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PRÍHOVOR REKTORA
Vážená akademická obec, milí čitatelia,
ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku predkladám výročnú správu o jej
činnosti za rok 2012. Pri tejto príležitosti je vhodné ohliadnuť sa za tým, čo nám
uplynulých 365 dní minulého kalendárneho roka prinieslo.
Je pre mňa veľkou cťou opäť konštatovať napredovanie Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Pre každú vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá chce byť naozaj excelentná,
je nesmierne potrebné zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre každého študenta. Počet
záujemcov o štúdium i súčasných poslucháčov našej univerzity svedčí o tom, že sme
vyhľadávaná škola, no tento počet vyjadruje aj záväzok pre každého pedagóga, vedca,
výskumníka a pracovníka, aby vo svojej dennodennej práci mal na zreteli dôslednú
a hĺbkovú prípravu študenta na jeho ďalšiu profesionálnu prax. Nekladieme si za cieľ len formovať myseľ, ale aj
srdce každého, kto príde s nami do kontaktu, či už ako študent, návštevník, rodič, priateľ, podporovateľ. Preto
som rád, že sa v roku 2012 uskutočnilo na našej pôde mnoho hodnotných duchovných podujatí. Ako kresťania
sme pozvaní k dialógu so svetom, v ktorom žijeme – a práve podobné aktivity sú príležitosťou, ako naše
bohatstvo viery prístupnou formou ponúknuť aj neveriacemu publiku.
Ako univerzita si kladieme za cieľ neustále zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelania. Istým indikátorom
kvality sú naše pozície v domácich a zahraničných hodnoteniach. S radosťou sme privítali skvelé umiestnenie v
rebríčku World Academies Rank na siedmom mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V
globálnom rankingovom rebríčku sa univerzita umiestnila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 800 vysokých
škôl a univerzít z celého sveta a v konkurencii 2 450 hodnotených európskych. Nech nás tento výsledok povzbudí
do ďalšej činorodej práce. Okrem mnohých iných cieľov a plánov, najmä v oblasti excelentnosti a kvality, vnímam
ako spoločné želanie a prioritu univerzity dostavbu jej novej Univerzitnej knižnice, ktorá bude slúžiť študentom,
pedagógom i záujemcom z radov verejnosti. Práve v roku 2012 sa nám podarilo v stavbe napredovať, hoci nás
stretli aj komplikácie, no v tomto roku 2013 nič nebráni úspešnému dokončeniu výnimočného diela. Otvorenie
novej knižnice bude veľký okamih, najmä keď si uvedomíme, že knižnice – ako zdroje informácií, vedy, kultúry,
hodnôt – sa dnes už prakticky nebudujú. Výstavbou novej knižnice sa naša univerzita a Slovensko pripoja
k takým krajinám ako Francúzsko, Írsko, Nemecko, Británia, Poľsko či Švajčiarsko, kde sa v týchto momentoch
tiež dokončujú stavby, prestavby či rozšírenia knižníc.
Novinkou v roku 2012 bolo aj otvorenie projektu Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré chce našim
študentom poskytnúť intelektuálnu a duchovnú „nadstavbu“ ich bežného vysokoškolského štúdia
v Ružomberku. Verím, že pilotný ročník dopadne úspešne a od septembra 2013 sa brány Kolégia otvoria ďalším
záujemcom.
Je zrejmé, že Katolícka univerzita v Ružomberku skutočne žije dynamicky, rýchlo, tvorivo. Prajem jej, aby sa jej
dynamickosť udržala a aby bola miestom, kde sa popri získaní kvalitného vzdelania dajú prežívať aj kvalitné
medziľudské vzťahy, inšpiratívne príklady, duševné sily. Vo všetkom však nech univerzita chváli nášho
Všemohúceho Boha a stane sa priestorom, kde jeho dokonalá Láska prebýva. Na záver vyjadrujem vďaku za
uplynulý rok 2012 všetkým vám a teším sa z našej spoločnej práce. V novom roku 2013 dávam opäť do popredia
poslanie Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým je formovať myseľ a srdce. S radosťou, rozvahou a
pokojom.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Spracoval: RNDr. Štefan TKAČIK, PhD.
Názov vysokej školy:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Začlenenie vysokej školy:

univerzitná vysoká škola

Typ vysokej školy:

verejná vysoká škola

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä
v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v
oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku
(filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2011/2012 študuje 7 754
študentov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 doktorandov.

MEDZINÁRODNÉ ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic
Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa
rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish
National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International
Colleges & Universities je 12 najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu
indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti
minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla
žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.

SPOKOJNOSŤ POSLUCHÁČOV A ABSOLVENTOV
Spokojnosť absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %).
Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií
a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo
83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas
štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9
% si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená. Opäť študovať na KU by sa rozhodlo 63 % jej
absolventov. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť
a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie konzultačných hodín, vyššia miera
spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Uvádza sa to v prieskume
hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl absolventmi a pedagógmi, ktorý realizovala a zverejnila ARRA a
agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov - absolventov prvého, druhého alebo
tretieho stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Učitelia sa v
prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite,
napríklad na finančné ohodnotenie, vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru,
organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako
najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7),
materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).

HISTÓRIA
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí
biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého
riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
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V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja
TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej
univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU
a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta
KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu
vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s
konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.(7/2000 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný
vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom je teológ a žurnalista prof. Tadeusz
Zasępa, PhD. (7/2008 - ).

PREHLÁSENIE O POSLANÍ
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.

KONTEXT
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania,
výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky
a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské
vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako
zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.

POSLANIE
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa
Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To
je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa
viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy
sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto
zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým
v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z
rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje
činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie
univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov
akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa.
Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý
vedecký výskum.
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Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy
ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa
učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a
v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku
nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže
rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a
vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
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 Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií.

1.1

Vedenie

Vedenie KU v prvom funkčnom období rektora 2008-2012
Rektor

prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD.
prvé funkčné obdobie; vymenovaný
od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
– prvý prorektor

prof. Peter OLEKŠÁK, PhD.
prvé funkčné obdobie; vymenovaný
od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012

Prorektorka pre vzdelávanie

prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
prvé funkčné obdobie; vymenovaná
od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012

Prorektor pre vedu, výskum
a zahraničné vzťahy

doc. PhDr. ThDr. Stanislav KOŠČ, PhD.
prvé funkčné obdobie; vymenovaný
od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2012

Prorektor pre výchovu a mobility

doc. Róbert LAPKO, ThD., PhD.
prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 1. 9. 2010

Kvestorka

Ing. Anna JURČOVÁ
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Vedenie KU v druhom funkčnom období rektora 2012-2016
Rektor

prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD.
druhé funkčné obdobie; vymenovaný od 1. 7. 2012

Prorektor poverený zodpovednosťou za
zahraničné vzťahy, mobility a formáciu

doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
prvé funkčné obdobie;
vymenovaný od 1. 9. 2010

Prorektorka poverená zodpovednosťou
za vzdelávanie

prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
druhé funkčné obdobie;
poverená od 2. 7. 2012, vymenovaná od 6. 12. 2012

Prorektor poverený zodpovednosťou
za výskum a umenie

doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverený od 1. 9. 2012, vymenovaný od 6. 12. 2012

Prorektor poverený zodpovednosťou
za kvalitu a komplexnú akreditáciu

RNDr. Štefan TKAČIK, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverený od 1. 9. 2012, vymenovaný od 6. 12. 2012

Kvestorka

Ing. Anna JURČOVÁ

1.2

Akademický senát

Predseda AS KU

Ing. Richard KEREKEŠ, PhD.
prvé funkčné obdobie; predseda od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; podpredsedníčka od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

Podpredseda AS KU – študentská časť

Mgr. Miroslava ANTOLOVÁ
prvé funkčné obdobie; podpredsedníčka od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

Tajomník AS KU

ScSLic., PhDr. Andrea BOŽEKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; tajomníčka od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

Členovia za Filozofickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc., m. prof. KU
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 27. 10. 2002 do 16. 12. 2012
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 17. 12. 2012 do 10. 11. 2015
doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 27. 10. 2002 do 11. 11. 2015
doc. PaedDr. Peter KRŠKA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Ing. Richard KEREKEŠ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Mgr. Dominika PAŽÍTKOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Mgr. Miroslav ZAJAC
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
ScSLic. Andrea BOŽEKOVÁ,PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
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PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD.
tretie funkčné obdobie; člen AS od 15. 11. 2006 do 11. 11. 2015
Miroslav HUŤKA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Ivan MOĎOROŠI, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
študentská časť

Členovia za Teologickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

1.3

Mgr. Miroslava ANTOLOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Mgr. Matúš DEMKO
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

JUDr. ICDR. Juraj JURICA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
ICLic. Dušan ŠKRABEK
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 10. 11. 2003 do 11. 11. 2015
PhDr. Ján PRAMUKA, PhD.
tretie funkčné obdobie; člen AS od 4. 11. 2004 do 11. 11. 2015
doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 6. 12. 2012
Mathias GOČÍK
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
ThLic. PaedDr. Lucia BABJAKOVÁ GÁLLOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH
tretie funkčné obdobie; člen AS od 10. 11. 2005 do 11. 11. 2015
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
PhDr. Bc. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.
druhé funkčné obdobie; člen AS od 8. 12. 2009 do 11. 11. 2015
Viktor MYDLO
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015
Slavomír ŠUŠORENÝ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2015

Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady KU 2008-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD., predseda VR KU (KU FF) – žurnalistika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. Peter Olekšák, PhD., podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky; člen VR do 30. 6.
2012
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. (KU FF) – slovenský jazyk, žurnalistika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. PhDr. Peter Volek, PhD.,(KU FF) – filozofia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr.,(KU FF) – história; člen VR do 30. 6. 2012
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (KU PF) – sociálna práca; člen VR do 30. 6. 2012
prof. Jana Moricová, PhD. (KU FF) - teória náboženskej výchovy; člen VR do 30. 6. 2012
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (KU PF) – sakrálna hudba; člen VR do 30. 6. 2012
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika; člen VR do 30. 6. 2012
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (KU PF) – biológia; člen VR do 30. 6. 2012
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (KU PF) – sociálna práca; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ICDr. ThDr. Ján Duda, PhD. (KU PF) – kanonické právo; člen VR do 30. 6. 2012
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (KU PF) – pedagogika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (KU TF) – odborová didaktika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (KU TF) – katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU FZ) – ošetrovateľstvo; člen VR do 30. 6. 2012
prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. (KU FZ) – ošetrovateľstvo; člen VR do 30. 6. 2012
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH (KU FZ) – verejné zdravotníctvo; člen VR do 30. 6. 2012

Externí členovia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J.E. Mons. prof. ThDr. František Tondra, emeritný spišský biskup); katolícka teológia; člen VR do 30. 6.
2012
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný rektor a profesor KU) ; fyzika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c, (SAV Bratislava); technika; člen VR do 30. 6. 2012
prof. Stanisław Wilk, rektor KUL (Lublin) ; katolícka teológia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej univerzity (PU Prešov) ; geografia; člen VR do 30. 6. 2012
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (UK Bratislava); história; člen VR do 30. 6. 2012
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. (TU Trnava); dejiny umenia a kultúry; člen VR do 30. 6. 2012
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., (UK Bratislava); teória a dejiny žurnalistiky; člen VR do 30. 6. 2012

Čestní členovia
1. PhDr. Dana Baláková, PhD., (KU FF); slovenský jazyk; člen VR do 30. 6. 2012

Zloženie Vedeckej rady KU 2012-2016
Členovia akademickej obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD., predseda VR KU; (KU FF) teória a dejiny žurnalistiky; člen VR od 10. 10.
2012 do 30. 6. 2016
prof. Peter OLEKŠÁK, PhD., podpredseda VR KU (KU FF) - teória a dejiny žurnalistiky; člen VR od 10.
10. 2012 do 30. 6. 2016
doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6.
2016
prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD. – didaktika hudby/cirkevná hudba; člen VR od 10. 10. 2012
do 30. 6. 2016
prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
prof. PaedDr. FRANTIŠEK DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy; člen VR od 10. 10. 2012 do
30. 6. 2016
doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
prof. ThDr. Ján DUDA, PhD. – kánonické právo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia (cirkevné dejiny); člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6.
2016
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. – pedagogika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKY, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika; člen VR od 10. 10.
2012 do 30. 6. 2016
doc. Marian KUNA, PhD. - filozofia; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – ošetrovateľstvo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
doc. Róbert LAPKO, ThD. et PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)/žurnalistika; člen VR od 10. 10.
2012 do 30. 6. 2016
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2012
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18. prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc. – slovenský jazyk/žurnalistika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
19. prof. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD. – katolícka teológia/religionistika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6.
2016
20. prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD. – sociálna práca; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
21. doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc. – biológia; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
22. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia); člen VR od 10. 10.
2012 do 30. 6. 2016
23. doc. ThDr. Ján VEĽBACKÝ, PhD. – cirkevná hudba; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
24. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
Externí členovia
1.

J.E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; člen VR od 10. 10. 2012 do 30.
6. 2016
2. J.E. prof. Cyril VASIĽ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím – východné cirkevné
právo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
3. J.E. ThDr. Štefan SEČKA, PhD., spišský diecézny biskup - katolícka teológia (katechetika); člen VR od 10.
10. 2012 do 30. 6. 2016
4. J.E. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD., UK Bratislava - história; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
5. prof. Antoni DĘBIŃSKI, rektor Katolíckej univerzity JPII v Lubline - právo; člen VR od 10. 10. 2012 do 30.
6. 2016
6. prof. Stanislaw DZIEKOŃSKI, rektor Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave –
katechetika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6. 2016
7. prof. JUDr. Marek ŠMÍD, PhD. , rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo; člen VR od 10. 10. 2012 do
30. 6. 2016
8. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove - geografia; člen VR od 10.
10. 2012 do 30. 6. 2016
9. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c, SAV Bratislava – elektrotechnika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30. 6.
2016
10. prof. RNDr. Jozef ĎURČEK, CSc., emeritný rektor a profesor KU - fyzika; člen VR od 10. 10. 2012 do 30.
6. 2016
11. prof. Dr. Phil. Emília HRABOVEC, UK Bratislava - história; člen VR do 30. 6. 2016

1.4

Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárne komisie pracujú na fakultách univerzity.

