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V roku 2017 oslávil program Erasmus 30 rokov svojej 
existencie. Aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
(KU) patrí medzi najobľúbenejší a najčastejšie využíva-
ný program pre mobility do zahraničia. Referát pre za-
hraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pri tejto prí-
ležitosti v apríli 2017 otvoril výstavu „Erasmus oča-
mi KU“ v univerzitnej knižnici. Chcel si ňou pripome-
núť tých, ktorí sa do programu zapojili, administrova-
li ho či iným spôsobom sa pričinili o to, aby členovia 
akademickej obce mohli uskutočniť zahraničné poby-
ty. Prostredníctvom fotografií a krátkych komentárov 
sa niektorí študenti, absolventi, pedagogickí i nepeda-
gogickí zamestnanci podelili o svoju skúsenosť, pouká-
zali na to, čo pre nich mobilita znamenala a ako ovplyv-
nila ich štúdium, prácu, ale i osobný život. V auguste 
2017 bola výstava ukončená, ale zdokumentovanú Vám 
ju prinášame v podobe tohto bulletinu.

Michaela Moldová Chovancová



„Na obdobie rokov 2004 – 2008, keď som zastával funkciu prorek-
tora pre zahraničné vzťahy a mobility a inštitucionálneho koordi-
nátora programu LLP-Erasmus Katolíckej Univerzity v Ružom-
berku, si veľmi rád spomínam. Program Erasmus vtedy pre mla-
dučkú univerzitu, ktorá sa potrebovala etablovať v medzinárod-
nom akademickom priestore, znamenal mimoriadny prostriedok 
ako danú métu dosiahnuť. Bol a stále je vynikajúcim produktom, 
ktorý sa osvedčil a zásadne pomáha vysokoškolským inštitúciám 
strednej a východnej Európy prekonať dlhodobú izoláciu spôsobe-
nú komunistickým režimom, nie len v jazykovej, ale celkovej spo-
ločenskej orientácii a vybavenosti v slobodnej Európe. Do nastá-
vajúceho obdobia držím Erasmu palce ako aj všetkým inštitúciám 
a generáciám študentov, učiteľov i ostatných pracovníkov, ktorí 
sa programu zúčastnili alebo v ňom participujú.“

Dalibor Mikuláš

Zahraničné oddelenie v jednotlivých obdobiach

2004 – 2008

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.  – prorektor a univerzitný 
 koordinátor
Dominika Surová – referentka pre mobility

Catholic University, Lille, 
Francúzsko, 2006



„Ako prorektor KU som mal zahraničné vzťahy na starosti v rokoch 2008 
– 2010. Bolo to obdobie, kedy sa dosť zintenzívnila účasť našej univerzi-
ty na programe LLP-Erasmus a cítili sme potrebu vytvoriť určitý jednotný 
systém, ktorý by upravoval celý postup, aby nevznikali zbytočné nejasnos-
ti. Vtedajšia koordinátorka, p. Dr. Kľusková, spracovala príslušnú smerni-
cu a ja som ju predložil vedeniu KU na schválenie. Myslím, že aj toto prispe-
lo k zvýšeniu záujmu a k zintenzívneniu využívania tohto nástroja na pre-
hlbovanie zahraničnej spolupráce, či už na rovine katedier, alebo i zo stra-
ny študentov. Zároveň som sa usiloval využiť svoje kontakty na nadviaza-
nie niektorých prospešných zmluvných vzťahov, napr. s univerzitou Co-
millas v Madride, s Katolíckou univerzitou v Porte alebo som sa tiež usi-
loval o spresnenie a prispôsobenie našim potrebám v zmluvách s niekto-
rými poľskými univerzitami. Myslím, že toto bola oblasť, kde sa jednotli-
vým po sebe nasledujúcim členom vedenia KU skutočne darilo nadväzo-
vať na seba vo svojej práci a táto kontinuita priniesla svoje ovocie.“

Stanislav Košč

2008 – 2010

PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. – prorektor
PaedDr. Michal Loncko, PhD. – referent pre mobility
Dominika Surová – referentka pre mobility
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. – univerzitná koordinátorka

Comillas Pontifical University 
Madrid, Španielsko



„Medzinárodná spolupráca formuje akade-
mický život, prispieva k vedeckému i me-
dzikultúrnemu dialógu, vzbudzuje potre-
bu zlepšovať domáce prostredie a uvedomiť 
si jeho kvality. Program umožnil, aby sa na 
KU stretli vzácni hostia v podobe študentov 
a zamestnancov. Zahraniční kolegovia nám 
sprostredkovali kontakt s odlišnou krajinou 
a kultúrou. Niektoré pracovné vzťahy pre-
rástli do priateľských. Uskutočnené mobili-
ty, prostredníctvom osôb, ktoré zabezpečujú 
fungovanie programu na KU, prispeli k roz-
voju osobnostných i odborných predpokla-
dov zapojených jednotlivcov, aby sa napĺňa-
li predstavy o kvalitnom štúdiu doma i v za-
hraničí.“

