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1 VÝCHODISKÁ 

Potreba vypracovania Programu podpory adaptácie zahraničných študentov na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku (ďalej aj „KU“) a jej fakultách vyplynula zo zvyšujúceho sa počtu 

zahraničných študentov KU, predovšetkým pochádzajúcich z Ukrajiny.  Vypracovanie tohto 

programu podpory má svoj význam aj vo vzťahu k prichádzajúcim študentom na KU v rámci 

programov mobility (napr. Erasmus+). V tabuľke 1 je uvedený počet zahraničných študentov 

na KU a osobitne počet študentov KU z Ukrajiny v porovnaní rokov 2015 až 2019.  

 

Tabuľka 1 Počet študentov KU zahraničných študentov na KU 

Termín 

Počet 

zahraničných 

študentov na KU 

v DF 

Počet 

zahraničných 

študentov na KU 

v EF 

Počet  študentov 

z Ukrajiny na 

KU v DF 

Počet  študentov 

z Ukrajiny na 

KU v EF 

k 31.10.2015 41 93 15 2 

k 31.10.2016 51 67 20 3 

k 31.10.2017 140 113 116 1 

k 31.10.2018 261 59 245 4 

k 31.10.2019 386 41 362 5 

(zdroj: výkaz Škol MŠVVŠ SR 11-01) 

Okrem narastajúceho počtu zahraničných študentov, osobitne študentov z Ukrajiny, bol 

podnetom pre vypracovanie tohto dokumentu aj výskyt rôznorodých problémov 

vyplývajúcich zo sociálnych, kultúrnych a spirituálnych odlišností tejto skupiny študentov, 

a to predovšetkým: 

 jazyková bariéra, 

 uspokojovanie spirituálnych potrieb (napr. prevažná väčšina študentov z Ukrajiny                      

je pravoslávneho vierovyznania), 

 trávenie voľného času (sporadické cestovanie domov počas štúdia a vzdialenosť                         

od rodiny), 

 neuzatvorené poistenie liečebných nákladov v SR na obdobie štúdia, 

 problémy s nedisciplinovanosťou v rámci ubytovacích zariadení,  

 segregácia v kolektívoch študentov, 

 rôzna sociálna úroveň študentov. 

 

2 CIELE 

Program podpory adaptácie zahraničných študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

a jej fakultách (ďalej aj „program podpory“) má nasledovné ciele vo vzťahu ku zahraničným 

študentom na KU: 

 napomôcť adaptácii na sociálne a kultúrne podmienky SR, 

 poskytovať možnosť vzdelávania v oblasti slovenského jazyka,  



 

 poskytovať pomoc pri vybavovaní podkladov nevyhnutných pre prechodný pobyt 

v SR za účelom štúdia, 

 motivovať k uzatvoreniu poistenia liečebných nákladov v SR,  

 podporovať integrálne fungovanie jednotlivých ročníkov, resp. študijných skupín, ako 

aj spolužitie študentov v rámci ubytovacích zariadení, bez prejavov segregácie 

študentov na základe národnosti alebo štátnej príslušnosti,  

 motivovať študentov k sledovaniu informácií o aktivitách organizovaných na KU a jej 

súčastiach zverejňovaných na internetových stránkach KU a všetkých jej súčastí, 

 motivovať k participácii a účasti na aktivitách organizovaných v rámci KU na všetkých 

jej súčastiach, 

 prispievať k efektívnemu využívaniu voľného času,  

 umožniť uspokojovanie spirituálnych potrieb, 

 podporovať sociálne slabších študentov, 

 predchádzať problémom vyplývajúcim z nedostatočnej adaptácie študentov 

a nedodržiavania ustanovení vnútorných predpisov KU a jej fakúlt (Študijný poriadok 

KU a príslušnej fakulty, Disciplinárny poriadok KU pre študentov, Ubytovací 

poriadok KU, atď.), 

 napomáhať efektívnemu riešeniu problémov vyplývajúcich z nedostatočnej adaptácie 

študentov a nedodržiavania ustanovení vnútorných predpisov KU a jej fakúlt, 

 vytvárať podporné prostredie KU a jej fakúlt, 

 rozširovať podporné služby pre študentov, 

 preferovať individuálny prístup k študentom a vo väčšej miere využívať ústne 

skúšanie, 

 optimalizovať komunikáciu so študentmi s dôrazom na feedback na všetkých 

úrovniach a všetkých súčastiach KU, 

 využívať elektronický kalendár podujatí zverejnený na internetovej stránke KU tak, 

aby na jednom mieste boli propagované všetky aktivity organizované na KU a jej 

súčastiach.   

