa sieťovej 

infraštruktúry 
1,40 

154 manažovateľných sieťových prepínačov, 91 bezdrôtových 

prístupových bodov, 14 IP kamier, 7 firewallov, cca 3600 koncových 

prípojných bodov 

Systémová správa 

dátových centier 
1,45 

34 fyzických serverov, 81 virtualizovaných serverov, 3 SAN/NAS 

systémy, 1 hierarchický úložný systém 

Prevádzka 1,90 
Prevádzka a technická údržba infraštruktúry, správa aplikácií, 

bežná podpora používateľov, preukazy, telefóny …, atď 

AIS2  1,0 AIS2 1,0 Tranformačný proces, zavádzanie, odstraňovanie chýb ... 

Abakus 0,80 Správa systému, podpora používateľov, údržba dát 

Administratíva  0,25 Administratívne činnosti a riadenie 

Hlavné realizované úlohy: 

1. Optimalizácia a rekonfigurácia chrbticovej siete KU (bez výpadku služieb) s cieľom ďaľšieho zvýšenia dátovej 

priepustnosti a energetických úspor, zvýšenie prenosovej kapacity pripojenia na SANET na 10Gbps. 

2. Inštalácia a konfigurácia siete v budove „C“ 

3. Majoritná aktualizácia systému elektronickej pošty 

4. Majoritná aktualizácia virtualizačnej platformy a OS všetkých virtualizovaných serverov (bez výpadku služieb) 

5. Príprava infraštruktúry, inštalácia a konfigurácia serverov pre AIS2 

6. Inštalácia a konfigurácia nových univerzitných firewallov 

7. Výmena, inštalácia a konfigurácia prístupových zariadení v metropolitnej bezdrôtovej sieti KU. 

8. Prechod na novú virtualizačnú platformu, konverzia všetkých serverov (bez výpadku služieb) 

9. Výmena klimatizácie v DC PF – 2.n.p. 
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10. Proces prechodu na AIS2 

9.2  Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 

Spracovala: Mgr. Katarína MATUŠKOVÁ 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) plní úlohy akademickej knižnice. Je knižnično-

informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom. Svoje služby poskytuje predovšetkým vedecko-

pedagogickým pracovníkom, študentom KU v externej aj v internej forme štúdia a odbornej verejnosti. 

Bibliograficky registruje publikačnú a umeleckú činnosť pedagógov a vedeckých pracovníkov Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Pre svojich používateľov sprístupňuje knihy, periodiká, kvalifikačné, záverečné práce 

a elektronické informačné zdroje. 

UK KU tvorí centrálne pracovisko v Ružomberku, ktoré metodicky riadi pracoviská na Teologickej fakulte KU so 

sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí. 

Knižničný fond 

Všetky pracoviská UK KU naďalej používajú Knižnično-informačný systém Virtua, prostredníctvom ktorého sú 

zapojené do súborného katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR. 

Medzi hlavné priority UK KU patrí sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich 

používateľov. Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria 

humanitné a spoločenské vedy. V menšej miere sú to odbory z prírodných a lekárskych vied. Doplňovanie 

knižničného fondu prebieha na základe požiadaviek vyučujúcich z jednotlivých fakúlt. 

Ročný prírastok knižničných jednotiek bol v UK KU 8 771 (Tabuľka. č. 36). Oproti predchádzajúcemu roku klesol 

prírastok kníh o 2 303 KJ. Avšak oproti roku 2015 bolo vytvorených o 607 nových bibliografických záznamov viac 

– išlo najmä o cudzojazyčné tituly. Pokles počtu skatalogizovaných kníh ovplyvnil aj fakt, že na pracovisku Spišské 

Podhradie došlo k 31.8.2016 k zníženiu počtu zamestnancov knižnice z 2 na 1. 

Vzhľadom na znížený počet brigádnikov poskytnutých z fakúlt si situácia vyžadovala zapojenie ostatných 

pracovníkov knižnice do údržby otvoreného fondu a podieľali sa aj na zhotovovaní štítkov so signatúrami. Na odd. 

budovania a ochrany fondov sa v letných mesiacoch na niektorých CD a DVD nosičoch menili signatúry. Tie CD a 

DVD, ktoré neobsahovali zvuk, dostali novú signatúru EIZ, aby bolo pre pracovníčky knižnice ihneď zrejmé, že je 

možné ich vypožičanie. Zmena sa týkala 225 titulov. 

Do Slovenskej národnej knižnice sme zaslali návrh 116 autorít pedagógov pôsobiacich na KU. Vytvoreniu 

definitívneho zoznamu predchádzalo overenie autorizácie v systéme Virtua. Ak sa tam meno pedagóga 

nenachádzalo vo forme autority, bolo potrebné jeho doplnenie s odkazom na príslušný online zdroj potvrdzujúci 

jeho pôsobenie na konkrétnej katedre. 

Prírastky knižničného fondu tvoria predovšetkým dary, nasleduje kúpa a výmena. Z typov dokumentov sa najviac 

spracovávali knihy, kvalifikačné a záverečné práce. Z knižničného fondu sa vyradilo 37 KJ, ktoré sú evidované 

v zozname úbytkov. Najčastejším dôvodom vyradenia KJ bola strata alebo obsahová zastaranosť kníh. 

UK KU naďalej spracovávala knižné dary prof. M. S. Ďuricu a mnohých iných darcov. V roku 2016 UK KU 

bibliograficky spracovala 1 121 KJ z daru prof. Milana S. Ďuricu. 

V roku 2016 sme naďalej pokračovali v recipročnej výmene s 9 inštitúciami, čím sme získali 113 titulov. 

Z multiplikátov kníh sme poskytli dary 4 knižniciam. Z knižných darov prof. Milana S. Ďuricu sme zaslali 68 kníh 

do Slovenskej národnej knižnice, 26 titulov periodík do UK Bratislava a 222 kníh do Štátnej vedeckejknižnice 

Prešov. 

V priebehu roka dochádzalo do UK KU 171 titulov periodík. V počte dochádzajúcich periodík nastal v porovnaní 

s minulým rokom mierny pokles (Tabuľka č. 39). Zoznam aktuálne dochádzajúcich periodík, ako aj zoznam 

všetkých periodík je prístupný na webovej stránke UK KU. Naďalej pokračujeme v prispievaní do Súborného 

katalógu periodík (SKP), pre ktorý bolo spracovaných 946 záznamov, čo je o 20 viac ako v predchádzajúcom roku. 
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Tabuľka 39 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2012-2016 

Akvizícia 2012 2013 2014 2015 2016 

Prírastok knižničných jednotiek 13 281 14 225 12 641 11 074 8 771 

z toho kúpou 1 980 2 190 2 527 2 097 966 

z toho darom 11 150 11 932 9 934 8 927 7 583 

z toho výmenou 124 67 167 38 205 

z toho inak (náhrada) 27 36 13 12 17 

z prírastku knihy 11 550 11 102 10 788 8 519 6 630 

z toho audiovizuálne                                 

a elektronické dok. 
102 98 72 298 119 

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 1 615 2 669 1 631 2 227 2 010 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 207 191 186 183 171 

Úbytky knižničných jednotiek 309 26 38 52 37 

Celkový stav knižničného fondu 140 897 155 096 167 699 178 721 187 455 

Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 22.215,84 EUR (Tabuľka č. 40). V porovnaní s rokom 2015 

počet KJ získaných kúpou, ako aj množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup mierne klesol 

(Tabuľka č. 41). 

Tabuľka 40 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2016 

Fakulty Knihy (v €) Časopisy (v €) JSTOR (v €) Spolu (v €) 

Fakulta zdravotníctva KU 487,38 232,48 0  719,86 

Filozofická fakulta KU 5 759,59 4 107,20 0  9 866,79 

Pedagogická fakulta KU 2 887,70 1 876,42 0 4 764,12 

Teologická fakulta KU 1 039,01  877,99 0 1 917,00 

Univerzitná knižnica KU 4 948,07 0 0 4 948,07 

SPOLU  15 121,75 7 094,09 0* 22 215,84 

* JSTOR Journal na rok 2016 bol uhradený ešte v roku 2015 

 

Aj v tomto roku sa UK KU podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia v programe 6.1.3. Akvizícia knižníc: 

„ Informačná podpora priorít vedy, výskumu a vzdelávania nákupom odbornej literatúry podľa profilu štúdia na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku“  cez ktorý boli zakúpené knihy v hodnote 4 700 €. Spoluúčasť UK KU bola 248,07 €. Z 

dotácie bolo zakúpených 282 titulov (376 kusov - exemplárov) a zo spoluúčasti 10 titulov (15 kusov - exemplárov). 

V prírastkovom zozname sú knihy zakúpené z dotácie označené „grant“. Z oblasti prírodných vied sa zakúpilo 20 

titulov (26 exemplárov kníh); z oblasti lekárskych vied sa zakúpilo 74 titulov (114 exemplárov kníh); z oblasti 

spoločenských vied sa zakúpilo 154 titulov (200 exemplárov kníh); z oblasti humanitných vied sa zakúpilo 44 

titulov (51 exemplárov kníh). Zakúpené knihy boli umiestnené v UK KU.  

Tabuľka 41 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009-2016 

Rok 
Vyčlenené financie na nákup 

literatúry (v €) 

Počet kúpených 

knižničných jednotiek 

(KJ) 

Medziročný 

rast / pokles 

2009 67 924,00 5 938  

2010 63 948,00 3 045  

2011 50 551,00 2 391  

2012 40 338,00 1 980  

2013 49 017,00 2 190  

2014 53 257,86 2 527  

2015 49 167,63 2 097  

2016 22 215,84 966  



 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

 

 
 

 

70 

Aj v roku 2016 mali používatelia UK KU možnosť využívať vybrané elektronické informačné zdroje 

prostredníctvom projektu  Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom (NISPEZ) - ProQuest, Scopus, SpringerLink, Web of Science - Current Contents Connect, Essential 

Science Indicators, Wiley a Knovel. V rámci projektu NISPEZ má KU prístup k 17 197 titulov časopisov v 

plnotextových databázach. V rámci národnej licencie bol i naďalej zabezpečený prístup do databáz EBSCO. Prístup 

dosiahol 38 385 vyhľadávaní a 2 943 stiahnutí. Aj naďalej je možné vyhľadávať vo všetkých e-zdrojoch, ku ktorým 

má KU prístup, súčasne cez discovery službu Summon. 

KU zakúpila štyri kolekcie  JSTOR (JSTORE online – Arts & Sciences I, III, - r.2015, JSTORE  online –Arts & Sciences I, 

II, V;  - Tab. č. 2). Prístup dosiahol 1 620 vyhľadávaní a 2 379 stiahnutí. 

V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých databáz a časopiseckých kolekcií: 

k časopisom Royal Society of Chemistry, e-knihám Cambridge Books Online, k časopiseckej kolekcii BioOne Complete, k video 

kolekciám na platforme Alexander Street, k periodikám vydavateľstva Edinburgh University Press, k video článkom a 

protokolom z Journal of Visualized Experiments, taktiež bol zabezpečený skúšobný prístup k  Blackwell Encyclopedia of 

Sociology.  

Publikačná a umelecká činnosť predstavuje najdôležitejší ukazovateľ úrovne vedeckej činnosti vysokej školy. Počas 

roka bolo na žiadosť jednotlivcov a fakúlt vypracovaných 34 výstupov z databázy CREPČ. V databáze publikačnej 

činnosti dosiahol počet bibliografických záznamov 1 886 (vrátane záznamov, ktoré nie sú konvertované do CREPČ 

– externí doktorandi, študenti, záznamy z predchádzajúcich rokov) bez väzieb a ohlasov, ktoré celkový počet 

navyšujú).  V prípade CREUČ dosiahol počet záznamov 119.  

V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investície do lepšej 

kvality vzdelávania ITMS 26250120001 sme pokračovali v skenovaní a spracovávaní knižných dokumentov z fondu 

UK KU. V roku 2016 sa v tejto aktivite pokračovalo skenovaním a digitalizovaním kníh a periodík, ktoré sú 

prístupné cez prezentačnú platformu MediaInfo. Ich počet sa neustále navyšuje. V rámci projektu bola naďalej 

prevádzkovaná aj digitálna študovňa s 20 PC stanicami prioritne určenými na vyhľadávanie zdigitalizovaných 

dokumentov. Štatisticky bolo prostredníctvom prezentačnej platformy MediaInfo prezenčne prezretých 630 KJ. 

Knižničné služby a používatelia 

UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. V roku 2016 bolo v UK KU 3 079 

registrovaných používateľov (Tabuľka č. 42), čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 538 používateľov. 

Z celkového počtu študentov KU je v UK KU registrovaných 50,77%. Pokles registrovaných študentov vznikol 

najmä v dôsledku celkového poklesu študentov na KU. Návštevnosť UK KU v roku 2016 bola 82 978, z toho UK 

v Ružomberku navštívilo 78 478 používateľov, v Košiciach 3 462 a v Spišskom Podhradí 1 038. Celkový počet 

výpožičiek predstavuje 76 388 knižničných jednotiek, z toho 49 845 absenčných a 26 543 prezenčných výpožičiek 

(Tabuľky č. 42 a 43). 

Tabuľka 42 Knižničné služby poskytované UK KU 

Knižničné služby  2012 2013 2014 2015 2016 

Výpožičky spolu  136 463 106 391 110 429 85 484 76 388 

z toho absenčné výpožičky  100 275 79 922 79 541 60 025 49 845 

z toho prezenčné výpožičky  36 188 26 469 30 888 25 459 26 543 

z toho prezenčné periodiká  9 085 8 539 8 118 5 848 4 609 

MVS iným knižniciam  672 474 433 479 408 

MVS z iných knižníc  540 575 475 433 346 

Počet vypracovaných bibliografií a rešerší  573 452 490 242 197 

Registrovaní používatelia  6 194 7 492 5 002 3 617 3 079 

z toho poslucháči VŠ  4 930 6 276 3 825 2 493 2 083 

Potenciálni používatelia  8 042 7 397 6 688 5 297 4 704 

z toho poslucháči VŠ  7 369 6 734 5 988 4 663 4 103 

Akcie informačnej výchovy  17 15 14 32 26 
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Tabuľka 43 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Absenčné 

výpožičky 

SPOLU 100 275 79 922 79 541 60 025 49 845 

Ružomberok 84 309 68 962 70 256 52 127 43 045 

Košice 10 829 7 350 6 481 5 040 4 071 

Spiš 5 137 3 610 2 804 2 858 2 729 

Prezenčné 

výpožičky 

SPOLU 36 188 26 469 30 888 25 459 26 543 

Ružomberok 23 628 17 670 24 251 19 713 22 736 

Košice 8  633 6 035 5 930 4 798 3 091 

Spiš 3927 2 764 707 948 716 

Spolu  136 463 106 391 110 429 85 484 76 388 

UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov (Tabuľka č. 44). Vrátené dokumenty sú z biblioboxov vyberané dvakrát 

denne počas pracovných dní. V roku 2016 pribudla služba laminovania do priehľadnej fólie formátu A4. Celkovo 

zaznamenávame zvýšený záujem o reprografické služby, či už za pomoci personálu knižnice, alebo 

prostredníctvom samoobslužných zariadení.  

Tabuľka 44 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov 

Počet dokumentov vrátených cez Bibliobox UK RBK Košice Spiš Spolu 

2012 11 227 2 090 1 112 14 429 

2013 9 958 2 302 847 13 107 

2014 10 595 1 822      559 12 976 

2015 7 119 1 630 263 9 209 

2016 5 193 1 302 642 7 137 

Významný je fakt, že on-line katalóg UK KU je súčasťou webového portálu Slovenská knižnica a preto mnohí 

čitatelia prichádzajú na stránku online katalógu UK KU práve z uvedeného rozhrania. Webová stránka UK KU je 

aj naďalej súčasťou stránky Katolíckej univerzity, kde sa však návštevnosť štatisticky nesleduje. Zo strany 

používateľov sa zvýšil záujem o poskytovanie informácii prostredníctvom telefonických služieb, čo viedlo 

k zriadeniu telefónnej linky priamo k výpožičnému pultu, aby službukonajúca pracovníčka mohla priamo reagovať 

na požiadavku zo strany čitateľa. Nakoľko majú všetci zamestnanci služobné čísla zverejnené na web stránke 

v sekcii kontaktov, čitateľ sa môže obrátiť priamo na osobu zodpovednú za jednotlivý úsek. Univerzitná knižnica 

v priebehu septembra opäť sprístupnila svoju FB stránku, na ktorej zaznamenáva 907 fanúšikov a každým dňom 

tento počet narastá. Zaregistrovali sme aj niekoľko dotazov zaslaných cez vnútornú poštu sociálnej siete, v ktorých 

čitatelia žiadali o informácie súvisiace s výpožičnými službami. V roku 2016 boli opäť obnovené online formuláre 

na MVS.    

Tabuľka 45 Elektronické služby UK v rokoch 2012-2016 

Elektronické služby 2012 2013 2014 2015 2016 

E-mail 3 068 2 624 2 092 1 661 1 218 

Online katalóg - - - 294 949 329 734 

Spýtajte sa knižnice 28 26 14 0 0 

Sprievodné podujatia 

UK KU aj v tomto roku organizovala sprievodné vzdelávacie a kultúrne podujatia. Pracovníci knižnice 

zorganizovali pre jednotlivé fakulty 26 informačných hodín v priestoroch knižnice, počas ktorých sa najmä študenti 

prvých ročníkov oboznámili so službami,  priestormi, klasifikačným systémom, knižničným a výpožičným 

poriadkom UK KU. Informačným hodinám predchádzalo predstavenie UK KU na zápisoch pre študentov 1. 

ročníkov jednotlivých fakúlt. V rámci úvodov do štúdia im boli na exkurzii predstavené priestory, služby a základy 

vyhľadávanie v online katalógu knižnice. Zástupcovia jednotlivých elektronických databáz, do ktorých má KU 

prístup lektorovali 5 školení, ktoré boli zamerané najmä na vyhľadávanie v závislosti od zamerania jednotlivých 



 

 

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

 

 
 

 

72 

účastníkov školenia. Na webovej stránke UK KU sme pravidelne zverejňovali informácie ohľadom konania 

webinárov dodávateľov elektronických informačných zdrojov. 

Počas roka 2016 bolo v UK KU v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhradí zorganizovaných 39 odborných 

exkurzií a 45 sprievodných podujatí (vernisáže, výstavy literatúry spojené s predajom, vyhlásenie výsledkov 

literárnych súťaží, predstavenie kníh spojené s autorským čítaním - Tabuľka č. 43). V organizovaní podujatí UK KU 

spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Klub nezávislých spisovateľov 

v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, Vydavateľstvo Lúč, vydavateľstvo Portál, Spoločnosť Ježišova Ružomberok, Mesto 

Ružomberok, OZ Vzdelávanie umením, Zväz slovenských fotografov a Združenie košických fotografov.  

V priestoroch UK KU boli pravidelne organizované semináre Poradenského centra, kurz angličtiny pre 

zamestnancov Katolíckej univerzity, školenia k novému systému AiS 2 a pravidelné podujatie Univerzitného 

pastoračného centra KU „Hosť na KU“. V UK KU sa v roku 2016 konalo aj odborné knihovnícke stretnutie 

celoslovenskej úrovne 18. Zasadnutie odbornej komisie pre služby, kde sa riešili aktuálne problémy knižníc.  

UK KU v uplynulom roku zefektívnila komunikáciu smerom von. Pri príležitosti sprievodných podujatí boli do 

printových a elektronických médií zasielané tlačové správy s fotografiami a následne zverejňované prevažne 

v lokálnych printových médiách a na internete. Dianie na Katolíckej univerzite, ako aj v Univerzitnej knižnici, bolo 

pravidelne reflektované v novej spravodajsko-publicistickej relácii TV Lux pod názvom RUNIVERZ. 

Tabuľka 46 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2016 

Mesiac Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2015 Pracovisko 

Január  
Výstava fotografií: 40. ročník výstavy umeleckej fotografie Zväzu 

slovenských fotografov 
UK KU Košice 

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

Marec  

Panelová výstava: Vynález kníhtlače – nová epocha komunikácie - 

pocta Johannesovi Gutenbergovi, vynálezcovi európskej kníhtlače, 

spolupráca: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

UK KU 

Ružomberok 

Týždeň slovenských knižníc so sprievodnými podujatiami ( výstava kníh 

z vydavateľstva Portál spojená s predajom - RK) 

UK KU 

Ružomberok/ 

Košice 

Výstava fotografií: doc. Miroslava Sanigu - Príroda ohlasuje Božiu slávu 
UK KU 

Ružomberok 

Výstava fotografií: Róbert Švec- Power of colours –– v rámci platformy 

„Môj priestor“ 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava keramických obrazov: Ľubo Michalko „Vypálená modlitba“ UK KU Košice 

Apríl  

Prezentácia: V deň ako tento - prezentácia prekladu J. Jambora – knihy 

od P. Stamma, v spolupráci s FF KU 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava dokumentárnych fotografií: Anton Frič - Utečenci z Iraku 

(vernisáž výstavy, diskusia s autorom, premietanie dokumentárneho 

filmu Slzy a nádej Iraku) 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava: Ladislav Faga – Autorský depozit (výstava kresieb a grafík 

typografa) 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava fotografií: „V duchu gotiky“  Združenie košických fotografov UK KU Košice 

Prezentácia: Edita Steinová – Žena/ Zborník o E. Steinovej za účasti 

prekladateľa  a autora knihy prof. Voleka, podujatie moderovala E. 

Príhodová, spolupráca: vydavateľstvo Lúč a FF KU 

UK KU 

Ružomberok 
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Mesiac Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2015 Pracovisko 

Máj  

I. ročník Týždeň kresťanskej kultúry 

Výstava: Munkovci v spolupráci so Spoločnosťou Ježišovou Ružomberok 

Literárne podujatie: "S gotickou Madonou na čaji v pasáži" Iniciácia 

knihy J. Kuniaka a J. Kudličku "Rosa mystica" 

Výstava: výtvarný sprievod J. Kudličku ku knihe Rosa Mystica, 

spolupráca: Klub nezávislých spisovateľov BA a FF KU 

UK KU 

Ružomberok 

18. Zasadnutie celoslovenskej komisie pre služby SNK, spolupráca: 

Slovenská národná knižnica 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava fotografií: STROM, Medzinárodný fotografický salón UK KU Košice 

Jún  
Výstava výtvarných prác: klasické kreslenie Laury Tomečkovej a Adriany 

Rašiovej 
UK KU Košice 

September  

Výstava: Slovenský ornament majstra Kostelníčka, kurátorka: PhDr. 

Gabriela Čiasnohová – Barlová, spolupráca: Súkromné etnografické múzeum 

HUMNO, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej, program: 

hudobný vstup- študenti Katedry hudby PF 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava fotografií: JUDr. Milan Filičko, AFIAP, AZSF – autorský profil 

„Retrospektíva“ 
UK KU Košice 

Október  

Výstava: 25 ROKOV PO: Architektúra, kurátor: Igor Teplan, spolupráca: 

C.A.L.E.H, Spolok architektov Slovenska 

UK KU 

Ružomberok 

Prednáška: Deborah Nelson -  držiteľka Pulitzerovej ceny, téma 

prednášky: „Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?“ 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava: vyhodnotenie výtvarnej súťaže MŠ : „Mesto mojimi očami“ – 

v spolupráci s Pedagogickou fakultou KU 

UK KU 

Ružomberok 

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

KU  

UK KU 

Ružomberok 

Literárna súťaž: Poviem Ti básničku – súťaž v prednese pre MŠ, 

v spolupráci s PF KU 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava: Pápežské misijné diela UK KU Košice 

November  

Výstava: Študentské paralely - PF UMB v Banskej Bystrici, PF UK 

v Bratislave, PF UKF v Nitre a hosťujúca PF KU v Ružomberku 

UK KU 

Ružomberok 

Výstava: Janka Srnková – Zázrak života 

Spolupráca: Literárny klub ružomberských spisovateľov 

Prezentácia knihy: Antona Péteriho - Súkromný zemepis/Dozretý čas  

UK KU 

Ružomberok 

Výstava: Márie Merreiderovej spojená s dobročinným predajom obrazov 

na pomoc rodinám v núdzi 
UK KU Košice 

December Fotografická výstava:  Združenia košických fotografov K-91 UK KU Košice 

 

Priestory a technické vybavenie 

Využívanie priestorov sa oproti minulému roku diametrálne nezmenilo. V Univerzitnej knižnici UK KU 

v Ružomberku sa nachádzajú 2 tiché študovne, 1 počítačová študovňa, 1 konferenčná a 1 prednášková miestnosť. 