Michaela Moldová Chovancová

2010 – 2014

doc. Róbert Lapko, Th.D. et PhD. – prorektor
Mgr. Michaela Moldová Chovancová  – univerzitná koordinátorka
Mgr. Lucia Kravčáková – referentka pre mobility



„Erasmus to nie je svet bez hraníc, tie zostávajú, lebo 
sa odlišujeme jazykom, kultúrou, históriou, pôvodom. 
Je to možnosť druhých lepšie porozumieť, poznať ich 
nie na základe informácií získaných z internetu, ale 
bezprostrednou skúsenosťou počas stretnutí, rozhovo-
rov. Je to príležitosť zamýšľať sa nad našou vlastnou 
krajinou, porovnávať náš prístup, meniť veci k lepšie-
mu. Realizovať to, čo inde je už osvedčené a prospeš-
né, odmietnuť to, čo neprinieslo osoh.“

František Trstenský

2014 –

prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. – prorektor
Mgr. Michaela Moldová Chovancová – univerzitná koordinátorka
Mgr. Miroslava Sekanová – referentka pre mobility (od roku 2016)
Mgr. Lucia Kravčáková – referentka pre mobility 
 (od roku 2016 na materskej)
PaedDr. Martin Pinkoš  –  referent pre mobility KA107 
 (Krajiny mimo EÚ, od roku 2016)

Salamanca, Španielsko, 2016

Prorektor KU 
s prezidentom FUCE, 2015



Mobility realizované z KU



Slávnostné otvorenie výstavy „Erasmus očami KU“  
v priestoroch univerzitnej knižnice





Blaženka Krížová
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II., Poľsko

„ERASMUS+ = Objav, že svet je skutočne široký, veľký a pestrý!“

Erika Fialová
University of Rijeka, Chorvátsko
„Mobilita v Rijeke pre nás znamenala prekonávanie 
samých seba a ponúkla nám nové pohľady na svet. 
Bolo to náročné, ale stálo to za to.“



Mária Muríňová
Universita degli Studi di Roma „La Sapienza“, Taliansko
„Rím je jednoznačne jedno z najkrajších miest na svete. Stretnúť pravého 
Taliana či Talianku? Tak to rozhodne v Ríme. Štúdium ‒ to nie je med 
lízať, no stojí za to spoznať najmä študentov a pričuchnúť ku kultúre, 
ktorú treba zažiť, nielen poznať z filmov, vidieť na obrázkoch z Googla, 
či sa o nej dočítať alebo dozvedieť na prednáškach v škole. Pravé 
Taliansko sa musí žiť! Skúsenosť, ktorú mi nik nevezme, odporúčam 
zažiť na vlastnej koži. No pripravte sa na tvrdý režim, priatelia.“

Jakub Brezina
Vilnius University, Litva
„Štúdium na Vilnius University to bol aj Stockholm trip.  
Partia sme sa vybrali do Stockholmu a bol to skvelý zážitok. 
Skvelí ľudia, krásne mesto, zážitky do smrti a aj počasie vyšlo.“



Tajana Krnčanová
Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poľsko
„ERASMUS+ mi dal možnosť objaviť krásy Varšavy, priniesol 
mi do života veľa medzinárodných priateľstiev, naučil ma kráčať 
a vynájsť sa v živote. Je to nenahraditeľná skúsenosť. Odporúčam!“

Marija Hekelj
Redakcia Život, Krakov, Poľsko
„Ďakujem, že som mala možnosť absolvovať skvelú 
stáž v Krakove.“



Katarína Janceková
Akademia Im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Poľsko