 

3 PARTICIPUJÚCE SÚČASTI KU A SPOLUPRÁCA  

Na programe podpory participujú Filozofická fakulta KU, Pedagogická fakulta KU, 

Teologická fakulta KU, Fakulta zdravotníctva  KU, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility 

KU, Poradenské centrum KU, Univerzitné pastoračné centrum J. Vojtaššáka KU, Univerzitná 

knižnica KU, Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU. Ďalšími spolupracujúcimi súčasťami 

KU (predovšetkým v kontexte voľnočasových aktivít študentov) sú spevácke zbory 

Benedictus a Schola Cantorum Rosenbergensis, folklórny súbor Čebrať a Univerzitné divadlo. 

Pri realizácii vybraných aktivít programu podpory bude KU spolupracovať aj 

s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a Honorárnym konzulátom Ukrajiny vo 

Vranove nad Topľou.  

 



 

4 OBSAH A PROPAGÁCIA PROGRAMU PODPORY 

Obsah programu podpory je vypracovaný v nadväznosti na obdobie akademického roka –     

na jednotlivé mesiace – a osobitne sú uvedené priebežné aktivity, ktoré sú realizované 

v priebehu celého akademického roka (bez ich osobitného termínovania).  

Aktivity môžu byť doplnené o ďalšie alebo modifikované vzhľadom na aktuálnu situáciu. Na 

financovanie aktivít programu podpory budú použité zdroje Rektorátu KU, jednotlivých 

fakúlt KU a Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka KU.  

Tabuľka 2 Obsah programu podpory podľa jednotlivých kalendárnych mesiacov  

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

SEPTEMBER 

Adaptačný program pod vedením 

študentských tútorov (vyučovanie 

slovenského jazyka slovom aj písmom, 

konverzácie) prvé 2 septembrové 

týždne FF v spolupráci s PF a FZ – 

tútorské vzdelávanie prostredníctvom 

študentov + spoznávanie fakulty, 

univerzity a jej súčastí (UK KU, UPaC, 

UaSZ KU, PC KU, spoznávanie mesta, 

kraja,  regiónu Liptov, Slovenska, atď.) 

FF, PF, TF, FZ príslušní prodekani fakúlt 

KU 

Stretnutia so študentmi v rámci 

zápisov do ročníka 

FF, PF, TF, FZ pracovníci PC KU 

Informačný seminár pre študentov 

prvých ročníkov (AIS, štúdium, 

preukazy ISIC, stravovanie, podporné 

služby) 

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Informačné vzdelávanie pre študentov 

1. ročníka (preškolenie podľa 

jednotlivých odborov fakúlt) zamerané 

na  služby UK KU  a online katalóg 

UK KU pracovníci UK KU 

Výstava fotografií spojená                                  

s vernisážou - Fotoklub 1924 

UK KU pracovníci UK KU 

v spolupráci                                     

s  Fotoklub RK 1924 

Aktívna účasť Univerzitného 

speváckeho zboru Benedictus                           

na sv. omši Veni Sancte (slávnostné 

otvorenie akademického roka) 

Kostol sv. Rodiny Rybárpole vedúca katedry hudby PF 

KU 

Turistika podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

OKTÓBER 

Stretnutie dekana FF                               

so zahraničnými študentmi FF  

FF dekan a príslušný 

prodekan FF 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

Privítanie prvákov FF  v Čutkove FF (Čutkovská dolina) dekan a príslušný 

prodekan FF 

Cyklus zážitkových seminárov                         

na rôzne témy (komunikácia, vzťahy, 

psychické zdravie, atď.) 6 – 7x za 

semester 1x týždenne  

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Projekt „Ukrajinskí študenti na KU“ – 

reportáž, príbehy, fotografie – výstava 

v UK KU  

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU                          

(v spolupráci                                

so študentmi                                   

z Ukrajiny a slovenskými   

študentmi) 

Informačný seminár pre študentov                         

z Ukrajiny - ako môžu efektívne tráviť 

svoj voľný čas, možnosti v rámci 

mesta, športoviská, zaujímavé akcie 

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Pravidelné podujatia pre študentov 

z Ukrajiny na základe ich potrieb  

(spoločenské hry, psychologické 

testovanie, kvízy, premietanie filmu, 

skupinové aktivity zamerané na 

vyjadrovanie emócií (vytvorenie 

dôvernejšej atmosféry), autogénny 

tréning – relaxácia, aktivity na rôzne 

témy (zvládanie záťažových situácií, 

stresu, napätia, rozvíjanie 

emocionálnej inteligencie, poznanie 

samého seba, vzťahy, sebaúcta, 

dosahovanie cieľov, atď. )  