Tichá študovňa na modrom podlaží začala plniť aj funkciu digitálnej študovne určenej na vyhľadávanie a štúdium 

digitálneho obsahu UK KU.  Okrem študovní je možné študovať v otvorenom priestore UK KU, kde sa nachádzajú 

stoly so stoličkami, pohodlné kreslá a sedačky. Študenti môžu využívať počítače, ktoré sú rozmiestnené po knižnici, 

https://www.facebook.com/events/857073364420707/?ref=1&feed_story_type=117&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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zapožičať si notebook, tablety alebo pracovať na vlastných počítačoch. V celej budove je možné wifi pripojenie na 

internet cez sieť Eduroam. Na samostatné vypožičanie kníh slúžia 3 selfchecky, z ktorých jeden má licenciu aj na 

vracanie kníh. UK KU využíva technológiu založenú na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID). Na ochranu 

knižničného fondu sú používané elektromagnetické pásky. 

Tabuľka 47 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2012–2016 

Priestory a technické vybavenie  2012 2013 2014 2015 2016 

Počet miest v študovniach a čitárňach  183 561 561 561 561 

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

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

Počet selfcheckov 5 5 5 5 5 

Počet biblioboxov 4 6 6 6 6 

Počet pracovných staníc 3M  6 9 9 9 9 

Počet digitálnych knižničných 

asistentov (DLA)  
4 4 4 4 4 

Počet detekčných brán  5 5 5 5 5 

Počet kombinovaných de/aktivátorov 7 9 9 9 9 

Počet počítačov  168 381 381 401 401 

Počet skenerov  2 4 5 5 5 

Počet skenerov pre študentov 2 6 6 6 6 

Počet kopírovacích zariadení pre 

študentov 
4 9 9 9 9 

Online katalóg na internete (áno=1, 

nie=0) 
1 1 1 1 1 

Počet prevádzkových hod.  

pre používateľov  
54 58 58 54 54 

 

Zamestnanci knižnice 

Pričlenením vydavateľstva v roku 2014 pribudol do UK KU jeden zamestnanec, ktorý zabezpečuje činnosť 

vydavateľstva a zároveň participuje na skenovaní historických kníh a na postprocessingu zdigitalizovaného 

knižničného fondu (Tabuľka č. 47). Činnosť vydavateľstva koordinovala vedúca UK KU. Nedostatok pracovníkov 

sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám v roku 2015 poskytla Filozofická fakulta, rektorát KU a pracovníkmi, 

ktorí boli financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci absolventskej praxe a projektu REPAS. Ich 

práca spočívala najmä v zakladaní kníh, kontrole fondu, tvorbe zoznamov z darov,  adjustácií a konzultačných 

službách. Počet brigádnikov tento rok bol podstatne nižší v porovnaní s minulým rokom, preto bolo náročnejšie 

zabezpečiť všetky činnosti UK KU. Na pracovisku v Spišskom Podhradí bol počet zamestnancov nezmenený. 

V Košiciach kompenzovali nedostatok zamestnancov predovšetkým výpomocou piatich dlhodobo 

nezamestnaných z ÚPSVaR.  

Tabuľka 48 Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU 

Zamestnanci knižnice  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zamestnancov (fyzické 

osoby)  
17 18 18 19 15 15/3 

zamestnanci vykonávajúce 

knihovnícke činnosti  
16 17 17 17 18 14/3 

so základným knihovníckym 

vzdelaním (kvalifikačný kurz)  
9 13 13 13 13 14/3 

s odborným knihovníckym 

vzdelaním (VŠ, SOŠ)  
2 2 2 2 2 2/0 

Počet zamestnancov (prepočítaný 

stav na plný úväzok)  
17 18 18 18,2 18,2 15/3 
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*Pozn.: Dohromady 4 zamestnanci do 31.8.2016, od 1.9.2016 3 zamestnanci pracujú na pracoviskách UK KU v TF Košiciach a na 

TI TF KU v Spišskej Kapitule, nenachádzajú sa v organizačnej štruktúre UK KU Ružomberok, pretože administratívne spadajú 

pod uvedené fakulty KU. 

 

V rámci programu ERAZMUS+ navštívilo UK KU viacero knihovníkov a zamestnancov univerzít  počas podujatia 

Staff week, ktoré organizovalo oddelenie Medzinárodných vzťahov a mobility. Ôsmi zamestnanci sa zúčastnili 

mobility pracovníka Erazmus+ v univerzitných knižniciach  (Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

Univerzity Palackého v Olomouci, Karlovej univerzity v Prahe, Masarykovej univerzity v Brně a Uniwersytet Slaski 

v Poľsku). Osem pracovníkov knižnice aj v uplynulom roku navštevovalo kurz anglického jazyka, ktorý je určený 

pre zamestnancov KU.  

Vzhľadom na postupný prechod k novým pravidlám katalogizácie RDA sa katalogizátori UK KU zúčastnili ďalších 

zo sérii školení zameraných na katalogizáciu. Zavádzanie systému do praxe bude pokračovať aj v roku 2017. 

Vydavateľstvo VERBUM 

V roku 2016 VERBUM – vydavateľstvo KU vydalo prostredníctvom jednotlivých fakúlt univerzity 86 titulov. 

Taktiež vydavateľstvo pokračovalo vo vydávaní jednotlivých periodík: 

 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (PF KU),  

 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok (PF KU), 

 KURIÉR – Informačný spravodajca KU, 

 Zdravotnícke štúdie (FZ KU), 

 Kultúrne dejiny (FF KU), 

 Verba Theologica (TF KU), 

 Notitiae Historiae Ecclesiasticae (TF KU), 

 VERBUM (TF KU). 

  

VERBUM – vydavateľstvo KU aj v roku 2016 zabezpečovalo niektoré činnosti týkajúce sa vydavateľskej činnosti 

univerzity: 

 prideľovanie ISBN, 

 zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona o povinných 

výtlačkoch,  

 archivácia a evidencia vydaných titulov, 

 spracovanie štatistických výkazov pre potreby MK SR, 

 spracovanie časopisu Kultúrne dejiny pre CEEOL, 

 grafické spracovanie časopisu Kuriér. 

9.3  Oddelenie prevádzky a investícií 

Spracovala: Mgr. Františka HLINOVÁ 

Činnosť v administratívnej oblasti: 

V rámci pridelených úloh zabezpečuje oddelenie prevádzky a investícií centrálne spracovávanie poistných zmlúv 

a poistných udalostí týkajúcich sa poistenia služobných motorových vozidiel, (havarijné a povinné  zmluvné 

poistenie), nehnuteľností, hnuteľného majetku a osôb. Oddelenie vykonáva úlohy v oblastí energií, spojené so 

spracovaním prehľadov spotrieb v rámci celej univerzity. Sleduje medziročné pohyby v oblasti spotrieb. 

Zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za spotrebu energií v budovách užívaných viacerými súčasťami KU. 

Vypracováva a aktualizuje register nehnuteľností KU vlastných ako aj prenajatých. Zastrešuje a koordinuje 

prostredníctvom externého dodávateľa činnosti pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 

a zdravotnej služby pre celú Katolícku univerzitu. Pravidelne podľa harmonogramu organizuje revízie 

vyhradených technických zariadení- elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích. 

http://www.ujep.cz/
http://www.muni.cz/?lang=cs
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Činnosť v oblasti údržby: 

Zamestnanci sa podieľali na drobných opravách a údržbe priestorov budovy Univerzitnej knižnice, ŠD Ruža, ul. 

Plavisko 39, Ružomberok a ŠD – blok „C“ v Ružomberok. V zimnom období zabezpečovali pravidelné 

odpratávanie snehu na im pridelených úsekoch. V areáli na Hrabovskej ceste zabezpečili koordináciu vývozu 

komunálneho odpadu so separáciou odpadu a pravidelným čistením exteriéru budov od odpadkov. 

9.4  Formácia na Katolíckej univerzite 

 

9.4.1 Duchovné aktivity 

Spracoval: PaedDr. Róbert SLOTKA, PhD. 

Pravidelná duchovná činnosť: 

 sv. omše: Počas kalendárneho roka sa slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte, 

v Kostole sv. Rodiny, v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol Jezuitov a  na internátoch RUŽA, IKAR a TRIO. 

Počas týždňa je slúžených pre univerzitárov 23 sv. omší. 

 duchovné rozhovory a sv. spoveď: daná služba bola zabezpečená od pondelka do piatku zabezpečená, 

celkovo je to v týždni 12,5 h. 

 činnosť malých spoločenstiev: na Internáte RUŽA, IKAR, TRIO a v priestoroch UPaC sa stretávali malé 

spoločenstvá. Ich náplňou je spoločné uvažovanie nad Božím slovom, reflexia nad životom vo svetle 

Božieho slova, spoločná modlitba a zdieľanie sa. Spoločenstvá sa stretávali počas prednáškového obdobia 

každý týždeň, čiže je to v týždni 8 h. 

Iné duchovné aktivity: 

 požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie bytov pedagógov 

i zamestnancov KU, január 2016, 

 pomoc pri organizovaní GospelFest-u 2016 (benefičný gospelový festival), 29.–30.01.2016, Aula Jána Pavla 

II, Ružomberok, 144 účastníkov, 

 víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským: Žena poznaj seba, 19.–20.02.2016, UPaC, 47 účastníkov 

 týždeň za ochranu počatého života (viaceré podujatia), 21.–25.03.2016, 

 celouniverzitná krížová cesta na ružomberskej Kalvárii, 15.03.2016, 80 účastníkov, 

 veľkonočná kvapka krvi, 20.04. 2016, UPaC, 54 účastníkov, 

 víkendovka „Chodíme spolu, ako ďalej?“, 28.–30.10.2016, Spišská Belá, 40 účastníkov, 

 Púť Wadowice – Oswiecim, 06.11.2016, 43 účastníkov,  

 adventná kvapka krvi, 30.11.2016, UPaC, 60 účastníkov, 

 Adventný Krakow, 03.12 2016, 42 účastníkov,  

 potravinová zbierka pre rodiny v núdzi, december 2016, 80 kg potravín. 

9.4.2 Formačné aktivity 

Utorky s hosťami 

Prednášky sa uskutočnili počas prednáškového obdobia v utorok o 16:16 v Knižnici KU. Podujatie doprevádzali 

hudobné skladby prednesené študentmi a doktorandmi PF pod vedením pedagógov z Katedry hudby PF. Časové 

trvanie podujatie bolo 1,5h. V priemere sa na každom podujatí zúčastnilo okolo 40 ľudí. 

Témy prednášok v letnom semestri AR 2015/16: 

09.02.2016 Mgr. Gabriel Fidrik, PhD., Mgr. Ján Liška PhD. a PaedDr. Michal Loncko, PhD.: Misia Kazachstan 

16.02.2016 Mons. prof. ThDr. Stanislav Stolárik, PhD.: Komentár ku „Dives in misericordia“ 

23.02.2016  doc. Miroslav Saniga, PhD.: Príroda ohlasuje Božiu slávu  

01.03.2016  ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Mareta, PhD.: Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku 

08.03.2016  Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.: Jubilejné roky v dejinách Cirkvi 

05.04.2016 Mons. PaedDr. Andrej Imrich: Identita, základ ľudskej dôstojnosti  
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12.04.2016 Mgr. František Neupauer, PhD.: Vladimír Jukl a Silvester Krčméry 

19.04.2016 Ing. Juraj Kuniak: Stratený vo veľkosti neba 

Témy prednášok v zimnom semestri AR 2016/2017: 

04.10.2016  Účastníci SDM: Odkaz SDM Krakow 

11.10.2016 s. Clareta Fečová: Bohatstvo Božieho milosrdenstva 

18.10.2016  Mgr. Jaroslav Chanas: Dobrá príprava na manželstvo  

25.10.2016  Marián Bystričan: Paraolympiáda očami trénera a rozhodcu  

08.11.2016  Mgr. Pavol Hudák: Partnerské vzťahy 

15.11.2016  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.: Projekty charity  

22.11.2016  SSDr. Blažej Štrba, PhD.: Cit v milosrdenstve 

29.11.2016  Mgr. Milan Majerský: Viera a politika 

9.4.3 Kultúrne aktivity 

 divadelné predstavenie „Anjelom svojim prikážem o tebe“, 24.02.2016, Aula Jána Pavla II., Ružomberok, 

159 účastníkov, 

 Sedliacka veselica, 13.04.2016, Spoločenské priestory PF KU, 82 účastníkov, 

 divadelné predstavenie „Lúče otcovstva“, 27.04.2016, Aula Jána Pavla II., Ružomberok, 195 účastníkov, 

 Beánia KU, 20.10.2016, Veľká dvorana Kultúrneho domu Andreja Hlinku, 135 účastníkov, 

 KU má talent, 30.11.2016, Aula Jána Pavla II., 200 účastníkov, 

 divadelné predstavenie: Vianočná koleda, 14.12.2016, Aula Jána Pavla II., Ružomberok, 184 účastníkov, 

 Filmový klub na KU, dva krát v mesiaci o 19:00 v priestoroch UPaC, moderoval ho PaedDr. Ján Gera, PhD., 

UPaC, 10 účastníkov, 

 Tvorivé dielne – pravidelné aktivity prebiehali v utorok o 10:00 a v stredu o 16:00. Vďaka tejto aktivite mohli 

študenti objaviť svoj talent. V tvorivých dielňach sa realizovali tieto aktivity: výroba vencov a ružencov, 

veľkonočných pozdravov a vajíčok, adventných vencov, výroba vianočných pozdravov a stromčekov, 

výzdoba na kultúrnospoločenské akcie, 

 Šikovná vareška – frekvencia podujatia je každý pondelok o 13:00, študenti sa dostávali do praktickej 

zručnosti prípravy jedál. Jedlá boli ponúknuté na agapé po mládežníckej vysokoškolskej svätej omši.  

9.4.4 Športové aktivity 

Pravidelné športové podujatia sa v prednáškovom období uskutočňovali v telocvični pri Gymnáziu sv. Andreja 

v Ružomberku. V utorok sa hrával volejbal, v čase od 19:00 do 21:00, v stredu futsal 17:00 – 19:00,  vo štvrtok florbal 

19:30 – 21:00. Okrem nich sa konali aj štyri turnaje vo futsale v telocvični na Základnej škole Klačno. Zúčastnili sme 

sa turnaja univerzitných pastoračných centier vo florbale v Bratislave (26.–28.02.2016), kde sme obhájili 1. miesto. 

Zapojili sme sa do organizácie diecézneho volejbalového turnaja v Ružomberku (28.05.2016). Športové podujatia 

koordinoval  o. Dušan Galica v spolupráci so študentmi KU. 

Pri Katolíckej univerzite je zriadený turistický klub, ktorého členmi sú aj kňazi z UPaC. Počas roka sme organizovali 

niekoľko turistických akcií. Zvlášť pre prvákov to boli „poznávacie“ túry okolia nášho mesta: Hrabovská dolina, 

Kalvária, Vlkolínske lúky, Čebrať. Navštívili sme aj všetky okolité pohoria: Malú a Veľkú Fatru, Nízke Tatry, 

Chočské vrchy. Tešil nás aj záujem erazmus-študentov, najmä z Poľska. 
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X. ROZVOJ 

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ 

KU sa v rámci štruktúry Erasmus+ (číslo: 2016-2-PL01-KA205-027375) spolu so svojimi zahraničnými partnermi 

podieľa na projekte zameranom na otázku multikulturalizmu. Projekt s názvom Multikulturalizmus z pohľadu 

kultúrnej identity - projekt vzdelávania mládeže má riešiteľské obdobie od 01.10.2016 do 30.09.2017 a okrem KU 

sa na ňom podieľa Eduexpert - wydawnictwo multimedialne z poľského mesta Toruň a nezisková organizácia 

Butterflies z Bradfordu vo Veľkej Británii. 

Cieľom projektu je pripraviť viacjazyčný nástroj vo vyučovacom procese, ktorý priamo prispieva k zvyšovaniu 

úrovne povedomia u stredoškolských školských detí v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im 

umožní sa ľahšie začleniť do multikulturnej spoločnosti. 

Národná agentúra programu Erasmus+ (SAAIC) schválila KU projekt spolupráce s partnerskými krajinami, ktoré 

nie sú členmi Európskej únie. KU získala finančný grant na obdobie rokov 2016 – 2018, keď sa úspešne uchádzala 

o podporu v rámci skupiny tzv. východného partnerstva, kde sa zaradzujú krajiny Arménsko, Azerbajdžan, 

Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Partnermi KU sa stala Katolícka univerzita v ukrajinskom Ľvove 

a Ilia State University v gruzínskom Tbilisi. V danom období prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy, 

mobility a formáciu KU absolvujú vzájomné výmenné mobility študenti a vyučujúci KU s vybranými partnerskými 

univerzitami v odboroch filozofia, psychológia, žurnalistika, história, politológia a teológia. Účelom mobilít je, aby 

si študenti prehĺbili poznatky v danom odbore a vyučujúci si vymenili skúsenosti a poznatky s kolegami z 

partnerských univerzít. 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku získala dotáciu na nákup nových knižných titulov. 

Cieľom projektu Informačná podpora priorít vedy, výskumu a zdelávania, ktorý vypracovala univerzitná 

knižnica, bolo zefektívniť štúdium a podporiť študentov v ich vzdelávaní prostredníctvom získania odbornej 

literatúry. Vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý zriadilo Ministerstvo kultúry SR, pribúdali postupne do 

priestorov knižnice publikácie z oblasti prírodných, lekárskych, spoločenských a humanitných vied. Počet kníh v 

knižnici tak vzrástol o takmer štyristo kusov. Realizácia projektu prebiehala od 01.09.-31.12.2016. 

S podporou projektu MŠVVaŠ SR sú miestnosti na KU označené štítkami v Braillovom písme, niektoré aj 

špeciálnymi oznamovačmi. Po zavedení bezbariérových prístupov tak KU robí ďalší krok v ústrety študentom so 

špecifickými potrebami. Učebne, kabinety, knižničné a internátne priestory či toalety sú postupne označované 

štítkami v Braillovom písme pre nevidiacich. Ide o špeciálny systém písania fungujúci na princípe plastických 

bodov, ktoré slabozraký alebo nevidiaci čitateľ vníma hmatom. Tento rok boli označené dvere rektorátu, 

Filozofickej a Pedagogickej fakulty, knižnice a internátu C-blok, postupne budú označené aj dvere na Fakulte 

zdravotníctva, internáte Ruža a taktiež na pracoviskách v Levoči a Košiciach. 

Prostredníctvom projektu Katolíckej univerzity v Ružomberku Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (OPVaV-2008/5.1/01-SORO) Fakulta zdravotníctva KU financovala 

vybavenie učební výpočtovou technikou. V rámci ďalšieho rozvoja sa katedra FZ KU zapojila do projektu Obnova 

a budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja a obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu 

a vývoja (OPVaV-2011/1.1/01-SORO). 

Samostatnou kapitolou je skvalitnenie a podpora vedeckej činnosti na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. 

S tým súvisí podpora vedeckých projektov a publikovanie ich výsledkov vo vedeckých monografiách či 

indexovaných časopisoch. 

Veľká časť úsilia o rozvoj a skvalitnenie vzdelávania a výskumu v tomto čase súvisí s komplexnou akreditáciou, 

ktorá sa zrealizuje v rokoch 2018 – 2019 a má hodnotiť obdobie rokov 2014 – 2019. 

Teologická fakulta KU je miestom vzdelávania a rozvíjania vedeckej činnosti predovšetkým v oblasti katolíckej 

teológie. S tým súvisí aj rozvoj spolupráce so všetkými pastoračnými inštitúciami sídliacimi v budove Teologickej 

fakulty (napríklad Inštitút rodiny, Maják nádeje, Apoštolát života) alebo v meste Košice či na území Košickej 

arcidiecézy.  
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Vzhľadom na súčasný nízky počet študentov súvisiaci aj s populačne nižšími ročníkmi sa Teologická fakulta 

plánuje viac sústrediť na cezhraničnú spoluprácu. Konkrétne ide o výmenné pobyty študentov prostredníctvom 

existujúcich programov CEEPUS a ERASMUS podporovaných Ministerstvom školstva SR alebo iné projekty 

podporované zahraničnými nadáciami.  

V nasledovnej koláži máme možnosť vidieť aj asistenčné technológie a kompenzačné pomôcky v Špeciálnej 

študovni slúžiace študentom Katolíckej univerzity na štúdium, prípravu na vyučovanie, na písanie záverečných 

prác, ide napr. o skenovacie perá, skenovaciu myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne 

klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo rôzne zaujímavé, moderné softvéry. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

Spracoval: prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD. 

11.1 Členstvo univerzity v medzinárodných organizáciách a sieťach 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) podporuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania a je členom 

významných medzinárodných organizácií: Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU), Európskej 

federácie katolíckych univerzít (FUCE), Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE). Aktívne sa 

zúčastňuje pracovných stretnutí a podujatí spojených so zasadnutím vedenia týchto organizácií. KU pôsobí aj 

v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii Erasmus+, ktorá sa snaží zvyšovať úroveň vzdelávania vo 

vysokoškolskom prostredí. Doteraz bola univerzita aktívna obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov v rámci 

spolupráce s partnerskými krajinami, ale v tomto roku sa úspešne zapojila aj do projektovej aktivity zahŕňajúcej 

spoluprácu s partnerskými krajinami v rámci tohto programu. Fakulta zdravotníctva KU ukončila projekt v rámci 

podprogramu Grundtvig - Učiace sa partnerstvá. Jeho úspešný priebeh a ukončenie ho Národnou agentúrou pre 

medzinárodnú spoluprácu zaradilo medzi tzv. príklady dobrej praxe.  KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu aj 

cez dve siete Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS), v ktorých  je zastúpená 

cez Pedagogickú fakultu KU a Teologickú fakultu KU. Členstvo univerzity v medzinárodných asociáciách jej 

dovoľuje podieľať sa na vzdelávacích aktivitách s medzinárodnou pôsobnosťou.  

11.2 Mobility študentov a zamestnancov 

Univerzita organizuje rôzne podujatia spojené s propagáciou vzdelávania v zahraničí. Už niekoľko rokov 

pravidelne pracovník Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU informuje o medzinárodných 

aktivitách počas osobitných stretnutí na fakultách a jednotlivých pracoviskách univerzity. O svoje skúsenosti 

so zahraničnými pobytmi sa podelili aj domáci študenti na informačných seminároch či iných spoločenských 

podujatiach pripravovaných pre domácich i zahraničných študentov. Univerzita sa snaží prepájať svoje súčastí 

a tak bola zorganizovaná aktivita: Pizza s Erazmákmi v univerzitnej knižnici. Prostredníctvom svojich 

informačných nástrojov (univerzitný obežník, študentský magazín, sociálne siete) sa informácie dostávajú 

k členom akademickej obce. V spolupráci so Slovenskou informačnou agentúrou (SAIA) zahraničný referát 

organizuje aj samostatné semináre tykajúce sa rôznych štipendií, ktoré agentúra zastrešuje.   

Cez medzinárodné aktivity sa KU snaží zabezpečiť členom akademickej obce získavanie ďalších odborných 

zručností, umožniť im spoznať iný vzdelávací systém, zvyšovať kvalitu svojich služieb, podporiť heterogenitu 

a prispieť k väčšej akceptácií odlišnosti, kultúr a národov. Aj preto sa univerzita zapojila do projektu Erasmus+ 

KA107 spolupráca s partnerskými krajinami a bola úspešná pri uchádzaní sa o finančnú podporu na prijímanie 

študentov/zamestnancov z Ukrajiny a Gruzínska a rovnako na ich vysielanie. Dokopy KU získala grant 47 070 EUR 

na dva akademické roky. Cieľom partnerských inštitúcií je zlepšiť vzdelávanie na domácej univerzite a pre 

partnerov, ktorí nie sú členmi EÚ je to príležitosť získať praktickú skúsenosť s európskym vzdelávacím systémom. 

V ďalšom období už budú môcť študenti z Ukrainian Catholic University a Ilia State University študovať na KU. 

Pedagógovia z týchto univerzít prídu na výučbové pobyty a administratívni pracovníci na školenia. Rovnako 

zástupcovia z KU sa budú môcť podeliť o svoje skúsenosti a načerpať inšpiráciu pre svoju prácu.  

Záujem o program Erasmus+ rastie, čo potvrdzujú aj počty vyslaných študentov/zamestnancov a ocenenie 

zahraničného referátu Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na podnet Európskej 

komisie za rozvoj internacionalizácie. 

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pridelila KU v akademickom roku 2016/2017 finančné 

prostriedky vo výške 337.762 EUR. Išlo o finančnú podporu na mobility jednotlivcov v rámci Erasmus+ KA103. 