1.5
Fakulty

Súčasti univerzity
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
dekan: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU
prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 21.12.2008 do 20.12.2012
druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 22. 12. 2012
FILOZOFICKÁ FAKULTA
dekan: doc. Marian KUNA, MA, MPhil, PhD.
prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 20. 12. 2011
TEOLOGICKÁ FAKULTA
dekan: prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD.
prvé funkčné obdobie, vymenovaný od 1. 10. 2011
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
dekan: prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.
druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 1. 8. 2009
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Ostatné súčasti

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
Riaditeľka: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.
VERBUM – VYDAVATEĽSTVO KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Riaditeľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD.
ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA
Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
SPRÁVA BUDOV
Riaditeľka: Ing. Danka ŽAKAROVSKÁ

1.6

Správna rada

Predseda
Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
predseda od 25. 5. 2011 do 24.5.2013, prvé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3.
2015, RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup
Podpredseda
Ing. Michal SLAŠŤAN
podpredseda od 25. 5. 2011, druhé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 17. 4. 2008 do 16. 4. 2014
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok
Členovia navrhnutí ministrom školstva
1.

2.
3.
4.
5.
6.

J. E. Mons. ThDr. Ján BABJAK, SJ, PhD.
predseda SR KU do 28. 5. 2011, prvé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 23. 7. 2008 do 9.
3. 2015, GK Biskupstvo Prešov/arcibiskup – metropolita
Ing. Michal SLAŠŤAN
vymenovaný od 17. 4. 2008 do 16. 4. 2014
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok
Ing. Igor VIDA
Tatra banka, a.s./predseda predstavenstva
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.
RK Biskupstvo Žilina/diecézny biskup
Ing. Juraj BLANÁR
ŽSK/predseda
J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.
RK Arcibiskupstvo/diecézny biskup a predseda KBS

vymenovaný od 6. 12. 2012 do 5. 12. 2018
vymenovaný od 19. 4. 2007 do 18. 4. 2013
vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015
vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015

Členovia navrhnutí rektorom
7.

Ing. Miloslav ČURILLA
vymenovaný od 5. 11. 2007 do 4. 11. 2013
Mondi Ružomberok, a.s./predseda predstavenstva
8. Ing. Andrej SOČUVKA
vymenovaný od 19. 4. 2007 do 18. 4. 2013
ŽSK/poslanec
9. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015
RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup
10. Mgr. Art. Andrej HRNČIAR
vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015
Mesto Martin/primátor
11. Ing. Peter JAKUBÍK
vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015
Johnson Controls Bratislava s.r.o / Accounts Receivable Manager Europe
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12. Ing. Ľubomír SIDOR
LSS, s.r.o./konateľ

vymenovaný od 10. 3. 2009 do 9. 3. 2015

Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti AS KU
13. ICLic. Dušan ŠKRÁBEK
KU Ružomberok

vymenovaný od 18. 3. 2010 do 17. 4. 2014

Členovia navrhnutí na návrh študentskej časti AS KU
14. Mgr. Miroslav ZAJAC
študent KU

vymenovaný od 6. 12. 2012 do 5. 12. 2014
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II.

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2012

Spracoval: Mgr. Vladimír BUZNA, PhD.
30. januára 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku spustila nový fotoportál. Na internetovej
adrese http://foto.ku.sk ponúka chronologicky umiestnené fotografické galérie
všetkých významných udalostí a podujatí v živote univerzity od roku 2002 dodnes.
V súčasnosti má fotoportál takmer 800 albumov, ktoré obsahujú niekoľko desiatok
tisíc snímok. Autormi prevažnej väčšiny z nich sú fotograf, autor stránky Anton
Kulan a fotoreportér Tlačovej agentúry KU Martin Buzna.

27. februára 2012
Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za vedeckú činnosť v roku
2011 si 27. februára 2012 z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzalo 12
najaktívnejších vedecko-pedagogických pracovníkov zo štyroch fakúlt
univerzity. Vedci boli ocenení v kategóriách profesor (aj mim. profesor), docent
a odborný asistent s PhD. V kategórii profesorov si cenu odniesol prof. PhDr.
PaedDr. Pavol Marek, Ph.D. z Filozofickej fakulty KU, doc. RNDr. Nadežda
Stollárová, CSc., m. prof. KU z Pedagogickej fakulty KU, prof. MUDr. Anton
Lacko, CSc. z Fakulty zdravotníctva KU a prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. z Teologickej fakulty KU. V kategórii
docent dosiahol ocenený doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. z FF KU, doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. z PF
KU, doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH z FZ KU a doc. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. z TF KU. Medzi
odbornými asistentmi (s PhD.) rektor ocenil ako najaktívnejších pracovníkov Eugena Zeleňáka, PhD. (na snímke
vpravo) z FF KU, RNDr. Štefana Tkačika, PhD. z PF KU, PhDr. Zuzanu Hudákovú, PhD. z FZ KU a PhDr.
Ing. Lýdiu Leškovú, PhD. z TF KU.
28. februára 2012
Nový dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc.
Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. (na snímke) bol do úradu slávnostne uvedený v
utorok 28. februára 2012 počas bohoslužby v Kostole sv. Rodiny v
Ružomberku-Rybárpoli. Zúčastnenej akademickej obci sa na nej prihovoril jej
hlavný celebrant, košický arcibiskup-metropolita a veľký kancelár KU Mons.
Bernard Bober a rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý dekanovi slávnostne
odovzdal insígnie fakulty. Inauguračná slávnosť pokračovala obedom pre
pozvaných hostí. Doc. Mariana Kunu zvolil za nového dekana FF KU jej Akademický senát dňa 12. decembra
2011, do funkcie ho po predošlom potvrdení veľkým kancelárom KU Mons. Boberom vymenoval rektor
univerzity prof. Tadeusz Zasępa dňa 20. decembra 2011 na štvorročné funkčné obdobie do 21. decembra 2015.
3. marca 2012
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa, PhD. sa stal
členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení. Dekrét si prevzal v sobotu 3.
marca 2012 na slávnostnom zasadnutí akadémie v Salzburgu (na snímke). Európska
akadémia vied a umení vznikla v roku 1990 zásluhou významných osobností –
profesora Felixa Ungera, profesora Nikolausa Lobkowicza a už zosnulého
kardinála Franza Königa. „Moja činnosť bude spočívať predovšetkým
v prednášaní a v účasti na medzinárodných konferenciách organizovaných
akadémiou. Je prínosné, že má akadémia sekciu venujúcu sa náboženstvám. Je veľmi dôležité, aby sa náboženskí
lídri stretávali aj na akademickej pôde. Je dôležité, aby sme sa mohli rozprávať o filozofii a teológii našich
náboženstiev. Budú to ekumenické a medzináboženské stretnutia,“ povedal rektor KU.
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5. marca 2012
Poslucháči, pedagógovia, zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ale aj široká verejnosť môžu vzdať úctu relikvii krvi blahoslaveného Jána
Pavla II. (na snímke uprostred), ktorá je od minulého týždňa natrvalo
umiestnená v Kaplnke sv. Alberta na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku.
Relikviu univerzite daroval niekdajší osobný tajomník pápeža, krakovský
arcibiskup Mons. Stanislav kardinál Dziwisz pri osobnej návšteve veľkého
kancelára KU, košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a rektora KU
prof. Tadeusza Zasępu v Krakove (na snímke dole). Súčasťou slávnosti uloženia relikvie v univerzitnej kaplnke
bolo aj požehnanie sochy bl. Jána Pavla II., ktorá sa nachádza pred budovou univerzity.
12. apríla 2012
Približne 1,3 mil. eur si do apríla 2012 vyžiadala výstavba
novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Doterajšie výdavky predstavujú vyše 15 percent z celkovej sumy 8,3 mil.
eur určenej na výstavbu. Vo štvrtok 12. apríla 2012 univerzita ukončila
prvú, deväťmesačnú etapu stavebných prác predstavením hrubej stavby
na slávnostnom podujatí za účasti predstaviteľov univerzity a pozvaných
hostí z orgánov akademickej samosprávy, mesta Ružomberok, miest,
obcí a cirkvi.
26. apríla 2012
Novým kandidátom na rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku je prof.
Tadeusz Zasępa. Rozhodol o tom vo štvrtok 26. apríla 2012 Akademický senát
KU v tajnom hlasovaní. Dôveru mu prejavilo 13 senátorov, druhý navrhnutý
kandidát doc. Tomáš Jablonský, súčasný dekan Pedagogickej fakulty KU, získal
11 hlasov. V súlade so Štatútom KU musel po voľbách v senáte kandidáta na
rektora potvrdiť ešte veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard
Bober. Až následne výsledok voľby senát doručí ministrovi školstva, ktorý
požiada prezidenta SR Ivana Gašparoviča o vymenovanie nového rektora KU.
27. apríla 2012
Od 27. apríla do 1. mája 2012 sa rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
prof. Tadeusz Zasępa zúčastnil XVIII. pleárneho zasadania Pápežskej
akadémie spoločenských vied, ktoré sa uskutočnilo vo Vatikáne. Návšteva sa
konala na základe pozvania prezidentky akadémie prof. Mary Ann
Glendonovej (na snímke s pápežom Benediktom XVI.) a spoluorganizátora,
kancelára prof. Russella Hittingera. Ústrednou témou zasadnutia bola
svetová snaha o Tranquillitas Ordinis v duchu myšlienok sv. Augustína a v
duchu odkazu Pacem in Terris, encykliky pápeža Jána XXIII., ktorej 50. výročie je 11. apríla 2013.
3. júla 2012
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval prof. Tadeusza
Zasępu do funkcie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku na
nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Na slávnosti prezident SR
zdôraznil, že v súčasnosti školstvo na Slovensku prežíva obdobie reforiem.
„Nie všetky boli úspešné,“ zhodnotila hlava štátu. Prezident uviedol, že
vzdelanie sa nerozširuje počtom vysokých škôl, ale kvalitnými a dobrými
vysokými školami. Rektorovi prof. Zasępovi zaželal, nech je takou školou aj
KU. „Môžem sľúbiť, že naša univerzita sa bude ďalej usilovať vychovávať múdrych a dobrých ľudí,“ podotkol
nový rektor.
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6. júla 2012
Systematický ročný formačný program internátneho typu, ktorý je určený
predovšetkým pre študentov bakalárskeho štúdia, ponúka Kolégium, ktoré
vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku. „Snahou Kolégia KU je
zintenzívniť a prakticky realizovať samotné poslanie KU: formovať mysle a
srdcia študentov pre ich integrálny rozvoj a dobro celej spoločnosti. Poslaním
je žiť denne v atmosfére spoločenstva poslanie KU a jej štyri základné hodnoty
pravdu, profesionalitu, zodpovednosť a jednotu,“ uviedol prorektor pre
výchovu a mobility doc. Róbert Lapko. Komunita Kolégia by mala byť vytvorená zo študentov všetkých fakúlt
KU, ktorí majú seriózny záujem o formáciu a sú ochotní žiť podľa pravidiel Kolégia počas celého roka. V tomto
duchu bude ponúkať kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie, politiku a
zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí. Formačný program chce podporiť snahu frekventantov o
súkromný duchovný život participáciou na spoločných pravidelných aktivitách Kolégia a dobrovoľným
angažovaním sa v prospech slabých a opustených. Viac informácií na internetovej stránke kolegium.ku.sk.
22. augusta 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku KU je v rebríčku World Academies
Rank na siedmom mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých
škôl. Dosiahla skóre 10008.418, v globálnom rankingovom rebríčku sa
umiestnila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 800 vysokých škôl a
univerzít z celého sveta, v konkurencii 2 450 hodnotených európskych
vysokých škôl dosiahla 929 miesto. Informoval o tom aj denník SME. World
Academies Rank sa pri hodnotení škôl zameriava predovšetkým na kvalitu
učiteľského kolektívu, úspešné umiestnenie absolventov, mieru kvality uchádzačov o štúdium, publicitu a
popularitu školy. Údaje zbiera z verejne dostupných zdrojov, najmä z internetových databáz a vyhľadávačov.
4. septembra 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku dosiahla výrazný posun vo financovaní
výstavby novej Univerzitnej knižnice KU. Popri projekte Európskej únie
s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry
KU (ITMS 26250120035), z ktorého je na účely UK KU vyčlenených 2,7 milióna
EUR, bol v týchto dňoch univerzite schválený druhý projekt zo zdrojov EÚ
s názvom Dostavba a vybavenie budovy UK KU (ITMS 26250120051)
s príspevkom na výstavbu 2,8 milióna EUR. Od domácich a zahraničných
darcov sa KU podarilo doteraz získať celkom 2,2 milióna EUR.
26. septembra 2012
Slávnostnou bohoslužbou spojenou so vzývaním Ducha Svätého
v univerzitnom Kostole sv. Rodiny a zhromaždením akademickej obce (na
snímke) v Aule Jána Pavla II. otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku 26.
septembra 2012 nový akademický rok. Slávnosť bola spojená s inauguráciou
rektora KU prof. Tadeusza Zasępu, PhD., ktorému 1. júla 2012 začalo druhé,
štvorročné funkčné obdobie. Na štyroch fakultách KU v aktuálnom
akademickom roku 2012/2013 študuje 7 037 poslucháčov, 4 528 v dennej a 2 509
v externej forme štúdia, z nich 401 doktorandov.
11. októbra 2012
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v pondelok 1. októbra 2012 začali
Akademické misie. Týždňový program pod vedením pátrov Kongregácie
najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov z Podolínca ponúkol študentom,
vedecko-pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom univerzity možnosť
duchovne sa obnoviť a prehĺbiť vieru pred začiatkom Roka viery, ktorý začal
11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2012. V pripravenom programe
nechýbali evanjelizačné aktivity, sväté omše s misijnými kázňami, stretnutia so
študentmi a pedagógmi, chvály s modlitbovým spoločenstvom, možnosť osobných rozhovorov s pátrami, ale aj
diskusné fórum hľadajúcich s názvom Nádvorie pohanov.
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15. októbra 2012
Vzťahy a dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami, predovšetkým
tvorbu a využitie sociálneho fondu, dĺžku dovolenky a iné nároky
zamestnancov voči zamestnávateľovi definuje Kolektívna zmluva na rok 2013,
ktorú podpísali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz
Zasępa a predseda Základnej organizácie Odborového zväzu KU Ing. Radislav
Kendera, PhD. (na snímke vľavo). Od 19. júla 2012 má Katolícka univerzita
v Ružomberku významné zastúpenie aj v štruktúrach Nezávislých
kresťanských odborov Slovenska, kde boli do predstavenstva zvolení doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
z Pedagogickej fakulty KU a Ing. Radislav Kendera, PhD. z rektorátu KU. Docentka Černá zároveň zastáva
najvyššiu funkciu ako prezidentka NKOS, doktor Kendera pôsobí ako predseda Základnej organizácie NKOS Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri KU.
8. novembra 2012
Rozvoj pedagogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov medzi Katolíckou
univerzitou v Ružomberku a Trnavskou univerzitou v Trnave je
cieľom Memoranda o spolupráci, ktoré na roky 2012-2017 podpísali rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a rektor TU prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. (na
snímke vpravo) počas zasadnutia Vedeckej rady KU v stredu 7. novembra 2012.
Podľa dohody budú univerzity spolupracovať najmä pri spoločných aktivitách
v rámci národných a európskych projektov, pri výmene dosiahnutých
výsledkov, uskutočňovaní študijných programov, pri spoločnej organizácii vedeckých podujatí, výmene kníh a
informačných materiálov, pri výmene mladých vedcov, ašpirantov a študentov so zameraním na vedecký
výskum, študijný pobyt a rôzne druhy praxe a pri výmene odborníkov vo vedeckých radách univerzít a fakúlt.
9. novembra 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku privítala na svojej pôde v stredu 7.
novembra 2012 investigatívneho novinára a nositeľa prestížneho novinárskeho
ocenenia Pulitzerovej ceny Tima Weinera (na snímke). Prednáška známeho
a úspešného novinára niesla názov Informácie sú moc. Auditórium si mohlo
vypočuť zážitky priamo z praxe amerického spravodajcu, ktorý pracoval ako
korešpondent v Pakistane, Afganistane, Sudáne a iných krajinách. ,,Ľudia,
ktorí chcú byť slobodní, sa musia vyzbrojiť silou informácie. Najviac neznášam
ignoranciu, ktorá má dva typy - poraziteľnú a neporaziteľnú,“ dodal hneď v úvode Weiner. Bývalý redaktor
Philadelphia Inquirer sa snažil poodhaliť študentom zákutia o utajených informačných programoch Pentagonu
a CIA, ktorým sa venuje už dvadsaťpäť rokov.
20. novembra 2012
Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na
svojom zasadnutí v utorok 20. novembra 2012 zvolil do funkcie dekana fakulty
doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., mim. prof. KU (na snímke). V tajnom
hlasovaní mu podporu vyjadrilo všetkých 24 členov senátu, čím ho potvrdili vo
funkcii aj na druhé štvorročné funkčné obdobie do roku 2016. Docent Tomáš
Jablonský vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na
Trnavskej univerzite v Trnave (1994). V rigoróznom konaní pokračoval na
Univerzite Komenského v Bratislave (2002), kde zároveň v roku 2005 ukončil doktorandské štúdium v odbore
pedagogika a v roku 2007 sa habilitoval. Od roku 1999 do roku 2007 pôsobil ako odborný asistent na Trnavskej
univerzite v Trnave, na funkčné miesto docenta v odbore pedagogika nastúpil na PF KU v roku 2007. Od júla
2008 pôsobil ako prodekan PF KU pre výchovu a vzdelávanie, v decembri 2008 sa stal dekanom fakulty. Od roku
2009 obsadil funkčné miesto profesora v odbore pedagogika na PF KU. V centre jeho vedeckého záujmu je
pedagogika, etická výchova a metodológia pedagogického výskumu. Je členom v národných a medzinárodných
výboroch v oblasti výskumu a edičných rád domácich a zahraničných časopisov.
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21. novembra 2012
Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Zenon Grocholewski (prvý
vpravo) prijal v utorok 20. novembra 2012 vo Vatikáne košického arcibiskupa
metropolitu Mons. Bernarda Bobera a rektora Katolíckej univerzity
v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu. Arcibiskup Bober spolu s rektorom
Zasępom okrem činnosti univerzity predstavili aj jej zámer otvoriť novú
Univerzitnú knižnicu, ktorá má byť otvorená v roku 2013. „Bude to najväčšia
knižnica na Slovensku, knižnica pre všetkých Slovákov na celom svete vďaka
digitalizácii,“ povedal Vatikánskemu rozhlasu rektor KU prof. Zasępa. S metropolitom Boberom oslovili
kardinála Grocholewskeho, či budovu knižnice príde požehnať a zároveň, či príjme čestný doktorát Doctor
honoris causa KU. Obe ponuky podľa arcibiskupa Bobera prefekt Kongregácie prijal.
28. novembra 2012
Katolícka univerzita v Ružomberku udržuje kvalitu vzdelávania a vedy a
kontinuálne ju zvyšuje. Vyplýva to z aktuálneho Hodnotenia fakúlt vysokých
škôl - Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania ukazovateľov
kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré v stredu, 28. novembra 2012
predstavila Akademická rankingová a ratingová agentúra(ARRA). KU a jej
štyri fakulty boli posudzované v skupine filozofické, pedagogické, teologické
a lekárske vedy. Filozofická fakulta KU sa v skupine fakúlt so zameraním na
filozofické vedy posunula z minuloročného šiesteho miesta na aktuálne tretie s bodovým ohodnotením 57,3.
ARRA konštatuje, že „za vzostupom Filozofickej fakulty KU je zlepšenie v plnení väčšiny ukazovateľov, kde
najvýraznejší je nárast v získaných prostriedkoch z grantových agentúr VEGA a KEGA a to o takmer 30 %.“
Pedagogická fakulta KU s hodnotením 47 bodov získala ôsme miesto v skupine pedagogické vedy. Teologická
fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na treťom mieste s hodnotením 48,5 bodov. Z minuloročného
štvrtého miesta v rebríčku sa posunula nahor vďaka nárastu bodov v kategórii indikátorov pokrývajúcich
publikačné a citačné aktivity. Fakulta zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 25,7 v skupine
lekárske vedy dosiahla deviate miesto, čím sa oproti vlaňajšiu zlepšila o jedno miesto v rebríčku.

