
Rozpis Sústredení zo spirituality pre Pedagogickú fakultu KU v Ružomberku,  

pre 1. ročník bakalárskeho štúdia  

v akademickom roku 2016/2017 

 

Dátum Študijný program 

11. - 13. 10. 

2016 

Bi-Ge, Bi-Hi, Bi-Hv, Bi-Ch, Bi-Nv, Bi-Sj, Bi-Vv,  

Ge-Hi, Ge-Hv, GeCh, Ge-In, Ge-Nv, Ge-Sj, H-Kl, H-Sp,  

Hv- Nv, Hv-Sj, In-Hv,  

In-jednoodb., Ma-In, Rj-Ge,  

Rj- jednoodb., Rj-Nv, Rj-Tj,  

25. – 27.10.  

2016 

Predškolská a elementárn pedagogika (prvá skupina – 62 študentov) 

22.- 24. 11. 

2016 

Predškolská a elementárna pedagogika (druhá skupina – 18 študentov)  

Pedagogika, Sociálna práca,  

Tj-Aj, Tj-Hv, Tj-Ch, Tj-Vv, Vv-Hi, Vv- jednoodb., Vv-Sj 

 

Prvý ročník bakalárskeho štúdia absolvuje prvú časť Sústredení zo spirituality (SZS) 

v Univerzitnom pastoračnom centre (UPaC) J. Vojtaššáka v Ružomberku, Hrabovská cesta 1. 

Začiatok je vždy o 16.20 a záver 19.35 hod.  

Druhú časť SZS absolvujú účasťou na ďalších aktivitách, ktorými si študent doplní potrebný 

počet hodín SZS (je potrebné nazbierať 12 bodov).  Aktivity si vyberie z ponuky UPaC: 

- „Hosť na KU“ (3 body, z každej prednášky je potrebné vypracovať esej na 1 A4)  

- Kurz „Budujeme vzťah, ako ďalej“ (12 bodov)  

- Kurz „Žena, poznaj seba“ (12 bodov)  

- „Škola rodiny“ (3 body, z každej prednášky je potrebné vypracovať esej na 1 A4)  

- Chvály v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli (3 body),  

- Evanjelizačný kurz (12 bodov)  

- Formácia v Kolégiu KU (12 bodov)  

- Púť Wadovice – Oswiencim (4 body)  

- Adventný Krakov (4 body)  

- Darovanie krvi (2 body, je potrebné potvrdenie)  

- Biblický kurz (12 bodov)  

- Duchovná obnova (12 bodov)  



Bližšie informácie o podujatiach nájdete „Sprievodcovi duchovnými a spoločenskými 

podujatiami na Katolíckej univerzite“ a aktuálne na web stránke UPaC – www.upac.sk 

Najneskôr do konca apríla 2017 je potrebné odovzdať preukaz s aktivitami a konzultovať ich 

s kňazom v UPaC. 

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môžu študenti absolvovať SZS aj 

náhradnou formou. Svoju prípadnú neúčasť na SZS potrebujú minimálne tri dni pred ich 

začiatkom (okrem prípadov nečakaných udalostí ako napr. choroba), nahlásiť univerzitnému 

kaplánovi a následne s ním osobne konzultovať zapísanie sa na iný termín, prípadne zadanie 

náhrady a to v priestoroch UPaC. Podobne je potrebné osobne konzultovať aj vypracovanú 

náhradu, najneskôr do 30. apríla 2017.Po tomto termíne zapisujeme do Abakusu známku Fx. 

Neúčasť na SZS bez ospravedlnenia znamená okamžitý zápis známky Fx do Abakusu. 

 

 

http://www.upac.sk/