Suma vo výške 121.338 EUR bola pridelená na študijné pobyty a suma 88.729,- EUR na mobility zamerané na stáž. 
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Mobility pracovníkov s cieľom výučby na partnerskej škole boli finančne podporené vo výške 40.495,- EUR 

a mobility pracovníkov zamerané na školenie vo výške 18.200,- EUR. Na organizáciu mobilít bolo vyčlenených 

69.000 EUR. Z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo univerzite pridelených 27.203,- EUR.  

Tabuľka 49 Financovanie pre KU v rámci programu Erasmus+ 

Akademický 

rok 

Mobilita 

za účelom 

štúdia 

Mobilita za 

účelom 

stáže 

Mobilita za 

účelom 

výučby 

Mobilita za 

účelom 

školenia 

Organizáci

a mobilít 

Príspevok 

MŠVVaŠ 
Spolu 

2015/2016 165 016 55 705 35 028 16 983 66 200 23  086 338 932 

2016/2017 94 135 88 729 40 495 18 200 69 000 27 203 337 762 

 

KU je oprávnená realizovať všetky typy mobilít v rámci programu Erasmus+ KA103 mobility jednotlivcov: 

Mobilita študenta - študijný pobyty Erasmus+ 

Kým študijný pobyt na zahraničnej partnerskej univerzite patril v uplynulých rokoch medzi žiadaný, v tomto roku 

počet študentov, ktorí študovali v zahraničí poklesol o 22 poslucháčov oproti minulému roku. Súvisí to aj 

s poklesom celkového počtu študentov na KU za posledné roky. Napriek tomu tento typ mobility dokopy 

realizovalo 66 poslucháčov. Paleta štátov, v ktorých študenti študovali je pestrá. Najviac študentov sme vyslali 

do Česka a Poľska. Jeden až dva semestre strávili poslucháči aj na univerzitách v Belgicku, Francúzsku, 

Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku. Vysoký záujem bol o Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Nórsko 

a Cyprus. Prvýkrát absolvovali poslucháči štúdium aj na univerzite v Bulharsku. Niektorí poslucháči využili 

možnosť a opakovane sa prihlásili na študijný pobyt programu Erasmus+ alebo, po študijnom pobyte, absolvovali 

aj stáž Erasmus+. Uskutočnené mobility poväčšine inšpirovali študentov siahnuť aj po iných mobilitných 

programoch. V tomto období došlo k viacerým rezignáciám, ktorý prispel k nižšiemu počtu vyslaných študentov. 

Niekoľkí poslucháči však požiadali o predlženie svojej mobility. 

Mobilita študenta a absolventa - pracovná stáž Erasmus+ 

Záujem poslucháčov získať prax vo svojom odbore už počas vysokoškolského štúdia sa odráža aj na pokračujúcom 

záujme o pracovnú stáž.  KU vyslala 63 stážistov. Stáž pre absolventov sa stala atraktívnou. Po prvom roku 

skúsenosti môžeme zhodnotiť, že bola prínosom pre zapojené osoby a niekoľkým absolventom bola ponúknutá 

práca na plný úväzok v podniku, v ktorom mobilitu realizovali. Najčastejšie sa stáž uskutočnila v Česku, Poľsku, 

vo Francúzsku, v Taliansku a Anglicku. Zväčša túto formu mobility využili poslucháči Fakulty zdravotníctva KU. 

Pri schválených absolventských stážach niekoľko štipendistov mobilu nezačalo z dôvodu získania zamestnania. 

Vyskytli sa aj žiadosti o predlženie pracovnej stáže.  

Okrem programu Erasmus+ sa študenti KU zúčastnili letných jazykových kurzov, absolvovali študijné a výskumné 

pobyty (hlavne študenti doktorandského štúdia cez bilaterálne dohody). Študenti prejavili záujem aj o iné 

štipendijné ponuky. Pokračoval záujem o krátkodobé pobyty cez Stredoeurópsky výmenný program pre 

univerzitné štúdia. Študenti využili hlavne medziuniverzitné siete Pedagogickej fakulty KU a Teologickej fakulty 

KU. Najviac študentov cez tento program vyslala práve Teologická fakulta KU a najviac zahraničných študentov 

prijala Pedagogická fakulta KU. Do aktivity Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní sa zapojil 

študent Filozofickej fakulty KU. Možnosti, ktoré ponúka Národný štipendijný program členovia domácej 

akademickej obce nevyužili. 

Zahraniční študenti 

KU sa snaží vytvárať dobré zázemie pre zahraničných študentov, posilňovať ponuku predmetov v cudzích 

jazykoch. Okrem doterajšej spolupráce s európskymi univerzitami sa začala intenzívnejšia spolupráca s ruskou 

univerzitou v podobe prijatia ruských študentov na krátkodobý pobyt. Cez program Erasmus+ univerzita hostila 

poslucháčov na študijný pobyt najmä z Poľska a z Čiech. Záujem o štúdium na KU sa už pravidelne opakuje pri 

študentoch z Talianska a Lotyšska. Prijali sme aj študenta z partnerskej univerzity v Slovinsku. Fakulta 

zdravotníctva KU prijala aj 4 stážistov programu Erasmus+ a Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu 

KU cez tento program hostil 2 stážistky rovnako na praktickú stáž.  
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Program CEEPUS využili zahraniční študenti, ktorým vyhovuje kratší študijný pobyt. Uchádzačom o realizáciu 

zahraničného študijného pobytu cez Národný štipendijný program štipendium nebolo schválené. 

Pre prichádzajúcich študentov univerzita organizovala kultúrno-adaptačné podujatia a osobitné uvítacie dni pred 

začiatkom každého semestra s cieľom oboznámiť ich s univerzitou, vzdelávacím procesom a mestom. Pre 

zahraničných partnerov obzvlášť pre prichádzajúcich študentov Referát pre zahraničné vzťahy, mobility 

a formáciu KU pripravil bulletin v anglickom jazyku o možnostiach štúdia na KU a zabezpečil bezplatný kurz 

slovenského jazyka i službu tzv. Buddy (domáceho študenta, ktorý bol zahraničnému poslucháčovi nápomocný 

hlavne počas prvý dni v Ružomberku). 

11.3 Mobility pracovníkov 

Zamestnanci KU absolvovali zahraničné cesty s cieľom získavania odborných zručností a nadviazania novej 

projektovej spolupráce. Uskutočnili dlhodobé vedecko-výskumné pobyty (USA), krátkodobé prednáškové 

a jazykové pobyty (krajiny EÚ). Využili domáce grantové schémy, štipendium Akcia-Rakúsko, spolupráca vo vede 

a vzdelávaní, a hlavne  program Erasmus+. 

V uplynulom období KU začala s kurzom anglického jazyka pre zamestnancov, ktorý jej umožnil zrealizovať nový 

program Erasmus+. Cieľom tohto kurzu bolo podporiť zamestnancov v ich jazykovej príprave, rozšíriť okruh 

krajín, v ktorých realizovali výskumné či vzdelávacie mobility a zvýšiť počet predmetov poskytovaných 

univerzitou zahraničným uchádzačom o štúdium na KU. Kurz sa stretol sa so záujmom zamestnancov. Pracovníci 

ho navštevovali počas pracovnej doby. 

Mobilita zamestnanca – výučba a školenie Erasmus+ 

Výučbový typ mobility je príležitosťou podeliť sa o svoje odborné znalosti so študentmi v iných krajinách a niekedy 

ich oboznámiť aj s iným vzdelávacím systémom. Tohto typu mobility sa zúčastnilo 92 pedagógov, čo je 

porovnateľné s uplynulým obdobím, keď na mobilitu vycestovalo 93 učiteľov KU. V tomto roku bol záujem 

o mobilitu taký vysoký, že dvaja zamestnanci realizovali výučbový pobyt s nulovým grantom Erasmus+, ostatní 

túto možnosť nevyužili. Najčastejšie cestovali do Čiech a Poľska. Mobilitu uskutočnili viacerí aj v Lotyšsku, 

Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Slovinsku.  

Počet zamestnancov, ktorí by získali možnosť učiť sa od kolegov na rovnakých či obdobných pracoviskách 

v zahraničí rastie. Finančné prostriedky však umožnili vyslať 37 pracovníkov  na školenie (minulý rok to bolo 38 

osôb). Išlo o zamestnancov z rôznych oddelení a súčastí univerzity, ktorých akceptovali partnerské univerzity 

v Česku, Chorvátsku, Poľsku, Lotyšsku, Slovinsku, Rakúsku, Rumunsku, Nórsku, vo Veľkej Británii a v Taliansku. 

Zahraniční zamestnanci 

Aj v tomto roku sme prijali najvyšší podiel zahraničných hostí na výučbu cez program Erasmus+. Hostili sme 83 

kolegov z cudziny. Zahraniční vyučujúci pochádzali z partnerských inštitúcii v Čechách, Poľsku, Turecku 

a Taliansku. Mobility prispievajú k rozvoju akademického života na fakultách a podporujú študentov k participácii 

na medzinárodných projektoch a mobilitách. Školenie absolvovalo dokopy 41 pracovníkov (z toho 21 

zamestnancov sa školilo na pracoviskách Rektorátu KU, pričom 14 z nich za zúčastnilo 1. medzinárodného týždňa 

mobility na KU). 

V týždni od 18.4.2016 do 22.4.2016 Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU  zorganizoval tzv. 

medzinárodný týždeň mobility pre administratívnych pracovníkov s názvom „1-st  Open Staff Mobility Week“. 

Išlo o prvé podujatie takéhoto druhu na KU. Medzinárodného týždňa mobility sa zúčastnili zástupcovia zo 

siedmich partnerských inštitúcií v Chorvátsku, Francúzsku, Poľsku a Slovinsku. Cieľom podujatia bolo osobne 

spoznať zahraničných kolegov, vymeniť si  skúsenosti a upevniť spoluprácu. Počas pracovných stretnutí 

a seminárov kolegovia zo zahraničia s domácimi zamestnancami rozoberali otázky spojené s chodom 

zahraničného, projektového oddelenia, knižnice, pracoviska pre verejné obstarávanie. V medzinárodnom prostredí 

si vymenili skúsenosti z praxe. Stretnutie predstavilo aj Liptov a jeho zvyky. 

Z iných mobilitných programov zahraniční kolegovia využívali hlavne program CEEPUS a bilaterálne dohody. 
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11.4 Partnerské univerzity v rámci Erasmus+ 

Katolícka univerzita v Ružomberku má širokú sieť partnerských univerzít v rámci programu Erasmus+, ktorý aj 

v uplynulom období patril medzi najčastejšie využívaný nástroj na participáciu členov akademickej obce v oblasti 

medzinárodnej výmeny. Univerzita sa snažila posilňovať existujúce partnerstvá, preto s niektorými rozšírila 

doterajšiu kooperáciu aj na odbory, ktoré pribudli do portfólia oboch partnerov. Univerzita však podpísala aj nové 

dohody o recipročnej výmene študentov a zamestnancov s týmito vysokoškolskými inštitúciami: Sting Academy 

Brno, Vysoká škola ekonomická v Praze, University Of Social Sciences And Humanities Warszaw, Lublin 

University of Technology, Kazimieras Simonavičius University a University of Bucharest. S inštitúciami, s ktorými 

sa spolupráca napriek existujúcej dohode nenapĺňala efektívne bola ukončená v súlade s platnosťou 

medziinšitucionálnej dohody. 

Tabuľka 50 Zoznam spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií v rámci LLP/Erasmus: 

PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Anglicko 

Heythrop College University of London Teológia 

Belgicko 

Katholieke Universiteit Lueven 
Teológia 

Filozofia 

Thomas More University College, Mechelen-

Antwerpen 
Psychológia 

Bulharsko 

Angel Kanchev University of Ruse 

Pedagogika 

Matematika 

Informatika 

College of Management, Trade and Marketing, 

Sofia 
Filológia 

Medical University Plovdiv 
Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Cyprus 

Neapolis University Pafos 

Psychológia 

Náboženstvo 

Manažment 

Česká republika 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Religionistika 

Teológia 

Filológia 

Špeciálna pedagogika 

Pôrodná asistencia 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Laboratórne vyšetrovacie techniky 

Sociálna práca 

Pedagogika 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Geografia 

Radiológia 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Masarykova univerzita v Brně Filológia 

STING ACADEMY, Brno Manažment 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Filológia 

Pedagogika 

Matematika 

Hudba a hudobné vedy 

Sociálna práca 

Humánne vedy 

Geografia, prírodné vedy 

Chémia 

Fyzika 

Biológia 

Výtvarné umenie 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

Univerzita Hradec Králové 

Pedagogika 

Predškolská pedagogika 

Psychológia 

Sociálna práca 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad 

Labem 

Matematika 

Informatika 

Prírodné vedy 

Predškolská pedagogika 

Pedagogika 

Filológia 

Fyzioterapia 

Základné vzdelanie 

Hudba a hudobné vedy 

Výtvarné umenie 

Psychológia 

Univerzita Karlova v Praze 

Teológia 

Filozofia 

Žurnalistika, PR 

Pedagogika 

Matematika 

Geografia 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Psychológia 

Teológia 

Pedagogika 

Sociálna práca 

Matematika 

Informatika 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Pedagogika 

Sociálna práca 

Manažment 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Západočeská univerzita v Plzni 

Hudba a hudobné vedy 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Verejné zdravotníctvo 

Fyzioterapia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
Psychológia 

Sociálna práca 

Technická univerzita v Liberci 

Pedagogika 

Filológia 

Sociálna práca 

Manažment 

Geografia  

História 

Filozofia 

Univerzita Pardubice 
Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Francúzsko 

Catholic Institute of Higher Studies (ICES),  

La Roche-sur-Yon 

Filológia 

Politológia 

História 

Institut Catholique de Toulouse 

Žurnalistika 

Hudba 

Religionistika 

Teológia 

Holandsko 

Katholieke Pabo Zwolle Pedagogika  

Chorvátsko  

Sveučilište u Rijeci, Rijeka 
Pedagogika 

Verejné zdravotníctvo 

Hrvatsko katoličke Sveučilište, Zagreb 

História 

Psychológia 

Žurnalistika 

Ošetrovateľstvo 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Litva  

Klaipeda State College 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Klaipeda University Psychológia 

Mykolo Romerio Universitetas 

Sociálna práca 

Žurnalistika 

Pedagogika  

Manažment 

Anglický jazyk 

Vilnius University 
Matematika 

Informatika 

Kazimieras Simonavičius University Žurnalistika 

Lotyšsko 

Latvijas University Riga 

Teológia 

Filológia 

Psychológia 

Riga Higher Institute of Religious Sciences Teológia 

Riga Stradins University 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Sociálna práca 

Žurnalistika 

Macedónsko 

SS. Cyril and Methodius University in Skopje 

História 

Filozofia 

Špeciálna pedagogika 

Psychológia 

Politológia 

Maďarsko 

Apor Vilmos Katolikus Foiskola, Vác Pedagogika 

Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest Filológia 

Gál Ferenc Hittudományi Foiskola, Szeged Teológia 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

Filológia 

Žurnalistika 

História 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

Špeciálna pedagogika 

Hudba 

Anglický jazyk 

Szent Isztván Egyetem Gödöllő, Tessedik Egyetemi 

Központ 

Pedagogika 

Manažment 

Ošetrovateľstvo  

Sociálna práca 

Debreceni Egyetem, Debrecen Taliansky jazyk, Sociálna práca 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kar, Sopron 
Pedagogika 

Kaposvar University Pedagogika 

Nemecko 

Die Ludwig-Maximilians-Universität, München Teológia 

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und 

Musikpädagogik in Regensburg 

Hudba 

Hudba a hudobné vedy 

Hochschule Zittau, Görlitz Manažment  

Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Filozofia a etika 

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstätt 

Vzdelávanie a učiteľstvo 

Filológia 

Psychológia 

Sociálna práca 

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt 

Georgen, Frankfurt am Main 
Religionistika (Teológia) 

Universität Bayreuth Lingvistika 

Universität Passau 

Humanitné vedy 

Pedagogika 

Komunikačné a informačné vedy 

Nórsko 

Nord-Trøndelag University College, Steinkjer Pedagogika 

Poľsko 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi 
Pedagogika 

Politológia 

Adakemia im. Jana Dlugosza w Częstochowie 

Matematika 

Pedagogika, TT 

Sociálna práca 

Výtvarné umenie 

Hudba a hudobné vedy 

Akademia Polonijna w Częstochowie 
Filológia 

Ošetrovateľstvo 

Akademia Pomorska w Słupsku 

 

Matematika 

Prírodné vedy 

Ošetrovateľstvo 

Akademia Techniczno-Humanistyczna  

v Bielsku-Białej 

Filológia 

Sociálna práca 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 

Kukuczki w Katowicach 

Manažment 

Ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach 
Hudba 

ATENUEM Szkola Wysza w Gdansku Náuka o rodine 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

w Lublinie 

Hudba a hudobné vedy 

Teológia 

Filológia (angličtina, nemčina) 

Filozofia 

Pedagogika 

Psychológia, Psychológia správania 

História 

Komunikačné a informačné vedy 

Politické vedy 

Sociálna práca 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie 

Pedagogika, TT 

Manažment a administratíva 

Ošetrovateľstvo 

Sociálna práca, Účtovníctvo 

Fyzioterapia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Matematika 

Informatika 

Počítačové vedy 

Anglická filológia 

Nemecká filológia 

Pedagogika 

História 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Nowym Saczu 

Pedagogika 

Filológia 

Ošetrovateľstvo  

Fyzioterapia 

Urgentná starostlivosť 

Państwowa Wysza Szkola Zawodowa im. 

Stanislawa Staszica w Pile 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Nowym Targu 

Fyzioterapia 

Ošetrovateľstvo 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia 

Fyzioterapia 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Manažment 

Psychológia 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Spoločenské vedy (Náuka o rodine) 

Žurnalistika 

Teológia  

Sociálna práca 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 

Matematika 

Pedagogika 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

Environmentálne vedy, Ekológia 

Biológia 

História 

Dejiny umenia 

Sociálne vedy 

Filozofia 

Psychológia 

Matematika, Informatika 

Fyzika 

Chémia 

Teológia 

Žurnalistika 

Pedagogika 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Teológia 

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w 

Siedlcach 

Business Studies, Manažment 

Pedagogika 

História 

Filológia 

Matematika, Informatika 

Prírodné vedy 

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 

Fyzioterapia 

Informatika 

Matematika 

Ošetrovateľstvo 

Pôrodná asistencia 

Urgentná zdravotná starostlivosť 

Verejné zdravotníctvo 

Uniwersitet Slaski w Katowicach  Teológia 

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu 

Žurnalistika 

Moderné ES-jazyky 

Filológia 

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Pedagogika 

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej 

Fyzioterapia 

Humanitné vedy 

Sociálna práca 

Jesuit University Ignatianum in Krakow  

Pedagogika 

Humanitné vedy 

Sociálna práca 

Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej  

w Toruniu 

Informatika 

Žurnalistika 

Wyższa Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Sociálna práca 

Uniwersytet Opolski w Opolu 

História 

Pedagogika 

Sociálna práca 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

The Feliks Nowowiejski Academy Of Music In 

Bydgoszcz 

 

Hudba 

 

Lublin University Of Technology Manažment 

Univesity Of Applied Sciences In Nysa 
Ošetrovateľstvo 

Anglický jazyk 

University Of Social Sciences And Humanities Sociológia 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Hudba 

Portugalsko 

Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa 

Vzdelávanie a učiteľstvo 

Psychológia 

Politológia 

Rakúsko 

Kirchliche Pädagogische Hochschule, Graz 
Humanitné vedy 

Pedagogika 

Pedagogische Hochschule Kärnten-Viktor Frankl 

Hochschule, Klagenfurt 

 

Výtvarné umenie 

Hudba 

Pedagogika 

Geografia 

Filológia 

Matematika 

Biológia 

Rumunsko 

"1 Decembre 1918" University of Alba Iulia História 

University Of Bucharest Žurnalistika 

Slovinsko 

Univerza v Ljubljani 
Teológia 

Filológia 

University of Maribor 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo  

Urgentná starostlivosť 

Alma Mater Europea 

Žurnalistika 

Ošetrovateľstvo 

Fyzioterapia 

Manažment 

Sociálne vedy 

Španielsko 

Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus  

de Avila, Avila 

Pedagogika 

Ošetrovateľstvo 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid Pedagogika 

Sociálna práca 

Universidad De Valladolid Pedagogika 

Esic Business And Marketing School, Madrid Marketing a reklama 
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Taliansko 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Filológia 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Filológia 

Università per Stranieri di Perugia 
Filológia 

Žurnalistika 

University for Foreigners "Dante Alighieri", Reggio 

Calabria 

Filogógia 

Sociálna práca 

Unviersitá Degli Studi Di Macerata 
Pedagogika 

Taliansky jazyk 

Turecko 

İstanbul Üniversitesi Matematika, IT 

Pamukkale Universitesi, Denizli 
Pedagogika 

Matematika, IT 

Yasar Üniversitesi, Izmir 

Žurnalistika, informatika 

Filológia 

Manažment 

Výtvarné umenie 
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XII. SYSTÉM KVALITY 

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ 

12.1  Manažment vysokej školy 

Katolícka univerzita v Ružomberku disponuje politikou a súvisiacimi postupmi na zabezpečovanie kvality 

a štandardu svojich študijných programov a udeľovania akademických titulov. Tiež sa výslovne zaväzuje k rozvoju 

kultúry, v ktorej sa uznáva dôležitosť kvality a zabezpečovania kvality v ich práci. Na dosiahnutie tohto cieľa 

Katolícka univerzita v Ružomberku rozvíja a implementuje stratégiu na trvalé zvyšovanie kvality. Stratégia, 

politika a postupy má na Katolíckej univerzite formálny status a sú verejne dostupné pre zainteresované strany 

KU. Mali by zahŕňať aj účasť študentov a ďalších zainteresovaných strán. 

Formálne zásady a postupy poskytujú Katolíckej univerzite v Ružomberku rámec, v ktorom rozvíja a monitoruje 

účinnosť svojich systémov zabezpečovania kvality. Pomáha tiež pri vytváraní verejnej dôvery v inštitucionálnu 

autonómiu. Politika kvality KU obsahuje údaje o zámeroch a hlavných prostriedkoch na ich dosiahnutie.  

KU schválila Dlhodobý zámeru rozvoja univerzity na roky 2012-2017, ktorého významnou súčasťou je aj oblasť 

politiky kvality. Politika kvality poskytuje rámec na vytvorenie a preskúmanie cieľov kvality. Ciele kvality sú 

v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie je na KU merateľné. Splnenie cieľov 

kvality môže mať kladný účinok na kvalitu produktov, prevádzkovú efektívnosť a finančné výsledky a tým na 

spokojnosť a dôveru zainteresovaných strán. 

Dôležitou súčasťou Dlhodobého zámeru KU je kvalita, ktorá zasahuje do všetkých procesov a dimenzií života 

univerzity. Preto je v Dlhodobom zámere obsiahnutá kvalita vzdelávacích činností, kvalita akademického života, 

ako aj princípy manažérstva kvality, ktoré sú aplikované na prostredie Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Medzi prioritné oblasti manažérstva kvality patria v Dlhodobom zámere: 

Široké zapojenie vedenia a všetkých pracovníkov univerzity do procesu posilňovania kultúry kvality, s čím sú spojené úlohy: 

 preniesť princípy manažérstva kvality do strategických i každodenných činností univerzity, 

 rozširovať zapojenie zainteresovaných strán do procesu stanovovania cieľov kvality, 

 rozširovať zapojenie pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov do plnenia cieľov 

kvality a monitorovania ich dosiahnutia, 

 zvyšovanie povedomia o cieľoch a politike kvality v širokej akademickej obci. 

Zosilňovanie významu spätnej väzby, s čím sú spojené úlohy: 

 zosilniť význam a adresnosť spätnej väzby z plnenia hlavných úloh (vzdelávanie, veda a výskum),  

 pravidelná analýza a hodnotenie pokroku v oblasti manažérstva kvality, 

 monitorovanie úspešnosti opatrení v oblasti manažérstva kvality, 

 zverejňovanie výsledkov zo zisťovania spätnej väzby a prijímanie opatrení zabezpečujúcich trvalé 

zlepšovanie systému vnútorného zabezpečenia kvality, 

 konfrontovať dosiahnuté výsledky v oblasti systému vnútorného zabezpečenia kvality v národnom aj 

medzinárodnom kontexte, 

Zabezpečiť udržateľnosť  a rozvoj systému vnútorného zabezpečovania kvality, s čím sú spojené úlohy: 

 sledovať trendy v oblasti kvality vzdelávania a aplikovať ich do prostredia univerzity, 

 zapájať sa do medzinárodných aktivít v oblasti manažérstva kvality v prostredí vysokých škôl, 

 výmena skúseností vo vnútornom prostredí univerzity (medzi fakultami).  

Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie dôležitosti kvality a jej zabezpečovania pri všetkých 

činnostiach KU Nástrojom zabezpečenia trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality je vytvorenie 

a rozvíjanie základne obsahujúcej súbor námetov „dobrej praxe“ v oblasti systému vnútorného zabezpečovania 

kvality, ktorá by bola významným prínosom pre vnútorné prostredie univerzity a inšpirujúca pre vonkajšie 

prostredie univerzity. KU využíva pri zlepšovaní svojho systému manažérstva kvality prístupy samohodnotenia, 

pričom si okrem silných stránok identifikuje aj príležitosti na zlepšenie, ktoré tvoria základ Akčných plánov 
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zlepšovania. Zlepšovanie kvality je vecou zodpovednosti a právomoci každého pracovníka KU; organizačne je 

kvalita začlenená priamo do štruktúry vrcholového manažmentu univerzity. 

KU podporuje trvalé posilňovanie kultúry kvality. Využíva prístupy manažérstva kvality, ktoré zodpovedajú jej 

strategickým zámerom a možnostiam, ktoré preukázateľne napomáhajú efektívnemu plneniu požiadaviek 

všetkých zainteresovaných strán. Stratégia KU v oblasti kvality je založená aj na rešpektovaní zákonov, pravidiel 

a opatrení nadriadených orgánov a je v súlade s ďalšími politikami KU. KU je otvorená moderným prístupom 

manažérstva kvality vrátane vytvorenia integrovaného systému manažérstva pozostávajúceho zo systému  

manažérstva kvality, manažérstva informačnej bezpečnosti a manažérstva rizika. 

Systém vnútorného zabezpečovania kvality je centrálne koordinovaný z úrovne vedenia KU a na jednotlivých 

fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení špecifík daných fakúlt. Všetky organizačné útvary 

univerzity vnímajú svoje zodpovednosti a právomoci pri zlepšovaní kvality, ktoré spočívajú v iniciovaní a zapájaní 

sa do spoločných aktivít (napr. samohodnotenie, stanovovanie a revízia cieľov kvality, monitorovanie a meranie, 

preskúmanie manažmentom, projekty zlepšovania kvality) a v rozvíjaní vlastných aktivít smerujúcich zlepšovaniu 

svojho i celouniverzitného prostredia. Ciele kvality sú rozložené v niektorých prípadoch až na úroveň kolektívu 

alebo jednotlivca a podobne sú vyhodnocované na celkovej aj individuálnej úrovni. Jednotlivci sú povzbudzovaní 

k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov  rôznymi oceneniami a odmenami.  

Za účelom zabezpečenia udržateľnosti systému riadenia KU bola zriadená Rada pre kvalitu KU, ktorej poslaním je 

spolupracovať pri tvorbe, zavádzaní, udržiavaní a priebežnom zdokonaľovaní systému manažérstva kvality na KU 

v Ružomberku. 

Externé hodnotenie kvality KU v Ružomberku na národnej úrovni zabezpečuje procesom komplexnej akreditácie 

Akreditačná komisia, poradný orgán MŠVVaŠ SR. Obstáť v procese komplexnej akreditácie a obhájiť status 

univerzitnej vysokej školy bol preto najdôležitejším cieľom univerzity v sledovanom období. Vedenie univerzity 

a  fakúlt prijalo opatrenia, na základe ktorých spĺňame požiadavky, aby KU zostala aj naďalej zaradená medzi 

slovenské univerzity. Intenzívne sa pracuje na znovuzískaní akreditácie tých študijných programov, ktoré boli 

pozastavené a zároveň sa pripravujú niektoré nové. V akademickom roku 2016/2017 sme otvorili zrekonštruovaný 

internát, čím ponúkame našim študentom skvalitnené podmienky pre ich štúdium a formáciu v prostredí KU.  

12.2  Kvalita vzdelávania 

Prioritou v oblasti výchovy a vzdelávania je poskytovať výnimočné univerzitné vzdelávanie a výchovu v duchu 

katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov a významných odborníkov, 

podporujúc spoločnú univerzitnú komunitu v spojení výskumu a vzdelávania; pokračovať vo vytváraní 

priaznivého prostredia pre štúdium a formáciu svojich študentov, založeného na kresťanských hodnotách 

a vytvárať špecifické podmienky v súlade s katolíckou identitou a inovácie pre rozvíjanie programov vzdelávacej 

sústavy tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám praxe, dopytu trhu a edukačným i osobným záujmom učiacich 

sa. 

Súčasťou zabezpečovania kvality na KU je monitorovanie kvality vo vzdelávacom procese.  V súlade so zákonom 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Smernicou rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému 

zabezpečovania kvality na KU majú študenti možnosť vyjadriť sa každoročne k hodnoteniu kvality výučby 

a o učiteľoch formou anonymného dotazníka. Hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov 

prednáškového obdobia každého semestra. Každý pedagogický zamestnanec má možnosť prostredníctvom 

odpovedí sebareflexiou reagovať na zistené nedostatky. 

Monitorovanie a pravidelné hodnotenie vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje na každej fakulte KU, pričom 

fakulta vyhodnocuje zistené nedostatky a prijíma konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie. 

Ďalšou formou vyhodnocovania úrovne kvality poskytovaného vzdelávania je zisťovanie miery nadobudnutia 

vedomostí pred a po absolvovaní vyučovacieho procesu a porovnaním s vyhodnotením úrovne vedomostí po 

realizácii vzdelávacej činnosti. 
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12.2.1 Kvalita vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU 

Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov  

V zmysle práv študenta definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa § 70 ods. 1 písm. h/ uskutočňuje PF KU hodnotenie kvality výučby pedagógov zo strany 

študentov ako jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania. 

Hodnotenie sa uskutočnilo formou anonymného dotazníka prostredníctvom stránky ankety.ku.  

Hodnotenie sa uskutočňuje každoročne taktiež v zmysle Smernice dekana PF KU č. 3/2014 o hodnotení vlastnej 

činnosti študentmi a absolventmi a v súlade s politikou kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku na 

zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Do hodnotenia v roku 2015 sa zapojilo 203 študentov rôznych študijných programov na bakalárs-

kom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia. Ako je zrejmé z grafu, do hodnotenia sa zapojili najviac 

študenti bakalárskeho štúdia (53,7%). 

 
Graf 17 Hodnotenie kvality výučby študentmi 

Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo hodnotiť tri oblasti v jednotlivých faktoroch: 

1. Kvalita výučby predmetu: rozsah preberaného učiva; obsah preberaného učiva; nadväznosť tém predmetu 

a dostupnosť študijnej literatúry. 

2. Kvalita vyučujúceho: pripravenosť na vyučovanie; odbornosť v danej oblasti; schopnosť motivovať pre 

štúdium predmetu; formulovanie požiadaviek na hodnotenie; objasnenie opodstatnenia predmetu; 

objektívnosť hodnotenia vedomostí študentov; používané vzdelávacie metódy; prepojenie teórie s praxou. 

3. Komunikácia a prístup vyučujúceho ku študentom: zrozumiteľnosť podávaných informácií; celkový 

prístup pedagóga ku študentom; zastihnuteľnosť pedagóga cez konzultačné hodiny, ochota pedagóga 

komunikovať so študentmi a komunikácia so študentmi. 

 

Odpovede boli anonymné a poslúžili ako podnet pre učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie fakulty na 

zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany študentov. Študenti sa vyjadrovali k jednotlivým tvrdeniam 

v rámci hodnotiacej škály: 1 - výborne; 2 - chválitebne; 3 - dobre; 4 - dostatočne; 5 - nedostatočne. 

Študenti mali možnosť v otvorenej otázke uviesť svoje návrhy a pripomienky. Odpovede poslúžili ako podnet pre 

učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie fakulty na zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany 

študentov. S výsledkami hodnotenia sa má právo oboznámiť vyučujúci hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej 

katedry. 
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Hodnotenie spokojnosti študentov  

Na základe snahy o zlepšenie kvality štúdia a poskytovaných služieb sa na PF KU uskutočnilo v roku 2015 

hodnotenie spokojnosti študentov v zmysle Smernice dekana PF KU č. 3/2014 o hodnotení vlastnej činnosti 

študentmi a absolventmi a v súlade s politikou kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku na zabezpečenie 

kvality vysokoškolského vzdelávania. Hodnotenie sa uskutočňuje elektronickou formou vyplnením anonymného 

dotazníka prostredníctvom stránky ankety.ku. 

Do hodnotenia sa zapojilo 77 študentov rôznych študijných programov na bakalárskom, magisterskom 

i doktorandskom stupni štúdia. Ako je zrejmé z grafu, do hodnotenia sa zapojili najviac študenti bakalárskeho 

štúdia (63%). Do hodnotenia sa zapojili v najväčšom počte študenti prvého ročníka (21). Svoju 

spokojnosť/nespokojnosť vyjadrilo 73% denných študentov (51) a 27% externých študentov (19). 

 
Graf 18 Hodnotenie spokojnosti študentov 

 

Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo hodnotiť dve oblasti v jednotlivých faktoroch: 

1. Spokojnosť s vyučovacím procesom: celková úroveň vyučovacieho procesu; náročnosť štúdia; skladba 

a nadväznosť predmetov štud. programu; množstvo predmetov v študijnom programe; spôsob 

záverečného hodnotenia predmetov; rozvrh hodín; dostupnosť pedagógov počas konzultačných hodín; 

prístup pedagógov ku študentom; technické vybavenie učební; dostupnosť študijnej literatúry; 

rešpektovanie názoru študentov; podpora kreativity a iniciatívy študentov. 

2. Spokojnosť so službami pre študentov: prístup pracovníčok študijného oddelenia; úradné hodiny 

študijného oddelenia; knižničné služby; možnosti stravovania; možnosti ubytovania; činnosť 

Univerzitného pastoračného centra; činnosť Poradenského centra; webová stránka PF KU v Ružomberku. 

Odpovede boli anonymné, študenti sa vyjadrovali k jednotlivým tvrdeniam v rámci hodnotiacej škály:                   1 

- výborne; 2 - chválitebne; 3 - dobre; 4 - dostatočne; 5 - nedostatočne. 

Študenti boli najviac spokojní s technickým vybavením učební. Ocenili tiež prístup pedagógov ku študentom a ich 

dostupnosť počas konzultačných hodín. Celková úroveň vyučovacieho procesu je ohodnotená pozitívne. Na 

poslednom mieste spokojnosti študentov sa ocitlo množstvo predmetov v študijnom programe a dostupnosť 

študijnej literatúry.   

Študenti tiež najviac ocenili činnosť Univerzitného pastoračného centra, Poradenského centra a možnosť 

stravovania. Knižničné služby  a možnosti ubytovania ohodnotili v priemere známkou 2,3. Webová stránka PF KU 

si vyslúžila známku 2,5. Študenti dostali priestor aj na vyjadrenie svojich pripomienok, postrehov a návrhov. 

Vedenie fakulty sa oboznámilo s výsledkami prieskumu, príjme potrebné opatrenia s cieľom zlepšiť a skvalitniť 

najnižšie hodnotené oblasti služieb pre študentov v nasledujúcich rokoch na PF KU. 
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Uplatnenie absolventov 

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá každý rok hodnotenie fakúlt slovenských 

vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt 

vo zvolených kritériách. Jedným zo sledovaných kritérií je podiel nezamestnaných absolventov na všetkých 

absolventoch. 

Toto kritérium bolo navrhnuté, ale nesledované, už v roku 2005. Dôvodom boli najmä veľmi nízke čísla 

absolventskej nezamestnanosti, čo sa ale v posledných rokoch výrazne mení – medziročne stúpol počet 

nezamestnaných absolventov z 3,8% na 4,5% a toto kritérium sa teda dostáva čím viac do popredia. Za jeho 

dôležitosť hovorí aj rastúca potreba prepojenia vysokých škôl s trhom práce a sledovanie údajov o akých 

absolventov má trh práce záujem. Zmena oproti minuloročnému hodnoteniu nastala vo výpočte bodovej hodnoty 

tohto ukazovateľa. V predchádzajúcom hodnotení sa do výpočtu bodov brala hodnota absolventskej 

zamestnanosti, čo malo za následok minimálne celkové rozdiely aj medzi nulovou a napr. 15% nezamestnanosťou 

(100% resp. 85% zamestnanosť). Celková výpovedná hodnota takto nastaveného ukazovateľa bola teda v konečnom 

dôsledku zanedbateľná. Z tohto dôvodu bola navrhnutá zmena výpočtu bodov, ktorá by vernejšie zobrazila 

význam ukazovateľa nezamestnanosti absolventov. V tomto hodnotení sa výpočet bodov mení tak, že fakulta 

s najnižšou absolventskou nezamestnanosťou v skupine dostáva 100 bodov a naopak fakulta s najvyššou 

absolventskou nezamestnanosťou dostáva 0 bodov. Ostatné fakulty sú lineárne prepočítané v tomto rozmedzí. 

Podklady pre toto kritérium boli vyžiadané od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kritérium nezohľadňuje 

skutočnosť, či sa absolvent uplatnil v odbore, ktorý vyštudoval. Treba tiež prihliadnuť aj na regionálny aspekt, keď 

vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s celkovou vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať aj vyššiu 

mieru nezamestnanosti svojich absolventov, čo ale v mnohých prípadoch neplatí. V tomto kritériu sa berú do úvahy 

všetci absolventi slovenského štátneho občianstva, ktorí štúdium absolvovali na 1., 2. alebo 3. stupni 

vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. 

Ako vyplýva z uvedeného grafu (ARRA 2015), Pedagogická fakulta KU sa umiestnila na druhom mieste na 

Slovensku spomedzi všetkých pedagogických fakúlt. Nezamestnanosť absolventov tvorila 3,2%. 

 

 
Graf 19 Uplatnenie absolventov (Zdroj: ARRA 2015)
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12.2.2 Kvalita vzdelávania na Fakulte zdravotníctva KU 

Systém kvality sa na Fakulte zdravotníctva KU prejavil vo výsledkoch akreditácie, ktorej výsledky nám boli 

doručené v septembri 2015.  

Pre priebežné hodnotenie kvality vzdelávania a manažmentu riadenia fakulty je potrebné definovať pravidlá na 

zisťovanie ich úrovne. Na základe takýchto pravidiel je potom možné porovnávať úroveň, zistiť nedostatky a prijať 

opatrenia na zlepšenie stavu. Tieto aktivity zahrňujú jednotlivé oblasti činnosti fakulty ako je skvalitnenie 

existujúcich študijných programov, príprava nových študijných programov, podpora karierového poradenstva, 

podpora rozvoja ľudských zdrojov, či to už v pedagogickej oblasti, alebo vo výskume a vývoji, zavedenie 

vnútorného hodnotenia výsledkov vzdelávania a výskumu na fakulte. Nevyhnutnou súčasťou je zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce s inými vysokými školami.  

V rámci skvalitňovania manažmentu fakulta participovala v projektoch KU: Zvyšovanie kvality vzdelávania, 

výskumu a systému riadenia na KU v Ružomberku a Posilnenie kultúry kvality na KU v Ružomberku.  

Systém manažérstva kvality na fakulte vychádza z dokumentu: „Politika kvality Katolíckej Univerzity v Ružom-

berku, Smernice rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU“                  

a „Dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity na roky 2012- 2017“. Dôležitým nástrojom 

vymedzujúcim ciele systému kvality a postupy zavedené na fakulte s dôrazom na zvyšovanie kvality 

poskytovaného vzdelávania a výskumnej činnosti je Metodický pokyn č. 1/2013 „Systém vnútorného zabezpečenia 

kvality vzdelávania na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku“.  

Hlavné zásady vnútorného systému kvality na fakulte vychádzaju z nasledovných princípov:  

1. Kvalitu študijných programov, vzdelávania a práce študentov je možné neustále zlepšovať.  

2. Fakulta spoločne s jej súčasťami má inštitucionálnu zodpovednosť za ponuku a poskytovanie kvalitného 

vzdelávania.  

3. Posudzovanie kvality vzdelávania vytvára priestor na uplatňovanie špecifík jednotlivých katedier a študijných 

programov.  

4. Súčasťou posudzovania kvality je aj hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.  

5. Posudzovanie kvality vzdelávania smeruje k nepretržitému skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a prostredia 

na základe faktov, argumentov a spätnej väzby.  

Na monitorovanie kvality vzdelávacieho procesu fakulta používa najmä:  

 dotaznikový prieskum hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu – študentmi a akademickými pracovníkmi,  

 akademický informačný systém Abakus- kontrola úplnosti materiálov o štúdiu, stav predmetov, počty 

kreditov a pod.,  

 monitorovanie úspešnosti/neúspešnosti študentov na skúškach,  

 aktualizácia informačných listov predmetov,  

 pravidelné stretnutia študentov s vedením fakulty,  

 vyhodnocovanie a oceňovanie najlepších študentov záverečnych prác, najlepších prác ŠVOČ, účasť na 

domácich a zahraničných súťažiach,  

 systém kontroly profilových predmetov a ďalšie.  

V súlade s § 70 ods. 1 pism. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov majú študenti právo hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu formou anonymného 

dotazníka. Hodnotenie sa uskutočnilo počas posledných dvoch tyždňov prednáškového obdobia každého 

semestra. Pomocou dotazníka sa monitorovali názory na obsah učiva, metódy štúdia, úroveň využívania 

didaktických pomôcok, zabezpečenie študijnou literatúrou, spokojnosť s prácou študijných oddelení, spokojnosť 

s učiteľmi, vzťah a lojalitu k fakulte a pod. 

Ďalším ukazovateľom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je počet študentov, ktorí prekračujú štandardnú 

dĺžku štúdia a kontinuita. 
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Tabuľka 51 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v prvom stupni štúdia 

POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE 

AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME 

Bakalárske študijné programy Spolu 
Opakovanie štátnej skúšky  

alebo ročníka 

Štúdium v inom ŠP  

alebo na inej VŠ 

OŠETROVATEĽSTVO  48 28 20 

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ 
21 10 11 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 4 0 4 

FYZIOTERAPIA 14 8 6 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE 

METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 
6 2 4 

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA 5 0 5 

SPOLU  98 48 50 

 

Tabuľka 52 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v druhom stupni štúdia 

POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE 

AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME 

Magisterský študijný program Spolu 
Opakovanie štátnej skúšky  

alebo ročníka 

Štúdium v inom ŠP  

alebo na inej VŠ 

OŠETROVATEĽSTVO  1 1 0 

SPOLU  1 1 0 

 

Tabuľka 53 Kontinuita študentov 1. a 2. ročník 

KONTINUITA ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍK 

Bakalárske  

študijné programy 

1. roč. 

2014/2015 

2. roč. 

2015/2016 
Rozdiel 

vylúčení (V) 

zanechali(Z) 

prerušili(P) 

Prestup Pp 

% pokrač. v št. 

FYZIOTERAPIA 32 28 -4 V-3,Z-3, P+2  87,5 

LABORATÓRNE 

VYŠETROVACIE METÓDY V 

ZDRAVOTNÍCTVE  

10 11 +1 P+1 110 

OŠETROVATEĽSTVO 139 89 -50 V-5, Z-40, P-5 64 

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA 27 23 -4 V-1, Z-2,P-1  85,2 

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ 
24 15 -9 V-4, Z-4, P-1 62,5 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 13 7 -6 V-3, Z-2, P-1 58,3 

SPOLU 245 173 -72 
V-16, Z-51, P-8, 

Pp+3  
77,92 

12.2.3 Kvalita vzdelávania na Filozofickej fakulte KU 

Trvalým cieľom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je zvyšovanie kvality pri realizovaných 

činnostiach FF KU. Politika kvality Filozofickej fakulty KU zavádza vnútorný systém pre zabezpečenie kvality pri 

dosahovaní dlhodobých cieľov FF KU. Hlavné ciele FF KU spočívajú v objavovaní a sprostredkovaní pravdy 

v rôznych oblastiach ľudského bádania spôsobom, ktorý prináša úžitok celej spoločnosti. Na princípe kresťanských 
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zásad chce FF KU neustále napredovať v zvyšovaní kvality vedy a poskytovaného vzdelávania v katolíckom 

duchu.  

Základným nástrojom na dosiahnutie trvalého zvyšovania kvality poskytovaných činností je rozumné riadenie 

vnútorného systému kvality FF KU pozostávajúceho zo systematického monitorovania dosahovania cieľov a 

optimalizácie zvolených postupov. Dôležitými nástrojmi na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality je Metodický 

pokyn č. 1/2013: Systém vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku vymedzujúci ciele systému kvality a postupy zavedené na FF KU s dôrazom na zvyšovanie kvality 

poskytovaného vzdelávania, výskumnej činnosti a prospechu stranám zainteresovaným na činnostiach FF KU 

(študenti, zamestnanci, spoločnosť). 

Na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality pri poskytovaní vzdelávania je potrebné pokračovať v snahe 

o zlepšovanie vo sfére výskumu. S cieľom odovzdávať nové a aktuálne poznatky ľudského bádania FF KU 

posilňuje svoje postavenie výskumnej inštitúcie. Výskumný program je zameraný na podporu dosahovania 

medzinárodných úspechov, interdisciplinárny dialóg a účasť študentov na dobrách (produktoch) dosahovaných 

pri výskumných a vzdelávacích činnostiach. 

Systém finančného riadenia je na fakulte stabilizovaný a dlhodobo umožňuje solídnu prevádzku základných 

činností fakulty. Rozvoj fakulty umožňuje tiež grantová činnosť fakulty. Delenie rozpočtovej dotácie sa na FF KU 

v posledných rokoch uskutočňuje silným subsidiárnym spôsobom, ktorý zabezpečuje motiváciu jednotlivých 

pracovísk fakulty. Úspora finančných prostriedkov a racionalizácia činností umožňuje fakulte napĺňať kľúčové 

ciele fakulty v oblasti vedeckovýskumnej a vzdelávacej. 

 

Hodnotenie Vedeckej rady FF KU  

Vedecká rada FF KU na svojom 1. zasadnutí dňa 30. novembra 2016 hodnotila úroveň FF KU vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy za rok 2015 v zmysle § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. a prijala nasledujúce 

uznesenie: 

V súlade s § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. Vedecká rada Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku zhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy za rok 2015 nasledovne: 

(a) v oblasti vzdelávania pozitívne hodnotí nižší počet študijných programov, dôraz na dennú formu štúdia, 

zároveň však navrhuje sústrediť väčšiu pozornosť na zvyšovanie počtu študentov a udržanie študentov 

z bakalárskeho stupňa aj v rámci štúdia na vyšších stupňoch; 

(b) v oblasti vedy pozitívne hodnotí grantovú úspešnosť pri získavaní prostriedkov z grantových agentúr zo 

zahraničia, taktiež oceňuje dobré výsledky v hodnotení ARRA, navrhuje však pracovať na vyššom zapojení 

interných vyučujúcich univerzity, doktorandov a dokonca aj študentov I. a II. stupňa do výskumných grantov, 

navrhuje zamerať sa na interdisciplinárne projekty, navrhuje lepšie prepojiť riešenie projektov s publikačnou 

činnosťou, zamerať sa viac na publikačné výstupy, ktoré nespadajú do kategórie ostatné a orientovať sa na 

publikovanie vo vyššie hodnotených kategóriách. 

 

Hodnotenie vlastnej činnosti študentmi 

Evalvácia kvality poskytovanej výučby a vyučujúcich jednotlivých predmetov študentmi sa na FF KU uskutočňuje 

v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) a podľa smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi. 

Možnosť vyjadriť svoj názor formou anonymného skupinového dotazníka majú študenti dvakrát ročne – vyjadrujú 

sa ku kvalite poskytovaného vzdelávania v jednotkách študijného programu zimného i letného semestra.  

Za letný semester 2015/2016 bolo hodnotených 46 vyučujúcich a celkovo bolo odovzdaných 109 dotazníkov. Za 

zimný semester 2016/2017 bolo hodnotených 48 vyučujúcich. Celkovo bolo odovzdaných 138 dotazníkov (dotazník 

vypĺňa spoločne skupina študentov navštevujúcich príslušnú jednotku študijného programu – seminár, cvičenie; 

v prípade prednášky sa pri hodnotení študenti rozčlenia do skupín v maximálnom počte 30; skupinové vypĺňanie 

dotazníka pomáha eliminovať krajné subjektívne názory – nekritické pozitívne hodnotenie verzus zaujaté 

negatívne hodnotenie – a prezentovať väčšinový názor na pozitíva i nedostatky výučby). Študenti fakulty 

v dotazníkoch ocenili hlavne kvalitu pedagógov, ich ochotu pomôcť a motivovať študentov.  
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V roku 2016 bolo ku dňu 31. 10. 2016 zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 44 študentov, 23 

študentov štúdium zanechalo. Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2015/2016 vznikla 70 študentom 

bakalárskych študijných programov a 17 študentom dvojročných magisterských študijných programov. 

V akademickom roku 2016/2017 bolo k úhrade školného vyzvaných 99 študentov. 