Podrobnejšie správy o uvedených udalostiach a ďalších významných podujatiach na KU a jej fakultách sa
nachádzajú na internetovej stránke KU: www.ku.sk a na stránkach fakúlt Pedagogická fakulta KU
(www.pf.ku.sk), Filozofická fakulta KU (www.ff.ku.sk), Teologická fakulta KU (www.tf.ku.sk) a
Fakulta zdravotníctva KU (www.fz.ku.sk).
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III.

INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ

Spracovala: prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.

3.1

Študijné odbory a programy

Katolícka univerzita poskytovala v roku 2012 vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, spravidla v obidvoch
formách štúdia. Vo všetkých študijných programoch sa výučba uskutočňovala v slovenskom jazyku. V študijných
programoch, ktoré pripravovali predovšetkým budúcich učiteľov cudzích jazykov, sa výučba uskutočňovala aj
v anglickom, nemeckom, talianskom a ruskom jazyku.
Ako vyplýva z tabuľky č. 15 prílohy k VS, najväčší počet študijných programov (55, tzn. 52 %) sa uskutočňoval
v prvom stupni štúdia. V druhom stupni štúdia bolo poskytované vzdelávanie v 39 študijných programoch. Na
dvoch miestach štúdia (Košice, Spišské Podhradie) sa uskutočňuje študijný program katolícka teológia
v spojenom prvom a druhom stupni. Univerzita poskytovala celkovo 10 doktorandských študijných programov
(9 % z celkového počtu študijných programov), ktoré sa realizujú na všetkých fakultách KU.
V roku 2012 univerzita získala právo uskutočňovať jeden nový bakalársky študijný program. Išlo o študijný
program rozvojová pomoc a misijná činnosť realizovaný v obidvoch formách štúdia na PF KU.
Po reakreditácii bolo priznané právo uskutočňovať bez časového obmedzenia 3 bakalárske študijné programy:
filozofia (FF KU), náuka o rodine (TF KU v Košiciach) a náuka o rodine (TF KU, pracovisko Bratislava). S časovým
obmedzením bolo po reakreditácii získané právo realizovať bakalársky študijný program učiteľstvo chémie (v
kombinácii) na PF KU. Univerzita na základe reakreditácie v roku 2012 získala tiež právo bez časového
obmedzenia priznávať akademický titul „magister“ aj absolventom obidvoch foriem štúdia v 6 študijných
programoch: filozofia (FF KU), ošetrovateľstvo (FZ KU), náuka o rodine (TF KU Košice), náuka o rodine (TF KU,
pracovisko Bratislava), učiteľstvo náboženskej výchovy (PF KU), učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PF KU). Tak isto
po reakreditácii v roku 2012 bolo získané právo uskutočňovať bez časového obmedzenia doktorandský študijný
program systematická filozofia na FF KU.
Po pozastavení platnosti priznaných práv boli v roku 2012 obnovené práva uskutočňovať študijný program
manažment v prvom a druhom stupni vzdelávania na detašovanom pracovisku PF KU v Poprade.
Ako vyplýva z tabuľky č. 16 prílohy k VS, v roku 2012 sa skončila platnosť priznaných práv v bakalárskom
študijnom programe učiteľstvo fyziky (v kombinácii) na PF KU a v troch magisterských študijných programoch:
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (PF KU), učiteľstvo výtvarného umenia (PF KU) a učiteľstvo náboženskej výchovy (TF
KU). Hoci univerzita v roku 2012 podala žiadosť o ich akreditáciu, do konca kalendárneho roka nebolo
v predmetnej veci definitívne rozhodnuté.
Katolícka univerzita, podobne ako v uplynulých rokoch, poskytovala vzdelávanie v 6 podskupinách študijných
odborov:
 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1. 1),
 humanitné vedy (2. 1),
 spoločenské a behaviorálne vedy (3. 1),
 žurnalistika a informácie (3. 2),
 ekonómia a manažment (3. 3),
 nelekárske zdravotnícke vedy (7. 4).
Pokiaľ ide o štruktúru študijných odborov (porov. tabuľka č. 15 prílohy k VS), v roku 2012 sa v prvom stupni
štúdia uskutočňovali študijné programy v 23 študijných odboroch: učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1),
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (1.1.3), pedagogika (1.1.4), predškolská a elementárna
pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), liečebná pedagogika (1.1.7), neslovanské jazyky a literatúry
(2.1.29), cudzie jazyky a kultúry (2.1.32), slovenský jazyk a literatúra (2.1.27), filozofia (2.1.1), religionistika
(2.1.16), história (2.1.7), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), žurnalistika (3.2.1), sociálna práca (3.1.14),
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manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), verejné zdravotníctvo (7.4.2), laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve (7.4.3), pôrodná asistencia (7.4.4), urgentná zdravotná starostlivosť (7.4.6), fyzioterapia (7.4.7).
V porovnaní s rokom 2011 sa teda zvýšil počet študijných odborov o jeden nelekársky študijný odbor (7.4.3.).
V druhom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy v 13 študijných odboroch (porov. tabuľka č.
15 prílohy k VS): učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1), učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov (1.1.3), predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), filozofia (2.1.1),
história (2.1.7), katolícka teológia (2.1.13), žurnalistika (3.2.1), psychológia (3.1.9), sociálna práca (3.1.14),
manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), pôrodná asistencia (7.4.4). Podobne ako v predchádzajúcich rokoch
bol jeden študijný program v odbore katolícka teológia (2.1.13) uskutočňovaný podľa § 53 ods. 3 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách.
V roku 2012 sa na KU realizovali študijné programy tretieho stupňa v tých istých 7 študijných odboroch (porov.
tabuľka č. 15 prílohy k VS) ako v roku 2011. Boli to študijné odbory: odborová didaktika (1.1.10), systematická
filozofia (2.1.2), slovenské dejiny (2.1.9), katolícka teológia (2.1.13), sociálna práca (3.1.14), teória a dejiny
žurnalistiky (3.2.2), ošetrovateľstvo (7.4.1).
Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. tabuľka 1a prílohy k VS), v súlade s dlhodobým zámerom KU, od
roku 2007 do roku 2010 pretrvávala tendencia znižovania ich počtu. Po miernom zvýšení v roku 2011 sa v tomto
roku celkový počet študentov KU takmer zhodoval s ich počtom v roku 2010. Pokiaľ ide o vývoj počtu študentov
z hľadiska formy, od roku 2010 sa každoročne zvyšuje počet študentov študujúcich v dennej forme. V roku 2012
z celkového počtu 7 369 študentov študovalo v dennej forme 4 636, tzn. 62,9% z celkového počtu.
Z analýzy počtu študentov z hľadiska stupňa vyplýva, že od roku 2010 sa každoročne zvyšuje počet študentov
v prvom stupni štúdia. V súčasnosti je to 4 636 študentov, čo predstavuje 67,3% z celkového počtu študentov.
V druhom stupni štúdia študovalo 1 855 študentov, tzn. menej ako v roku 2008, pretrváva teda tendencia ich
každoročného poklesu. V porovnaní s rokom 2011 takmer rovnaký počet študentov (151) študoval v spojenom
prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách. V roku 2012 došlo tiež k miernemu
zníženiu počtu doktorandov – v porovnaní s rokom 2011 o 14, z to 11 v dennej a 3 v externej forme. V súčasnosti
na Ku študuje 405 doktorandov, z toho 40,7 % v dennej forme. Od roku 2010 je zaznamenávaný medziročný
mierny pokles počtu študentov v treťom stupni štúdia.

