Informácie o výsledku výberového konania vyhláseného na TF KU 28. septembra 2022
1. Informácie o výsledku výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku,
Teologickej fakulte v Košiciach, Teologickom inštitúte, v Spišskej Kapitule - Spišskom
Podhradí na 1 funkčné miesto docenta na Katedre praktickej teológie v odbore 37.
Teológia, v študijnom programe Katolícka teológia v špecializácii na pastorálnu
a morálnu teológiu, kánonické právo, rétoriku a homiletiku na TF KU, pracovisko
Spišské Podhradie.
a) Zoznam členov výberovej komisie
Predseda komisie: prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. - TI TF KU
Člen komisie: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - menovaný VR KU, prof. ThDr. PhDr. Amantius
Akimjak, PhD. - menovaný dekanom TF KU; prof. ThDr. Marek Petro, PhD. - menovaný
Veľkým kancelárom a rektorom KU; prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. zástupca zamestnancov KU; zástupca študentov bez hlasovacieho práva: Mgr. Jakub Konkoľ,
- doktorand
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto docenta na Katedre praktickej teológie v odbore 37.
Teológia, v študijnom programe Katolícka teológia v špecializácii na pastorálnu a morálnu
teológiu, kánonické právo, rétoriku a homiletiku na TF KU, pracovisko Spišské Podhradie: doc.
ThDr. Peter Majda, PhD.
Komisia na svojom zasadaní 25.10.2022 konštatovala, že uchádzač doc. ThDr. Peter Majda,
PhD. spĺňa všetky požiadavky na obsadenie miesta docenta v súlade so Zásadami výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na
Katolíckej univerzite v Ružomberku.
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: teológia
d) Počet uchádzačov: 1
2. Informácie o výsledku výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku,
Teologickej fakulte v Košiciach, Teologickom inštitúte, v Spišskej Kapitule - Spišskom
Podhradí na 1 funkčné miesto profesora na Katedre spoločenských vied v odbore 33.
Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca v špecializácii na sociálnu prácu na
TF KU, pracovisko Spišské Podhradie.
a) Zoznam členov výberovej komisie
Predseda komisie: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. - TI TF KU
Člen komisie: prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD. - menovaný VR KU; doc. ThDr. Peter Majda,
PhD. - menovaný dekanom TF KU; prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. - menovaný Veľkým
kancelárom a rektorom KU; prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. - zástupca
zamestnancov KU; zástupca študentov bez hlasovacieho práva: Mgr. Jakub Konkoľ - doktorand
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto profesora na Katedre spoločenských vied v odbore 33.
Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca v špecializácii na sociálnu prácu na TF
KU, pracovisko Spišské Podhradie: prof. dr hab. Edward Jarmoch, PhD.

Komisia na svojom zasadaní 25.10.2022 konštatovala, že uchádzač prof. dr hab. Edward
Jarmoch, PhD. spĺňa všetky požiadavky na obsadenie miesta profesora v súlade so Zásadami
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: sociálna práca
d) Počet uchádzačov: 1
3. Informácie o výsledku výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku,
Teologickej fakulte v Košiciach, Teologickom inštitúte, v Spišskej Kapitule - Spišskom
Podhradí na 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied v odbore 33.
Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca v špecializácii na sociálnu prácu a
psychológiu na TF KU, pracovisko Spišské Podhradie.
a) Zoznam členov výberovej komisie
Predseda komisie: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. - TI TF KU
Člen komisie: prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD. - menovaný VR KU; doc. ThDr. Peter Majda,
PhD. - menovaný dekanom TF KU; prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. - menovaný Veľkým
kancelárom a rektorom KU; prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. - zástupca
zamestnancov KU; zástupca študentov bez hlasovacieho práva: Mgr. Jakub Konkoľ - doktorand
Vybraný uchádzač na 1 funkčné miesto docenta na Katedre spoločenských vied v odbore 33.
Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca v špecializácii na sociálnu prácu a
psychológiu na TF KU, pracovisko Spišské Podhradie: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA,
m.prof. WMU
Komisia na svojom zasadaní 25.10.2022 konštatovala, že uchádzač doc. PhDr. Mária Gažiová,
PhD., MBA, m.prof. WMU spĺňa všetky požiadavky na obsadenie miesta profesora v súlade
so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: sociálna práca
d) Počet uchádzačov: 1