 

Hodnotenie ARRA 

Posledné známe hodnotenie fakúlt vysokých škôl, ktoré vypracováva Akademická rankingová a ratingová 

agentúra (ARRA) bolo zverejnené v roku 2015. V danom hodnotení Filozofická fakulta KU na základe porovnania 

ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu skončila na 2. mieste spomedzi desiatich hodnotených 

fakúlt v oblasti humanitného a filozofického zamerania. FF KU si tak udržala 2. miesto z hodnotenia fakúlt 

vysokých škôl za rok 2014. Hodnotenie fakúlt je vypracované na základe verejne dostupných informácií 

poskytovaných slovenskými vysokými školami. Celkovo je sledovaných 20 rozličných indikátorov zameraných na 

komplexné zhodnotenie kvantitatívnej a aj kvalitatívnej úrovne jednotlivých fakúlt. 

12.2.4 Kvalita vzdelávania na Teologickej fakulte KU 

Na Teologickej fakulte sa vykonáva v závere každého semestra hodnotenie pedagógov a predmetov zo strany 

študentov. Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom funkcionality „Anketa“ v akademickom informačnom 

systéme AIS2, ktorá zabezpečuje, že študent vyplní hodnotenie len raz a hodnotí len predmety, ktoré má v danom 

semestri v zápisnom liste a len príslušných pedagógov. Po skúsenosti z predchádzajúcich rokov bol dotazník 

v tomto hodnotení zjednodušený, nakoľko väčšie množstvo otázok odrádzalo študentov od jeho vypĺňania. 

Študenti môžu k otázkam vkladať aj slovný komentár. 

Odpovede študentov sa vyhodnocujú na pedagogických poradách, ktoré sa konajú na začiatku semestra a rovnako 

na poradách katedier, kde sa prijímajú aj konkrétne opatrenia pre zvýšenie kvality vzdelávania. 

Pedagógovia si môžu pozrieť svoje hodnotenie v akademickom informačnom systéme AIS2 a porovnať ho 

s priemernými hodnotami. Rovnako si môžu prezrieť aj slovné komentáre. Vedúci katedier vidia hodnotenie 

všetkých pedagógov katedry. Dekan a prodekan pre vzdelávanie si môžu prezerať hodnotenie všetkých 

pedagógov. 

Absolventi fakulty sú po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia oslovení prostredníctvom emailu, v ktorom ich žiadame 

o vyplnenie hodnotiaceho dotazníka. Vyjadrujú sa komplexne k svojmu ukončenému štúdiu na fakulte. Hoci sa 

výzva posiela všetkým absolventom, návratnosť nie je veľmi vysoká. S absolventmi však fakulta nevie zabezpečiť 

bezprostrednejšiu komunikáciu. Do budúcnosti sa uvažuje so spustením portálu na komunikáciu s absolventmi 

„Alumni“, ktorý ako jeden z modulov ponúka akademický informačný systém AIS2 používaný na fakulte. 

Dotazníky absolventov sa realizujú cez aplikáciu Google Formuláre. 

O výsledkoch hodnotenia absolventov rokujú príslušné orgány vedenia fakulty, ktoré prijímajú aj príslušné 

opatrenia na zabezpečenie zvyšovania kvality vzdelávania. 
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Hodnotenie výučby zo strany študentov v roku 2016 

 

Letný semester 2015/2016 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 300 1,40 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 236 1,38 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr. 

príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 
223 1,68 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 222 1,73 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia 

predmetu a sledoval ich plnenie? 
222 1,22 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 109 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 79 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 215 2,04 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 214 1,77 

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas skúškového 

obdobia? (škála v hodinách) 
207 2,82 

škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne)   

 

Zimný semester 2016/2017 

Otázka Odpovede Priemer 

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny? 520 1,40 

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho? 355 1,29 

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr. 

príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)? 
319 1,53 

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi? 324 1,56 

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia 

predmetu a sledoval ich plnenie? 
323 1,05 

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho. 179 text 

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho. 120 text 

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety? 306 1,42 

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu? 306 1,5 

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas semestra? (škála 

v hodinách) 
302 2,63 

škála: 1 (výborne) – 5 (nedostatočne)   

 

V priemerných hodnotách odpovedí za jednotlivé otázky sú veľmi malé rozdiely, napriek tomu môžeme vyvodiť 

isté závery. Ako pozitívne študenti hodnotia jasné stanovenie požiadaviek a kritérií ukončenia predmetu na 

začiatku semestra, taktiež odbornosť vyučujúceho. Slabšie hodnotenie študenti udelili využiteľnosti získaných 

poznatkov v praxi a schopnosti vyučujúcich vyvolať záujem o daný predmet. Takéto výsledky idú v línii výsledkov 

akademického roku 2014/2015 a 2015/2016. Oproti roku 2015 sa hodnotenie študentov zlepšilo. Využiteľnosť 

poznatkov v praxi však získala mierne horšiu známku ako v uplynulých akademických rokoch, na zlepšenie tohto 

parametra sa je potrebné do budúcnosti viac zamerať. Zároveň možno konštatovať kritickejšie hodnotenie v letnom 

semestri 2015/2016 ako v nasledujúcom zimnom semestri 2016/2017, kde sa viaceré hodnotenia výrazne zlepšili, 

najmä celkový dojem z predmetu a ochota absolvovať u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety.  
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Hodnotenie štúdia absolventmi v roku 2016 

Počet odpovedí: 53 (oslovených 177 absolventov) 

Výsledky výskumu: 

 

Ktorý študijný program ste absolvovali? 

 
 

Za koľko mesiacov od ukončenia štúdia ste sa zamestnali? 

 
 

Sociálna práca
64%

Sociálna filozofia
9%

Náuka o rodine
9%

Učiteľstvo filozofie 
a náboženskej 

výchovy
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Katolícka teológia
8%

Iný
2%
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2 mesiace

0%

3 mesiace
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Súvisí Vaša terajšia práca s odborom, ktorý ste študovali? 

 
 

 

Museli ste si po nástupe do zamestnania doplniť vzdelanie? 

 
 

 

Ako podľa Vás vnímal zamestnávateľ skutočnosť, že ste absolvovali Katolícku univerzitu v Ružomberku? 

 
 

áno

39%

skôr áno

11%

nie

32%

skôr nie

18%

neviem

0%

áno

7%
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Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň teoretického vzdelávania? 

 
 

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň praktického vzdelávania? 

 
 

 

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu nápomocnosť učiteľov? 
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Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu skladbu predmetov študijného programu? 

 
 

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu sprostredkovanie užitočných kontaktov? 

 
 

 

Pri výbere školy pre štúdium, ktoré ste absolvovali, bola pre Vás Katolícka univerzita v Ružomberku prvou 

voľbou? 
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Ak by ste sa teraz hlásili na vysokú školu, opäť by ste si vybrali Katolícku univerzitu? 

 
 

 

Keby ste sa mali znova rozhodnúť, zvolili by ste si študijný odbor, ktorý ste vyštudovali? 

 
 

 

Aký je Váš celkový dojem zo štúdia (ohodnoťte známkou 1-výborný, 5-neuspokojivý)? 
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 12.3  Kvalita výskumnej a umeleckej činnosti 

Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD. 

Zabezpečovanie kvality sa zakladá na vzájomnom prepojení vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej 

činnosti s efektívnym transferom nových poznatkov do pedagogického procesu.  Vedecko-výskumnú činnosť na 

KU a jej výsledky zhromažďujú, analyzujú a vyhodnocujú na fakultách prodekani pre vedu, umenie 

a doktorandské štúdium, ktorí pracujú pod vedením prorektorky pre vedu a umenie. Výstupom je identifikovanie 

pozitív a progresu ako aj možných problémov a bariér uskutočňovania procesov kvality vedy a výskumu (ako aj 

ďalších podporných procesov), ich analýza s definovaním perspektív a nových rozvojových výziev v oblasti kvality 

pre ďalšie plánovacie obdobie (akademický/kalendárny rok, dva roky alebo dlhšiu etapu) na primárnej úrovni  - 

fakulta, následne na úrovni univerzity. Poverení pracovníci aktívne získavajú a distribuujú informácie, týkajúce sa 

národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov, koordinujú a ďalej zabezpečujú metodickú a 

konzultačnú činnosť a relevantné informácie sprostredkovávajú jednotlivým súčastiam univerzity, pričom 

komunikujú priamo so zamestnancami zodpovednými za vedu a výskum. V spolupráci s Rektorátom KU 

a Univerzitnou knižnicou KU je zabezpečovaná informovanosť zamestnancov o výzvach, projektoch, grantoch, 

školeniach a možnostiach zvyšovania kvality ich vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Každoročne sa 

vyhodnocuje a ďalej analyzuje plnenie cieľov vo vedecko – výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk tak, aby boli 

v súlade so zavedeným vnútorným systémom zabezpečenia kvality a cieľmi Dlhodobého zámeru KU. V rámci 

systému kvality vedy a výskumu univerzita vo vedeckovýskumnej činnosti sleduje nasledovné oblasti: smerovanie 

výskumu, akreditáciu, projektovú činnosť, publikačnú a edičnú činnosť, kvalitu vedeckých pracovníkov, vedecké 

podujatia, doktorandské štúdium. Dodržiavanie pravidiel sa pravidelne hodnotí na zasadnutiach Vedeckej rady 

KU. 

Jedným z ukazovateľov kvality KU bolo aj každoročné hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl Akademickou 

rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) opierajúce sa o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní 

a výskume jednotlivých fakúlt. ARRA v roku 2016 ukončila svoju činnosť.  
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KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Hrabovská cesta 1A 

034 01 Ružomberok 

 

Tel.: 044 430 46 93 

Fax: 044 430 46 94 

 

IČO: 37801279 

DIČ: 2021512427 

 

www.ku.sk 

e-mail: info@ku.sk 
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY) 

Katolícka univerzita v Ružomberku aj v roku 2016 plnila svoje poslanie poskytovať univerzitné vzdelávanie 

a výchovu v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície a uskutočňovať výskum pre 

integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. 

Univerzite boli k 01.09.2016 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné 

akademické tituly absolventom štúdia v: 

 23 študijných odboroch v prvom stupni štúdia, 

 16-tich študijných odboroch v druhom stupni štúdia, 

 7 študijných odboroch v treťom stupni štúdia. 

Celkový počet študentov na KU k 31.10.2016 bol 4 103, z toho 2 986 študovalo v dennej forme štúdia. Z denných 

študentov v bakalárskom štúdiu študovalo 1 878 študentov, v magisterskom štúdiu 1 019 a v doktorandskom 

štúdiu 89 študentov. 

Vzdelávanie zabezpečovalo 391 vysokoškolských učiteľov a 210 ostatných zamestnancov. 

V akademickom roku 2015/2016 riadne ukončilo štúdium 1 901 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia 

v dennej a externej forme, z toho 15,83% bolo cudzincov. 

Vo všetkých stupňoch vzdelávania pretrvával vyšší záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti univerzity a ňou 

stanovený plánovaný počet prijímaných uchádzačov. V prípade bakalárskych študijných programov a študijných 

programov spojeného 1. a 2. stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 1,21 prihlášky, čo predstavuje mierne 

zníženie oproti roku 2015, kedy to bolo 1,24. Pri študijných programoch druhého stupňa pripadalo na jedno 

plánované miesto 0,97 prihlášky (1,25 v roku 2015). Pri doktorandskom štúdiu pripadalo priemerne 1,50 prihlášky 

na 1 plánované miesto, čo predstavuje mierne zvýšenie v porovnaní s rokom 2015, kedy to bolo 1,33. 

Systém podpory študentov je zabezpečený aj formou rôznych druhov štipendií v zmysle platnej legislatívy 

a vnútorných predpisov KU. Sociálne štipendium bolo v roku 2016 vyplatené 420 študentom v celkovej výške      

862.780 € pri priemernej mesačnej výške 205 € na jedného študenta. 

KU v súlade s dlhodobým zámerom podporuje aj celoživotné vzdelávanie. Na KU v Ružomberku v roku 2016 na 

úrovni ďalšieho vzdelávania sa realizovali tak akreditované vzdelávacie programy, ako aj záujmové vzdelávanie 

na 4 fakultách. V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve PF 

poskytovala akreditované kurzy v rámci aktualizačného, inovačného, špecializačného a funkčného vzdelávania. 

Za rok 2016 v realizovaných vzdelávacích programoch kontinuálneho vzdelávania sa atestačných skúšok celkovo 

zúčastnilo 3 509 pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Doplňujúce pedagogické štúdium 

poskytovala 34 záujemcom, pričom v danom roku štúdium úspešne ukončilo 11 absolventov. Rozširujúce štúdium 

špeciálnej pedagogiky v roku 2016 fakulta poskytovala 173 osobám. Štúdium úspešne ukončilo 53 absolventov. 

Na FF KU v roku 2016 rámci individuálneho celoživotného vzdelávania z 8 evidovaných účastníkov, štúdium 

úspešne ukončil 1 absolvent. FF KU poskytovala aj kvalifikačné vzdelávanie pre 26 študentov (kontinuálne 

vzdelávanie 9, rozširujúce štúdium 17). 5 študentov kontinuálneho vzdelávania štúdium úspešne ukončilo. 

Na doplňujúce pedagogické štúdium  na TF v roku 2016 sa zapísalo 65 študentov (z toho 27 novoprijatí), pričom 

štúdium v hodnotiacom roku absolvovalo 19 študentov.  

Ďalšie vzdelávanie sa aj v roku 2016 uskutočňovalo v tradičných formách - na Univerzite tretieho veku. Štúdium 

UTV je centrálne koordinované Rektorátom KU a v hodnotiacom období sa vzdelávalo 97 študentov v štyroch 

vzdelávacích programoch.  

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa v roku 2016 jednotlivé fakulty KU uchádzali o granty, ktoré boli zamerané 

podľa vedecko-výskumných činnosti fakúlt: 

 ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí (Fakulta zdravotníctva), 

 humanitné, historické a sociálno-behaviorálne vedy (Filozofická fakulta a Teologická fakulta),  

 pedagogické vedy, celoživotné vzdelávanie (Pedagogická fakulta). 
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Na KU bolo podaných 74 výskumných projektov (66 domácich a 8 zahraničných). Do riešenia výskumných 

projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo z celkového počtu vedecko-výskumných 

pracovníkov KU zapojených 44,38% tvorivých pracovníkov a 27 doktorandov z celkového počtu 89 doktorandov 

študujúcich v dennej forme štúdia.  

Na riešenie zahraničných výskumných projektov v roku 2016 získali zamestnanci KU v zahraničných grantových 

schémach finančné prostriedky v celkovej výške 90.870,97 €. Prostredníctvom domácich grantových schém na 

riešenie projektov získala KU objem finančných prostriedkov v sledovanom období 84.649 €, čo v porovnaní 

s rokom 2015 znamená pokles o 19,31%.  

Členovia akademickej obce sa aj v tomto roku výrazne zapojili do Stredoeurópského výmenného programu pre 

univerzitné štúdia. Siahli po možnostiach poskytovaných v rámci spolupracujúcich sietí, rovnako sa o mobilitu 

uchádzali jednotlivo. V menšej miere využili ponuky Národného štipendijného programu. Najčastejšie realizovali 

výskumné pobyty prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Na akademický rok 2016/2017 Národná agentúra 

Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo výške 

337.762 € na akcie Erasmus+.  
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2016: 

 

Smernica rektora o verejnom obstarávaní bola schválená a nadobudla účinnosť 04.01.2016. 

Smernica rektora č. 2/2016 o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku v akademickom roku 2016/2017 bola schválená 29.01.2016 a je účinná od 01.09.2016 do 31.08.2017. 

Harmonogram akademického roka 2016/2017 bol schválený a nadobudol účinnosť 18.02.2016. 

Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola schválená 

a nadobudla účinnosť 17.02.2016. 

Opatrenie č. 1/2016 rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku – rozhodnutie používať jednotný akademický 

informačný systém AiS2 bolo schválené 15.3.2016 a nadobudlo účinnosť 01.09.2016. 

Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku bol schválený 03.05.2016 a nadobudol účinnosť 

01.06.2016. 

Dodatok č. 1 k Opatreniu č. 1/2016 rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku - rozhodnutie používať jednotný 

informačný akademický systém AiS2 bol schválený 19.05.2016 a nadobudol účinnosť 01.11.2016. 

Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

bola schválená a nadobudla účinnosť 07.06.2016. 

Bezpečnostná smernica bola schválená a nadobudla účinnosť 08.07.2016. 

Smernica o používaní kamerového systému bola schválená a nadobudla účinnosť 08.07.2016.  

Nová smernica rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku o verejnom obstarávaní bola nedokončená z dôvodu 

nedostatku času na jej spracovanie. 

Opatrenie rektora Katolíckej univerzity – Novelizácia vnútorného predpisu Metodický postup pri habilitačnom 

a vymenúvacom konaní na Katolíckej univerzite v Ružomberku bolo schválené 29.07.2016 a nadobudlo účinnosť 

01.10.2016. 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2015 Platový poriadok Katolíckej univerzity bol schválený 25.10.2016 

a nadobudol účinnosť 08.11.2016. 

Dodatok č. 2 k Opatreniu č. 1/2016 rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku - rozhodnutie používať jednotný 

informačný akademický systém AiS2 bol schválený 26.10.2016 a nadobudol účinnosť 01.12.2016. 

Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku bol schválený 02.11.2016 a nadobudol účinnosť 08.11.2016. 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2016 Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov bol schválený a nadobudol účinnosť 08.11.2016. 

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní, ochrane a likvidácií úradných pečiatok bola schválená 

a nadobudla účinnosť 15.11.2016. 

Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za 

obdobie roka 2016 bolo schválené a nadobudlo účinnosť 22.11.2016. 

Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku bola schválená 06.12.2016 a nadobudla účinnosť 16.12.2016.  

Aktuálne a platné vnútorné predpisy v úplnom znení sú zverejnené na internetovej stránke www.ku.sk, v sekcii 

Úradná výveska. 

http://www.ku.sk/
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Tabuľková časť o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2016  

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)  

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorý riadne skončili štúdium v akademickom roku 2015/2016 
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v roku 2016 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné ( ak. rok 2015/2016)  

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku 

k 31.12.2016  

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie 

s akademickým rokom 2014/2015 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016  

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2016 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov  

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít – zamestnanci v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie 

s akademickým rokom 2014/2015 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2016  

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015  

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016  

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov k 31.12.2016 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv na uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov – pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2016 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej činnosti za rok 2016 

  

 



 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2016 

Vysoká škola 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy 

Pedagogická 

1 811 654 16 12 652 571 2 2 1481 1239 

2 536 419 3 2 328 288 6 5 873 714 

1+2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 40 32 7 3 44 25 48 20 139 80 

spolu Pedagogická fakulta 1387 1105 26 17 1024 884 56 27 2493 2033 

Filozofická 

1 307 221 1 1 0 0 0 0 308 222 

2 199 143 0 0 0 0 0 0 199 143 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 19 4 0 0 5 3 0 0 24 7 

spolu Filozofická fakulta 525 368 1 1 5 3 0 0 531 372 

Teologická 

1 123 82 1 1 0 0 0 0 124 83 

2 171 132 9 6 0 0 0 0 180 138 

1+2 100 4 1 0 0 0 0 0 101 4 

3 15 6 3 1 19 10 11 0 48 17 

spolu Teologická fakulta 409 224 14 8 19 10 11 0 453 242 

Zdravotníctva 

1 611 477 8 7 0 0 0 0 619 484 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 3 0 0 2 2 0 0 7 5 

spolu Fakulta zdravotníctva 616 480 8 7 2 2 0 0 626 489 

spolu podľa stupňov 

1 1852 1434 26 21 652 571 2 2 2532 2028 

2 906 694 12 8 328 288 6 5 1252 995 

1+2 100 4 1 0 0 0 0 0 101 4 

3 79 45 10 4 70 40 59 20 218 109 

spolu Katolícka univerzita 2937 2177 49 33 1050 899 67 27 4103 3136 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 

Denná forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 1878 2184 2886 3352 3513 3128 

2 918 1010 1192 919 808 938 

1+2 101 119 135 143 150 152 

3 89 111 138 141 165 176 

Spolu 2986 3424 4351 4555 4636 4394 

Externá forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 654 717 818 1024 1445 1651 

2 334 358 637 953 1047 1465 

1+2 0 0 0 0 1 1 

3 129 164 182 202 240 243 

Spolu 1117 1239 1637 2179 2733 3360 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 2532 2901 3704 4376 4958 4779 

2 1252 1368 1829 1872 1855 2403 

1+2 101 119 135 143 151 153 

3 218 275 320 343 405 419 

Spolu 4103 4663 5988 6734 7369 7754 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium  

v akademickom roku 2015/2016 

Katolícka univerzita        

v Ružomberku 
Stupeň štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z toho 

ženy 
cudzinci 

z toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 
cudzinci 

z toho 

ženy 
spolu 

z toho 

ženy 

Pedagogická fakulta 

1 384 313 0 0 208 177 16 9 608 499 

2 304 251 0 0 146 126 270 252 720 629 

1+2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

3 11 8 0 0 20 13 7 4 38 25 

Spolu Pedagogická fakulta 699 572 0 0 374 316 293 265 1366 1153 

Filozofická fakulta 

1 109 76 0 0 0 0 0 0 109 76 

2 84 66 0 0 0 0 0 0 84 66 

1+2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

Spolu Filozofická fakulta 195 144 0 0 0 0 0 0 195 144 

Teologická 

1 51 39 0 0 0 0 0 0 51 39 

2 105 79 0 0 0 0 0 0 105 79 

1+2 18 1 3 1 0 0 0 0 21 2 

3 5 4 1 0 5 1 1 0 12 5 

Spolu Teologická fakulta 179 123 4 1 5 1 1 0 189 125 

Zdravotníctva 

1 145 124 3 3 0 0 0 0 148 127 

2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

1+2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

Spolu Fakulta zdravotníctva 145 124 3 3 3 2 0 0 151 129 

Spolu podľa stupňov 

1 689 552 3 3 208 177 16 9 916 741 

2 493 396 0 0 147 127 270 252 910 775 

1+2 18 1 3 1 0 0 0 0 21 2 

3 18 14 1 0 27 15 8 4 54 33 

Spolu Katolícka univerzita 1218 963 7 4 382 319 294 265 1901 1551 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



 

 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2016 

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 
405 450 425 378 297 1,1 0,9 0,8 0,7 

humanitné vedy 173 93 92 79 46 0,5 0,9 0,6 0,3 

spoločenské a behaviorálne vedy 136 151 145 121 97 1,1 0,8 0,8 0,7 

žurnalistika a informácie 35 30 30 29 21 0,9 1,0 0,7 0,6 

ekonómia a manažment 50 72 64 53 34 1,4 0,8 0,6 0,7 

nelekárske zdravotnícke vedy 271 487 487 370 230 1,8 0,8 0,6 0,8 

Spolu 1070 1283 1243 1030 725 1,2 0,8 0,7 0,7 

          

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo                        

a pedagogické vedy 
175 266 242 240 167 1,5 1,0 0,7 1,0 

humanitné vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 20 13 10 8 5 0,7 0,8 0,6 0,3 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 40 17 16 16 16 0,4 1,0 1,0 0,4 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 235 296 268 264 188 1,3 1,0 0,7 0,8 

  



 

 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2016  

(pokračovanie) 

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 
7 7 6 5 1,0 1,0 1,0 1,1 

humanitné vedy 3 3 1 1 3,2 3,3 1,3 2,2 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 2 2 2 1,2 1,3 1,6 2,0 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 1 0 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 10 10 8 2 2,1 2,1 2,2 0,9 

Spolu 23 22 17 10 1,5 1,5 1,3 1,1 



 

 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016 

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 
266 275 273 231 197 1,0 0,8 0,9 0,7 

humanitné vedy 94 39 39 32 29 0,4 0,8 0,9 0,3 

spoločenské a behaviorálne vedy 181 176 166 138 120 1,0 0,8 0,9 0,7 

žurnalistika a informácie 35 25 23 22 19 0,7 1,0 0,9 0,5 

ekonómia a manažment 90 82 82 82 82 0,9 1,0 1,0 0,9 

nelekárske zdravotnícke vedy 30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 696 597 583 505 447 0,9 0,9 0,9 0,6 

          

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo                    

a pedagogické vedy 
100 239 221 214 176 2,4 1,0 0,8 1,8 

humanitné vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 40 12 12 11 6 0,3 0,9 0,5 0,2 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 180 251 233 225 182 1,4 1,0 0,8 1,0 

 



 

 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016 (pokračovanie) 

 

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 318 313 299 265 61,9 63,4 67,2 71,0 

humanitné vedy 31 30 30 28 79,5 76,9 93,8 96,6 

spoločenské a behaviorálne vedy 145 143 128 114 77,1 80,3 85,9 90,5 

žurnalistika a informácie 23 21 21 19 92,0 91,3 95,5 100,0 

ekonómia a manažment 66 66 66 66 80,5 80,5 80,5 80,5 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 583 573 544 492 68,8 70,2 74,5 78,2 

 
        

