
-
 

Prvým dekanom bol doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., 

zastáva PhDr. Dana Baláková, PhD. (2007-).

-

celkom 1 403 poslucháčov v bakalárskych a magister-
ských študijných programoch. Štúdium tretieho stup-
ňa vysokoškolského vzdelania úspešne skončilo 23 ab-
solventov s titulom PhD. 

-
-

sledujúcich študijných programoch:

SKE
ŠTUDIJNÉ PRO  
�lozo�a, história, politológia, psychológia, 
religionistika, žurnalistika, anglický 

 

 

 
�lozo�a, história, náboženská 
výchova

M A G I S T E R S K É  ŠT U D I J N É 
PRO

náboženská výchova

DOKTO DSKÉ
ŠTUDIJNÉ PRO

HABILITÁCI INAUGURÁCIE: 

-

Nadviazala na Pedago-

 
Dr. Jánom Ladislavom Pyrkerom. Prvým riadite-

-
le bol prof. J -
na. Prvým dekanom Pedagogickej fakulty KU bol 
doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc. (2000-2002), nasledoval 

Amantius Akimjak, PhD. (2002-
 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
(2008-). Fakultu tvoria 3 inštitúty, 11 ústavov, 25 ka-

Počas desaťročnej existencie Pedagogickej fakulty KU 
bakalársky a magisterský diplom získalo 6 317 absolven -
tov a štúdium tretieho stupňa vysokoškolského vzde-
lania úspešne skončilo 94 absolventov s titulom PhD. 

-
-

dovných študijných programoch:  

SKE ŠTUDIJNÉ PRO

náboženská výchova, hudobné umenie, 
výtvarné umenie. 
KU:

Jednoodborové študijné programy: výtvarné 

mentálne postihnutých (Levoča), sociálna 
práca (Ružomberok, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa), 
manažment (Poprad).

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PRO

náboženská výchova, hudobné umenie, 
výtvarné umenie. 
KU:

Jednoodborové študijné programy: výtvarné 
umenie. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, 

mentálne postihnutých, manažment.

DOKTO DSKÉ
ŠTUDIJNÉ PRO
Odborová didaktika – didaktika hudby, odborová 
didaktika – teória vzdelávania náboženskej 
výchovy, sociálna práca.

HABILITÁCI INAUGURÁCIE: 
odborová didaktika (v procese akreditácie), sociálna 
práca (v procese akreditácie)

Svoju činnosť fakulta začala roku 2003, jej 
predchodcom bol Teologický inštitút UK 

-
Anton Konečný, PhD 

(2004-2008, 2008-2011).

T -
túty (T -
tule, Liturgický inštitút, Inštitút aplikovanej 
etiky prof. A -

Jej súčasťou sú aj Kňazský 
seminár biskupa J

-

Bakalársky a magisterský stupeň vzdelania 
počas doterajšej existencie Teologickej fa-
kulty KU úspešne absolvovalo 1 970 ab-
solventov, 42 poslucháčov ukončilo dok-
torandské štúdium s titulom PhD. 

-
ných programoch:  

SKE ŠTUDIJNÉ PRO

výchova, etická výchova

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PRO
SPOJENÉHO STUPŇA:
katolícka teológia

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PRO

výchova, etická výchova

DOKTO DSKÝ
ŠTUDIJNÝ PRO
katolícka teológia

HABILITÁCI INAUGURÁCIE:
katolícka teológia

N
Od vzniku na jej čele stojí dekan prof. MUDr. Anton 
Lacko, CSc. (2005-2009, 2009-2013).

Fakulta sa člení na štyri katedry – Katedru ošetrovateľ-
stva, Katedru pôrodnej asistencie, Katedru verejného 
zdravotníctva, Katedru urgentnej zdravotnej starostli-

-

vojenskej nemocnici SNP – Fa-
Ružomberku. 

Fakulta zdravotníctva KU dote-
raz vychovala 2 757 absolventov. 