6 – 7 stretnutí za semester 1x týždenne 

 

PC KU 

pracovníci PC KU    

Obrázky z mesta 

Poviem Ti básničku 

UK KU pracovníci UK KU, 

pracovníci katedry 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky PF KU  

Medzinárodný multižánrový festival 

Akademický Ružomberok UNIUM 

2020 - sprievodné podujatia  

Podľa programu festivalu organizačný výbor 

UNIUM 

Dobrovoľné darcovstvo krvi (odber) priestory UPaC duchovný správca UPaC 

Turistika  podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

Šport Telocvičňa Gymnázia                            

sv. Andreja 

duchovný správca UPaC 

Hosť na KU Výstavná miestnosť rektorátu, 

UK KU 

duchovný správca UPaC 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

Raňajky s Erasmákmi – spoznávanie 

tradícii, špecifík  slovenskej kuchyne, 

ako aj kuchyne krajín, z ktorých 

pochádzajúcu zahraniční študenti, 

spojené s ochutnávkou  jedál 

6 – 7 stretnutí za semester                           

1x týždenne 

Internát C Blok KU pracovníci Referátu                   

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

NOVEMBER 

Pravidelné podujatia pre študentov 

z Ukrajiny (pokračovanie) 

PC KU pracovníci PC KU 

Cyklus zážitkových seminárov 

(pokračovanie)  

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Týždeň kariéry na KU                                          

v Ružomberku (realizovaný                                 

v rámci celoslovenského Týždňa 

kariéry – každý kalendárny rok )  

PC KU pracovníci PC KU 

Zábavno-vedomostný kvíz – zábavné 

popoludnie ako prevencia proti stresu  

UK KU pracovníci PC KU, 

pracovníci Referátu                     

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU, pracovníci 

UaSZ KU 

Výstava, vernisáž, módna prehliadka  

pri príležitosti 20. výročia Školy 

umeleckého priemyslu v Ružomberku 

(ŠUP) 

UK KU pracovníci UK KU 

v spolupráci s pedagógmi 

ŠUP 

Seminár zameraný na vyhľadávanie                                   

v EIZ 

UK KU pracovníci UK KU 

v spolupráci 

s dodávateľmi databáz 

(SNK, AiB) 

Beánia  UPaC (Kultúrny dom A. 

Hlinku) 

duchovný správca UPaC 

Turistika  podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

Šport Telocvičňa Gymnázia                              

sv. Andreja 

duchovný správca UPaC 

Hosť na KU Výstavná miestnosť rektorátu, 

UK KU 

duchovný správca UPaC 

Kurz „Chodíme spolu, ako ďalej“ Kláštor s. Redemptoristiek 

Kežmarok 

duchovný správca UPaC 

Podujatie  „Ako chutí Erasmus+” – 

osobné  svedectvá študentov, ktorí už 

mobility v zahraničí absolvovali 

UK KU pracovníci Referátu                            

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

   

 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

DECEMBER 

Stretnutie so študentmi z Ukrajiny – 

vytvorenie  voľnočasového programu 

na základe ich potrieb 

Inštitút Štefana Nahálku 

v Poprade  

pracovníci PC KU 

Predvianočný večierok pre študentov 

KU – aktivita zameraná na relax, 

oddych a prevenciu proti napätiu 

a stresu  

PC KU pracovníci PC KU 

Adventný koncert (účinkujú 

pedagógovia a študenti katedry hudby 

PF KU, Schola Cantorum 

Rosenbergensis, univerzitný spevácky 

zbor Benedictus) 

Kostol Povýšenia sv. Kríža 

(Jezuitský) 

pracovníci katedry hudby 

PF KU 

„Adventný Kraków“ – zájazd  Kraków, PL duchovný správca UPaC 

Mikulášske posedenie UK KU pracovníci Referátu                    

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

Prezentovanie vianočných zvykov 

a tradícií na Slovensku aj v zahraničí 

spojené s pohostením a mikulášskym 

prekvapením 

UK KU pracovníci Referátu                    

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

FEBRUÁR 

Cyklus zážitkových seminárov                         

na rôzne témy (komunikácia, vzťahy, 

psychické zdravie, atď.)                                   