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 82 81 77 59 16,0 16,4 17,3 15,8 

humanitné vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 83 82 78 60 9,8 10,0 10,7 9,5 



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

humanitné vedy 6 14 14 6 6 2,3 0,4 1,0 1,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 9 19 16 8 8 2,1 0,5 1,0 0,9 

žurnalistika a informácie 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 5 5 5 5 5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Spolu 21 38 35 19 19 1,8 0,5 1,0 0,9 

          

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

humanitné vedy 9 12 12 11 11 1,3 0,9 1,0 1,2 

spoločenské a behaviorálne vedy 10 10 10 8 8 1,0 0,8 1,0 0,8 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 19 22 22 19 19 1,2 0,9 1,0 1,0 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016 (pokračovanie) 

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 

humanitné vedy 12 12 5 5 46,2 46,2 29,4 29,4 

spoločenské a behaviorálne vedy 12 10 6 6 41,4 38,5 37,5 37,5 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 24 22 11 11 40,0 38,6 28,9 28,9 

        

        

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 

humanitné vedy 7 7 7 7 26,9 26,9 41,2 41,2 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 2 2 2 6,9 7,7 12,5 12,5 

žurnalistika a informácie 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 9 9 9 9 15,0 15,8 23,7 23,7 

 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2015/2016) 

Forma štúdia 

Počet študentov  z toho počet študentov,  Počty študentov  

Počet 

žiadostí        

o zníženie 

školného 

Počet 

žiadostí o 

odpustenie 

školného stupeň 

ktorým vznikla    

v ak. roku 

2015/2016 

povinnosť 

uhradiť školné 

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné   

v externej forme 

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým bolo 

školné 

odpustené 

ktorým bolo 

školné 

znížené 

Denná forma 1 359   338 3 93 115 172 88 

  2 52   52   13 19 24 19 

  1+2 29   29 1 1 4 1 9 

  3 3 0 3 0 1 2 1 2 

Spolu denná forma  443 0 422 4 108 140 198 118 

Externá forma 1 780 749 12 19 8 36 55 22 

  2 641 353 7 281 7 16 16 14 

  1+2                 

  3 163 163 10 77 13 24 8 31 

Spolu externá forma  1584 1265 29 377 28 76 79 67 

obe formy spolu 1 1139 749 350 22 101 151 227 110 

  2 693 353 59 281 20 35 40 33 

  1+2 29 0 29 1 1 4 1 9 

  3 166 163 13 77 14 26 9 33 

Spolu   2027 1265 451 381 136 216 277 185 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2016 

  Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 
2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 

spoločenské a behaviorálne vedy 1 denná 10,77 9,53 43,57 77,27 75,17 78,15 

spoločenské a behaviorálne vedy 1 externá 62,50 3,70 80,00 82,91 75,56 81,46 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 denná 4,45 74,15 93,72 90,13 93,36 94,01 

spoločenské a behaviorálne vedy 2 externá 30,96 33,96 94,79 87,93 91,50 94,85 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 denná 25,00 0,00 70,00 71,43 65,48 72,22 

spoločenské a behaviorálne vedy 3 externá 0,00 6,25 8,00 12,39 51,43 57,50 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 denná 14,12 12,99 50,73 61,35 68,74 62,39 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 1 externá 11,92 8,47 68,36 67,08 57,67 51,95 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 2 denná 21,19 74,04 88,78 73,39 81,55 89,28 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 2 externá 33,14 76,37 89,72 81,20 80,30 73,03 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 3 denná 0,00 0,00 0,00 80,00 66,67 71,43 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 3 externá 41,91 0,00 12,50 9,09 66,67 40,00 

humanitné vedy 1 denná 54,50 50,00 51,25 62,15 41,04 37,74 

humanitné vedy 1 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

humanitné vedy 2 denná 0,00 63,89 85,56 91,67 88,89 90,48 

humanitné vedy 2 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

humanitné vedy 1+2 denná 4,76 5,56 8,00 2,86 7,69 29,17 

humanitné vedy 3 denná 25,00 16,67 0,00 58,34 62,78 46,67 

humanitné vedy 3 externá 0,00 33,33 33,33 70,84 30,00 46,43 

žurnalistika a informácie 1 denná 0,00 5,13 54,55 62,07 77,50 69,70 

žurnalistika a informácie 2 denná 0,00 80,00 100,00 88,46 88,89 0,00 

žurnalistika a informácie 3 denná 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 50,00 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2016  

(pokračovanie) 

  Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 
2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 

žurnalistika a informácie 3 externá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

ekonómia a manažment 1 denná 0,00 1,50 47,10 3,80 77,40 77,40 

ekonómia a manažment 1 externá 0,00 0,00 51,60 11,60 79,30 72,80 

ekonómia a manažment 2 denná 0,00 13,90 0,00 92,00 94,90 98,50 

ekonómia a manažment 2 externá 0,00 24,40 0,00 88,90 90,70 95,90 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 denná 0,00 3,54 69,47 65,20 66,00 71,70 

nelekárske zdravotnícke vedy 1 externá 0,00 0,00 0,00 57,14 46,67 94,12 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 denná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 2 externá 0,00 0,00 80,65 94,87 96,63 93,44 

nelekárske zdravotnícke vedy 3 denná 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 

nelekárske zdravotnícke vedy 3 externá 100,00 0,00 0,00 66,67 100,00 0,00 

 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2015/2016  

a porovnanie s akademickým rokom 2014/2015 

V roku 2015/2016           

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 

prijatých 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 
programy ES NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 97 67 197,3 0 9,4 56 31 33,6 0 13,2 

Filozofická 30 24 101,2 0 2,7 9 5 42,1 0 0 

Teologická 21 8 41,83 0 6,77 4 3 3,9 0 3 

Zdravotníctva 18 11 53,9 0 0 7 4 25,7 0 0,9 

Rektorát 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 

Spolu 166 110 394,23 0 18,87 76 43 105,3 0 17,1 

           

V roku 2014/2015           

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 

prijatých 

študentov 

z toho ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 
programy ES NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 89 60 270,8 0 16,7 60 15 66,2 0 10,4 

Filozofická 53 42 179 0 8 13 9 60 0 0 

Teologická 11 5 33,1   2,4 19 11 28,8   4 

Zdravotníctva 26 17 70,33 0 0 11 8 36 0 0 

Spolu 179 124 553,23 0 27,1 103 43 191 0 14,4 

 
          

Rozdiel 2015 a 2014 -13 -14 -159 0 -8,23 -27 0 -85,7 0 2,7 

Rozdiel v %  -7,3 -11,3 -28,7 0,0 -30,4 -26,2 0,0 -44,9 0,0 18,8 

 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016 

P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. doc. Dr. Bogdan Zbroja Katolícka teológia 23.10.2015 - nie 

2. doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD. Katolícka teológia 23.10.2015 - áno 

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 2 1    

 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016 0     

 Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016      

 Počet inak skončených konaní      

  - zamietnutie      

  - stiahnutie       

  - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 2 1   
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

2 49,5 

   
 



 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016 

P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1.      

2.      

 

 Habilitačné konanie   
V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

 Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016 1 0 

 Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016 1 0 

 Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016 0 0 

 Počet inak skončených konaní  0 0 

  - zamietnutie  0 0 

  - stiahnutie  0 0 

 
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

    

 
Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

 

 
  

 



 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2016 

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 17 2,67 0,83 4,83 2 4 2 10 

Docenta 27 4,58 2,54 10,43 0 1 4 13 

Ostatné 66 6,06 7,31 11,53 0 6 1 51 

Spolu 110 5,17 5,14 10,22 2 11 7 74 

         

Počet miest obsadených bez výberového konania       

Zamestnanec Fyzický počet 
Prepočítaný 

počet 
      

VŠ učiteľ nad 70 rokov 2 1,25       

Ostatní 18 11,93       
Spolu 20 13,18       



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2016    

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

z toho ženy 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

Pedagogická 189,4 20,7 57,4 0 100,7 10,6 94,95 8 24 0 59,25 3,7 

Filozofická 61,8 11,5 14 0 34,8 1,5 19,3 2 3 0 13,8 0,5 

Teologická 43,7 12 10 0 18,8 2,9 6 0 1 0 5 0 

Zdravotníctva 48,1 6,5 17,2 0 18,5 5,9 19,4 1 5 0 10,1 3,3 

Spolu 343 50,7 98,6 0 172,8 20,9 139,65 11 33 0 88,15 7,5 

Podiel v % 100 14,8 28,7 0,0 50,4 6,1 40,7 7,9 23,6 0,0 63,1 5,4 

Spolu v roku 

2015 
373,4 58,0 104,0 0,0 179,7 31,7 150,6 12,6 36,2 0,0 91,3 10,5 

Podiel v % 2015 100 15,5 27,8 0 48,2 8,5 93 8,4 24 0 60,6 7 

Rozdiel 2016 - 

2015 
-30,4 -7,3 -5,4 0 -6,9 -10,8 -10,95 -1,6 -3,2 0 -3,15 -3 

Rozdiel v % 

2016 - 2015 
0,0 -0,7 0,9 0,0 2,2 -2,4 -52,3 -0,5 -0,4 0,0 2,5 -1,6 

Pozn.: Percentuálny podiel v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien       
 



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2015/2016  

a porovnanie s akademickým rokom 2014/2015 

 

V roku 2015/2016          

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 
programy ES NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 146 98 288 0 291 101 50 237 0 281 

Filozofická 28 16 48 0 261 23 11 147 0 90 

Teologická 15 8 62 0 0 11 7 49 0 0 

Zdravotníctva 14 12 72 0 0 11 8 52 0 0 

Rektorát 23 16 104 0 0 21 17 107 0 0 

Spolu 203 134 470 0 552 146 76 485 0 371 

           

V roku 2014/2015          

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 
iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 
programy ES NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 113 61 288 0 171 123 60 270 0 369 

Filozofická  15 9 24 0 262 16 7 77 0 0 

Teologická 19 6 71   5 15 5 92   40 

Zdravotníctva 34 24 158 0 0 31 27 123 0 0 

Spolu 181 100 541 0 438 185 99 562 0 409 

           

Rozdiel 22 34 -71 0 114 -39 -23 -77 0 -38 

Rozdiel v %  12,2 34,0 -13,1 0,0 26,0 -21,1 -23,2 -13,7 0,0 -9,3 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach  

predložených na obhajobu v roku 2016 

Záverečná práca 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Počet 

obhájených 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

z toho ženy 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez PhD. 

z toho ženy 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

(odborníci         

z praxe) 

z toho ženy 

Bakalárska 951 765 938 755 298 155 25 13 44 23 

Diplomová 947 810 930 797 292 143 29 22 3 2 

Dizertačná  54 35 53 34 37 14 0 0 3 2 

Rigorózna 52 46 52 46 45 27 0 0 0 0 

Spolu 2004 1656 1973 1632 672 339 54 35 50 27 

 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015 
V roku 2016 

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 
ADM, ADN, 

AEM, AEN 

BDM, BDN, 

CBA, CBB 
Ostatné Spolu 

Pedagogická 17 28 21 9 0 0 7 0 351 433 

Filozofická 4 2 3 6 0 0 18 3 192 228 

Teologická 23 5 16 2 0 0 1 0 223 270 

Zdravotníctva 1 1 3 4 0 0 4 0 60 73 

Spolu 45 36 43 21 0 0 30 3 826 1004 

           

V roku 2015           

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 
ADM, ADN, 

AEM, AEN  

BDM, BDN, 

CBA, CBB  
Ostatné Spolu 

Pedagogická 24 22 24 16 1 0 3 0 369 459 

Filozofická 7 7 10 5 1 0 7 0 176 213 

Teologická 36 14 7 0 0 0 0   192 249 

Zdravotníctva 2 4 2 5 0 0 3 0 92 108 

Spolu 69 47 43 26 2 0 13 0 829 1029 
           

Rozdiel -24 -11 0 -5 -2 0 17 3 -3 -25 

Rozdiel v % -34,8 -23,4 0,0 -19,2 -100,0 0,0 130,8 0,0 -0,4 -2,4 



 

 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2016 

a porovnanie s rokom 2015 

V roku 2016    

Kategória fakulta Z** Y** X** 

Pedagogická 110 8 1 

Spolu 110 8 1 

    

V roku 2015    

Kategória fakulta Z** Y** X** 

Pedagogická 114 29 1 

Spolu 114 29 1 

    

Rozdiel -4 -21 0 

Rozdiel v % -3,5 -72,4 0,0 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 

1.stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo hudobného umenia  D/E S Bc. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo výtvarnej výchovy  D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo náboženskej výchovy D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo informatiky D/E S Bc. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo hudobnej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo náboženskej výchovy 

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo výtvarnej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo chémie (v kombinácii) D S Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry  

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry D S Bc. 

Pedagogická 1.1.4 Pedagogika Pedagogika D/E S Bc. 

Pedagogická 
1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika 
Predškolská a elementárna pedagogika D/E S Bc. 

Pedagogická 

(Levoča) 
1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika 

Predškolská a elementárna pedagogika 

sociálne znevýhodnených skupín 
D/E S Bc. 

Pedagogická 

(Levoča) 
1.1.6 Špeciálna pedagogika 

Špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých 
D/E S Bc. 

Pedagogická 

(Levoča) 
1.1.7 Liečebná pedagogika Liečebná pedagogika D S Bc. 

Pedagogická 

(Poprad) 
3.3.15 Manažment Manažment D/E S Bc. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D/E S Bc. 

Filozofická 3.1.6 Politológia Politológia D S A Bc. 

Filozofická 3.1.9 Psychológia Psychológia D S A Bc. 

Filozofická 3.2.1 Žurnalistika Žurnalistika D S Bc. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika D S A Bc. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry Germanistika D S N Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Filozofická 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra D S Bc. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia Filozofia D S Bc. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika Religionistka D S Bc. 

Filozofická 2.1.7 História História D S Bc. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D A S Bc. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D N Bc. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo histórie (v kombinácii) D S Bc. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) D S Bc. 

Filozofická 
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                    

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.1 Filozofia 
Anglistika a amerikanistika - Filozofia D A S Bc. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry 
Anglistika a amerikanistika - 

Germanistika 
D A N S  Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.7 História 
Anglistika a amerikanistika - História D A S Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

3.1.6 Politológia 
Anglistika a amerikanistika - Politológia D A S Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.16 Religionistika 

Anglistika a amerikanistika - 

Religionistika 
D A S Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra 

Anglistika a amerikanistika - Slovenský 

jazyk a literatúra 
D A S Bc. 

Filozofická 
2.1.1 Filozofia, 2.1.29 Neslovanské 

jazyky a literatúry 
Filozofia - Germanistika D S N Bc. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 2.1.7 História Filozofia - História D S Bc. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 3.1.6 Politológia Filozofia - Politológia D S A Bc. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 2.1.16 Religionistika Filozofia - Religionistika D S Bc. 

Filozofická 
2.1.1 Filozofia, 2.1.27 Slovenský jazyk a 

literatúra 
Filozofia - Slovenský jazyk a literatúra D S Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.7 História 
Germanistika - História D S N Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

3.1.6 Politológia 
Germanistika - Politológia D S A N Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.16 Religionistika 
Germanistika - Religionistika D S N Bc. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra 

Germanistika - Slovenský jazyk                        

a literatúra 
D S N Bc. 

Filozofická 2.1.7 História, 3.1.6 Politológia História - Politológia D S A Bc. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika, 2.1.7 História Religionistika - História D S Bc. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika, 3.1.6 Politológia Religionistika - Politológia D S A Bc. 

Filozofická 
2.1.16 Religionistika, 2.1.27 Slovenský 

jazyk a literatúra 

Religionistika - Slovenský jazyk                       

a literarúra 
D S Bc. 

Filozofická 
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, 2.1.7 

História 
Slovenský jazyk a literatúra - História D S Bc. 

 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Filozofická 
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, 3.1.6 

Politológia 
Slovenský jazyka a literatúra - Politológia D S A Bc. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine D S Bc. 

Teologická 2.1.1 Filozofia Sociálna filozofia D S Bc. 

Teologická 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D S Bc. 

Teologická        

(Spišské Podhradie) 
3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D S Bc. 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) D S Bc. 

Teologická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) D S Bc. 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo náboženskej výchovy D S Bc. 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Bc. 

Zdravotníctva 7.4.7 Fyzioterapia Fyzioterapia D S Bc. 

Zdravotníctva 
7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve 

Laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve 
D S Bc. 

Zdravotníctva 7.4.1 Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo D S Bc. 

Zdravotníctva 7.4.8 Rádiologická technika Rádiologická technika D S Bc. 

Zdravotníctva 7.4.6 Urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť D S Bc. 

Zdravotníctva 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo D S Bc. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

2. stupeň  

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo hudobného umenia  D/E S Mgr. 

Pedagogická 

(Poprad) 
3.3.15 Manažment Ekonomika a manažment podniku D/E S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo výtvarnej výchovy D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo náboženskej výchovy D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo informatiky D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo hudobnej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo výtvarnej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo biológie (v kombinácii) D S Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Pedagogická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo geografie (v kombinácii) D S Mgr. 

Pedagogická 
1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie D/E S Mgr. 

Pedagogická 1.1.6 Špeciálna pedagogika 
Špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých 
D/E S Mgr. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D/E S Mgr. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca 
Sociálna práca vo verejnej správe 

a sociálne služby 
D S Mgr. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia D/E S Mgr. 

Filozofická 3.1.6 Politológia Politológia D S A Mgr. 

Filozofická 3.1.9 Psychológia Psychológia D S A Mgr. 

Filozofická 3.2.1 Žurnalistika Žurnalistika D S Mgr. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry Anglistika a amerikanistika D S A Mgr. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry Germanistika D S N Mgr. 

Filozofická 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra D S Mgr. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia Filozofia D S A Mgr. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika Religionistka D S Mgr. 

Filozofická 2.1.7 História História D S Mgr. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D A S Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D N Mgr. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo histórie (v kombinácii) D S Mgr. 

Filozofická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) D S A Mgr. 

Filozofická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy                    

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.1 Filozofia 
Anglistika a amerikanistika - Filozofia D A S Mgr. 

Filozofická 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry 
Anglistika a amerikanistika - 

Germanistika 
D A N S  Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.7 História 
Anglistika a amerikanistika - História D A S Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

3.1.6 Politológia 
Anglistika a amerikanistika - Politológia D A S Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.16 Religionistika 

Anglistika a amerikanistika - 

Religionistika 
D A S Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra 

Anglistika a amerikanistika - Slovenský 

jazyk a literatúra 
D A S Mgr. 

Filozofická 
2.1.1 Filozofia, 2.1.29 Neslovanské 

jazyky a literatúry 
Filozofia - Germanistika D S A Mgr. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 2.1.7 História Filozofia - História D S A Mgr. 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 3.1.6 Politológia Filozofia - Politológia D S A Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Filozofická 2.1.1 Filozofia, 2.1.16 Religionistika Filozofia - Religionistika D S A Mgr. 

Filozofická 
2.1.1 Filozofia, 2.1.27 Slovenský jazyk a 

literatúra 
Filozofia - Slovenský jazyk a literatúra D S A Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.7 História 
Germanistika - História D S N Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

3.1.6 Politológia 
Germanistika - Politológia D S A N Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.16 Religionistika 
Germanistika - Religionistika D S N Mgr. 

Filozofická 
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, 

2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra 

Germanistika - Slovenský jazyk                       

a literatúra 
D S N Mgr. 

Filozofická 2.1.7 História, 3.1.6 Politológia História - Politológia D S A Mgr. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika, 2.1.7 História Religionistika -História D S Mgr. 

Filozofická 2.1.16 Religionistika, 3.1.6 Politológia Religionistika - Politológia D S A Mgr. 

Filozofická 
2.1.16 Religionistika, 2.1.27 Slovenský 

jazyk a literatúra 

Religionistika - Slovenský jazyk                        

a literarúra 
D S Mgr. 

Filozofická 
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, 2.1.7 

História 
Slovenský jazyk a literatúra - História D S Mgr. 

Filozofická 
2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, 3.1.6 

Politológia 
Slovenský jazyka a literatúra - Politológia D S A Mgr. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine D S Mgr. 

Teologická 2.1.1 Filozofia Sociálna filozofia D S Mgr. 

Teologická 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D S Mgr. 

Teologická          

(Spišské Podhradie) 
3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D S Mgr. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) D S Mgr. 

Teologická 
1.1.1 Učiteľstvo akademických 

predmetov 
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) D S Mgr. 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 
Učiteľstvo náboženskej výchovy D S Mgr. 

Teologická 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov 

Učiteľstvo náboženskej výchovy  

(v kombinácii) 
D S Mgr. 

Zdravotníctva 7.4.7 Fyzioterapia Fyzioterapia D S Mgr. 

 

 1. a 2. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

Teologická        

(Spišské Podhradie) 
2.1.13 Katolícka teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

 

3. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca D/E S PhD. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca 
Sociálna práca vo verejnej správe                 

a sociálne služby 
D/E S PhD. 

Pedagogická 3.1.14 Sociálna práca Poradenstvo a sociálna komunikácia E S PhD. 

Pedagogická 1.1.10 Odborová didaktika Teória vzdelávania náboženskej výchovy  E S PhD. 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Pedagogická 1.1.10 Odborová didaktika Didaktika hudby E S PhD. 

Filozofická 2.1.9 Slovenské dejiny História (3 roky) D S  PhD. 

Filozofická 2.1.9 Slovenské dejiny História (4 roky) E S PhD. 

Filozofická 2.1.2 Systematická filozofia Systematická filozofia (3 roky) D S PhD. 

Filozofická 2.1.2 Systematická filozofia Systematická filozofia (4 roky) E S PhD. 

Filozofická 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky Teória a dejiny žurnalistiky (3 roky) D S PhD. 

Teologická 3.1.14 Sociálna práca Charitatívna a misijná práca D S PhD. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Katolícka teológia D S PhD. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Katolícka teológia E S PhD. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine D S PhD. 

Teologická 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine E S PhD. 

Zdravotníctva 7.4.7  Fyzioterapia Fyzioterapia D S PhD. 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva  

alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016 

Pozastavené práva 
       

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 
Dátum 

pozastavenia 

Filozofická 3. 
3.2.2 Teória a dejiny 

žurnalistiky 

Teória a dejiny 

žurnalistiky (5 rokov) 
E S PhD. 01.09.2016 

Filozofická 3. 2.1.9 Slovenské dejiny História (5 rokov) E S PhD. 01.09.2016 

Filozofická  3. 2.1.2 Systematická filozofia 
Systematická filozofia   

(5 rokov) 
E S PhD. 01.09.2016 

Teologická  1. 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine E S Bc. 01.09.2016 

Teologická 1. 2.1.1 Filozofia Sociálna filozofia E S Bc. 01.09.2016 

Teologická  1. 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca E S Bc. 01.09.2016 

Teologická  

(Spišské Podhradie) 
1. 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca E S Bc. 01.09.2016 

Teologická (Poprad) 1. 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca E S Bc. 01.09.2016 

Teologická 1. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo etickej 

výchovy (v kombinácii) 
E S Bc. 01.09.2016 

Teologická 1. 
1.1.1 Učiteľstvo 

akademických predmetov 

Učiteľstvo filozofie        

(v kombinácii) 
E S Bc. 01.09.2016 

Teologická 1. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 

výchovy 
E S Bc. 01.09.2016 

Teologická 1. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 

výchovy (v kombinácii) 
E S Bc. 01.09.2016 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva  

alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016 (pokračovanie) 

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 
Dátum 

pozastavenia 

Teologická (Bratislava) 1. 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine E S Bc. 01.09.2016 

Teologická (Bratislava) 2. 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 2.1.1 Filozofia Sociálna filozofia E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická                     

(Spišské Podhradie) 
2. 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo etickej 

výchovy (v kombinácii) 
E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 
1.1.1 Učiteľstvo 

akademických predmetov 

Učiteľstvo filozofie          

(v kombinácii) 
E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 

výchovy 
E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 

výchovy (v kombinácii) 
E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 2.1.13 Katolícka teológia Náuka o rodine E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 2. 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo etickej 

výchovy (v kombinácii) 
E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 1.+2. 2.1.13 Katolícka teológia Katolícka teológia E S Mgr. 01.09.2016 

Teologická 3. 3.1.14 Sociálna práca 
Charitatívna a misijná 

práca 
E S PhD. 01.09.2016 



 

 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 

 a konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2016 

Fakulta Odbor 

Filozofická  Teória a dejiny žurnalistiky 



 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  

- pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016 

Pozastavené práva   

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

   

   

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva  

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti 

Teologická fakulta Katolícka teológia 10.08.2016 

   



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016 

P.č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov                    

(grantová agentúra, 

objednávateľ) 

G
ra

n
t 
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o
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d

n
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k

a
 (

O
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Z
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Č
ís

lo
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n
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á
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p
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k
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Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1.     

do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

1. PF TAČR G Z 
TA0403

1376  

Černák Igor., doc. 