„Erasmus mobilita pre mňa znamenala nové 
dobrodružstvo, krok do neznáma, spoznanie iného 

kraja, novú skúsenosť a zodpovednosť, nových ľudí, 
priateľstvá a taktiež hlbší zážitok viery, že Boh Otec sa 

vždy stará o svoje deti a je verný.“

Miroslava Nemčíková 
Krajská nemocnice T. Bati, Česká republika

„Na stáži v Zlíne bolo úžasne, spoznali sme nových 
ľudí, upevnili sme vzťahy. Mali sme príležitosť 

osvojiť si  nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické 
zručnosti. Vrelo odporúčam každému študentovi 

absolvovať výmenný pobyt kdekoľvek.“



Mária Žigrajová
Mykolas Romeris University, Litva
„Počas tejto mobility som sa naučila veľmi veľa
a štúdium v medzinárodnom kolektíve 
ako študentke anglického jazyka mi pomohlo. 
V medzinárodnom kolektíve som zažila, ako to 
funguje na iných univerzitách, aký postoj 
k štúdiu majú ostatní študenti, čo nás spája alebo 
rozdeľuje. Osobne sa cítim touto rozličnosťou 
veľmi povzbudená a naplnená. Ak sa náhodou 
rozhodnete pre prihlásenie sa na Erasmus, 
chcem Vás  povzbudiť a motivovať,  
že je to určite krok vpred.“



Karina Oprchalová
Pädagogische Hochschule Kärnten, Rakúsko
„Maltakraftwerke in Kärntner alebo 
vyškriabaní nad vodnou elektrárňou – jeden 
z mojich dobrodružných výletov počas 
Erasmus pobytu v Klagenfurte.“

Denisa Bučková
Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko

„Erasmus bol pre mňa o dobrodružnom 
objavovaní nových svetov – sveta 

vzdelávacieho systému na zahraničnej 
univerzite, očarujúcich belgických mestečiek, 

vzťahov s mladými ľuďmi z celej Európy, 
ale zároveň aj o objavovaní vlastných  

ne/možností.“



Marek Motyka
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko
„Mojím erasmus cieľom bolo zistiť, či by som dokázal 
fungovať v cudzej krajine sám. Nemecko sa mi predtým 
zdalo ako čarovná, ale nedostupná krajina, ak mám 
povedať pravdu, tak všetky krajiny mi tak pripadali, lebo 
som bol stále na Slovensku a doma. Eichstätt bol však 
pre mňa „normálny“ v takom slova zmysle, že čarovná 
krajina sa zmenila na niečo reálne, na „normálnych“ 
ľudí z každého kúta sveta. Vedel by som  o tom napísať 
omnoho viac, ale čo bolo pre mňa najdôležitejšie je, že ak 
som zvládol pobyt v Nemecku, tak potom dokážem 
dobyť celý svet.“

Miroslava Sekanová
Catholic University of Croatia, Chorvátsko

„Štúdium na tejto univerzite bolo pre mňa 
veľkým prínosom, nielen v profesijnej ale aj po 

osobnostnej stránke. Záhreb je čarovné mesto 
s úžasnou atmosférou a veľmi priateľskými 

ľuďmi. Určite si ho každý zamiluje.“



Katarína Mochnacká
University of Passau, Nemecko

Z osobného zápisníka: 30. 3. 2015

Prvé správy z Erazmu:
„Meškať v Nemecku sa nevypláca. Našťastie 
to môj prípad nebol a moje hodinky nastavené 
o 6 minút dopredu nesklamali. Všetko som našla 
a včas sa dostavila na svoj prvý deň v novej 
škole. Privítali nás praclíky, káva a zatiaľ len vyše 
60 ďalších Erazmákov z 23 krajín sveta – Mexiko, 
Pakistan, USA, Japonsko, ale aj Bulharsko 
či Česko. Bratia Česi a ja, sestra Slovenka, 
sme si neplánovane sadli hneď vedľa seba  
a stali sa nerozlučnými „parťákmi“  
pri vypĺňaní formulárov.“



Mária Savaryová
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
„Erazmus bol pre mňa veľkou výzvou. Som rada, 
že som túto výzvu prijala. Absolvovanie mobility 

odporúčam všetkým študentom.
Osobne som tam získala mnoho vedomostí 

na prednáškach a na praxi nové  
skúsenosti a zručnosti.

Človek oveľa jednoduchšie zdoláva prekážky. 
Nadobudne hlavne samostatnosť, ktorá 

ho posunie ďalej v budúcnosti.“

Dominik Kadlečík, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
,,KU“ Katolícka univerzita je tiež tak skvelá ako „KU“ Karlova univerzita!  A to nie je vtip.