6 – 7x za semester 1x týždenne 

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Turistika podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

 

Šport 

 

Telocvičňa Gymnázia                               

sv. Andreja 

duchovný správca UPaC 

Hosť na KU Výstavná miestnosť rektorátu, 

UK KU 

duchovný správca UPaC 

Kurz „Žena, poznaj seba“ UPaC duchovný správca UPaC 

Pizza v knižnici - v spoločnosti 

domácich, zahraničných študentov                     

a pracovníkov Referátu pre zahraničné 

vzťahy a mobility KU (možnosť 

vychutnať si dobrú pizzu a dozvedieť 

sa viac o zahraničných mobilitách) 

UK KU pracovníci Referátu  pre 

zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

MAREC 

Cyklus zážitkových seminárov 

(pokračovanie)  

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

Pravidelné podujatia pre študentov 

z Ukrajiny na základe ich potrieb  

(spoločenské hry, psychologické 

testovanie, kvízy, premietanie filmu, 

skupinové aktivity zamerané na 

vyjadrovanie emócií (vytvorenie 

dôvernejšej atmosféry), autogénny 

tréning – relaxácia, aktivity na rôzne 

témy (zvládanie záťažových situácií, 

stresu, napätia, rozvíjanie 

emocionálnej inteligencie, poznanie 

samého seba, vzťahy, sebaúcta, 

dosahovanie cieľov, atď. )  

6 – 7 stretnutí za semester                            

1x týždenne 

PC KU pracovníci PC KU 

Stretnutie so študentmi z Ukrajiny – 

vytvorenie  voľnočasového programu 

na základe ich potrieb 

Inštitút Štefana Nahálku 

v Poprade 

pracovníci PC KU 

Seminár zameraný na vyhľadávanie                      

v EIZ 

UK KU pracovníci UK KU 

v spolupráci 

s dodávateľmi databáz 

(SNK, AiB) 

Týždeň slovenských knižníc UK KU pracovníci UK KU 

Spoluúčinkovanie univerzitného 

speváckeho zboru Benedictus                            

na medzinárodnom festivale 

stredoškolských speváckych zborov 

Cantare Choraliter 

Aula sv. Jána Pavla II., 

Farský kostol sv. Ondreja                         

v Ružomberku 

vedúca katedry hudby PF 

KU 

Turistika podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

Šport Telocvičňa Gymnázia                            

sv. Andreja 

duchovný správca UPaC 

Hosť na KU Výstavná miestnosť rektorátu, 

UK KU 

duchovný správca UPaC 

Raňajky s Erasmákmi Internát C Blok KU pracovníci Referátu                      

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

APRÍL 

Zábavno-vedomostný kvíz – zábavné 

popoludnie ako prevencia proti stresu 

UK KU pracovníci PC KU, 

pracovníci Referátu                    

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU, pracovníci 

UaSZ KU 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

Cyklus zážitkových seminárov 

(pokračovanie) 

PC KU (UK KU) pracovníci PC KU 

Motivačný seminár pre študentov 

cestujúcich do zahraničia za účelom 

štúdia/stáže 

UK KU pracovníci PC KU, 

pracovníci Referátu                  

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

Účasť študentov hudobného umenia 

(klavír, organ, spev) na medzinárodnej 

interpretačnej súťaži Študentská 

umelecká činnosť 

Organová sieň FZ, Kostol 

Povýšenia sv. Kríža 

(Jezuitský) 

pracovníci katedry hudby 

PF KU 

Turistika podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

Hosť na KU Výstavná miestnosť rektorátu, 

UK KU 

duchovný správca UPaC 

Týždeň ukrajinsko-slovenskej kultúry Fakulty KU (podľa záujmu) vedenie PF KU 

v spolupráci  s vedením 

jednotlivých fakúlt KU                  

a  ukrajinskými 

a slovenskými študentmi 

Veľká noc s Erasmákmi UK KU pracovníci Referátu                        

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

Prezentovanie veľkonočných zvykov 

a tradícií na Slovensku aj v zahraničí 

(domácimi aj zahraničnými 

študentmi), podujatie  spojené 

s pohostením 

UK KU pracovníci Referátu                   

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU 

MÁJ 

Májové nocturno 

(záverečný koncert katedry hudby                 

PF KU, na ktorom účinkujú 

pedagógovia a študenti, Schola 

Cantorum Rosenbergensis, 

univerzitný spevácky zbor Benedictus) 

Synagóga Ružomberok pracovníci katedry hudby 

PF KU 

Aktívna účasť Univerzitného 

speváckeho zboru Benedictus                        

na sv. omši Te Deum (ukončenie 

akademického roka) 

Kostol sv. Rodiny Rybárpole vedúca katedry hudby    

PF KU 

Turistika podľa rozpisu duchovný správca UPaC 

Zábavno-vedomostný kvíz 

„Intelectual" v anglickom jazyku 

 