Ing. PhD. 

Výzkum/vývoj metodiky výcviku 

leteckých specialistů L 410UVP-

E20“ 

2014-2017         31 540,97 €  0 € 

2. PF VEGA G D 
2/0126/

16 

Hrkľová Gabriela, 

MVDr. PhD. 

Výskum štruktúry a dynamiky 

prírodných ohnísk kliešťami 

prenášaných nákaz horského typu. 

2016-2019 6 956,00 € 0 € 

3. PF VEGA G D 
1/0430/

15 

Bella Pavel, doc. 

RNDr. PhD. 

Geochronológia jaskynných úrovní 

a rekonštrukcia vývoja reliéfu 

Západných Karpát 

2015-2017 4 269,00 € 0 € 

4. PF VEGA G  D  
2/0193/

15 

Bella Pavel, doc. 

RNDr. PhD. 

Vek, rozsah a hĺbka epizodického 

topenia permafrostu počas 

neskorého pleistocénu – údaje           

z jaskynných klimatických archívov 

Slovenska 

2015-2017           1 223,00 €  0 € 

5. PF VEGA G D 
1/0913/

15 

Juszczyk Stanislaw, 

prof. PhD. 

Mediálna gramotnosť u žiakov 

primárneho vzdelávania v kontexte 

kooperácie rodiny a školy 

2015-2017           2 587,00 €  0 € 

6. PF VEGA G D 
1/0440/

15 

Žilková Katarína, 

doc. PaedDr. PhD. 

Geometrické koncepcie a miskon-

cepcie detí predškolského a škols-

kého veku 

2015-2017           3 892,00 €  0 € 

7. PF VEGA G D 
2/0038/

14 

Tomčíková Ivana, 

Mgr. PhD. 

Adaptačné stratégie na prírodné       

a spoločenské disturbancie 

prebiehajúce v lesnej krajine. 

2014-2017           5 937,00 €  0 € 



 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016 - pokračovanie 

P.č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov                    

(grantová agentúra, 

objednávateľ) 

G
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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 

8. PF VEGA G D 
1/0275/

13 

Hurbánek Pavol, 

Mgr. PhD. 

Tvorba, verifikácia a aplikácia 

priestorových modelov zaľudnenia       

a osídlenia na báze európskych 

služieb pre monitoring krajiny 

2013-2016           8 165,00 €  0 € 

9. PF VEGA G D 
2/0031/

13 

Adamko Rastislav, 

doc. ThDr. PhD. 

CANTUS PLANUS - gregoriánsky 

chorál na Slovensku ako fenomén 

doby. 

2013-2016           4 471,00 €  0 € 

10. PF VEGA G D 
1/0027/

13 

Adamko Rastislav, 

doc. ThDr. PhD. 

Výskum a pramenná edícia graduála 

deponovaného v Slovenskom národ-

nom archíve v Bratislave, fond 

Knižnice Bratislavskej kapituly, 

signatúra Manuscripta 67 

2013-2016           2 067,00 €  0 € 

11. PF KEGA G D 

039UK

F-

4/2016 

Krušinská Martina, 

PaedDr.  PhD. 

Princípy Orffovho Schulwerku a ich 

aplikácia vo vzdelávaní učiteľov 
2016-2018              820,00 €  0 € 

12. PF KEGA G D 
032KU-

4/2016 

Klein Vladimír, doc. 

PaedDr. PhD. 

Podpora inkluzívnej edukácie na 

predprimárnom a primárnom stupni 

školskej sústavy s akcentom na 

sociálne znevýhodnené skupiny 

2016-2018           1 817,00 €  0 € 

13. PF KEGA G D 
030KU-

4/2016 

Janoško Pavol, Mgr. 

PhD. 

Komunikácia a spolupráca s rodinou 

v inkluzívnej škole 
2016-2018           1 684,00 €  0 € 
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v kategórii KV 

14. PF KEGA G D 
015PU-

4/2016 

Dolinská Eva, doc. 

PaedDr. PhD. 

Elektronický mediálny text a detské 

publikum 
2016-2018              776,00 €  0 € 

15. PF KEGA G D 
017KU-

4/2014 

Gejdoš Miroslav, 

doc. PaedDr. PhD. 

Progresívne prvky v materiáloch 

prvého Učiteľského ústavu na 

území Slovenska a ich aplikácia pre 

pedagogiku a odborové didaktiky 

21. storočia 

2014-2016           3 970,00 €  0 € 

16. PF KEGA G D 
002UJS-

4/2014 

Billich, Martin, 

RNDr. PhD. 

Interaktívne elektronické učebné 

materiály na podporu implemen-

tovania moderných technológií do 

vyučovania matematiky a informa-

matiky 

2014-2016           1 300,00 €  0 € 

17. PF KEGA G D 
069UK-

4/2015 

Kováčová Barbora, 

doc. PhD. 

Podpora sociálnej adaptácie 

adolescentov so zdravotným 

znevýhodnením prostredníctvom 

skupinovo orientovanej arteterapie 

2015-2017           2 863,00 €  0 € 

18. PF APVV G D 
APVV-

15-0378  

Žilková Katarína, 

doc. PaedDr. PhD. 

Optimalizácia výučbových materiá-

lov z matematiky na základe 

analýzy súčasných potrieb a schop-

ností žiakov mladšieho školského 

veku 

2016-2020           3 471,00 €  0 € 
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19. FF VEGA G D 
1/0830/

15 

Zeleňák Eugen, 

Mgr. PhD. 
Problematika faktuálneho naratívu 2015-2017 2 928,00 € 0 € 

20. FF VEGA G D 
1/0514/

15 

Marťák Michal, 

PhDr. PhD. 
Martin Mičura - politik a právnik 2015-2017 1 632,00 € 0 € 

21. FF VEGA G D 
1/0480/

15 

Baláková Dana, doc. 

PhDr. PhD. 

Biblická frazeológia v interkultúr-

nom a interjazykovom kontexte 
2015-2017 2 687,00 € 0 € 

22. FF VEGA G D 
1/0192/

14 

Volek Peter, prof. 

Dr. phil. fac. theol. 

Problém realizmu a antirealizmu     

v humanitných vedách 
2014-2016 3 793,00 € 0 € 

23. FF 
Nederlandse 

Taalunie 
G Z 

2016/rv

/01 

Bžoch Adam, prof. 

PhD. 
Nederlandistik 8 2016 2 500,00 € 0 € 

24. FF 
University of 

Innsbruck 
G Z 

ID#573

97 

Labuda Pavol, PhD., 

Volek Peter, prof. 

Dr. phil. fac. theol.  

Timelessness of God (Analytic 

Theology and the Nature of God: 

Integrating Insights from Science 

and Philosophy into Theology) 

1.10.2016

–  

30.6.2018 

2 550,00 € 0 € 

25. TF KEGA G D 
011KU-

4/2015 

Akimjak Amantius, 

prof. PhDr. ThDr. 

PhD. 

Jednotný katolícky spevník a vzťah 

Slovákov k tomuto významnému 

hudobno-duchovnému dedičstvu 

2015-2017 2 073,00 € 0 € 
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26. TF KEGA G D 
034KU-

4/2014 

Ragan Gabriel, prof. 

ThDr. PhD. 

On-line a e-learning príručka 

spevov pre žiakov základných škôl 
2014-2016 5 470,00 € 0 € 

27. TF KEGA G D 
018KU-

4/2014 

Lapko Róbert, doc. 

Róbert Th.D. et PhD. 

Metodika nového prekladu Sv. 

písma do slovenčiny 
2014-2016 2 216,00 € 0 € 

28. TF KEGA G D 
023KU-

4/2016 

Novotný Štefan, 

ThDr. PhD. 

Online kurz interkulturálneho 

prístupu k biblickému textu a jeho 

sociálna aplikácia 

2016-2018 1 685,00 € 0 € 

29. TF Scientia Ars Educatio G Z 

Gr. 

16.10.14 

P.SK 

Ragan Gabriel, prof. 

ThDr. PhD. 

Wyniki badań z teologii katolickiej 

w dziełach młodych pracowników 

nauki z Polski i Słowacji 

2014-2016 6 000,00 € 0 € 

30. TF Scientia Ars Educatio G Z 

Gr. 

17.10.14 

P.SK 

Jenčo Ján, doc. 

ThDr.  

Analiza filozofii socialnej w 

dziełach naukowych na Słowacji, w 

Polsce i Czechach 

2014-2016 5 000,00 € 0 € 

31. TF Scientia Ars Educatio G Z 

Gr. 

18.10.14 

P.SK 

Jenčo Ján, doc. 

ThDr.  

Badania naukowe w teologii 

praktycznej w dzielach autorzy 

Wiszehradzkiej czwórki 

2014-2016 5 000,00 € 0 € 

32. TF 
Nadácia Kňazského 

seminára 
G D 

Gr. 

15.11.16 

Štefaňak Ondrej, 

doc. PhDr. PhD. 

Premeny religiozity mládeže Spiš-

skej diecézy – dynamický výskum 
2016-2018 1 000,00 € 0 € 

33. TF 
Nadácia Kňazského 

seminára 
G D 

Gr.21.1

0.14 

Majda Peter, ThDr. 

PhD. 

Znaky časov v dielach teológov 

Kňazského seminára biskupa J. 

Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - 

Spišskom Podhradí 

2014-2016 1 500,00 € 0 € 
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34. TF Scientia Ars Educatio G Z 
23.10.16 

P.SK 

Holubčík Jozef, 

ICLic.  

Výsledky výskumov zo systematic-

kej a praktickej teológie v dielach 

teológov Vyšehradskej štvorky 

2016-2019 8 000,00 € 0 € 

35. TF Scientia Ars Educatio G Z 
G-

05/2013 

Pramuka Ján, PhDr. 

PhD. 

Nové aspekty v sociálnej práci           

v kontexte sociálnej náuky Cirkvi 
2013-2016 1 000,00 € 0 € 

36. TF Scientia Ars Educatio G Z 

Gr. 

15.10.14 

P.SK 

Bieľak Jozef, prof. 

PhD. 

Teológia sociálnej práce v dielach 

slovenských, poľských a českých 

teológov 

2014-2017 1 000,00 € 0 € 

37. TF Scientia Ars Educatio G Z 

Gr. 

20.10.14 

P.SK 

Štefaňak Ondrej, 

doc. PhDr. PhD. 

Výsledky výskumov z katolíckej 

teológie po Druhom vatikánskom 

koncile v teologickom prostredí        

v Spišskej Kapitule - Spišskom 

Podhradí 

2014-2016 22 000,00 € 0 € 

38. FZ 

Chiltern 

International, 

s.r.o.Praha 

G Z 

Sotio 

a.s. 

Praha 

CZ  

2012-

002814-

38  

protoko

l SP005 

Lacko Anton, prof. 

MUDr. CSc.  

Randomizované, dvojito zaslepené, 

multicentrické klinické skúšanie 

fázy III s paralelnými skupinami, na 

zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti 

DCVAC/PCa v porovnaní s place-

bom u mužov s metastatickým 

kastračne rezistentným karcinó-

mom prostaty vhodných na chemo-

terapiu prvej línie 

2014-2019 5 280,00 € 0 € 
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39. FZ KEGA  G D 
029KU-

4/2016 

Kopáčiková Mária, 

doc. PhDr. PhD. 

Empirická štúdia vplyvu 

klimaktéria na zdravie žien 
2016-2018 1 797,00 € 0 € 

40. FZ 
Občianske združenie 

Za zdravší život 
G D 

zml.160

/2016 

Hudáková Zuzana, 

doc. PhDr. PhD. 
Zdravý chrbátik 2016-2020 1 600,00 € 0 € 
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1. PF ERASMUS+ G Z 

2014-1-

PL01-

KA203-

003571 

Černá Ľubica, doc. 

Ing. PhD. 
European Eastern University 2014-2016 370,00 € 0 € 

2. PF ERASMUS+ G Z 

2014-1-

SK01-

KA200-

000491 

Kollárová Eva, 

PhDr. PhD. 
Russian Online 2015-2017 8 202,84 € 0 € 

3. PF ERASMUS+ G Z 

2016-2-

PL01-

KA205-

027375  

Lisník Anton, doc. 

PhD. 

Multiculturalism in the face of 

cultural identity - youth educational 

projects 

2016-2017 17 398,00 € 0 € 

4. FZ EEIG Brusel G Z 

EEIG-

EU/16.1

0/12 

Moraučíková Eva, 

PhDr. PhD. 

Training for Midwives in the Area 

of New Strategies and Trends in 

Labor Management 

2012-2016 1 000,00 € 0 € 

5. 

R
ek

to
rá

t 

ECO-INVEST, a.s., 

Ružomberok 
G D  

ZML. 

69/2015 

RE/01 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 

Dar na pokrytie nákladov súvisiacih 

s poskytovaním VŠ 
2016 100 000,00 € 0 € 
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6. 

R
ek

to
rá

t 

RITRO Invest spol. 

s.r.o., Poprad 
G D  

ZML. 

1/2017 

RE 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
Neúčelový dar 2016-2017 8 000,00 € 0 € 

7. 

R
ek

to
rá

t 

SAAIC, Bratislava G D 

ZML. 

284/201

6 RE 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
ERASMUS+ 2016-2018 27 203,00 € 0 € 

8. 

R
ek

to
rá

t 

SAAIC, Bratislava G Z 

ZML. 

130/201

5 RE 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
ERASMUS+ 2015-2017 118 381,00 € 0 € 

9. 

R
ek

to
rá

t 

SAAIC, Bratislava G Z 

ZML. 

130/2015 

RE 

dodatok 

č. 2 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
ERASMUS+ 2015-2018 280,00 € 0 € 
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11. 

R
ek

to
rá

t 

SAAIC, Bratislava G Z 

ZML. 

284/201

6 RE 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
ERASMUS+ 2016-2018 192 342,00 € 0  € 

12. 

R
ek

to
rá

t 

Tuzemské dary  a 

zbierky 
G D    

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 

Neúčelove dary - Univerzitná 

knižnica 
2016 1 080,00 € 0 € 

13. 

R
ek

to
rá

t 

Tuzemské dary  a 

zbierky 
G D   

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 
Neúčelove dary 2016 401,73 € 0 € 

14. 

R
ek

to
rá

t 

FOND NA 

PODPORU 

UMENIA, Bratislava 

G D 

Zmluva 

č.16-

613-

03081 

Jarab Jozef, prof. 

ThDr. PhD. 

Informačná podpora priorít VVaV 

nákupom odbornej literatúry podľa 

profilu štúdia na KUvRK - akvizícia 

knižničného fondu 

2016 4 700,00 € 0 € 



 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2016 

Kategória 

výkonu 
Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie 

Termín 

realizácie 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´ Intorcia; J. S. Bach: Toccata und Fuge d-Moll, BWV 565; G. Caccini: Ave Maria; 

D. Zipoli: All´Offertorio; C. Franck: Choral Nr. 3, a minor; B. Galuppi: Sonata in d-minor; P. Eben: Motto 

Ostinato; J. Utterbach: Just a Closer Walk With Thee; L. Vierne: Symphony No. VI; J. Langlais: Epilogue 

on a Theme by Frescobaldi for Pedal Solo; P. Yon: Humoresque "L´Organo Primitivo"; M. E. Bossi: Studio 

sinfonico; 

Bratislava 25.08.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Ampullinity - rez; Tech. popis: 2014, betón - zváraná oceľ, 150x121x30 cm, Poprad 22.11.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Cena Kriváň; Tech. popis: 2008, kameň - zváraná oceľ, 45x50x13 cm, Poprad 22.11.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Chefrénkriváň; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Kriváňchefrén III.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Kriváňchefrén II.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Kriváňchefrén I.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Kriváň v Gíze II.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Kriváň v Gíze I.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Rez Kriváňom II.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZXV Biarinec Rastislav Rastislav Biarinec: Rez Kriváňom I.; Tech. popis: 2006, počítačová grafika, 100x70 cm, Poprad 15.06.2016 

ZVV Biarinec Rastislav Umenie Tatier (14. decembra 2016 - 29. januára 2017, Poprad, Slovensko); Poprad 14.12.2016 

ZYV Biarinec Rastislav TA - tri (15.4. - 12.6.2016, Poprad, Slovensko); Poprad 15.04.2016 

ZXV Kudlička Ján Ján Kudlička: Stalaktit; Tech. popis: Svetelný objekt na klinike, 2016, sklo, kov, v. 250 cm. 
Liptovský 

Mikuláš 

December 

2016 

ZXV Kudlička Ján Ján Kudlička: Dialóg; Tech. popis: Objekt (2 ks) vo verejnom priestore, 2016, kov, email, v. 340 cm. Martin Máj 2016 

YVX Kudlička Ján SREBREM PISANE : IV Międzynarodowy plener interdyscyplinarny (23. 8. 2016, Tarnowskie Góry); Tarnowskie Góry 23.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection - Levoča, Slovakia (Ján Valach); S. Šurin: Fanfares; P. Eben: Sweet Chains of 

Love; C. Franck: 3er. choral en la menor; G. Litaize: Prelude no. XVIII; A. Guilmant: Premiére Sonate, Op. 

42 pour le Grand Orgue; 

Bergara 15.10.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection from Levoča, Slovakia (Ján Valach); J. S. Bach: Wachet auf, ruf uns die 

Stimme, BWV 645, Fantasy and fugue g minor, BWV 542; P. Eben: Sweet Chains of Love; S. Šurin: 

Fanfares; G. Litaize: Prelude no. XVIII; A. Guilmant: Premiére Sonate, Op. 42 pour le Grand Orgue; 

Deba 14.10.2016 
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ZZX Šurin Stanislav 

Bunte Sammlung aus Levo a Slowakei; J. S. Bach: Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645, Passacaglia 

BWV 582; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II; P. Eben: Sweet Chains of Love; S. Šurin: Fanfares; J. Strejc: 

Sonata I; 

Modena 04.10.2016 

ZZX Šurin Stanislav 
Anonyme: Codex de Levoca; Stanislav Šurin: Fanfares; Petr Eben: Les douces chaînes de l´Amour; 

Alexandre Guilmant: Sonate no 1 en ré mineur; 
Paríž 01.10.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Bunte Sammlung aus Levoča - Slowakei (Ján Valach); J. G. Walther: Koncet h-moll; J. S. Bach: Wachet auf 

ruft uns die Stimme BWV 645, Fantazja i Fuga g-moll BWV 542, Auf meinem Lieben Gott BWV 646, 

Passacaglia c-moll BWV 582; 

Wołów 18.09.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Collezione miscellanea da Levoča, Slovakia; J. S. Bach: Nun, komm, der Heiden Heiland-BWV 659, 

Passacaglia in do minore-BWV 582; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata II, op. 65 n. 2; P. Eben: 

Improvvisazione su "Madre Maria di Trnava; J. Strejc: Sonata I; 

Benátky 04.09.2016 

ZZZ Šurin Stanislav 

Buntes Tabulaturbüchlein (Ján Valach); J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, Passagaclia 

c-Moll BWV 582; P. Eben: Die süßen Ketten der Liebe; S. Šurin: Improvisation; J. Strejc: Sonata I; L. 

Vierne: Symphonie No. 3 op. 28 - Adagio; 

Graz 28.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 
S. Šurin: Fanfares; P. Eben: Die süßen Ketten der Liebe; Ľ. Rajter: Preludium per organo; F. Schmidt: O 

ewigkeit, du Donnerwort; L. Janáček: Adagio, Postludium; M. E. Bossi: Chant du soir; 
Bergen 17.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection from Levoča, Slovakia (Ján Valach); J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die 

Stimme (BWV 645), Fantasy and Fugue in G minor (BWV 542); F. Mendelssohn-Bartholdy: Organ Sonata 

in C minor, Op. 65, No. 2; G. Litaize: Prelude No. 18; J. Strejc: Sonata No. 1; 

Bergen 16.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

S. Šurin: Fanfares; P. Eben: Die süßen Ketten der Liebe; Ľ. Rajter: Preludium per organo; F. Schmidt: O 

Ewigkeit, du Donnerwort; L. Janáček: Adagio; M. E. Bossi: Chant du soir; A. Guilmant: Premiére Sonate, 

Op. 42 pour le; 

Leipzig 13.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

P. Attaingnant: Tourdion; G. Caccini: Ave Maria; J. S. Bach: choral "Auf meinen lieben Gott", Fantasie und 

Fuge g-moll (BWV 542); Europäische Barocksuite; S. Šurin: Fanfares; A. Hovhannes: Prayer of Saint 

Gregory; P. Eben: Die süßen Ketten der Liebe; M. Rühmann: Die Verheißungen der Sehnsucht; L. Janáček: 

Postludium; Volksweisen aus aller Welt; 

Bad Doberan 05.08.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Kolekcja utworów z Levočy na Słowacji; J. S. Bach: opracowanie chorału "Wachet auf ruf uns die 

Stimme", BWV 645, Fantasia et Fuga g, BWV 542; L. Janáček: Adagio, Postludium; M. E. Bassi: Chant du 

soir; L. Vierne: III Symphonie pour grand orgue op. 28r Grand Orgue; 

Varšava 24.07.2016 
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ZZX Šurin Stanislav 

J. G. Walther: Koncert h-moll; J. S. Bach: Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 645, Passacaglia, BWV 

582; M. Schneider-Trnavský: Prelude Nr. 27 (c-moll), Prelude Nr. 40 (f-moll); S. Šurin: Fanfares; P. Eben: 

Sweet Chains of Love; M. E. Bassi: Chant du soir; J. Strejc: Sonata I; 

Varšava 23.07.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection from Levoča (Jan Valach); J. S. Bach: Wachet auf ruf uns die Stimme, BWV 

645, Passacaglia, BWV 582; M. Schneider-Trnavský: Prelude Nr. 27 (c minor), Prelude Nr. 40 (f minor); S. 

Šurin: Fanfares; P. Eben: The Sweet Chains of Love; M. E. Bassi: Chant du soir; A .Guilmant: Première 

Sonate, Op. 42 pour Grand Orgue; 

Brusel 19.07.2016 

ZZX Šurin Stanislav The Miscellaneous collection from Levoča; Chaource 17.07.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection from Levoča Slovakia; L. C. Daquin: VIII. Noël; J. S. Bach: Passacaglia c mol, 

BWV 582; M. Schneider-Trnavský: Prelude Nr. 27 (c minor), Prelude Nr. 40 (f minor); S. Šurin: Fanfares; 

P. Eben: Sweet Chains of Love; M. E. Bossi: Chant du soir; A. Guilmant: Premiére Sonate, Op. 42 pour le 

Grand Orgue; 

Saint-Florentin 15.07.2016 

ZZZ Šurin Stanislav 

Bud´te Sammlung aus Levoča (Ján Valach); P. Pantaleon Roškovský: Praelude, Fuga finaliter cum 

coronaliter; J. Gottfried Walther: Konzert h-Moll, Variationen über "Jesu meine Freunde"; J. S. Bach: 

Wachet aur ruft uns die Stimme, BWV 645, Fantasie und Fuge g-Moll, BWV 542; 

Dresden 29.06.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

J. S. Bach: Fantasie und Fuge G-Moll, BWV 542, Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 645; C. 

Monteverdi: Cantate Domino canticum novum; H. Purcell: Magnificat; J. S. Bach: Der Geist hilft unsrer 

Schwachheit auf; Bunte sammlung aus Levoča Slowakei (Ján Valach);  R. Schumann: An die Sterne; E. 

Ešenvalds: Only in sleep; S. Šurin: Fanfares; J. Strejc: Sonata I.; O. Gjeilo: Second Eve, Northern lights; H. 

Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes; 

Berlin 26.06.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Bunte Sammlung aus Levoča (Jan Valach); P. Pantaleon Roškovský: Praelude, Fuga finaliter cum 

coronaliter; J. G. Walther: Konzert h-moll; J. S. Bach: "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (BWV 645), 

Fantasie und Fuge g-moll (BWV 542); 

Lenzen 25.06.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Tuntematon säveltäjä: Kokoelma pienimuotoisia sävellyksiä Levocan kaupungista; J. S. Bach: Wachet auf, 

ruft uns die Stimme BWV 645, Fantasia ja fuuga g-molli BWV 542; F. Mendelssohn-Bartholdy: 

Urkusonaatti Nr. 2 c-molli, op. 65 Nr 2; S. Surin: Fanfares; G. Litaize: Preludi Nr. 18; J. Strejc: Sonaatti Nr. 

1; 

Joensuussa 05.06.2016 
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ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection de la ciutal Levoca (transcipció Ján Valach); J. S. Bach: Fantasia i fuga en Sol 

menor BWV 542, Wachet auf ruf uns die Stimme BWV 645; C. Franck: Coral numero 3 en La menor; G. 