-
lo 826 poslucháčov, ktorí sa vzde-

programoch:   

SKE
ŠTUDIJNÉ PRO
pôrodná asistencia , 
ošetrovateľstvo, urgentná 
zdravotná starostlivosť, 
verejné zdravotníctvo 

, 
fyzioterapia 
akreditácie), rádiológia

MAGISTERSKÝ
ŠTUDIJNÝ PRO
ošetrovateľstvo

DOKTO DSKÝ
ŠTUDIJNÝ PRO
ošetrovateľstvo 

 poslucháčom univerzity
Ru-

žomberku (Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, 
tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: usz@ku.sk). Poplatky za 
ubytovanie sú od 39,83 do 82,98 EUR -

R  
-
-

áli univerzity. Stravovanie pre študentov je zabezpečené 
-

Univerzita garantuje poskytnutie 
ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov ba-
kalárskeho štúdia, ktorí oň požiadajú.  

-
žomberku sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.:
+421 44 43 25 211, e-mail: kniznica@ku.sk). Knižnica dis-

-
-

knižničných jednotiek. Ročný prírastok knižničných jed-
-

-
tok od 7.30 do 18.00 h, počas skúškového obdobia od 7.30 

-
ukazov ISIC zabezpečuje -

munikačných technológií KU -
ve rektorátu na Námestí A Ružomberku 
(tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: preukazy@ku.sk, 

-
Univerzitné pasto-

. Cen-

-

+421 44  432 52 10, e-mail: upc@ku.sk). Viac informácií na 

Pravidelné športové a voľnočasové aktivity pre študen-
tov organizuje UPaC a Športový klub KU (e-mail:
sportklub@ku.sk).

Centrum pre študentov so špeciálnymi vzdelávací-
mi potrebami sa nachádza v areáli na Hrabovskej ceste 1
(e-mail: centrumztp@ku.sk). Poskytuje pedagogické pora-
denstvo, sprostredkúva tlmočnícke služby sluchovo znevý-
hodneným študentom a spracováva študijnú literatúru do 
prístupnej formy najmä pre zrakovo znevýhodnených.

Oddelenie pre kariérne poradenstvo na rektoráte
KU (e-mail: vzdelavanie@ku.sk) poskytuje študentom indi-
viduálne informačné a poradenské služby súvisiace s mož-
nosťou ich uplatnenia v praxi. Organizuje aj semináre, kto-
ré majú študentom pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce.
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morálnej, intelektuálnej 

poskytujeme univerzit-

pre integrálny rozvoj člo -
-

nosti.

Základné hodnoty 
Pravda:

 

Profesionalita:
Kvalitným vzdelávaním, 

rozvoju človeka. 
Jednota:
Pracovať pre spoločný 

 
subsidiarity. 
Zodpovednosť:

 
solidarity.

Vízia (akí chceme byť 

Ru-
žomberku je univerzi-

-
 

-

tradícií.

verzia 1.2 august 2010



Vznikla v roku 2000 na základe niekdajšej Kateche-
ticko-pedagogickej fakulty a Pedagogického inštitútu 
sv. Ondreja z roku 1995.

Prvým dekanom bol doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., 
m. prof. KU (2001-2007), v súčasnosti funkciu dekanky 
zastáva PhDr. Dana Baláková, PhD. (2007-).

Fakulta sa člení na deväť katedier, dve centrá, jeden ve-
decký ústav a dekanát.

Štúdium na Filozofickej fakute KU doteraz absolvovalo 
celkom 1 403 poslucháčov v bakalárskych a magister-
ských študijných programoch. Štúdium tretieho stup-
ňa vysokoškolského vzdelania úspešne skončilo 23 ab-
solventov s titulom PhD. 