Graf 1 Vývoj počtu študentov
Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 145
študentov, tzn. 1,97% z celkového počtu študentov (porov. tabuľka č. 1 prílohy k VS), čo predstavuje zvýšenie
oproti roku 2011 o 21 študentov. Podobne ako v uplynulom období medzi cudzincami výrazne dominovali
občania Poľskej republiky, ktorých bolo 77, tzn. 53% z celkového počtu cudzincov. Na KU študovalo aj 39
študentov s českou štátnou príslušnosťou, pričom každoročne bolo zaznamenávané mierne zníženie ich počtu
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napr. v porovnaní s rokom 2011 o 5. Ďalej na univerzite študovali 4 Ukrajinci, 3 Švajčiari, 3 občania Haiti a 3
obyvatelia Turkménska. Ostatní cudzinci študujúci na KU pochádzali z týchto krajín: Azerbajdžan, Čad, Guinea,
Kamerun, Kanada, Kazachstan, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Turkménsko.
Dlhodobo najviac cudzincov študuje na Pedagogickej fakulte, pričom každoročne sa zvyšuje ich počet. V roku
2012 na PF KU študovalo 107 občanov inej štátnej príslušnosti, tzn. 73,8% z celkového počtu cudzincov
študujúcich na KU. Rovnako ako v minulých rokoch dominovali medzi nimi občania Poľskej republiky (62),
z ktorých 58 študovalo študijné programy tretieho stupňa.
Z analýzy počtu študentov slovenského občianstva podľa národností vyplýva, že inú národnosť ako slovenskú
deklarovalo 37 študentov KU, z ktorých najväčší počet (24) bol maďarskej národností.

3.2

Prijímacie konanie

Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2012 na Katolíckej univerzite v Ružomberku pretrvávala tendencia
znižovať počet prijímaných uchádzačov a umožniť tak skvalitnenie poskytovaného vzdelávania. V súlade
s podmienkami prijímacieho konania boli na všetky fakulty KU prijímaní tí uchádzači, ktorí preukázali najlepšie
predpoklady pre štúdium zvoleného študijného programu.
S výnimkou magisterských študijných programov uskutočňovaných v dennej forme naďalej pretrvával vyšší
záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti univerzity a ňou stanovený plánovaný počet prijímaných
uchádzačov. V celouniverzitnom meradle najväčší počet prihlášok (5,5) na jedno plánované miesto bol v prípade
doktorandského študijného programu sociálna práca uskutočňovaného v dennej forme na Teologickej fakulte
KU. Pri porovnaní uplynulých rokov možno konštatovať, že každý rok sa mení študijný program, o štúdium
ktorého je na KU najväčší záujem. Hoci v roku 2012 sa študijný program nezmenil, zmenil sa jeho poskytovateľ –
v minulom roku bol najväčší záujem o štúdium doktorandského študijného programu sociálna práva v dennej
forme na Pedagogickej fakulte KU.
V prípade bakalárskych študijných programov a študijných programov uskutočňovaných podľa § 53 ods. 3
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pripadalo na jedno plánované miesto 1,5 prihlášky (porov. tabuľka
č. 3a prílohy k VS), čo predstavuje mierne zníženie v porovnaní s minulými dvoma akademickými rokmi. Pri
študijných programoch druhého stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 0,97 prihlášky (porov. tabuľka č.
3b prílohy k VS), čo predstavuje zníženie záujmu v porovnaní s uplynulými rokmi, v ktorých to bolo 1, 3 (rok
2011) a 1,51 prihlášky (rok 2010). Konštatovať možno tiež zníženie záujmu o štúdium v dennej forme štúdia.
Pretrvávala tendencia najväčšieho záujmu uchádzačov o štúdium študijných programov z odboru učiteľstvo,
vychovávateľstvo a pedagogické vedy. V celouniverzitnom meradle pri magisterských študijných programoch
bol najvyšší záujem o štúdium programov z odboru spoločenské a behaviorálne vedy na FF KU, kde pripadali na
jedno plánované miesto 2 prihlášky. Ako vyplýva z tabuľky č. 3c, na KU pri doktorandskom štúdiu pripadalo
priemerne 1,7 prihlášky na 1 plánované miesto, čo predstavuje zníženie záujmu v porovnaním s rokom 2011.
Na základe analýzy počtu zapísaných možno konštatovať, že v študijných programoch prvého stupňa
a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium 67,68% z prijatých v dennej forme štúdia
a 77,74% z uchádzačov prijatých na štúdium v externej forme (porov. tabuľka č. 3a prílohy k VS). Predstavuje to
69,92 % z celkového počtu prijatých uchádzačov. V porovnaní s minulým rokom ide o zníženie počtu
zapísaných tak v obidvoch formách, ako aj celkovo (v roku 2011 sa zapísalo celkovo 79,48% prijatých a v roku
2010 ich bolo 76,35%).
V druhom stupni štúdia sa zapísalo 89,61% z prijatých v dennej forme a 86,74% z prijatých v externej forme
(porov. tabuľka č. 3b prílohy k VS). Predstavovalo to 52,83% plánovaného počtu prijatých v dennej forme a 70%
plánovaného počtu prijatých v externej forme. V porovnaní s minulým rokom sa v obidvoch formách štúdia, ako
aj celkovo mierne percentuálne znížil počet zapísaných tak v porovnaní s počtom prijatých, ako aj s plánovaným
počtom prijatých. Na magisterské študijné programy sa celkovo zapísalo 87,89% prijatých uchádzačov.
Z celkového počtu prihlášok na magisterské štúdium 68,3% tvorili prihlášky absolventov bakalárskeho štúdia na
KU (porov. tabuľka č. 3b prílohy k VS), tzn. na rozdiel od uplynulých rokov sa znížilo ich percentuálne
zastúpenie o 13,9%. Pri prvých dvoch stupňoch štúdia získalo nižšie vzdelanie v zahraničí 22 uchádzačov, tzn.
0,87% zo zapísaných, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje takmer dvojnásobok minuloročného počtu.
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Podobne ako v minulých dvoch rokoch, pri študijných programoch tretieho stupňa sa zapísali na štúdium
všetci prijatí v dennej forme. Pri externej forme doktorandského štúdia sa zapísalo 98,39% prijatých (porov.
tabuľka č. 3c prílohy k VS), čo predstavuje mierne zvýšenie oproti minulému roku. Spomedzi 182 uchádzačov
o doktorandské štúdium 74 (tzn. 40,66%) absolvovalo predchádzajúce štúdium na KU. Medzi uchádzačmi bolo 23
záujemcov (tzn. 12,6%), ktorí získali vzdelanie druhého stupňa v zahraničí.

Graf 2 Vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných na študijné programy v prvom stupni štúdia
a v spojenom prvom a druhom stupni
Pokiaľ ide o aktivity univerzity, ktoré propagovali štúdium na KU, podobne ako v minulých rokoch sa využívalo
zverejnenie informácií na webovom sídle univerzity a na portáli vysokých škôl. Na stredné školy boli
distribuované informačné letáky o možnostiach štúdia na KU. Osvedčili sa návštevy stredných škôl v okresoch
Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad a Levoča, ktoré uskutočňovali zástupcovia
Pedagogickej fakulty a Fakulty zdravotníctva. Filozofická fakulta KU zorganizovala tiež mediálnu kampaň
o možnostiach štúdia na fakulte formou propagačných spotov v rádiu a televízii. S veľkým záujmom zo strany
uchádzačov sa stretol Deň otvorených dverí, ktorý sa konal na ružomberských fakultách 15. februára 2012.

3.3

Absolventi

V akademickom roku 2011/2012 riadne ukončilo štúdium 2 406 absolventov (porov. tabuľka č. 2 prílohy k VS).
Znamená to výraznú zmenu oproti minulému akademickému roku, v ktorom ukončilo štúdium 2 101
absolventov. Keďže na Pedagogickej fakulte KU dlhodobo študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné, že
má aj najväčší počet absolventov (1 304), teda 54,2% z celkového počtu absolventov KU. Podobne ako vlani bol
najnižší počet absolventov na Fakulte zdravotníctva (257). Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia (porov. tabuľka č.
2 prílohy k VS), z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 1 304 (40,4%),
magisterské 1 355 (56,32%) a doktorandské 79 (3,28%). Z porovnania percentuálneho rozdelenia absolventov do
jednotlivých stupňov vyplýva, že v porovnaní s akademickým rokom 2010/2011 sa výrazne znížilo zastúpenie
absolventov bakalárskeho štúdia (o 12,9%), naopak zvýšilo sa percentuálne zastúpenie absolventov
magisterského štúdia (o 11,58%) a štúdia v treťom stupni. Medzi absolventmi KU bolo 32 cudzincov (tzn. 1,33%
z celkového počtu absolventov), čo zodpovedá dlhodobejšej tendencii mierneho medziročného zvyšovania počtu
absolventov s inou štátnou príslušnosťou.
Bližšie údaje o úspešnosti štúdia v jednotlivých stupňoch a podskupinách študijných odborov v období
posledných 6 rokov sa nachádzajú v tabuľke č. 5 prílohy k VS.
Katolícka univerzita v Ružomberku umožňuje absolventom magisterských študijných programov pokračovať
v rigoróznom konaní, ktoré v roku 2012 úspešne ukončilo 101 osôb (porov. tabuľka č. 12 prílohy k VS), čo
predstavuje zvýšenie počtu v porovnaní s minulým rokom, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 84
osôb. V roku 2012 akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) získalo 41 absolventov a akademický titul
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„doktor filozofie“ (PhDr.) 60 absolventov. Na Filozofickej fakulte KU úspešne ukončil rigorózne konanie 1
absolvent, na Pedagogickej fakulte – 92 a na Teologickej fakulte – 8.
V roku 2012 bolo na obhajobu predložených 2 638 záverečných a rigoróznych prác (porov. tabuľka č. 12 prílohy k
VS), z ktorých bolo úspešne obhájených 2 515, tzn. 95,34% z celkového počtu predložených prác. V porovnaní
s rokom 2011 došlo k percentuálnemu zníženiu obhájených prác o 2,85%. Pokračovalo kontrolovanie originality
všetkých predložených prác prostredníctvom systému pre odhaľovanie plagiátov v centrálnom registri
záverečných prác. V prípade záverečných prác, ku ktorým patria bakalárske, diplomové a dizertačné práce,
pripadalo priemerne na jedného školiteľa vedenie 3,13 prác.

3.4

Ocenenia študentov a motivačné štipendiá

Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, hre
na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli ocenení 9 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa
umiestnili na druhom (Michal Kentoš, Jozef Gödri, Martin Ištván) alebo treťom mieste (Andrea Turčáková,
Alžbeta Sameliaková, Anaida Novikas, Juraj Duda), resp. dostali čestné uznanie (Gabriela Stanková, Martin
Dobrovič). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiána bola vyzdvihnutá pôsobivá interpretácia troch
študentiek PF KU: Ingrid Florekovej, Andrey Karcolovej a Márie Sobolčíkovej. Na medzinárodnej klavírnej
súťaži „Wiosenne spotkania przy fortepianie“ sa na 3. mieste v štvorručnej hre na klavíri umiestnili: Gabriela
Stanková, Miricham Reichlová, Alžbeta Herdová a Zoltán Benko. Cenu za interpretáciu skladby G. Faurého získal
Zoltán Benko.
Na celoslovenskom kole ŠVOČ v odbore fyzioterapia Katolícku univerzitu úspešne reprezentoval študent
Martin Gábor z FZ KU.
Študenti bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Michal Bojnický, Imrich Horňák a
Ján Kováč obsadili štvrté miesto v súťaži „Až na dno“ v Skryje (Česká republika). Michal Bojnický a Ján Kováč sa
zúčastnili aj súťaže posádok zdravotníckej záchranárskej služby „Záchranáři“ v Rokytniciach (Česká republika).
Študenti KU združení v študentskom divadle Anima sa zapojili do viacerých umeleckých súťaží konaných na
národnej úrovni. Na práci v oblasti študentskej záujmovej činnosti sa aktívne podieľali študenti Filozofickej
fakulty prostredníctvom rádia Pulz, ktorí v súťaži amatérskych rozhlasových štúdií Radiorallye získali: 1.
miesto v štyroch kategóriách, 2. miesto v piatich kategóriách a 3. miesto v troch kategóriách.
Študentka PF KU Mgr. Veronika Zvedelová bola pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenená
primátorom mesta Ružomberok za vynikajúcu diplomovú prácu.
Výrazné úspechy v individuálnych športoch dosiahli Pavol Balážik, študent Filozofickej fakulty, ktorý sa stal
v Las Vegas dvojnásobným majstrom sveta v silovom trojboji a Tomáš Kubej, ktorý úspešne reprezentoval
univerzitu na letnej univerziáde v Bratislave /3.miesto na 5 km/ a dobré umiestnenia mal vo väčšine
vytrvalostných behoch organizovaných na Slovensku.
Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2012 Katolícka univerzita v Ružomberku priznávala študentom z
prostriedkov zo štátneho rozpočtu motivačné štipendiá za vynikajúci prospech a za mimoriadne výsledky. V
súlade s čl. 3 časť B ods. 3 Štipendijného poriadku KU bolo z celkového objemu finančných prostriedkov
určených na motivačné štipendiá 90% vyčlenených do štipendijných fondov fakúlt, z ktorých sa priznávali
motivačné štipendiá za vynikajúci prospech, a 10% pridelených do celouniverzitného štipendijného fondu,
z ktorého sa priznávali motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky. Vzhľadom na zmenu legislatívy bolo po
prvýkrát motivačné štipendium priznávané študentom v obidvoch formách štúdia.
V roku 2012 bolo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky priznané 67 študentom v celkovej výške
34 655 €. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to predstavuje výrazné zvýšenie, ktoré súviselo so zvýšením
pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu. S priznaním motivačného štipendia za mimoriadne výsledky, akými boli
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a vypracovanie mimoriadne kvalitnej záverečnej
práce (čl. 3 časť B II. ods. 6 Štipendijného poriadku KU), sa spája udelenie Ceny rektora KU, ktorá bola v roku
2012 udelená 21 absolventom.
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Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Pedagogická fakulta
Bc. Andrea Beniačová
Mgr. Jozef Benyak (Cena rektora KU)
Bc. Janka Bodnárová
Mgr. Mariana Bodnárová (Cena rektora KU)
Mgr. Patrícia Bucková (Cena rektora KU)
Bc. Eva Bumberová
Jana Ďurčová
Alžbeta Galliková
Bc. Katarína Gímešová
Romana Gueye
Miroslava Hosťovecká
Bc. Katarína Jančová
Bc. Zlatica Kordošová
Bc. Zdenka Kováčiková
Bc. Mária Kuliačková
Bc. Eva Lagovská
Andrea Lajčáková
Bc. Anna Mäsiarová
Alexandra Milanová
Bc. Mária Mojšová
Bc. Jana Moravčíková
Bc. Kveta Mrvová
Mgr. Jana Novajovská
Júlia Plávková
Bc. Lucia Poláčková

Bc. Anna Rožeková
Bc. Monika Sojčáková
Bc. Zdenka Spišáková
Bc. Lucia Surová
Mgr. Eva Šimberová (Cena rektora KU)
Bc. Daniela Štadániová
Bc. Andrea Šuľaková
Bc. Tomáš Švagerko
Mgr. Beáta Valentínyová
Mgr. Ivana Vernusová (Cena rektora KU)
Mgr. Monika Zubíčková
Filozofická fakulta
Martin Buzna
Bc. Daniela Cerovská
Bc. Zuzana Fašáneková (Cena rektora KU)
Pavol Hudák
Bc. Jakub Krška
Mgr. Tomáš Kyseľ (Cena rektora KU)
Bc. Szabolcs Lencsés (Cena rektora KU)
Bc. Ivana Letoštiaková
Bc. Veronika Maheľová (Cena rektora KU)
Ondrej Rosík
Paulína Šuľová
Mgr. Daniela Šurinová (Cena rektora KU)
Bc. Monika Švedová

Teologická fakulta
Mgr. Zuzana Čižmárová (Cena rektora KU)
Bc. Adriana Dudášová (Cena rektora KU)
Mgr. Marcela Fiffiková (Cena rektora KU)
Mgr. Gabriela Genčúrová (Cena rektora KU)
Mgr. Mária Maliňáková (Cena rektora KU)
Mgr. Martin Schreiner (Cena rektora KU)

Bc. Andrea Kleinová (Cena rektora KU)
Bc. Veronika Kmeťová (Cena rektora KU)
Marianna Kurajdová
Bc. Žofia Ľuptáková (Cena rektora KU)
Alžbeta Marčeková
Matej Roštek
Andrej Šablatúra
Bc. Samuel Široň
Slavomír Šušorený
Bc. Monika Vrzgulová (Cena rektora KU)

Fakulta zdravotníctva
Adriana Gejdošová
Bc. Rita Jasztrabszká (Cena rektora KU)
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IV.

