
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /

I.11 ORCID iD 3 0000-0002-7245-2896

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole

/ Name of the study field in which a person works at the university

sociálna práca

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address richard.kucharcik@ku.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8276

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1983

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Hlavná 89, 041 21 Košice

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname Kucharčík

I.2 Meno / Name Richard

I.3 Tituly  / Degrees Mgr. Bc. M.A. PhD.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak 

Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 01.02.2021
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II.c Odbor a program /

Study field and programme

2008 Náuka o rodine

2006 Sociálna práca so 

zameraním na rómsku 

kultúru
2010 Master in scienza del 

matrimonio e famiglia

2012 Sociálna práca

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2008-2013

2008-2012

2012-súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

Odborný asistent Katolícka univerzita, Teologická fakulta

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position III.b Inštitúcia / Institution

Administrátor kurzov prípravy na manželstvo Konferencia biskupov Slovenska

Asistent Katolícka univerzita, Teologická fakulta

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science 

(DrSc.) 

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Università Lateranense, Pontificio Istituto Giovanni Paolo 

II

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta

II.4 Titul docent / Associate professor

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher 

education

Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta 

sociálnych vied a zdravotníctva

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /

Name of the university or institution
II.b Rok / Year 

Higher education and further qualification growth



2007

2010

V.1.c Stupeň /

Degree

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

V.2.b Stupeň /

Degree

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na 

vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality 

assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / 

Field of study

Sociálne a religiózne aspekty manželstva štúdium rodiny a sociálnej práce

Úvod do základov sociálnej práce štúdium rodiny a sociálnej práce

Odborná prax 3 štúdium rodiny a sociálnej práce

Odborná prax 2 štúdium rodiny a sociálnej práce

V.1.d Študijný odbor / 

Field of study

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the 

profile courses taught in the current academic year according to study programmes 

V.1.a Názov profilového predmetu /

Name of the profile course 

V.1.b Študijný program /

Study programme

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Kurz projektového manažmentu Kanet

Kurz talianskeho jazyka Università Lateranense

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills



V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň V.5.d Študijný odbor
/ Degree / Field of study

V.5.a Názov profilového predmetu

/ Name of the profile course 

V.5.b Študijný program

/ Study programme

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

0
V.4.2 Počet obhájených prác

/ Number of defended theses
2 1

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác

/ Number of currently supervised theses
2 2 0

/ Diploma (second degree)

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview 

of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je 

Study field to which it is assigned



VI.1.b Za posledných šesť rokov

/ Over the last six years

10

0

4

0

7

1.

2.

3.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách. Natura e cultura : Richard Kucharčík (Autor) ; Zuzana Chanasová (Recenzent), Lucia 

Pečovská (Recenzent). - 1. vyd. - Brno : Tribun, 2016. - 92 s. - ISBN 978-80-263-1134-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách. Kríza manželstva v kultúrnom kontexte sexuálnej revolúcie : Richard Kucharčík (Autor) ; 

Anton Fabian (Recenzent), Stanislav Košč (Recenzent). - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, 2016. - 80 s. - ISBN 978-80-561-0404-0.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách. Príprava na manželstvo a jej vzťah k stabilite manželstva : Richard Kucharčík (Autor) ; Anton 

Fabian (Recenzent), Stanislav Košč (Recenzent). - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. - 118 s. - ISBN 978-80-7165-937-2

4.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Il luogo del corpo nella ricerca della natura umana : Richard Kucharčík (Autor), 2016.

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited 

lectures at the international, national level
10

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 18

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

0

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs
6

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs



1.

2.

2.

3.

4.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the 

research/artistic/other outputs7

1.

ID: 67846 | Kucharčík, R.: Kríza v manželstve v kultúrnom kontexte / Chanas, Jaroslav [Autor, 100%]

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [textový dokument (print)] . – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – ISSN 1335-9185. – Roč. 18, č. 1 (2018), s. 151-151 [tlačená forma]

5.