V roku 2010 mala 1 087 študentov, z toho 68 dokto-
randov. Fakulta poskytuje možnosť vzdelávať sa v na-
sledujúcich študijných programoch:

BakalárSKe
ŠtUDIjné PrOgramy: 
filozofia, história, politológia, psychológia, 
religionistika, žurnalistika, anglický 
jazyk pre komerčnú prax, jazyk a  kultúra 
Slovenska, nemecký jazyk a kultúra,

učiteľ st vo v   kombinácii : 
anglický jazyk a  literatúra, 
nemecký jazyk a  literatúra, 
slovenský jazyk a  literatúra, 
filozofia, história, náboženská 
výchova

m a g I St e r S K é  Št U D I j n é 
PrOgramy:
filozofia, história,  žurnalistika, 
učiteľstvo v kombinácii: anglický 
jazyk a literatúra, nemecký jazyk 
a  literatúra, slovenský jazyk 
a  literatúra, filozofia, história, 
náboženská výchova

DOKtOranDSKé
ŠtUDIjné PrOgramy: 
systematická filozofia, slovenské dejiny, teória 
a dejiny žurnalistiky

HaBIlItáCIe a InaUgUráCIe: 
teória a dejiny žurnalistiky

Pedagogická fakulta KU vznikla v roku 2000 z Kateche-
ticko-pedagogickej fakulty a predtým z Pedagogického 
inštitútu sv. Ondreja z roku 1995. nadviazala na Pedago-
gický inštitút v Spišskej Kapitule, založený v roku 1819 
spišským biskupom a neskorším benátskym patriarchom 
Dr. jánom ladislavom Pyrkerom. Prvým riadite-
ľom Pedagogického inštitútu v  Spišskej Kapitu-
le bol prof. juraj Páleš (1753-1833), rodák z  Kľač-
na. Prvým dekanom Pedagogickej fakulty KU bol 
doc. rnDr. Viliam Chvál, CSc. (2000-2002), nasledoval 
prof. PhDr. ThDr. amantius akimjak, PhD. (2002-
2004, 2004-2008) a  v  súčasnosti na jej čele stojí 
doc. PaedDr. tomáš jablonský, PhD., m. prof. KU 
(2008-). Fakultu tvoria 3 inštitúty, 11 ústavov, 25 ka-
tedier a dekanát. 

Počas desaťročnej existencie Pedagogickej fakulty KU 
bakalársky a magisterský diplom získalo 6 317 absolven-
tov a štúdium tretieho stupňa vysokoškolského vzde-
lania úspešne skončilo 94 absolventov s titulom PhD. 

V roku 2010 sa v nej vzdelávalo 3 952 poslucháčov, 
z toho 2953 denných a 999 externých, vrátane 212 dok-
torandov, z toho 64 denných a 148 externých v nasle-
dovných študijných programoch:  

BakalárSKe ŠtUDIjné PrOgramy:
Učiteľstvo v  kombinácii: biológia, fyzika, 
geografia, chémia, informatika, matematika, 
náboženská výchova, hudobné umenie, 
výtvarné umenie. V spolupráci s Filozofickou fakultou 
KU: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk 
a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, história, 

filozofia. Kombinácie s hudobným umením – 
spev, hra na klávesové nástroje, cirkevná hudba. 
Jednoodborové študijné programy: výtvarné 
umenie, informatika. Predškolská a elementárna 
pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika 
mentálne postihnutých (levoča), sociálna 
práca (ružomberok, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa), 
manažment (Poprad).

magISterSKé ŠtUDIjné PrOgramy:
Učiteľstvo v  kombinácii: biológia, fyzika, 
geografia, chémia, informatika, matematika, 
náboženská výchova, hudobné umenie, 
výtvarné umenie. V spolupráci s Filozofickou fakultou 
KU: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk 
a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, história, 
filozofia. Kombinácie s hudobným umením – 
spev, hra na klávesové nástroje, cirkevná hudba. 
Jednoodborové študijné programy: výtvarné 
umenie. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, 
sociálna práca, špeciálna pedagogika a pedagogika 
mentálne postihnutých, manažment.

DOKtOranDSKé
ŠtUDIjné PrOgramy: 
Odborová didaktika – didaktika hudby, odborová 
didaktika – teória vzdelávania náboženskej 
výchovy, sociálna práca.