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

Spracovala: Spracovala: prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
Podporovať celoživotné vzdelávanie ako proces celoživotného učenia, posilňovať väzby celoživotného
vzdelávania na potreby trhu práce, podporovať rozličné formy záujmového vzdelávania a občianskeho
vzdelávania, ako aj rozšíriť ponuku programov pre vzdelávanie seniorov v rámci Univerzity tretieho veku – to sú
hlavné ciele v oblasti celoživotného vzdelávania na KU, formulované v jej dlhodobom zámere. V súčasnosti sú
rozličné formy a druhy tohto vzdelávania realizované na 3 fakultách (PF KU, FF KU, TF KU), pričom sa
každoročne výrazne zvyšuje počet jeho účastníkov. Najrozsiahlejšiu edukačnú činnosť vyvíja špecializované
Centrum celoživotného vzdelávania, ktoré bolo zriadené na PF KU v roku 2009. Zameriava sa najmä na celoživotné
a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov
základných a stredných škôl a školských zariadení.
V rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania z 24 evidovaných účastníkov vzdelávania na
Filozofickej fakulte KU v roku 2012 svoje štúdium úspešne ukončilo 6 absolventov (učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry, dejepisu, nemeckého jazyka a literatúry). Na Pedagogickej fakulte KU sa tejto formy celoživotného
vzdelávania zúčastňovalo 55 osôb, úspešne ho absolvovali 8. Tento typ vzdelávania sa uskutočňoval aj na
Teologickej fakulte KU, kde sa ho zúčastňovali 3 frekventanti – dvaja na učiteľstve predmetu náuka o spoločnosti
a jeden na učiteľstve predmetu etická výchova. V roku 2012 sa celkovo na KU individuálneho celoživotného
vzdelávania zúčastňovalo 82 frekventantov. Úspešne ho absolvovalo 14.
Pedagogická fakulta KU v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu
poskytovala v roku 2012 tento typ vzdelávania 106 záujemcom, pričom v danom roku štúdium úspešne ukončilo
37 absolventov. V porovnaní s minulým rokom sa počet vzdelávaných mierne znížil. Na Teologickej fakulte bolo
na tomto type vzdelávania k 31. 10. 2012 zapísaných 105 frekventantov, z toho 68 novoprijatých. Predstavuje to
viac ako dvojnásobné zvýšenie počtu – v roku 2011 na TF KU na tomto type vzdelávania bolo zapísaných 49
frekventantov, z toho 1 novoprijatý.
V zmysle § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov získala Pedagogická fakulta KU poskytovala v roku 2012 záujemcom štyri
programy kontinuálneho vzdelávania:
 Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia – funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré v roku 2012
úspešne ukončilo 15 frekventantov.
 Školský manažment – funkčné vzdelávanie, ktoré ukončili 14 absolventi.
 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie – aktualizačné –
prípravné atestačné na získanie prvej atestácie, ktoré v roku 2012 úspešne absolvovalo 137 účastníkov.
 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie – aktualizačné –
prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie úspešne ukončilo 137 absolventov.
Prvú atestáciu bez edukačnej prípravy úspešne absolvovalo 226 osôb a druhú atestáciu bez edukačnej prípravy
úspešne ukončilo 254 osôb. V roku 2012 na PF KU úspešne ukončilo kontinuálne vzdelávanie 783 absolventov.
Medziročne sa výrazne zvyšuje tak počet účastníkov kontinuálneho vzdelávania, ako aj počet jeho absolventov.
V súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní Filozofická fakulta KU v roku 2012 poskytovala 27 záujemcom
kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru
alebo aprobačného predmetu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúra. V porovnaním s rokom 2011 to predstavovalo
viac ako dvojnásobné zvýšenie počtu frekventantov.
V roku 2012 univerzita získala právo na uskutočňovať na PF KU 5 nových vzdelávacích programov
kontinuálneho vzdelávania:
 Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania
 Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni základnej školy
 Inovatívne matematické vzdelávanie na II. stupni základných škôl
 Inovatívne matematické vzdelávanie na stredných školách
 Nové trendy v hudobnej edukácii
24

V roku 2012 bolo na akreditáciu predložených 7 vzdelávacích programov kontinuálneho a celoživotného
vzdelávania, ktoré by sa mali uskutočňovať na Pedagogickej fakulte a momentálne sú v akreditačnom konaní:
 Aktuálne otázky integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí
 Aktivizácia osôb s ochorením demencie
 Komunitné plánovanie sociálnych služieb
 Komunitné plánovanie sociálnych služieb krok za krokom
 Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe
 Inovatívna edukácia v anglickom jazyku pre základné a stredné školy.
V rámci vzdelávania seniorov pokračovalo štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je centrálne koordinované
rektorátom Katolíckej univerzity a ktoré navštevovalo 113 záujemcov. Na Teologickej fakulte študovali
filozoficko-teologický základ (50 účastníkov), pričom do prvého ročníka nastúpili 22 frekventanti a v roku 2012
štúdium úspešne absolvovalo 11 osôb. Štúdia humanitných vied organizovaného rektorátom KU sa zúčastňovalo
16 seniorov, z ktorých 6 štúdium úspešne ukončilo. Študijné zameranie Senior v súčasnej spoločnosti študovalo 39
záujemcov. Na Pedagogickej fakulte KU, Inštitúte J. Páleša v Levoči sa štúdia humanitných vied zúčastňovalo 8
frekventantov.
Fakulta zdravotníctva organizovala rozličné vzdelávacie aktivity na medzinárodnej, národnej a regionálnej
úrovni spolu s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, Slovenskou lekárskou
komorou, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP –
FN v Ružomberku. Ich účastníci získali certifikáty s príslušným počtom kreditov. Organizovaním vzdelávacích
aktivít fakulta napomáha zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú povinní sústavne sa vzdelávať v rámci
celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas
výkonu zdravotníckeho povolania. V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so
sídlom v Liptovskom Mikuláši a Falck-academy a. s. sa FZ KU podieľala aj na realizácii kurzov laickej prvej
pomoci.
V roku 2012 sa prvýkrát na TF KU uskutočnila Letná škola jazykov Biblie. Intenzívne mesačné kurzy biblickej
hebrejčiny a biblickej gréčtiny úspešne absolvovalo 11 frekventantov.
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V.

INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ
TVORIVEJ ČINNOSTI

Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
Výskumná činnosť, ktorá patrí medzi strategické ciele KU, sa postupne rozvíja vo väčšine odboroch a to nielen
kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Svedčí o tom pozitívny nárast hlavne domácich projektov a grantov v
slovenských výskumných agentúrach a grantových schémach, predložených a riešených tak zo
strany individuálnych vedcov ako aj menších riešiteľských kolektívov alebo jednotlivých pracovísk. Katolícka
univerzita sa zameriava na integrovanie do medzinárodnej vedeckej komunity formou podpory a vytvárania
podmienok pre zapojenie sa do medzinárodných projektov. Veľké nároky splnenia podmienok jednotlivých
programov výskumnej činnosti, ktoré za posledné roky konštantne stúpajú, boli aj v tomto roku veľkou výzvou
pre zlepšenie výberu a stanovenia tém, plánovania, prípravy a ohraničenia rôznych typov projektov.
Na zvýšenie tvorivej činnosti KU a objemu získaných výskumných grantov boli použité motivačné nástroje ako
udelenie Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť, vytvorenie fakultných fondov na podporu vedy, výskumu
a umeleckej činnosti, ako aj zefektívnenie práce projektových stredísk na fakultách.
V rámci vypracovania Dlhodobého zámeru na roky 2012-2017 si univerzita stanovila nové stratégie týkajúce sa
internacionalizácie výskumu, využitia kapacitných možností univerzity vo výskume a vývoji, ale aj zavedenie
vnútorného a vonkajšieho systému hodnotenia kvality vedy a umenia v jednotlivých oblastiach výskumu. Vízia
univerzity v oblasti výskumu je postupne sa stať výskumnou univerzitou, ktorá sa začlení do riešenia
medzinárodných výskumných programov, grantov, ako to deklaruje Dlhodobý zámer KU.
V roku 2012 bolo za celú KU vypracovaných a podaných 90 výskumných projektov z ktorých bolo schválených
74, (36 domácich a 37 zahraničných). Z hadiska vnútornej štruktúry prevažujú najmä projekty KEGA, naopak
najmenej získaných projektov tvoria projekty z APVV.

Tabuľka 1 Prehľad počtu podaných všetkých výskumných projektov
Počet podaných projektov

FF

PF

FZ

TF

SPOLU

APPV

-

5

-

-

5

KEGA

1

16

3

14

34

KEGA

3

13

-

1

17

INÉ DOMÁCE

-

14

1

-

15

ZAHRANIČNÉ

4

12

-

3

19

Celkový súčet

8

60

4

18

90

2010

2011

2012

Pedagogická fakulta KU

18

33

41

Filozofická fakulta KU

13

25

20

Teologická fakulta KU v Košiciach

3

1

4

Fakulta zdravotníctva KU

2

3

8

Celkový súčet

36

62

73

Tabuľka 2 Prehľad všetkých získaných výskumných grantov
Fakulty

Do riešenia výskumných projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo zapojených 276
vedecko-výskumných pracovníkov KU z celkového počtu 378,19, čo znamená, že 73% tvorivých pracovníkov
bolo zapojených do riešenia výskumného projektu. Na riešení jedného projektu sa podieľalo priemerne 3,78
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tvorivých zamestnancov univerzity. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov do riešenia projektov bolo
zapojených aj 105 doktorandov z celkového počtu 405.
Tabuľka 3 Počet vedecko-výskumných pracovníkov zapojených do projektovej činnosti
Počet vedecko-výskumných pracovníkov zapojených do projektovej činnosti
počet učiteľov

z celkového počtu
učiteľov

počet doktorandov

z celkového počtu
doktorandov

PF

185

221,27 (83,6%)

88

267 (33%)

FF

41

63,79 (64%)

10

61(16,39%)

TF

15

57,63 (26%)

1

71 (1,40%)

FZ

17

35,50 (47,88 %)

4

6 (66,67%)

Celkový súčet

276

378,19 (72,9%)

105

405 (25%)

V rámci aktuálnych domácich a zahraničných výziev sa v roku 2012 jednotlivé fakulty KU uchádzali o granty,
ktoré boli zamerané podľa vedecko-výskumných oblastí fakúlt ako napr. ochrana, podpora a posilňovanie
zdravia ľudí (Fakulta zdravotníctva), humanitné, historické a sociálno-behaviorálne vedy (Filozofická
a Teologická fakulta), pedagogické vedy, celoživotné vzdelávanie (Pedagogická fakulta).

