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V AR 2019/2020 prebieha vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (ďalej „UTV“) na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku (ďalej „KU“) vo vzdelávacích programoch uvedených v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 Vzdelávacie programy UTV na KU v akademickom roku 2019/2020 

Vzdelávací 

program 
Dĺžka 

Prebiehajúci 

ročník 

Miesto 

realizácie 

Počet 

poslucháčov 

Spoznávame 

Sväté písmo 
3 roky 3. Rektorát KU 95 

Príroda a človek 3 roky 1. Rektorát KU 28 

Tajomstvo svätej 

omše 
1 rok 1. Rektorát KU 25 

Anglický jazyk 

pre seniorov 

začiatočníci 

1 rok 1. Rektorát KU 13 

Anglický jazyk 

pre seniorov 

pokročilí 

1 rok 1. Rektorát KU 13 

Filozoficko-

teologické 

základy 

3 roky 1., 2., 3. TF KU 23/10/23 

 

Vzdelávanie poslucháčov UTV na Rektoráte KU prebiehalo podľa stanoveného 

harmonogramu v termíne od 1. októbra 2019 do 9. marca 2020. Vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku č. P-

4/2020 od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného 

na dištančné vzdelávanie. Následne boli elektronicky alebo telefonicky kontaktovaní všetci 

vyučujúci aj poslucháči UTV o tom, že vzdelávanie v rámci neuskutočnených prednášok 

letného semestra 2019/2020 podľa prílohy č. 1 bude prebiehať dištančnou metódou štúdia. 

Prednášky v podobe powerpointových prezentácií alebo textu vo formáte word jednotlivých 

prednášajúcich boli, resp. sú v zmysle harmonogramu výučby posielané poslucháčom 

elektronicky (e-mailom). V prípade, že poslucháč nemá zriadenú e-mailovú schránku, 

príslušné prednášky boli, resp. budú poslané vo vytlačenej podobe poštou na adresu bydliska 

poslucháča (táto skutočnosť sa týka 4 poslucháčov vzdelávacieho programu „Spoznávame 

Sväté písmo“, 2 poslucháčov vzdelávacieho programu „Tajomstvo svätej omše“  a 1 

poslucháča vzdelávacieho programu „Príroda a človek“). Súčasne s prezentáciami boli 

poslucháčom UTV poskytnuté kontaktné údaje na vyučujúcich za účelom prípadnej 

komunikácie a diskusie k prednáške. Aj počas súčasnej mimoriadnej situácie môžu poslucháči 

UTV na KU kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom kontaktovať referentku UTV na KU Ing. 

Oľgu Patoprstú, ktorá s poslucháčmi UTV naďalej priebežne komunikuje a posiela im 

podklady k prednáškam jednotlivých vyučujúcich. Dištančnú metódu vzdelávania v rámci 

našej UTV vnímame ako jednu z možností, ako seniorom môžeme spríjemniť a pomôcť 

užitočne prežiť čas izolácie v domácom prostredí v tejto mimoriadnej situácii, pretože práve 

oni sú z hľadiska infekcie koronavírusom najrizikovejšou skupinou.  



 

Poslucháči 3. ročníka vzdelávacieho programu UTV „Spoznávame Sväté písmo“ majú 

v termíne do 31. mája 2020 odovzdať záverečné práce. Obhajoby záverečných prác sa 

pravdepodobne nebudú konať, ale na každú predloženú prácu bude vypracovaný 

a poslucháčovi zaslaný oponentský posudok. V prípade pozitívneho oponentského posudku 

bude záverečná práca akceptovaná pre ukončenie štúdia príslušného poslucháča UTV. 

Poslucháčom, ktorí ukončia štúdium napísaním záverečnej práce bude odovzdané Osvedčenie 

o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu na Univerzite tretieho veku, ostatným 

bude odovzdané Potvrdenie o navštevovaní vzdelávacieho programu na Univerzite tretieho 

veku. V prípade obnovenia prevádzky Univerzitnej knižnice KU, resp. stanovenia otváracích 

hodín pre seniorov, budú poslucháči UTV o tejto skutočnosti informovaní aj z toho dôvodu, 

aby mohli využívať pri písaní záverečných prác dostupné informačné zdroje. 

Ak to bude situácia dovoľovať, promócie absolventov by sa uskutočnili v septembri 2020, 

a tým by sme slávnostne ukončili vzdelávanie na UTV v uvedenom vzdelávacom programe.  

Poslucháčom 1-ročných vzdelávacích programov UTV bude po ukončení dištančného 

vzdelávania v letnom semestri vydané osvedčenie o absolvovaní príslušného vzdelávacieho 

programu v zmysle Smernice rektora o UTV.  

Vzdelávanie v rámci UTV na Teologickej fakulte KU v Košiciach (ďalej „TF KU“) bolo 

Príkazom rektora KU v Ružomberku č. P-4/2020 od 10. marca 2020 prerušené, resp. bolo 

zmenené z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Následne boli poslucháčom UTV na TF KU 

v 1. ročníku štúdia zasielané prednášky v podobe powerpointových (ďalej ppt) prezentácií a 

textu vo formáte word jednotlivých prednášajúcich (február/marec - prof. Cyrila Hišema 

a koniec marca/apríl/máj - PhDr. Emila Ragana) pripravené z filozoficko-teologického základu 

a z úvodných prednášok k jednotlivým filozoficko-teologickým témam. V 2. a 3. ročníku boli 

poslucháčom zasielané vybrané prednášky v rámci filozoficko-teologického 

základu.  Prednášky UTV sa zasielajú každých 7 dní do konca letného semestra 2019/2020 stále 

s jednou tematickou ppt prednáškou podľa presne stanoveného rozvrhu jednotlivých 

vyučujúcich. Poslucháči 3. ročníka vzdelávacieho programu UTV majú v termíne do 31. mája 

2020 odovzdať  záverečné práce pre úspešné ukončenie štúdia na UTV. 

 

V Ružomberku dňa 4. mája 2020 



 

Príloha č. 1 

Prehľad neuskutočnených prednášok prezenčnou metódou v rámci vzdelávacích programov UTV na Rektoráte KU v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 s uvedením termínu a vyučujúceho 

Tajomstvo svätej omše 
17.3.2020 31.3.2020 28.4.2020 5.5.2020 

 

PaedDr. Slotka, PhD. PaedDr. Slotka, PhD. ThLic. Žvanda, PhD. ThLic. Žvanda, PhD.  

Anglický jazyk pre 

seniorov pokročilí 

18.3.2020 1.4.2020 29.4.2020 13.5.2020  

PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD.  

Anglický jazyk pre 

seniorov začiatočníci 

11.3.2020 25.3.2020 22.4.2020 6.5.2020 20.5.2020 

PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. PaedDr. Plávková, PhD. 

Spoznávame Sväté písmo 
19..03.2020 2.4.2020 19.4.2020 30.4.2020 7.5.2020 

doc. Kľuska, PhD. ThDr. Novotný, PhD. prof. Trstenský, PhD. prof. Trstenský, PhD. prof. Tyrol, PhD. 

Príroda a človek 
11.3.2020 25.3.2020 22.4.2020 13.5.2020 27.5.2050 

doc. Saniga, CSc. Ing. Macko, PhD. doc. Saniga, CSc. doc. Saniga, CSc. Ing. Urbanová 

 

 