HaBIlItáCIe a InaUgUráCIe: 
odborová didaktika (v procese akreditácie), sociálna 
práca (v procese akreditácie)

Svoju činnosť fakulta začala roku 2003, jej 
predchodcom bol teologický inštitút UK 
obnovený v roku 1994. Od jej vzniku ju ve-
die prof. ThDr. Ing. anton Konečný, PhD 
(2004-2008, 2008-2011).

tvorí ju šesť katedier, dekanát a štyri inšti-
túty (teologický inštitút v Spišskej Kapi-
tule, liturgický inštitút, Inštitút aplikovanej 
etiky prof. alexandra Spesza a Inštitút rodi-
ny v Bratislave). jej súčasťou sú aj Kňazský 
seminár biskupa jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule a Kňazský seminár sv. Karola Bo-
romejského v Košiciach.

Bakalársky a magisterský stupeň vzdelania 
počas doterajšej existencie teologickej fa-
kulty KU úspešne absolvovalo 1 970 ab-
solventov, 42 poslucháčov ukončilo dok-
torandské štúdium s titulom PhD. 

V  roku 2010 fakulta vzdelávala spolu 
1 866 poslucháčov, z toho 59 doktorandov v študij-
ných programoch:  

BakalárSKe ŠtUDIjné PrOgramy: 
sociálna filozofia, náuka o rodine, sociálna práca, 
učiteľstvo v kombinácii: filozofia, náboženská 
výchova, etická výchova

magISterSKé ŠtUDIjné PrOgramy
SPOjenéHO 1. a 2. StUPňa:
katolícka teológia

magISterSKé ŠtUDIjné PrOgramy:
sociálna filozofia, náuka o rodine, sociálna práca, 
učiteľstvo v kombinácii: filozofia, náboženská 
výchova, etická výchova

DOKtOranDSKÝ
ŠtUDIjnÝ PrOgram: 
katolícka teológia

HaBIlItáCIe a InaUgUráCIe:
katolícka teológia

najmladšia fakulta KU začala svoju činnosť v roku 2005. 
Od vzniku na jej čele stojí dekan prof. mUDr. anton 
lacko, CSc. (2005-2009, 2009-2013).

Fakulta sa člení na štyri katedry – Katedru ošetrovateľ-
stva, Katedru pôrodnej asistencie, Katedru verejného 
zdravotníctva, Katedru urgentnej zdravotnej starostli-
vosti a dekanát.

Praktická výučba prebieha v kli-
nických pracoviskách v Ústrednej 
vojenskej nemocnici SnP – Fa-
kultnej nemocnici v ružomberku. 

Fakulta zdravotníctva KU dote-
raz vychovala 2 757 absolventov. 
V roku 2010 fakultu navštevova-
lo 826 poslucháčov, ktorí sa vzde-
lávali v nasledujúcich študijných 
programoch:   

BakalárSKe
ŠtUDIjné PrOgramy: 
pôrodná asistencia , 
ošetrovateľstvo, urgentná 
zdravotná starostlivosť, 
verejné zdravotníctvo 
(v  procese akreditácie), 
fyzioterapia (v  procese 
akreditácie), rádiológia
(v procese akreditácie)

magISterSKÝ
ŠtUDIjnÝ PrOgram:
ošetrovateľstvo

DOKtOranDSKÝ
ŠtUDIjnÝ PrOgram: 
ošetrovateľstvo (v procese akreditácie)



Ubytovanie a  stravovanie poslucháčom univerzity
zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU v ru-
žomberku (námestie a. Hlinku 60, 034 01 ružomberok, 
tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: usz@ku.sk). Poplatky za 
ubytovanie sú od 39,83 do 82,98 eUr, v  závislosti od ka-
tegórie a  počtu lôžok na izbe v  študentských domovoch 
ruža, Hrabovská cesta a  Ikar. Poslucháči majú tiež mož- 
nosť využiť ponuky ubytovania v  súkromí, najaktuálnej-
šie ponuky nájdu v  regionálnej tlači či na výveskách v  are-
áli univerzity. Stravovanie pre študentov je zabezpečené 
v  jedálňach a  reštauračných zariadeniach, ktoré sa nachá-
dzajú v  areáli fakúlt alebo v  ich blízkosti. Viac informácií 
na  http://usz.ku.sk. Univerzita garantuje poskytnutie 
ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov ba-
kalárskeho štúdia, ktorí oň požiadajú.  