5.1

Projekty podporované z domácich grantových schém

Dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu na KU, ktoré môžeme dokumentovať počtom projektov a ich finančným
zabezpečením, majú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rastúcu tendenciu. Aj v tomto roku si KU udržala
stúpajúcu tendenciu rastu získavaných projektov z domácich grantových schém. Ide o nárast 16,13 % oproti
minulému roku. Oveľa markantnejším ukazovateľom sú vyššie objemy získaných finančných prostriedkov
z domácich grantových schém na zabezpečenie riešenia úloh projektov. Porovnanie rastu dokumentuje
nasledujúca tabuľka a graf.
Tabuľka 4 Prehľad počtu získaných výskumných domácich projektov z domácich grantov
2010
2011

2012

Rektorát
Pedagogická fakulta KU

13

19

22

Filozofická fakulta KU

9

10

6

Teologická fakulta KU v Košiciach

1

1

4

Fakulta zdravotníctva KU

0

1

4

Celkový súčet

23

31

36

Graf 3 Domáce granty
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Zo 71 vypracovaných a podaných projektov v domácich grantových schémach bolo schválených 36. Z hľadiska
vnútornej štruktúry prevažujú najmä projekty aplikovaného výskumu pridelené prostredníctvom Kultúrnej
a edukačnej grantovej komisie (KEGA), naopak najmenej získaných projektov tvoria projekty z APVV. Napriek
tomu, že za posledné roky nebol schválený ani jeden projekt v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV),
získanie 4 projektov v roku 2012 môžeme považovať za pozitívny nárast.
Tabuľka 5 Prehľad počtu získaných domácich grantov
Počet podaných
domácich projektov

FF

PF

FZ

TF

SPOLU

3

14

34

1

17

APPV

-

5

KEGA

1

16

5

VEGA

3

13

INÉ DOMÁCE

-

14

1

Celkový súčet

4

48

4

15
15

71

Najvyššiu úspešnosť v získaní projektov dosiahla Pedagogická fakulta s počtom 22 z toho 4 projekty APVV.
Teologická fakulta a Fakulta zdravotníctva aj napriek stále nízkemu počtu získaných projektov (4), zaznamenali
pozitívny nárast počtu vypracovaných projektov v domácich grantových systémov oproti minulým rokom.
Jedinou fakultou, ktorá zaznamenala zníženie počtu získaní domácich grantov, ale o to zaznamenala väčší nárast
v získaní zahraničných projektoch, bola Filozofická fakulta.
Tabuľka 6 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov
2010
Fakulta

2011

Suma

Počet

2012

Suma

Počet

Súčet

Pedagogická fakulta KU
APVV

KEGA

8 308 €

Filozofická fakulta KU

21 311 €

1

Spolu

21 311 €

1

Pedagogická fakulta KU

12 911 €

6

30 786 €

Filozofická fakulta KU

5 103 €

3

7 349 €

Teologická fakulta KU v Košiciach

4 741 €

1

8 308 €

4

42 491 €

9

2

8 507 €

1

3 074 €

1

22 542 €

4

825 €

1

2 406 €

2

13

Spolu

22 755 €

10

42 034 €

17

75 946 €

16

Pedagogická fakulta KU

33 260 €

7

33 771 €

6

19 167 €

6

7 787 €

5

11 633 €

8

7 389 €

4

12

45 404 €

14

Filozofická fakulta KU
Spolu

41 047 €

26 556 €

10

70 000 €

3

Filozofická fakulta KU

2 000 €

1

Fakulta zdravotníctva KU

6 975 €

2

78 975 €

6

Pedagogická fakulta KU
Ostatné

Spolu
Celkový súčet

5.2

4
0

Fakulta zdravotníctva KU

VEGA

Počet

-€
85 113 €

0

-€
23

87 438 €

0
31

189 785 €

Projekty podporované zo zahraničných schém

V roku 2012 bolo schválených 37 zahraničných projektov. Oproti minulému roku univerzita zaznamenala nárast
úspešnosti v podávaní projektov o 19,35 %. Schválené projekty boli finančne podporené týmito zahraničnými
grantovými schémami: Washington D.C. Corporation; EEIG Brusel; Fundation of European Economic Interest
Grouping European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry, Belgium; MERCI, s.r.o; Scientia - ARS
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36

- Edukatio, Miedzynarodowa Fundacja, Krakow; Spolka Oswiatova Fronimos sp. Z o.o., Lodz; Clementa,
(Dusseldorf/SRN); John Templeton Foundation via University of Innsbruck; Stiftung Auxilum,
(Zug/Switzerland); John Templeton Foundation, Philadelphia/USA; Porticus; Ambasciata d´Italia 25; EDUCARIO
sp. z o.o. Lodz; Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA); Fundacia Rozwoju Zasobov
Ludzkich, Lodz.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa nepodarilo získať grant v rámci riešenia Rámcového
programu.
Tabuľka 7 Prehľad počtu získaných výskumných projektov zo zahraničných grantov
2010

2011

2012

Pedagogická fakulta KU

5

14

19

Filozofická fakulta KU

4

15

14

Teologická fakulta KU v Košiciach

2

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

2

2

4

Celkový súčet

13

31

37

Fakulta

Kompletný zoznam výskumných projektov je k dispozícii v tabuľke 19 prílohy k VS. Na riešenie zahraničných
výskumných projektov v roku 2012 získali zamestnanci KU v zahraničných grantových schémach finančné
prostriedky v celkovej výške 329 270 €. Pri porovnaní získaných projektov s rokom 2011 na jednej strane došlo
k nárastu počtu projektov, na druhej strane však k poklesu objemu finančných prostriedkov. Priemerná suma
získaných finančných prostriedkov zo zahraničných grantov na jedného tvorivého zamestnanca KU predstavuje
1973,42 €. Za najvýznamnejší možno považovať projekt z Filozofickej fakulty s názvom „Academic Cooperation
between Secondary School teachers and Faculty of Arts & Letters CU“, na riešenie ktorého fakulta získala sumu 120 000
€., čo predstavuje 27,4% z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov.
Tabuľka 8 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných zahraničných grantov
Rok

2010
Suma

2011

2012

Počet

Suma

Počet

Pedagogická fakulta KU

82 262 €

5

185 717 €

14

49 752 €

19

Filozofická fakulta KU

43 550 €

4

287 368 €

15

275 118 €

14

Teologická fakulta KU v Košiciach

7 030 €

2

Fakulta zdravotníctva KU

4 800 €

2

2 400 €

2

4 400 €

4

137 642 €

13

475 485 €

31

329 270 €

37

Celkový súčet

Suma

Počet

Najúspešnejšou fakultou, ktorá vysoko prevýšila ostatné fakulty v získaní finančných prostriedkov na riešenie
projektov bola Filozofická fakulta. Druhou fakultou, ktorej patrí prvenstvo v počte získaných projektov je
Pedagogická fakulta. Táto v roku 2012 zapojila viacero svojich pracovísk do celoeurópskeho vedeckého projektu,
zameraného na výskum stratégií a cieľov celoživotného vzdelávania dospelých v projekte MASON.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku sa podieľala v roku 2012 na riešení štyroch zahraničných grantov
v spolupráci s partnermi z Poľska a Českej republiky. Túto spoluprácu chce v budúcnosti fakulta rozvinúť aj
s partnermi z iných krajín v rámci projektov Grundvig a v spolupráci so SAIA. V závere roku 2012 bol na KU
v Ružomberku podaný projekt na rozšírenie medzinárodnej spolupráce s expertmi, ktorý by mal byť financovaný
v rámci agentúry ASFEU. Teologická fakulta bola v roku 2012 zapojená iba do 1 projektu podporovaného zo
zahraničných grantových schém.
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Graf 4 Zahraničné granty

5.3

Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom
ostatných grantov

Okrem domácich a zahraničných výskumných grantov implementovali pracoviská KU v roku 2012 viacero
ďalších grantov z rôznych podporných schém. Na riešenie ostatných domácich projektov v roku 2012 získala KU
finančné prostriedky v celkovej výške 282 453 €. Na ich dosiahnutí participovalo spolu s fakultami aj rektorátne
pracovisko.
Tabuľka 9 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných ostatných domácich grantov
2010

2011

2012

Rektorát

445 388 €

335 200 €

280 953 €

Pedagogická fakulta KU

31 724 €

32 377 €

1 500 €

3600

Filozofická fakulta KU
Teologická fakulta KU v Košiciach

154 600 €

Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet

477 112 €

525 777 €

282 453 €

Tabuľka 10 Prehľad počtu získaných ostatných domácich grantov
2010

2011

2012

Rektorát

2

5

4

Pedagogická fakulta KU

8

7

4

1

Filozofická fakulta KU
Teologická fakulta KU v Košiciach

1

Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet

10

14

8

Na riešenie ostatných zahraničných projektov v roku 2011 získala KU finančné prostriedky v celkovej výške 417
058 €.
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Tabuľka 11 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných ostatných zahraničných grantov
2010

2011

2012

Rektorát

644 838 €

1 056 390 €

417 058 €

Pedagogická fakulta KU

29 947 €

4 228 €

-€

Filozofická fakulta KU

150 000 €

1 060 618 €

417 058 €

4 500 €

Teologická fakulta KU v Košiciach
Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet

829 285 €

Tabuľka 12 Prehľad počtu získaných ostatných zahraničných grantov
2010

2011

2012

Rektorát

8

6

6

Pedagogická fakulta KU

6

7

4

Filozofická fakulta KU

1

Teologická fakulta KU v Košiciach

1

13

10

Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet

16

V oblasti riešenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum
a vývoj bolo v roku 2012 na PF ukončené riešenie dvoch projektov: „Objavovanie strateného v čase (Umenie
a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)“ a „Implementácia a prenos výsledkov
slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí“. V rámci Operačného programu
Vzdelávanie pokračovali v roku 2012 dva projekty „Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie
podmienok doktorandského štúdia na PF KU“ a „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite
v Ružomberku“. Bol schválený ďalší projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie s názvom „Budovanie
dobrej praxe v oblasti vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku“, ktorého realizácia začína v januári 2013.
Tabuľka 13 Prehľad počtu získaných grantov zo štrukturálnych fondov
2010

2011

2012

3

1

4

4

4

4

7

5

Rektorát
Pedagogická fakulta KU
Filozofická fakulta KU
Teologická fakulta KU v Košiciach
Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet

Tabuľka 14 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných grantov zo štrukturálnych fondov
2010

2011

2012

5 540 576 €

2 416 731 €

346 802 €

301 356 €

219 369 €

346 802 €

5 841 932 €

2 636 100 €

Rektorát
Pedagogická fakulta KU
Filozofická fakulta KU
Teologická fakulta KU v Košiciach
Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet
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5.4

Vnútorná grantová schéma vysokej školy

Fakulty KU v rámci vnútorných grantových mechanizmov podporujú a stimulujú vedeckú, umeleckú a ďalšiu
tvorivú činnosť vedecko-výskumných pracovníkov, doktorandov v dennej forme štúdia. K tomuto účelu sú
vyčlenené a poskytované účelové finančné prostriedky. Každá fakulta má svoj vlastný systém posúdenia návrhov
projektov a vyhodnotenia výsledkov ich riešenia. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na riešené
projekty v roku 2012 predstavovala 107 537,00 €. Najviac projektov s najvyššou finančnou dotáciou bolo riešených
na Filozofickej fakulte. Prehľad o počte projektov a ich finančnom zabezpečení je uvedený v tabuľke 15.
Tabuľka 15 Prehľad o počte projektov a finančnom zabezpečení
Vnútorná grantová schéma fakúlt KU
počet
podporených
projektov

suma

názov

PF

131

69 560,00 €

Grantová agentúra Ped. fakulty (GAPF)

FF

33

27 431,00 €

Fond na podporu vedy

TF

21

10 545,96

Podpora výskumno-vedeckej činnosti

FZ

0

0€

Celkový súčet

185

107 537,00 €

-

Na Pedagogickej fakulte bola zriadená Grantová agentúra (GAPF), ktorá sa zameriava na podporu malých,
investične nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred
určeným spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov. V komisii GAPF majú zastúpenie
pracovníci zo všetkých 10 oblastí výskumu. V roku 2012 boli na základe výzvy podávané projekty v šiestich
tematických oblastiach, pričom posledná bola rozdelená do dvoch podoblastí:
1.
Vedecko-výskumné a umelecké projekty.
2.
Účasť na vedeckých a umeleckých aktivitách a podujatiach.
3.
Vedecko-výskumná činnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.
4.
Podpora vedeckých aktivít a podujatí.
5.
Podpora stáží vysokoškolských učiteľov a doktorandov.
6A.
Podpora ostatných aktivít spojených s vedeckou, umeleckou a vzdelávacou činnosťou.
6B.
Tlač publikácií.
Počet žiadostí podaných cez Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku bol v roku 2012 oproti
predchádzajúcim rokom opäť vyšší. Finančné prostriedky pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku boli
vyčlenené z fakultného rozpočtu. Podaných bolo spolu 136 žiadostí, z ktorých bolo podporených 131 v
celkovej hodnote 69 560,00 €. Doba riešenia projektov GAPF schválených v roku 2012 je od 01.09.2012 do
31.08.2013.
Na podporu vedeckej činnosti učiteľov Filozofická fakulta vyčleňuje spravidla 10% z rozpočtu tovarov a služieb
fakulty a dané finančné prostriedky predstavujú Fond na podporu vedeckej činnosti na fakulte. Z prostriedkov
fondu sú podľa pravidiel stanovených v Smernici dekana FF KU o Fonde na podporu vedy z dňa 23. marca 2012
podporované výskumné aktivity jednotlivých učiteľov fakulty vo forme finančného grantu. V roku 2012 boli
v rámci tejto grantovej schémy vyhlásené dve výzvy na podávanie žiadostí o grantovú podporu z fondu
a celkovo bolo podporených 33 projektov vysokoškolských učiteľov FF KU v sume 27 431 €.
Fakulta zdravotníctva nemá vytvorenú vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu.
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila Vydavateľskú a umelecká činnosť v objeme
10 545,96 a Organizovanie konferencií a sympózií finančnou čiastkou 2 089,30. Tretiu kapitolu výdavkov
financovaných zo zdrojov fakulty na podporu vedy a výskumu tvorilo financovanie nákladov na Služobné cesty
pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti.
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5.5

Činnosť a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových
pracovísk


Liturgický inštitút Jána Jaloveckého pri TF ku v Ružomberku

Liturgický inštitút (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI JJ
vykonáva liturgickú vedeckú a odborne-pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44.
Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení
s KPT, keďže väčšina členov LI JJ sú zároveň pedagógovia na KPT. Na základe memoranda o spolupráci
s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú
podporu pre prácu komisie.


Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
Košice. Jeho úlohou je zabezpečovať výuku spomenutých etických disciplín v akademickom prostredí a
prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania v uvedenej oblasti. Cieľom inštitútu
je popularizácia a aplikácia etiky do sociálneho prostredia.


Inštitút náuky o rodine (INOR) v Bratislave

Inštitút náuky o rodine (INOR) v Bratislave je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v
manželstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe, v
redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v
inštitúciách tretieho sektoru, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodine.


Centrum pre dialóg - Centrum excelentnosti pri TF KU

Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na
začiatku r. 2006 a je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Spolupracuje na projekte Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – oblasť pomoci rodine. Riadi sa
schváleným štatútom. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity v roku 2012 patrili: Zorganizované konferencie,
Medzinárodného sympózia Susedia, priatelia, bratia. Vysoká škola teologická Ferenca Gála v partnerstve s KU TF
Košice a s Masarykovou univerzitou v Brne, Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szegedv rámci V4,
Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom pri príprave ekumenických bohoslužieb v januári, pašiový sprievod
na Veľký piatok, Ekumenické Veni Sankte, ďakovná bohoslužba za úrodu v októbri (CE koná prípravu každej
bohoslužby), Spolupráca s Mestom Košice a s VUC Košice.
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VI.

HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV

Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
V roku 2012 Katolícka univerzita v Ružomberku mala priznané práva na habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v 5 študijných odboroch (sociálna práca, odborová didaktika hudby, odborová
didaktika náboženskej výchovy, dejiny a teória žurnalistiky, katolícka teológia). Príslušné študijné odbory
sumarizuje tabuľka č. 17 prílohy k VS.
Počas roka sa na univerzite uskutočnilo 14 habilitačných konaní (10 v odbore sociálna práca, 2 v odbore katolícka
teológia, 2 v odbore odborová didaktika) a jedno konanie na vymenúvanie profesora. Priemerný vek docentov
činil 50 rokov a u profesora 52.
Podrobný prehľad informácií. o habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie profesorov sa nachádza
tabuľkách č. 7 a č. 8 prílohy k VS.

34

VII.

ZAMESTNANCI

Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ

7.1

Štruktúra zamestnancov

Hlavným poslaním Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len KU) je poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Pre zabezpečovanie tejto hlavnej činnosti sú dôležitou
súčasťou jej zamestnanci, pôsobiaci vo funkciách vysokoškolských učiteľov ako profesori, docenti, odborní
asistenti, asistenti a lektori. Okrem pedagogických zamestnancov sa na správe a činnosti KU podieľajú aj
nepedagogickí zamestnanci. Osobitnú kategóriu tvoria zamestnanci študentských domovov a jedální, ktorí
zabezpečujú ubytovacie a stravovacie služby pre študentov v dennej aj externej forme.
K 31. 12. 2012 bolo v pracovnom pomere na KU zamestnaných 673 zamestnancov, v nižšie uvedenej tabuľke sú
uvedené počty zamestnancov vo fyzických osobách podľa jednotlivých fakúlt a súčastí KU:
Tabuľka 16 Počty zamestnancov
pedagogickí
PF
249
FF
65
TF
47
TI
19
FZ
47
Rektorát
0
Vydavateľstvo
0
UIKT
0
UK KU
0
SB
0
UaSZ
0
Spolu

427

vedeckí
6
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

odborní
6
3
1
1
1
0
1
8
17
0
0

administratívni
36
12
11
6
11
32
0
0
0
3
4

prevádzkári
29
7
12
15
5
1
0
0
0
6
8

Počet ZC
326
87
73
41
66
33
1
8
17
9
12

10

38

115

83

673

Tabuľka 17 Percentuálne vyjadrenie podľa jednotlivých fakúlt a súčastí KU
pedagogickí
vedeckí
odborní
administratívni
PF
76,38 %
1,84
1,84
11,04
FF
74,7
0
3,44
13,7
TF
64,3
2,73
1,36
15,06
TI
46,3
0
2,43
14,6
FZ
71,2
3,03
1,51
16,6
Rektorát
0
0
0
96,9
Vydavateľstvo
0
0
100
0
UIKT
0
0
100
0
UK KU
0
0
100
0
SB
0
0
0
33,33
UaSZ
0
0
0
33,33

prevádzkári
8,89
8,04
16,4
36,5
7,57
3,1
0
0
0
66,66
66,66

Počet ZC
326
87
73
41
66
33
1
8
17
9
12

Z celkového počtu zamestnancov bolo k 31.12.2012 zamestnaných 335 žien, čo predstavuje 49, 7 % z celého počtu
zamestnaných na KU.
V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 je možné konštatovať nárast
kvalifikačnej štruktúry
vysokoškolských učiteľov, hlavne odborných asistentov s vedeckou hodnosťou, čo predstavuje nárast o 1,4 % a
pokles počtu učiteľov bez vedeckej hodnosti o 1,1%. Ukazovatele o KKŠ sú uvádzané v prílohe výročnej správy
v tabuľke o KKŠ k 31.10.2012.
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Nepedagogickí zamestnanci sú zaradení na rektoráte, fakultách a súčastiach univerzity, ktorí zabezpečujú
administratívno – správne činnosti univerzity.
Tabuľka 18 Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU
Zamestnanci KU
Priemerný vek
VŠ učitelia
47
Odborní zamestnanci
42,4
Administratívni zamestnanci
44
Prevádzkoví zamestnanci
48,7
Priemerný vek za celú KU
46,3

Prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU boli v roku 2012 zabezpečované ich účasťou na
školeniach, kurzoch, seminároch. Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis absolvovali povinné
školenia a preškolenia, v zmysle príslušných zákonov.
Zamestnanci knižnice
V tomto roku traja pracovníci knižnice absolvovali rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum v CVTI
SR a získali certifikát. Jedna zamestnankyňa získala v Slovenskej národnej knižnici v Martine certifikát na
vykonávanie výpožičných služieb vo Virtue.
Tabuľka 19 Počet zamestnancov UK KU
Zamestnanci knižnice
Počet zamestnancov (fyzické osoby)

2009

2010

2011

2012

18

18

17

18

18

17

16

17

so základným knihovníckym vzdelaním
(kvalifikačný kurz)

6

9

9

13

s odborným knihovníckym vzdelaním (VŠ,
SOŠ)

4

3

2

2

Počet zamestnancov (prepočítaný stav na
plný úväzok)

18

18

17

18

zamestnanci
činnosti

vykonávajúce

knihovnícke

V UK pomáhalo 14 študentov pri zakladaní kníh, kontrole fondu, adjustácií a konzultačných službách. Traja
absolventi vypomáhali 6 mesiacov v rámci absolventskej praxe a ďalej pokračovali ako dobrovoľníci. Všetci boli
financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Z analýzy, ktorá bola vykonaná s cieľom zistiť efektívnosť pracovníkov vyplýva, že pri takmer nezmenenom
počte zamestnancov UK KU sa zvýšila ich výkonnosť, napr. pri porovnaní rokov 2006 a 2012 bol pri výpožičkách
viac ako 100% nárast a viac ako 300% nárast zaevidovaných kníh v UK.
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7.2

Mobility pracovníkov

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Mobility pracovníkov za účelom výučby boli finančne podporené vo výške 27 000 € a mobility pracovníkov za
účelom školenia vo výške 8 500 €. Na organizáciu mobilít bolo vyčlenených 16 940 €. Z prostriedkov štátneho
rozpočtu bolo pridelených 22 227 EUR.

Podprogram LLP/Erasmus na KU podporuje dva typy mobilít pracovníkov:
A. Mobilita pracovníka za účelom výučby
o

Mobilita pracovníka na KU do zahraničia

Mobilitu za účelom výučby zameranú na profesionálny a odborný rast pedagóga s možnosťou spoznať
zahraničné akademické prostredie a krátkodobo v ňom vyučovať, realizovalo 59 pedagógov KU, ktorí
vycestovali do Česka, Poľska, Nemecka, Maďarska a Slovinska.
o Mobilita pracovníka na KU zo zahraničia
Katolícka univerzita v Ružomberku hostila celkovo 74 zahraničných vyučujúcich, prostredníctvom ktorých aj
študenti a zamestnanci, ktorí z rôznych dôvodov nemohli vycestovať do zahraničia, boli v kontakte s cudzím
jazykom a nadobudli predstavu a systéme vzdelávania v zahraničných vysokoškolských inštitúciách.
Prichádzajúci pedagógovia reprezentovali rôzne partnerské inštitúcie z Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka
a Turecka.
B. Mobilita pracovníka za účelom školenia
o

Mobilita pracovníka za účelom školenia do zahraničia

Prispieva k získavaniu nových pracovných postupov a ich následnej implementácií na príslušnom pracovisku
univerzity, podporuje medzinárodnú kooperáciu a prispieva k rozširovaniu siete nových kontaktov. Dokopy
vycestovalo 19 pracovníkov na školenie z Teologickej fakulty KU, Pedagogickej fakulty KU a Rektorátu KU.
o Mobilita pracovníka za účelom školenia zo zahraničia
Za účelom výmeny skúseností a posilnenia spolupráce navštívilo celkovo 13 zahraničných pracovníkov
Filozofickú fakultu KU, Pedagogickú fakultu KU a Rektorát KU. Hosťujúci zamestnanci pochádzali z Česka a
Poľska.

7.3

Pracovné prostredie

Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
V rámci riešenia jednotlivých úloh projektov alebo ich častí, členovia riešiteľských kolektívov počas roka na
svojich pracoviskách organizovali aktivity, ktoré napomáhali k zvyšovaniu kvality výskumu, výmene skúsenosti
a poznatkov a nadviazania vzájomnej spolupráce. Ich stručná sumarizácia je následovná:
Pedagogická fakulta:





medzinárodné vedecké konferencie,
odborné semináre (English Round Table, Soirée francophone),
študentské umelecké súťaže,
koncerty a recitály.

Filozofická fakulta:





hosťovské a vyžiadané prednášky (nekonferenčné a mimo programu ERAZMUS) uskutočnené na
FF KU v roku 2012,
hosťovské a vyžiadané prednášky (nekonferenčné a mimo programu ERAZMUS) vysokoškolských
učiteľov FF KU na iných inštitúciách v roku 2011,
účasť vysokoškolských učiteľov FF KU na konferenciách, kolokviách, odborných seminároch,
sympóziách a ostatných vedeckých podujatiach,
organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí na FF KU.
37

Fakulta zdravotníctva:






organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií,
hosťovské a vyžiadané prednášky,
spoluorganizovanie charitatívnej zbierky na podporu aktivít Slovenskej katolíckej charity,
vydávanie vedecko-odborného časopisu „Zdravotnícke štúdie“, už piaty ročník,
organizovanie odborných a vedeckých medzinárodných konferencií, kde najvýznamnejšia je už po
siedmykrát organizovaná medzinárodná konferencia pod názvom „Ružomberské zdravotnícke dni
2012 –VII. ročník“, svedčia o vysokej odbornosti a zameraní fakulty.

Teologická fakulta:


fakulta samostatne alebo v spolupráci s inými vedeckými a kultúrnymi organizáciami organizovala
celkovo 25 vedeckých podujatí.
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VIII.

PODPORA ŠTUDENTOV

Spracovala: prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
Podobne ako v uplynulých rokoch aj v roku 2012 systém sociálnej podpory študentov na KU pozostával z priamej
podpory formou štipendií z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá) a štipendií
z vlastných zdrojov. Prostredníctvom nepriamej podpory mali študenti prístup k dotovanému ubytovaniu
a stravovaniu, finančná podpora bola poskytovaná aj Univerzitnému pastoračnému centru Jána Vojtaššáka. Na
športovú činnosť a činnosť Univerzitného pastoračného centra a dostala KU dotáciu zo štátneho rozpočtu vo
výške 7900 €.

8.1

Sociálne štipendiá

V roku 2012 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyplatené sociálne štipendiá v celkovej výške 1 631 400
€, čo je o 283 610 € (o 21,04 %) viac ako v minulom kalendárnom roku. Maximálna mesačná výška bola 270 €. V
mesačnom priemere poberalo sociálne štipendium 722 študentov univerzity (16 % z celkového počtu študentov
občanov SR v dennej forme v prvých dvoch stupňoch štúdia), pričom priemerná výška štipendia na 1 študenta
dosahovala mesačne 226 €, tzn. došlo k miernemu zvýšeniu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2011: 210 €,
2010: 206 €). Keďže najviac denných študentov sa vzdeláva na Pedagogickej fakulte, je pochopiteľné, že najväčší
počet poberateľov sociálneho štipendia (375 v mesačnom priemere) bol práve z tejto fakulty.
Tabuľka 20 Počet študentov poberajúcich štipendium podľa fakúlt v roku 2012
Celková
Priemerný
Priemerná
Celkový počet
výška
počet
suma
Fakulta
študentov
vyplatených študentov
štipendií
(osobomesiace*)
štipendií
mesačne
mesačne

Priemerná výška
štipendia na 1
študenta mesačne

Filozofická fakulta

1350

295 840 €

135

29 584 €

219 €

Teologická fakulta

1099

249 835 €

110

24 984 €

227 €

Pedagogická fakulta

3750

880 855 €

375

88 086 €

235 €

Fakulta
zdravotníctva

1017

204 870 €

102

20 487 €

201 €

Katolícka univerzita

7216

1 631 400 €

722

163 140 €

226 €

8.2

Školné a štipendiá z vlastných zdrojov

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj v roku 2011/2012 bola na Katolíckej univerzite v Ružomberku
maximálna výška školného určená na 850 €, minimálna dosahovala 500 €. Podobne ako v minulom období, aj
v roku 2012 sa starostlivosť Katolíckej univerzity v Ružomberku o sociálne podmienky štúdia premietla do
uplatňovania práva rektora odpustiť, znížiť alebo odložiť splatnosť školného vyberaného v súlade s § 92 zákona č.
131/2002 o vysokých školách.
Pri analýze vývoja počtu študentov, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné, možno konštatovať, že sa
medziročne zvyšuje počet študentov, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia.
V akademickom roku 2011/2012 sa vzťahovala na 2 684 študentov (porov. tabuľka č. 4 prílohy k VS), čo
predstavuje zvýšenie o 36,45% v porovnaní s minulým akademickým rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať
školné z dôvodu štúdia v externej forme 1967 študentov. Práve úhrada školného pri externom štúdiu bola
najčastejším dôvodom platenia školného – vzťahovala sa na 82,36 % z celkového počtu študentov platiacich
školné. Z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 473 študentov, tzn. 14,51 % z celkového
počtu platiacich školné (porov. tabuľka č. 4 prílohy k VS). Z celkového počtu študentov KU povinnosť uhradiť
školné sa vzťahovala na 3 259 študentov, tzn. na 44,23% študujúcich. Medziročne vzrástol počet študentov
platiacich školné o 21,7%. Keďže najväčší počet študentov z celkového počtu študentov KU, ako aj z počtu
študentov v externej forme štúdia, študoval na Pedagogickej fakulte, je pochopiteľné, že práve na tejto fakulte sa
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povinnosť uhradiť školné vzťahovala na najväčší počet študentov – 2 258 študentov, tzn. na 50,35% z celkového
počtu študentov PF KU.
Ako vyplýva z tabuľky č. 20, z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si žiadosť o
zníženie školného podalo 671 študentov (20,59%). O odpustenie školného žiadalo 400 študentov (12,27 %), pričom
65 z nich bolo vyhovené. Z celkového počtu 1071 žiadostí o zníženie alebo odpustenie školného bolo školné
odpustené alebo znížené 836 študentom (78,06% z celkového počtu žiadateľov). Pozitívne boli vybavené aj
ďalšie podané žiadosti, ktoré sa vzťahovali na uhradenie školného formou splátkového kalendára v 2 alebo 3
splátkach alebo na odloženie splatnosti školného.
Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2012 poskytla štipendiá z vlastných zdrojov vo výške 89 494,88 €
celkovo 386 študentom. Išlo o viac ako dvojnásobné zvýšenie poskytnutých štipendií v porovnaní s rokom 2011,
v ktorom boli priznané štipendiá z vlastných zdrojov 257 študentom v celkovej výške 44 759,29 €.
Tabuľka 21 Poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov
Celková výška vyplatených
štipendií