UK KU pracovníci Referátu                    

pre zahraničné vzťahy 

a mobility KU, pracovníci 

PC KU 

 



 

Názov aktivity Miesto realizácie Zodpovední 

JÚN 

Noc hudby (koncert v rámci 

celoslovenského podujatia, na ktorom 

účinkujú pedagógovia a študenti 

katedry hudby PF KU, Schola 

Cantorum Rosenbergensis, 

univerzitný spevácky zbor Benedictus) 

Synagóga Ružomberok pracovníci katedry hudby 

PF KU 

Vysvetlivky:  

FF – Filozofická fakulta KU 

FZ – Fakulta zdravotníctva KU 

PC KU – Poradenské centrum KU 

PF – Pedagogická fakulta KU 

TF – Teologická fakulta KU 

UaSZ KU – Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU 

UK KU – Univerzitná knižnica KU 

UPaC – Univerzitné pastoračné centrum J. Vojtaššáka 

 

Tabuľka 3 Priebežné aktivity počas celého akademického roka 

Názov aktivity Miesto realizácie, resp. súčasť KU 

Slovenský jazyk pre cudzincov 1, 2 jednotlivé fakulty KU 

Účasť na študentskom kolégiu dekana FF KU FF KU 

Adaptačný program pod vedením študentských 

tútorov  

fakulty KU, na ktorých študujú zahraniční 

študenti 

 Psychologické poradenské služby PC KU 

Sociálno-právne poradenstvo  PC KU 

Kariérové poradenstvo  PC KU 

Poradenstvo pre študentov so špecifickými 

potrebami  

PC KU 

Podporné služby  PC KU 

Systém vedúcich ročníkov (databáza vedúcich 

ročníkov) 

jednotlivé katedry fakúlt KU 

Divadelné skúšky a predstavenia  Univerzitné divadlo 

Nácviky a vystúpenia Folklórny súbor Čebrať 

Nácviky a vystúpenia Univerzitný spevácky zbor Benedictus 

Nácviky a vystúpenia Schola Cantorum Rosenbergensis 

Zabezpečenie ubytovania pre zahraničných 

študentov v študentských domovoch KU pri 

rešpektovaní ich rovnomerného rozptýlenia 

a priebežné riešenie problematiky ubytovania 

zahraničných študentov (vrátane nahlasovania 

vylúčených študentov)  

UaSZ KU v spolupráci s príslušnými 

prodekanmi fakúlt KU 

 



 

Jednotlivé aktivity programu podpory (vrátane tých, ktoré momentálne nie sú 

zakomponované v programe podpory, ale môžu byť doplnené) budú priebežne a aktuálne 

propagované prostredníctvom Kalendára udalostí na internetovej stránke KU a jej fakúlt 

a ostatných súčastí (Univerzitná knižnica KU, Poradenské centrum KU, Univerzitné 

pastoračné centrum J. Vojtaššáka KU), sociálne siete (Facebook, Instagram), propagačné 

plagáty, prostredníctvom publikácie „Sprievodca duchovnými a spoločenskými akciami                      

na Katolíckej univerzite“ vydávanej pre aktuálny akademický rok, prípadne ďalšie.  

 

5 VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU PODPORY A JEHO 

MODIFIKÁCIA 

Program podpory adaptácie zahraničných študentov na Katolíckej univerzite a jej fakultách 

vyhodnocuje 1x ročne po uplynutí príslušného akademického roka (do konca septembra) 

prorektor KU pre vzdelávanie na základe podkladov súčastí KU participujúcich na programe 

podpory a vyhodnotenie predkladá rektorovi KU v termíne do konca októbra nasledujúceho 

akademického roka. Súčasťou dokumentu obsahujúceho vyhodnotenie programu podpory    

za konkrétny akademický rok sú okrem údajov uvedených v tabuľke 2 pri príslušnej aktivite 

aj údaje o počte účastníkov aktivity, resp. o počte študentov, ktorí využili príslušnú službu, 

efektívnosť konkrétnej aktivity či služby a prípadné odporúčania pre ďalšie obdobie. Súčasťou 

vyhodnotenia sú aj údaje o realizovaných priebežných aktivitách (počas celého 

predchádzajúceho akademického roka) podľa tabuľky 3 a tiež návrhy na modifikáciu 

programu podpory na ďalší akademický rok. Program podpory adaptácie zahraničných 

študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej fakultách sa prvýkrát začne realizovať 

od akademického roka 2020/2021.  