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v  Ru-
žomberku sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.:
+421 44 43 25 211, e-mail: kniznica@ku.sk). Knižnica dis-
ponuje štyrmi študovňami so  137 študijnými miestami, 
a s ďalšími 60 miestami s počítačmi a štyrmi PC na vyhľa-
dávanie v katalógoch a s aktívnymi pripojeniami k súkrom-
ným notebookom a WIFI. Knižný fond tvorí vyše 120 000 
knižničných jednotiek. ročný prírastok knižničných jed-
notiek je približne 12 000. V  knižnici je možné vypožičia-
vať si knihy a  periodiká prezenčne a  absenčne. Otváracie 
hodiny sú počas prednáškového obdobia v pondelok až pia-
tok od 7.30 do 18.00 h, počas skúškového obdobia od 7.30 
do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Viac informácií na 
http://uk.ku.sk.

Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských pre-
ukazov ISIC zabezpečuje Ústav informačných a  ko-

munikačných technológií KU, ktorý nájdete v  budo-
ve rektorátu na námestí a. Hlinku 60 v  ružomberku 
(tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: preukazy@ku.sk, 
http://uikt.ku.sk). Otváracie hodiny pre poslucháčov sú 
v pondelok, v stredu a piatok od 10.00 do 14.30 h, poruchy 
a stratu kariet je možné riešiť aj telefonicky a e-mailom. 

K  budovaniu vzťahov a  priateľstiev s  Bohom, so sebou sa-
mým a  s  druhými prispieva na KU Univerzitné pasto-
račné centrum Jána Vojtaššáka v  Ružomberku. Cen-
trum sa nachádza v univerzitnom kempuse na Hrabovskej 
ceste a  je spoločenstvom spolupracovníkov, študentov, pe-
dagógov  a zamestnancov univerzity. Pravidelne organizuje 
duchovnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť študentov. (tel.: 
+421 44  432 52 10, e-mail: upc@ku.sk). Viac informácií na 
http://upac.ku.sk.

Pravidelné športové a voľnočasové aktivity pre študen-
tov organizuje UPaC a Športový klub KU (e-mail:
sportklub@ku.sk).

Centrum pre študentov so špeciálnymi vzdelávací-
mi potrebami sa nachádza v areáli na Hrabovskej ceste 1
(e-mail: centrumztp@ku.sk). Poskytuje pedagogické pora-
denstvo, sprostredkúva tlmočnícke služby sluchovo znevý-
hodneným študentom a spracováva študijnú literatúru do 
prístupnej formy najmä pre zrakovo znevýhodnených.

Oddelenie pre kariérne poradenstvo na rektoráte
KU (e-mail: vzdelavanie@ku.sk) poskytuje študentom indi-
viduálne informačné a poradenské služby súvisiace s mož-
nosťou ich uplatnenia v praxi. Organizuje aj semináre, kto-
ré majú študentom pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce.
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Prehlásenie o poslaní 
Formujeme myseľ a  srd-
ce: v  duchu katolíckej 
morálnej, intelektuálnej 
a  akademickej tradície 
poskytujeme univerzit-
né vzdelávanie a výchovu 
a uskutočňujeme výskum 
pre integrálny rozvoj člo-
veka a dobro celej spoloč-
nosti.

Základné hodnoty 
Pravda:
Hľadať pravdu a  mať 
ochotu podeliť sa s ňou. 
Profesionalita:
Kvalitným vzdelávaním, 
vedou a výskumom slúžiť 
rozvoju človeka. 
Jednota:
Pracovať pre spoločný 
cieľ a  uplatňovať princíp 
subsidiarity. 
Zodpovednosť:
Konať dobro s  najlepším 
úmyslom a  ctiť princíp 
solidarity.

Vízia (akí chceme byť 
v roku 2015) 
Katolícka univerzita v ru-
žomberku je univerzi-
ta s  kvalitnou vedou, vý-
skumom a  vzdelávaním 
v  duchu najlepších kres-
ťanských a akademických 
tradícií.

verzia 1.2 august 2010
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