Litaize: Preludi numero XVIII; S. Surin: Fanfares; A. Martorell: 

Palma 03.05.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

The Miscellaneous collection from Levoca (transkrypcja Jan Valach); J. S. Bach: Fantazja i fuga g-moll 

BWV 542, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645; C. Franck: III Chorał a-moll; G. Litaize: Prelude nr 

XVIII; S. Surin: Fanfares; J. Strejc: Sonata I; 

Krakov 17.04.2016 

ZZX Šurin Stanislav 

Dalla collezione di Levoča (trascrizioni di Ján Valach); J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 

645, Fantasia e fuga in sol minore BWV 542; F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata in do minore op. 65 n.2; S. 

Šurin: Fanfares; G. Litaize: Prélude no XVIII; J. Strejc: Sonata I; 

Mendrisio 10.04.2016 

ZZX 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Toccata and Fugue in d-minor BWV 565; G. Cacini: Ave 

Maria; D. Zipoli: All´Offertorio; C. Franck: Chorale No. 3 in a-minor; B. Galuppi: Sonata in d-minor; P. 

Eben: Moto Ostinato from "Sunday Music"; J. Utterbach: Just a Closer Walk With Thee from "Jazzmuze"; J. 

Langlais: Epilogue on a Theme by Frescobaldi for Pedal Solo; P. Yon: Humoresque "L´Organo Primitivo"; 

M. E. Bossi: Studio sinfonico; 

Valašské Meziříčí 08.11.2016 

ZZX 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Pièce d´Orgue BWV 572; G. Cacini: Ave Maria; D. Zipoli: 

All´Offertorio; C. Franck: Chorale No. 3 in a-minor; B. Galuppi: Sonata in d-minor; P. Eben: Moto 

Ostinato from "Sunday Music"; J. Utterbach: Just a Closer Walk With Thee from "Jazzmuze"; J. Langlais: 

Epilogue on a Theme by Frescobaldi for Pedal Solo; P. Yon: Humoresque "L´Organo Primitivo"; M. E. 

Bossi: Studio sinfonico; 

Everett, 

Washington 
30.09.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Pièce d´Orgue BWV 572; D. Zipoli: All´Offertorio; C. Franck: 

Chorale No. 3 in a minor; B. Galuppi: Sonáta d moll; P. Eben: Moto Ostinato z "Nedeľnej hudby"; J. 

Utterbach: Just a Closer Walk With Thee from "Jazzmuze"; J. Langlais: Epilogue on a Theme by 

Frescobaldi for Pedal Solo; G. Cacini: Ave Maria; M. E. Bossi: Studio sinfonico; 

Trstená 11.09.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Pièce d´Orgue; G. Cacini: Ave Maria; D. Zipoli: 

All´Offertorio; C. Franck: Chorál č. 3 a moll; B. Galuppi: Sonáta d moll; P. Eben: Moto Ostinato zo Sunday 

Music"; J. Utterbach: Just a Closer Walk With Thee; J. Langlais: Epilogue; P. Yon: Humoresque "L´Organo 

Primitivo"; M. E. Bossi: Studio sinfonico; 

Banská Bystrica 07.09.2016 
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ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Pièce d´Orgue BWV 572; G. Cacini: Ave Maria; D. Zipoli: 

All´Offertorio; C. Franck: Chorál č. 3 a mol; B. Galuppi: Sonáta d mol; P. Eben: Moto Ostinato; J.Utterbach: 

Just a Closer Walk with Thee z "Jazzmuze"; L. Vierne: Symfónia č. 6; P. Yon: Humoresque "L´Organo 

Primitivo"; J. Langlais: Epiloque na Frescobaldiho tému pre pedálové sólo; 

Dolný Kubín 04.09.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

A. Valente: Lo Ballo dell´Intorcia; J. S. Bach: Pièce d´Orgue, BWV 572; G. Cacini: Ave Maria; D. Zipoli: 

All´Offertorio; C. Franck: Chorál č. 3, a mol; B. Galuppi: Sonáta d mol; P. Eben: Moto Ostinato; 

J.Utterbach: Just a Closer Walk with Thee from "Jazzmuze"; P. Yon: humoresque "L´Organo Primitivo"; J. 

Langlais: epilóg na tému G. Frescobaldiho pre pedálové sólo; 

Piešťany 16.08.2016 

ZXV 
Di Fiore David 

Gerhard 

R. Adamko: Naše dary; Ave Maris Stella; J. S. Bach: kantata 78; americké spirituály: He´s got the whole 

world, Swing Lo Sweet Chariot; P. Inwood: Misericordiae Sicut Pater; 
Banská Bystrica 19.06.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 
Vladislav "Slnko" Šarišský: Gloria; J. L. Bella: Requiem c mol; Louis Vierne: Solemn Mass; Trnava 12.06.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

J. S. Bach: Toccata a fúga d-mol; R. Adamko: Naše dary; M. Frisina: Anima Christi; J. S. Bach: prelúdium 

g-mol; Ave Maris Stella; W. Boyce: Alleluia; J. Arcadelt: Ave Maria; americké spirituály: He´s got the 

whole world, Swing Lo Sweet Chariot; T. Susato: Mohrentanz; 

Banská Bystrica 10.06.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

M. A. Charpentier: Te Deum Laudamus; J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier; G. F. Händel: Concerto 

No. V in F major Larghetto-Allegro-alla Siciliana-Presto, P. Machajdík: Portus Pacis, D. Zipoli: 

all´Offertorio; C. Franck: Chorale No 3 in a-minor; J. Utterback: Just a Closer Walk With Thee; H. Mulet: 

Rosace; J. Langlais: Epilogue on a theme of Frescobaldi for pedal solo; 

Ružomberok 15.05.2016 

ZZV 
Di Fiore David 

Gerhard 

L. Vierne: Marche Episcopale; P. Cantiones: Personet Hodié; P. Bebeneck: Missa de Misericordiae; Z. 

Mikula: Daj Boh šťastia tejto zemi, Satie/Carpenter: The First Nowell; W. Boyce: Alleluia; Koleda: Búvaj 

dieťa krásne; J. Guldán: O Sanctissima.; F. Gruber: Tichá noc; Koleda: Veselej vianočnej doby; 

Banská Bystrica 06.01.2016 

ZXV Palovičová Stefka 

A. Dvořák: Milostní písně, op.83; A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op.32,38; G. Dusík: Lebo tu, lebo tam, 

Letelo vtáča nad nami, Zatancuj si so mnou holubička, Len bez ženy; F. Loewe: Get mi to the Church on 

time, The Rain in Spain; A. L. Webber: Think of me; 

Ružomberok 17.06.2016 

ZXV Palovičová Stefka 

W. A. Mozart: ária In uomini, in soldati; V. Bellini: výber piesní zo zbierky Composizioni da camera; A. 

Dvořák: výber piesní z cyklu V národním tónu; V. Bellini: výber piesní zo zbierky Composizioni da 

camera; G. F. Händel: ária Achsah "o hätt ich Jubals Harf; M. A. Cesti: recitatív a ária Silandry "Addio 

Corinndo"; V. Kubička: cyklus piesní Quatro canzoni su versi; W. A. Mozart: ária Zerliny "Batti, Batti o 

bell Masetto"; G. Rossini: ária Matildy "Sombre forêt; 

Ružomberok 17.06.2016 
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ZXV Palovičová Stefka 

J. Hatrík: Hory, hory zelené; A. Dvořák: Voda a pláč; L. Perosi: Laudate Dominum; ... podľa programu 

koncertu; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: hra na klavír; Rozsah: 40 min.; Dátum 

zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.05.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 

Plagát, program koncertu 

Ružomberok 05.05.2016 

ZZV Palovičová Stefka 

G. Dusík: Letelo vtáča nad nami; G. Dusík: Zatancuj si so mnou holubička; G. Dusík: Lebo tu, lebo tam; G. 

Dusík: Len bez ženy; F. Loewe: Get me to the Church on time; F. Loewe: The Rain in Spain; I. Bázlik: 

Kuchárska scéna z opery Polepetko; 

Levoča 02.05.2016 

ZXV Palovičová Stefka 

Ch. W. Gluck: ária O del mio dolce ardor; A. Lotti: Pur dicesti, o bocca bella; L. Vinci: ária Teco, si; G. 

Donizzeti: Cyklus piesní Ov´e la voce magica; E. H. Grieg: Ein Schwan, Beim Sonneuntergang; J. Haydn: 

ária Dove fuggo; P. Martinček: cyklus piesní Tvár pri tvári; J. Beneš: piesne z cyklu Il sogno di Popea; B. 

Smetana: Což ta voda - ária; P. I. Čajkovskij: Arioso - ária; 

Ružomberok 25.04.2016 

ZXV Palovičová Stefka J. Hatrík: Keby moje nôžky; G. Dusík: Zatancuj si so mnou holubička; Ružomberok 19.04.2016 

ZZV Palovičová Stefka 
J. Hatrík: Keby moje nôžky; G. F. Händel: Dignare; G. Dusík: Zatancuj si so mnou holubička; A. Moyzes: 

Trávnice op 42, časť Bola som na hubách; ... podľa repertoáru súťažiacich; 
Ružomberok 13.04.2016 

ZXV Palovičová Stefka 
J. Hatrík: Keby moje nôžky; G. F. Händel: Dignar; G. Dusík: Zatancuj si so mnou holubička; J. Rosinský: 

Matka Pána; ... podľa repertoáru súťažiacich; 
Ružomberok 07.04.2016 

ZXV Palovičová Stefka S. Mach: Ave Maria; A. Dvořák: Ave Maria; Ružomberok 08.03.2016 

ZXV Palovičová Stefka A Scarlatti: Se Florindo è fedele; W. A. Mozart: ária Monostata z opery Čarovná flauta; Ružomberok 23.02.2016 

ZXV Palovičová Stefka F. Chopin: Prelúdium č. 4; F. Chopin: Prelúdium č. 7; Ružomberok 09.02.2016 

YXY Hochel Peter Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina; Bratislava 01.12.2016 

ZZY Hochel Peter Giacomo Puccini: Bohéma; Košice 30.09.2016 

ZZY Hochel Peter Nikolaj Rimskij Korsakov: Mozart a Salieri; Marián Lejava: Bohom milovaný; Košice 13.05.2016 

ZZY Hochel Peter Georg Friedrich Händel: ALCINA; Košice 26.02.2016 

ZZV Hochel Peter Skladby podľa repertoáru súťažiacich; Vráble 25.04.2016 

ZXV Hochel Peter 
Anonym: Nitida stella; J. S. Bach/arr.; Peter Hochel: Air; John Rutter: For the beauty of the earth; Tom 

Fettke: The Majesty and Glory of Your Name; Negro spiritual/Arr. Henry Smith: Ride the Chariot; 
Bratislava 23.06.2016 

YYV Vernusová Ivana 

Jesu dulcis memoria - hymnus s bourdonom; Alleluia. Ave benedicta Maria - organum; Ave maris stella - 

antiphona; Flos Carmeli - hymnus; Virgo Dei Genetrix - hymnus s bourdonom; Conditor alme siderum - 

hymnus; 

Košice 27.01.2016 
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YYV Vernusová Ivana 
Pavol Krška: Tichá noc, svätá noc; Jozef Koreš: Bolero; Leonard Cohen: Hallelujah; Pavol Krška: Narodil 

sa Kristus Pán, Vstávajte, pastieri; 
Hrboltová 03.01.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
J. S. Bach: Prelúdium a fúga D dur, BWV 532; J. Boëlman: Gotický menuet; O. Messiaen: La nativité du 

seigneur - IV - Le Vebe; Ch. M. Widor: Toccata from Simphony, č. 5; 
Levoča 09.11.2016 

ZZX Kopnický Miroslav J. Ch. Pepusch: Voluntary; J. S. Bach: Fantázia a fúga g mol, BWV 542; M. Sawa: B-A-C-H; Stary Sambyr 30.10.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
J. S. Bach: Prelúdium a fúga a mol, BWV 543; A. G. Ritter: Sonáta a mol, opus 23; J. K. Vaňhal: Fuga C dur; 

M. Reger: Introdukcia a Passacaglia d mol; 
Levoča 02.09.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
F. Tunder: Canzona; J. S. Bach: Prelúdium a fúga g mol, BWV 535; J. Rosinský: Fantázia na Veni Sancte, 

opus 313; I. Zeljenka: Pulzácia; 
Levoča 15.08.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
J. G. Walther: Concerto h mol; J. S. Bach: Prelúdium a fúga G dur, BWV 541; P. Eben: Sladké okovy lásky; 

M. Dupré: Prelúdium a fúga; 
Levoča 14.07.2016 

ZZX Kopnický Miroslav 
J. S. Bach: Prelúdium a fúga C dur, BWV 547; C. Franck: Cantabile; M. Dupre: Prelúdium a fúga; Ch. M. 

Widor: Tocca from Symphony č. 5; 
Sambir 12.06.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
J. Ch. Pepusch: Voluntary; Johann Sebastian Bach: Prelúdium a fúga c mol, BWV 546; C. Franck: Chorál a 

mol; J. M. Michel: Toccata jazzica; 
Levoča 07.05.2016 

ZZV Kopnický Miroslav 
J. G. Walther: Koncert a mol; J. S. Bach: Prelúdium a fúga G dur, BWV 550; C. Franck: Cantabile; P. Eben: 

Nedělní hudba - Fantazia I.; 
Levoča 08.04.2016 

ZZX Kopnický Miroslav F. Tunder: Canzona; J. S. Bach: Prelúdium a fúga C dur; J. Rosinský: Fantázia na Veni Sancte op. 313; Sambir 03.01.2016 

ZXV Žiarna Miriam 

Juraj Paulín Bajan: Ave Jesu, summe bonus, Quis amor pulsat meum cor;Anton Aschner: Lauda Sion 

Salvatorem; Pavol Neumüller: Stabat Mater; Anton Aschner: Arma bella; Mikuláš Schneider-Trnavský: 

Ave Maria; Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc I, II; Peterr Hochel: Ubi caritas; Rastislav 

Dubovský: Ave Maria; 

Warszawa 03.03.2016 

ZXX Žiarna Miriam 
Pietro Mascagni: Intermezzo Vocale Dalla "Cavaleria Rusticana"; Franz Schubert: Ave Maria; Ennio 

Morricone: C´Era una volta il west; 

Valguarnera 

Caropepe 
20.08.2016 

ZXV Žiarna Miriam 
Pietro Mascagni: Ave Maria; Peter Hochel: Ubi caritas; Negro spiritual/Arr. Henry Smith: Ride the 

Chariot; 
Bratislava 23.06.2016 

ZZV Žiarna Miriam Ivan pl. Zajc: Ave Maris Stella, op. 567; Francesco Durante: Vergin tutto amor; Antonio Vivaldi: Gloria; Ružomberok 11.12.2016 

ZXV Žiarna Miriam 
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op. 32, 38 - Jablko, Dyby byla kosa nabróšená; Andrew Lloyd 

Webber: Thing of me; Negro spiritual/Arr. Henry Smith: Ride the Chariot; 
Ružomberok 17.06.2016 
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ZXV Žiarna Miriam 
M. Schneider-Trnavský: Nesadaj, sláviček; M. Schneider-Trnavský: Sokolíčku, sokol; W. A. Mozart: Ave 

verum corpus; 
Ružomberok 23.02.2016 

ZZV Žiarna Miriam Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; Ružomberok 08.05.2016 

ZZV Žiarna Miriam Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; Levoča 02.05.2016 

ZZV Žiarna Miriam 
Pietro Mascagni: Ave Maria; Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, 

Agnus Dei; 
Dolný Kubín 26.06.2016 

ZXV 
Procházková 

Martina 
Georg Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen; Franz Schubert: Ave Maria; Bratislava 23.06.2016 

ZXV 
Procházková 

Martina 
Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; Ružomberok 08.05.2016 

ZXV 
Procházková 

Martina 

Georg Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen; Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, 

Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; 
Dolný Kubín 26.06.2016 

ZXV 
Procházková 

Martina 

Antonín Dvořák: Milostní písně, op. 83 - Nad krajem vévodí lehký spánek, Kol domu sa teď potácím, 

kdes bydlívala; Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op. 32, 38 - Jablko, Dyby byla kosa nabróšená; 
Ružomberok 17.06.2016 

ZZV 
Procházková 

Martina 

Frederick Loewe: My Fair Lady - I could have danced all night; Gioacchino Rossini: Petite messe 

solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; 
Levoča 02.05.2016 

ZXV 
Procházková 

Martina 
Antonín Dvořák: Moravské Dvojzpěvy Op. 32 - Dyby byla kosa nabróšená, Holub na javoře; Ružomberok 09.04.2016 

YZV Bednáriková Janka 

Gregoriánsky chorál: Misericordias Domini - responsorium brevis, Miserere mihi Domine - introitus, 

Domine Dominus noster - graduale, Diffusa este gratia - alleluia, Nemo te condemnavit - commnio, 

Misericordia Domini - introitus, Salve Mater - hymnus; 

Bratislava 21.10.2016 

ZZX Bednáriková Janka 

Misericordia Domini - responsorium brevis, Miserere mihi Domine - introitus, Salve Mater misericordiae 

- antiphona; Qui mihi minstrat - introitus, Gloria, laus et honor - hymnus, Ave Maria - sequentia, Regina 

mundi - antiphona, Diffusa est gratia - communio; Alleluia. Veni electa, Salve Regina - antiphona, Flos 

Carmeli - hymnus, Ave maris stella - antiphona, Virgo Dei Genitrix - hymnus; Johannes postquam senuit 

- conductus, Conditor alme siderum - hymnus, Alleluia. Ave benedicta Maria - organum; Janko 

Silan/Rastislav Adamko: Zem, more, nebo, obloha; Rastislav Adamko: Len v tajomstve ticha; Mariano 

Garau: Magnificat; Eugenio Costa/Paul Inwood: Misericordes sicut Pater; 

Győr 25.09.2016 

XZV Bednáriková Janka 
Gregoriánsky chorál: Jesu dulcis memoria - hymnus; Alleluia. Ave benedicta Maria - organum; Ave maris 

stella - hymnus; Flos Carmeli - hymnus; Virgo Dei Genitrix - hymnus; Conditor alme siderum - hymnus; 
Košice 27.01.2016 
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ZXV Adamko Rastislav Georg Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen; Pietro Mascagni: Ave Maria; Dolný Kubín 26.06.2016 

ZXV Adamko Rastislav 
George Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen; Franz Schubert: Ave Maria; Gabriel Fauré: 

Berceuse; Pietro Mascagni: Ave Maria; Peter Hochel: Ubi caritas; Ján Levoslav Bella: Pieseň bez slov; 
Bratislava 23.06.2016 

YZX Adamko Rastislav 

Anton Aschner: Te decet hymnus; Anton Aschner: Die schönste aus allen; Pavol Neumüler: Stabat Mater; 

Rastislav Adamko: Mysterium; Ľuboš Bernáth: Poéma melancholica; Mikuláš Schneider Trnavský: Ave 

Maria; 

Giżycko 14.08.2016 

YZX Adamko Rastislav 

Johann Sebastian Bach: Szonáta IV c-moll, BWV 1017; Benedetto Marcello: Szonáta G-dúr, op 1, No. 7; 

Rastislav Adamko: Mysterium; Janko Silan/Rastislav Adamko: Zem, more, nebo, obloha; Rastislav 

Adamko: Len v tajomstve ticha; Mariano Garau: Magnificat; Eugenio Costa/Paul Inwood: Misericordes 

sicut Pater; 

Győr 25.09.2016 

ZXV Adamko Rastislav Traditional/Arr. S. C. Rosin: Gypsy; Ružomberok 08.05.2016 

ZZX Adamko Rastislav 

Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem; Pavol Neumüller: Stabat Mater; Anton Aschner: Arma bella; 

Rastislav Adamko: Mysterium na skrzypce i organy; Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria; Víťazoslav 

Kubička: Bože, príď mi na pomoc I, II; Ľuboš Bernáth: Poéma melancholica; 

Warszawa 03.03.2016 

YZX 
Zahradníková 

Zuzana 

Johann Sebastian Bach: Szonáta IV c-moll, BWV 1017; Benedetto Marcello: Szonáta G-dúr, op 1, No. 7; 

Rastislav Adamko: Mysterium; Janko Silan/Rastislav Adamko: Zem, more, nebo, obloha; Rastislav 

Adamko: Len v tajomstve ticha; Mariano Garau: Magnificat; Eugenio Costa/Paul Inwood: Misericordes 

sicut Pater; 

Győr 25.09.2016 

ZZX 
Zahradníková 

Zuzana 

Anton Aschner: Te decet hymnus; Samuel Marckfelner: Praeambulum in G, Fuga 6 Thoni, Anton 

Aschner: Die schönste aus allen; Jozef Pantaleon Roškovský: Prelude, Pavol Neumüler: Stabat Mater; Ján 

Levoslav Bella: Chorálna trilógia; František Xaver Zomb: Benedictus; Mikuláš Schneider Trnavský: 

Preludium G dur; Peter Groll: Ave Maria; Rastislav Adamko: Mysterium; Peter Hochel: Ubi caritas; 

Ľuboš Bernáth: Poéma melancholica; Rastislav Dubovský: Ave Maria; Mikuláš Schneider Trnavský: Ave 

Maria; 

Giżycko 14.08.2016 

ZZX 
Zahradníková 

Zuzana 

Juraj Paulín Bajan: Ave Jesu, summe bonus, Quis amor pulsat meum cor; Jozef Pantaleon Roškovský: 

Prelude; Samuel Marckfelner: Praeambulum in G, Fuga 6. Thoni; Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem; 

Pavol Neumüller: Stabat Mater; Anton Aschner: Arma bella; Ján Levoslav Bella: Chorálna trilógia, I. 

Gottvertrauen: Wer nur den lieben Gott läst walten; Rastislav Adamko: Mysterium na skrzypce i organy; 

Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria; Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc I, II; Ľuboš 

Bernáth: Poéma melancholica; Peter Hochel: Ubi caritas; Rastislav Dubovský: Ave Maria; 

Warszawa 03.03.2016 
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ZZV 
Zahradníková 

Zuzana 
Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; Levoča 02.05.2016 

ZZV 
Zahradníková 

Zuzana 
Gioacchino Rossini: Petite messe solennele - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; Ružomberok 08.05.2016 

ZZV 
Zahradníková 

Zuzana 
Vladislav "Slnko" Šarišský: Gloria; Ján Levoslav Bella: Reqiem c mol; Louis Vierne: Solemn Mass; Trnava 12.06.2016 

ZZY 
Zahradníková 

Zuzana 

John Rutter: For the beauty of the earth; Tom Fettke: The Majesty and Glory of Your Name; Henry Smith: 

Ride the Chariot; 
Ružomberok 17.06.2016 

ZXV 
Zahradníková 

Zuzana 

Anonym: Nitida stella; Johann Sebastian Bach: Air; Peter Hochel: Air; John Rutter: For the beauty of the 

earth; Tom Fettke: The Majesty and Glory of Your Name; Negro spiritual - Henry Smith: Ride the Chariot; 
Bratislava 23.06.2016 

ZXV 
Zahradníková 

Zuzana 

George Friedrich Händel: Meine Seele hört im Sehen; Franz Schubert: Ave Maria; Gabriel Fauré: 

Berceuse; Pietro Mascagni: Ave Maria; Peter Hochel: Ubi caritas; Ján Levoslav Bella: Pieseň bez slov; 
Bratislava 23.06.2016 

ZZV 
Zahradníková 

Zuzana 
Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle; anonym: Nitida stella; Dolný Kubín 26.06.2016 

ZXV Rusko Pavol Ilúzia I; Ilúzia III; Charakteristika: bienále výtvarného umenia; Martin 
07.07.2016 - 

18. 07.2016 

ZXX Rusko Pavol Diagonalne II.; Charakteristika: Medzinárodná výstava; Częstochowa 28.04.2016 

ZZV Jurčo Martin 
W. A. Mozart: Un moto di gioia K. 579; F. Mendelssohn-Bartholdy: Suleika; E. Grieg: Ich liebe dich; K. 

Bend.: Až se jaro vrátí; J. Matuška: Škoda ťa, šuhajko; V. Figuš-Bystrý: Ej, zaleť vtáča; 
Ružomberok 24.05.2016 

ZZV Jurčo Martin Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle; Ružomberok 08.05.2016 

ZZV Jurčo Martin 
Frederick Loewe: My Fair Lady - I could have danced all night; Gioacchino Rossini: Petite messe 

solennelle; 
Levoča 02.05.2016 

ZZV Jurčo Martin 
Anonym: Nitida stella, John Rutter: For the beauty of the earth; Tom Fettke: The Majesty and Glory of 

Your Name; Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle - Kyrie, Qui tollis, O salutaris, Agnus Dei; 
Dolný Kubín 26.06.2016 

ZZV Jurčo Martin 
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 1 C dur, op. 46; John Rutter: For the beauty of the earth; Tom Fettke: 

The Majesty and Glory of Your Name; 
Ružomberok 17.06.2016 

 

 