ID: 122788 Reasons to Support the Natural Marriage Model : Kucharčík, Richard ; Lombaerts, Herman [Recenzent] ; Makosa, Pawel [Recenzent] ; Strong 

family as the foundation of the healthy society - a conference and publication [09.08.2018, Krakow, Poľsko]

In: Strong Families - Strong Societies : Osewska, Elźbieta [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Krakow (Poľsko) : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 

2019. – ISBN 978-83-7438-762-0. – ISBN (online) 978-83-7438-763-7, s. 27-50

4.
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch. Il luogo del corpo nella ricerca della natura umana : Richard Kucharčík (Autor), 2016.

In: Verba Theologica : recenzovaný vedecký časopis. - ISSN 1336-1635, Roč. 15, č. 2 (2016), s. 19-26.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách. Natura e cultura : Richard Kucharčík (Autor) ; Zuzana Chanasová (Recenzent), Lucia 

Pečovská (Recenzent). - 1. vyd. - Brno : Tribun, 2016. - 92 s. - ISBN 978-80-263-1134-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách. Kríza manželstva v kultúrnom kontexte sexuálnej revolúcie : Richard Kucharčík (Autor) ; 

Anton Fabian (Recenzent), Stanislav Košč (Recenzent). - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, 2016. - 80 s. - ISBN 978-80-561-0404-0.

3.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Spouses Accompanying Marriages and Couples : Richard Kucharčík (Autor) ; Adam Przybecki, (Recenzent), Paweł Mąkosa (Recenzent), 2018.

In: CATHOLIC FAMILY MINISTRY : Jacek Goleń (Editor), Ryszard Kamiński (Editor). - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - ISBN 978-873-8061-587-8, S. 271-

287 [AH 1,16].

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other 

outputs over the last six years 6

5.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách. Spouses Accompanying Marriages and Couples : Richard Kucharčík 

(Autor) ; Adam Przybecki, (Recenzent), Paweł Mąkosa (Recenzent), 2018.

In: CATHOLIC FAMILY MINISTRY : Jacek Goleń (Editor), Ryszard Kamiński (Editor). - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - ISBN 978-873-8061-587-8, S. 271-

287 [AH 1,16].

4.

In: Verba Theologica : recenzovaný vedecký časopis. - ISSN 1336-1635, Roč. 15, č. 2 (2016), s. 19-26.



5.

1.

2.

3.

4.

5.

2017-súčasnosť

2017-súčasnosť

2008-súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť 

v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education 

and research/artistic/ other activities in the given field of study

Koordinátor a lektor 3-semestrálneho akademicko-formačného programu 

Láska, sexualita a zmysel života na TF KU.
Katolícka univerzita, Teologická fakulta

Koordinácia zahraničných učiteľských mobilít z PL Katolícka univerzita, Teologická fakulta

Koordinátor programu Master v teológii manželstva a rodina na TF KU Katolícka univerzita, Teologická fakulta

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia /

Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

OPĽZ - 312011Z219, Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov   

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  /

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť 

rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

026KU-4/2017, Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a 

digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca

043KU-4/2012, Komentovaná bibliografická online príručka náuky o rodine



VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné 

(popísať)

/ Mobility scheme,

employment contract, other 

(describe)

25. - 30. 5. 2014 Erasmus

4. - 8. 5. 2015 Erasmus

30.3. - 1.4. 2016 Erasmus+

8. - 11. 3. 2017 Erasmus+

26.2. – 1.3.2018 Erasmus+

7. - 10. 11. 2018 Erasmus+

29.5. – 1.6. 2019 Erasmus+

29. - 31. 10. 2019 Erasmus+Katolicki Uniwesytet Lubelski Jana Pawla II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzitní 22, 77111 Olomouc 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05, České Budějovice

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gagarina 37, 87 – 100 Toruń

Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kanonicza 9, 31-002 Kraków

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE Kopernika 26. 31-501 Kraków

Katolicki Uniwesytet Lubelski Jana Pawla II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

VIII.b Sídlo inštitúcie

/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.a Názov inštitúcie

/ Name of the institution