Ivana Talárová
Krakowska Akademia im. A. Frycza 
Modrzewskiego, Poľsko
„Študovala som v poľskom meste Krakow. Toto mesto 
je naozaj super, krásne, očarujúce, kreatívne a stále žijúce! 
Nikto sa tam nikdy nenudí, pretože ak ho nezaujíma 
to množstvo mestských aj národných pamiatok (ktoré 
som ani ja sama všetky nevidela), tak má na výber 
zo stoviek skvelých a výnimočných reštaurácií, cukrární, 
barov a taktiež aj z množstva udalostí, z ktorých si môže 
vyberať každý deň. Ak by ste sa opýtali Erasmáka, 
čím by charakterizoval Poľsko, myslím, že väčšina by 
povedala: pierogy a piwo! Ale čím je charakteristický 
Krakow? Wawel, Rynek, Sukienice, Jan Matejko, židovská 
štvrť Kazimierz, Schindlerova továreň, Galeria Krakowska, 
mleczny bar... Hovorí vám to niečo? Ak nie, tak určite 
neváhajte a vyberte si pre svoj Erasmus pobyt Krakow!“

Katarína Gahurová
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 

Česká republika
„Erasmus mi dal veľmi veľa, napr.  nových 

priateľov, lásku. Bola som v Turecku 
s priateľmi. Ešte aj teraz sa spolu stretávame. 

Určite mi to pomohlo aj v angličtine. 
Milujem ERASMUS.“



Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu organizuje v každom semestri „Orientation days“ 
– uvítací program pre zahraničných ERASMUS+ študentov. Počas niekoľkých dní im je predstavené 
štúdium na KU, priestory univerzity, nechýba prehliadka mesta Ružomberok a tradičná slovenská 
večera. Pre študentov je vždy pripravený výlet na zaujímavé miesta na Slovensku. „Orientation days“ 
pomáhajú študentom zaradiť sa do života na univerzite a spoznať domácich študentov, ktorí sa zapájajú 
do programu.



PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Sveučilište u Rijeci, Chorvátsko

„Úprimné prijatie, radosť, inšpirácia, 
čas pre príjemné stretnutia a tvorivé 

rozhodnutia ponúka každý pobyt realizovaný 
prostredníctvom mobility Erasmus.“ 

Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Katolícka Univerzita v Lubline, Poľsko

„V roku 2010 som tu absolvovala moje prvé 
školenie Erasmus. Kolegovia mi poskytli 

veľa užitočných rád a odporúčaní do mojej 
každodennej práce.“



doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
Latvijas Universitate, Riga, Lotyšsko 

Ing. Peter Debnár
Riga Stradiņš University, Lotyšsko
„Prekrásne mesto plné emočných zážitkov či už architektonických, 
alebo zo stretnutí s ľuďmi na škole, v meste. Príjemná atmosféra 
predvianočných príprav na námestí a zimného obdobia 
to povzniesla ešte viac. Návšteva univerzity a stretnutie s ľuďmi 
boli tiež veľmi príjemné, ako aj atmosféra v jej priestoroch.“



Mgr. Lucia Kravčáková
Catholic University of Porto, Portugalsko

„Na univerzite v Porte som zažila priateľské multikultúrne 
akademické prostredie rešpektujúce kresťanské hodnoty 

a dobre organizovaný univerzitný areál s množstvom 
voľnočasových aktivít. Erasmus v Porte mi okrem 
spoznania priateľského akademického prostredia 

umožnil objaviť krásy malebných uličiek veľkomesta, 
obdivovať nádhernú architektúru domčekov vytvorenú 

z modrobielych obkladačiek „azulejos“, započúvať sa 
do portugalskej sentimentálnej hudby „Fado“.“



ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
St. PhDr. Cyril and Methodius University 

in Skopje, Macedónsko

Ing. Martin Kuniak, Sveučilište u Rijeci, Chorvátsko



Martin Piatko, Ing. Vendelín Ružička, Ing. Rudolf Kollár
Nord University, Trondheim, Nórsko



Mgr. Renáta Šrámeková
Pontifical University of John Paul II.,  

Krakow, Poľsko
„Program Erasmus je perfektná možnosť ako prísť 

k informáciám o fungovaní ostatných inštitúcií, 
získať pohľad na danú problematiku inými 

očami, načerpať nové informácie a tak aj vylepšiť 
fungovanie svojej práce.“ 

Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Mgr. Lucia Kravčáková
Neapolis University, Pafos, Cyprus



prof. Tadeusz Zasępa, PhD. 
(*23. apríla 1946, +18. september 2016)  
Rektor KU krája tortu počas oslavy 25 rokov 
programu Erasmus v roku 2012.

PhDr. Marcela Ižová, PhD.
PhDr. Mária Lehotská, PhD. 

Podhalańska P. W. Szkoła Zawodowa  
w Nowym Targu, Poľsko

Ing. Miloslav Korba, Mgr. Milan Pudiš
Salesian Pontifical University, Rím, Taliansko
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