Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 01. 07. 2022
1. Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 01. 07. 2022 na 1
funkčné miesto docenta na Katedre praktickej teológie, v odbore 37. Teológia, v
študijnom programe Katolícka teológia so špecializáciou na kánonické právo.
a) Zoznam členov výberovej komisie
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - (predseda komisie)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. Marek Petro, PhD.
Ing. Radislav Kendera, PhD.
Šimon Škvarko (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje uchádzačov podľa par. 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto docenta na Katedre praktickej teológie, v odbore 37.
Teológia, v študijnom programe Katolícka teológia so špecializáciou na kánonické právo: doc.
JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
- vzdelanie (výber): JUDr., Univerzita Komenského Bratislava 2005; Mgr., TI CMBF UK
2002; 2005 – 2009 promótor spravodlivosti Arcibiskup. metropolit. Súde; 2008-2014 odb.
asistent cirkevného práva na TF KÚ, Košice; 2014- súčasnosť - docent cirkevného práva na
TF KÚ, Košice 2009 - súčasnosť - sudca pri Arcibiskup. metropolitnom súde, Košice
- priebeh zamestnaní: ABU Košice (2002- ), TF KU (2006- )
- odborné zameranie: teológia, civilné právo, kánonické právo, občianske a rodinné právo
- publikačná činnosť: 51+
- ohlasy: 44+
- doktorandi: 4
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: teológia
d) Počet uchádzačov: 1
2. Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 01. 07. 2022 na 1
funkčné miesto docenta na Katedre systematickej teológie, v odbore 37. Teológia, v
študijnom programe Katolícka teológia so špecializáciou na dogmatickú teológiu.
a) Zoznam členov výberovej komisie
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - (predseda komisie)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

prof. ThDr. Marek Petro, PhD.
Ing. Radislav Kendera, PhD.
Šimon Škvarko (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje uchádzačov podľa par. 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto docenta na Katedre systematickej teológie, v odbore
37. Teológia, v študijnom programe Katolícka teológia so špecializáciou na dogmatickú
teológiu: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
- vzdelanie (výber): 1992-1998: magisterské štúdium filozofie a teológie na CMBF UK; 20032005: licenciátne štúdium dogmatickej teológie na Pontificia Universitas Gregoriana v Ríme;
2005-2008: doktorantské štúdium v odbore dogmatická teológia na Pontificia Universitas
Gregoriana v Ríme; 2014 – súčasnosť - docent na TF KU v Ružomberku
- priebeh zamestnaní: ABU Košice (2002- ), TF KU (2008- )
- odborné zameranie: teológia, dogmatická teológia
- publikačná činnosť: 67+
- ohlasy: 35+
- doktorandi: 7
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: teológia
d) Počet uchádzačov: 1
3. Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 01. 07. 2022 na 1
funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied, v odbore 33. Sociálna práca, v
študijnom programe Sociálna práca, s odborným zameraním na sociálno-právnu ochranu
a sociálnu kuratelu.
a) Zoznam členov výberovej komisie
prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. - (predseda komisie)
prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Ing. Radislav Kendera, PhD.
Šimon Škvarko (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje uchádzačov podľa par. 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied, v odbore 33.
Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca, s odborným zameraním na sociálnoprávnu ochranu a sociálnu kuratelu: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

- vzdelanie (výber): 1998-2002 Univerzita Konštantína Filozofa, fakulta sociálnych vied Nitra
– odbor Sociálna práca; ŠZS z predmetov: rómska kultúra, sociálna práca, právo, osvetová
práca; 2003 Univerzita Konštantína filozofa Nitra – rigorózna skúška v študijnom odbore
sociálna práca; 2004-2008 Doktorandské štúdium – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava, 2008; 2012 Katolícka univerzita Ružomberok,
Teologická fakulta – doplňujúce pedagogické štúdium – odborné predmety – sociálna práca;
2012 Habilitačné konanie - Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta.
- priebeh zamestnaní: 01.09.2007 – trvá Teologická fakulta Košice, Katolíckej univerzity
v Ružomberku; 2004-2007 externá zamestnankyňa KU Ružomberok (TF Košice a PF
Ružomberok); 01.01.2004 – 31.10.2007 - samostatný radca odboru všeobecnej vnútornej
správy Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi; 01.02.2003 – 31.12.2003 prednostka
Okresného úradu v Gelnici; 05.02.2000 – 31.01.2003 samostatný radca na úseku sociálnoprávnej ochrany a prevencie /OÚ/; 01.12.1994 – 04.02.2000
vedúca odboru sociálnych vecí
/ObÚ, OÚ/; 01.02.1994 – 31.11.1994 ObÚ Gelnica, neskôr OÚ Gelnica /od 24.7.1996/ –
samostatný referent opatrovateľskej služby; 01.09.1993 – 31.01.1994 ÚP v Gelnici – UoZ;
29.08.1988 – 31.07.1993 Školská správa Spišská Nová Ves, ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves
– učiteľka
- odborné zameranie: sociálna práca, sociálno-právna ochrana, sociálna kuratela
- publikačná činnosť: 207+
- ohlasy: 651+
- doktorandi: 9
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: sociálna práca
d) Počet uchádzačov: 1