Počet študentov

Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Teologická fakulta
Fakulta zdravotníctva

53 574,50 €
20 770,38 €
8050,00 €
7 100,00 €

134
131
79
42

Priemerná výška
poskytnutého
štipendia
399,81 €
182,95 €
101,89 €
169,05 €

Katolícka univerzita

89 494,88 €

386

231,85

Fakulta

8.3

Ubytovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala ubytovanie vo vlastných
zariadeniach:
Tabuľka 22 Vlastné ubytovacie zariadenia Ružomberok
1.posteľová 2.posteľová 3.posteľová
izba
izba
izba
ŠD Hrabovská cesta
4
13
29
1/C
ŠD Ruža
26
23
Kolégium KU
1
1111
Spolu Ružomberok 5
50
52

a

v zmluvných účelových

4.posteľová
izba

6.posteľová
izba

Počet
lôžok

4

2

145

2

133
27
305

3
1
8

Tabuľka 23 Ostatné vlastné zariadenia KU ( mimo RK)
Počet lôžok
Levoča
Košice
Spišská Kapitula
Spolu

100
79
146
325

Tabuľka 24 Zmluvné ubytovacie zariadenia
Lôžka na základe zmluvy o ubytovaní

Ružomberok
TRIO – LIVELIN, s.r.o. (ZML 106/2012 RE)

150

NOVA – Lege Artis Reality, s.r.o. (ZML 132/2012 RE)
IKAR (dievčatá, chlapci – ubytovanie po poschodiach)
TEXICOM – DREVONA GROUP, s.r.o. (ZML 129/2012 RE)

60
250
100

ŠD biskupa Jána Vojtašáka – DOMITO (ZLM 130/2012 RE)

82

Stredoškolský internát Námestie A. Hlinku (ZML 126/2012 RE)

90

40

Ostatné zmluvné zariadenia mimo Ružomberok
SLÁVIA Poprad (ZML 108/2012 RE)
Komunita sestier uršulínok (ZML 115/2012 RE)
Celkom – počet lôžok v zmluvných zariadeniach

70
17
819

Celkový počet študentov KU ubytovaných v našich a zmluvných
1149
účelových zariadeniach
V roku 2012 sme počas akademického roka poskytovali prechodné a krátkodobé ubytovanie pre externých
študentov a zamestnancov KU.
Tabuľka 25 Cenník poplatkov za ubytovanie
Dlhodobé ubytovanie študentov ( v €)
1.posteľová 2.posteľová
3.posteľová
izba
izba
izba
ŠD Hrabovská
59
59
54
cesta 1/C
2.
ŠD Ruža, Plavisko
3. posteľová
x
posteľová
39
(bunka)
(bunka)
Platba za lôžko/
mesiac € na celý
x
60
58
akademický rok
Platba za lôžko/
mesiac €
x
88
86
krátkodobé
ubytovanie
Krátkodobé ubytovanie študentov a zamestnancov ( v €)

4.posteľová
izba

2.posteľový
apartmán

1.posteľový
apartmán

46

90

120

4.posteľová
samostatná

2.posteľová
samostatná

x

58

62

x

86

90

x

študenti
6

ŠD Hrabovská cesta 1/C, ŠD Ruža

zamestnanci
7

V roku 2012 činnosti UaSZ KU zabezpečovali 6 prevádzkoví pracovníci a 2 administratívni pracovníci.

8.4

Stravovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 11 externých
dodávateľov stravovacích služieb a 2 vlastných jedálni .
Tabuľka 26 Stravovanie študentov
Externý dodávateľ:
Áčko, a.s. (hotel Áčko), Textilná 19, Ružomberok
Školský internát (jedáleň pri PF), Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok
DUGE CATERING, s.r.o. , Jánošikova 538, L.Mikuláš,
Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, Levoča
Penzión a reštaurácia u Jeleňa, Stará Ľubovňa
SLÁVIA, Ing. Ferdinand Lesňák, CSc., Tichá 31, Ružomberok
SATEL – SLOVAKIA, s.r.o. , Mnoheľova 825, Poprad
HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1,Poprad
RUMA , s.r.o., Slávkovská 858/13, Levoča
APETIT PLUS , s.r.o. Jabloňova 6, Košice
Základná škola Sv. Cyrila Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Vlastné jedálne:
Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice
Kňazský seminár Biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula

41

Počas roka 2012 bol zjednotený stravovací systém pre študentov v Ružomberku zavedením elektronického
systému do stredoškolskej jedálne na Námestí A. Hlinku a zrealizovalo sa nabíjanie ISIC kariet formou
bezhotovostného platobného styku – internetbankingu.
Tabuľka 27 Porovnanie odstravovaných študentov mimo vlastné jedálne
2009
2010
Počty študentov
21 874
28 404

8.5

2011
52 749

2012
54 084

Poradenská a konzultačná činnosť

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Poradenské centrum KU vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na začiatku akademického roku
2011/2012. Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala v roku 2012
svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách.
Odborný tím v Poradenskom centre KU poskytuje kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo,
zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha študentom so špecifickými
potrebami a študentkám – matkám s deťmi. Súčasťou služieb je aj SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo
prostredníctvom mailovej adresy poradna@ku.sk. Aktuálne informácie poskytujeme prostredníctvom webovej
stránky: poradna.ku.sk. Poradenské centrum tiež spolupracuje s Univerzitným pastoračným centrom J.
Vojtaššáka.
Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, nadriadeným je
prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu. Pre študentov a absolventov Katolíckej univerzity je
Poradenské centrum otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni od 7:00 do 15:00. V Poradenskom
centre pracuje koordinátorka Katarína Markovičová, PhD. (kariérové poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo,
poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami). Psychologické poradenstvo zabezpečovali v roku 2012:
PhDr. Jana Bachanová (externá psychologička), Mgr. Michala Bieleková (externá psychologička), Mgr. Róbert
Ďurka, PhD., Mgr. Juraj Holdoš, PhD. a PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2012 poskytnuté 190-krát. Študenti sa oboznámili so svojimi právami
a povinnosťami, poradkyňa im poskytla poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež sprostredkovala
právne poradenské služby. Právne otázky boli konzultované s právnikom, ktorý je k dispozícii Poradenskému
centru KU v prípade potreby jeden deň v týždni.
Kariérové poradenstvo predstavuje poradenstvo o uplatnení sa na trhu práce, poradenstvo o možnostiach brigád
doma i v zahraničí, zamestnania, tréningovú prípravu na pracovný trh. V roku 2012 bolo využité 514-krát zo
strany študentov a absolventov. Kariérové poradenstvo bolo na Katolíckej univerzite pred vznikom
Poradenského centra poskytované prostredníctvom Oddelenia pre kariérne poradenstvo. Poradenské centrum
nadviazalo spoluprácu s viacerými subjektmi poskytujúcimi pracovné príležitosti pre študentov a absolventov.
Psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 136-krát pri osobných, vzťahových a študijných ťažkostiach.
Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov.
Pomoc pre študentov so špecifickými potrebami bola poskytnutá študentom 193-krát. V tejto službe išlo o pomoc
a poradenstvo pri štúdiu a pobyte na KU pre študentov s poruchami zraku a nevidiacich študentov, pre
študentov s telesným a viacnásobným postihnutím, pre študentov s chronickým ochorením, so zdravotným
oslabením a pre študentov s poruchami učenia.
Pretože Poradenské centrum disponuje skúsenosťami s podporou študentov so špecifickými potrebami a osobitne
aj s podporou študentov so psychickým ochorením, bola koordinátorka PC KU pozvaná prezentovať príklady
dobrej praxe na Seminár k problematike štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktorý 28. novembra 2012
zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia vysokých škôl
v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Viac informácií o seminári na tému Podmienky na štúdium
študentov so špecifickými potrebami sa nachádza na stránke ministerstva: http://www.minedu.sk/seminar-kproblematike-studia-studentov-so-specifickymi-potrebami-bratislava-28112012/, kde je zverejnená aj prezentácia
koordinátorky PC KU, Kataríny Markovičovej, PhD. Novela zákona, ktorá upravuje štúdium študentov so
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špecifickými potrebami, bude aplikovaná od 1. 1. 2013. V súvislosti s tým PC KU pripravovalo postupy v závere
roka 2012.
Priestory, ktoré sú v Poradenskom centre KU vyhradené pre študentov – rodičov maloletých detí, boli v roku
2012 využité 80-krát, najmä na dojčenie, ale aj pobyt detí počas študijných povinností matky.
K ďalším aktivitám Poradenského centra KU patrili informačné stretnutia so študentmi na internátoch
a informačné dni na mimoružomberských univerzitných pracoviskách. Ako preventívne aktivity zorganizovalo
Poradenské centrum pre študentov KU viaceré semináre a tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a zvládanie
štúdia. Ponuka seminárov zohľadňovala najčastejšie problémy vyskytujúce sa u študentov v poradenských
rozhovoroch.
Služby Poradenského centra boli v roku 2012 využívané nielen študentmi KU, absolventmi KU a uchádzačmi
o štúdium na KU, ale na Poradenské centrum sa obracali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci KU. Služby
využívali individuálne, ale aj skupinovo v rôznych oblastiach, najčastejšie išlo o správnu komunikáciu
s problémovým študentom. Pedagógom sme poskytovali aj konzultácie a poradenské služby ohľadom študentov
so zdravotným postihnutím alebo so psychickým problémom.
Tabuľka 28 Sumár podujatí organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2012
Dátum konania Názov podujatia
podujatia
letný semester
19. 1. 2012
Keď pracujem so študentmi (Seminár pre pracovníkov študijných oddelení a ostatných
pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so študentmi)
13. 3. 2012
Mýty o duševnom zdraví - seminár
14. 3. 2012
Priateľstvo, zamilovanosť, láska – seminár
15. 3. 2012
Relaxácia – tréning
30. 4. 2012
Ako si vylepšiť životopis – seminár
2. 5. 2012
Priprav sa na prácu v zahraničí (Riziká obchodovania s ľuďmi) – seminár
2. 5. 2012
Priprav sa na zamestnanie I. (Praktické nápady pre životopis, motivačný list) – seminár
3. 5. 2012
Priprav sa na podnikanie (Základy a možnosti podnikania) – seminár
3. 5. 2012
Priprav sa na zamestnanie II. (Pohovor do zamestnania) – tréning
10. 5. 2012
Skúškové je tu (Seminár o tom, ako zvládnuť stres pred skúškami)
10. 5. 2012
Časový manažment počas skúškového obdobia – seminár
zimný semester
3. – 7. 9. 2012
Stretnutia so študentmi na zápisoch
10. 10. 2012
Čo s tým, keď potrebujem pomôcť (Seminár o duševnom zdraví a chorobe)
16. 10. 2012
Stretnutie so študentmi na internáte (Ikar)
17. 10. 2012
Čo s tým, keď si nerozumiem s rodičmi (Seminár o tom, ako zvládať konflikty v rodine)
17. 10. 2012
Stretnutia so študentmi na internátoch (C-blok, ŠD Ruža, Trio)
24. 10. 2012
Čo s tým, keď mám stresu vyše hlavy (Seminár o zvládaní stresových situácií)
24. 10. 2012
Stretnutia so študentmi na internátoch (Nova, Texicom, ŠD biskupa Jána Vojtaššáka)
7. 11. 2012
Čo s tým, keď chcem dosiahnuť ideál krásy (Seminár o ideáli krásy, sebaobraze
a o poruchách príjmu potravy)
14. 11. 2012
Čo s tým, keď som smutný (Seminár zameraný na to, ako komunikovať pri problémoch)
20. 11. 2012
Informačný deň pre študentov v Starej Ľubovni (Témy: Aké mám práva a povinnosti? Kam
po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre študentov.)
21. 11. 2012
Informačný deň pre študentov v Levoči a v Spišskej Kapitule (Témy: Aké mám práva
a povinnosti? Kam po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre
študentov.)
22. 11. 2012
Informačný deň pre študentov v Košiciach (Témy: Aké mám práva a povinnosti? Kam po
škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre študentov.)
27. 11. 2012
Informačný deň pre študentov v Dolnom Kubíne (Témy: Aké mám práva a povinnosti?
Kam po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre študentov.)
28. 11. 2012
Informačný deň pre študentov v Poprade (Témy: Aké mám práva a povinnosti? Kam po
škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre študentov.)
4. 12. 2012
Psychologická pomoc študentom – prezentácia pre pedagógov
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Dátum konania
podujatia
5. 12. 2012
13. 12. 2012

Názov podujatia
Efektívne učenie sa – seminár
Stres, tréma, skúškové – seminár

Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme
v roku 2012 ponúkli 751 podporných služieb (asistenčné služby, semináre, testovania).
Keď k počtu podporných služieb prirátame 1033 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb
Poradenského centra. Za rok 2012 to bolo 1784 služieb.
Tabuľka 29 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2012 podľa jednotlivých oblastí
Služby poradenstva
Podporné služby
Celkový počet služieb
PC KU
Sociálno-právne poradenstvo
190
tréningy, semináre,
v roku 2012
asistenčné služby,
Kariérové poradenstvo
514
poskytnutie priestorov na
Psychologické poradenstvo
136
pobyt
Poradenstvo
pre
študentov
so 193
špecifickými potrebami
Spolu

1033

751

1784

Podnetom pre rok 2013 bude aplikácia novelizovaného vysokoškolského zákona v službách PC KU v oblasti
študentov so špecifickými potrebami, nadväzujúca komunikácia s ďalšími súčasťami KU a katedrami. Budeme
tiež pokračovať v realizácii overených aktivít v oblasti kariérového, psychologického a sociálno-právneho
poradenstva. Zároveň chceme realizovať meranie spokojnosti klientov s poskytnutými službami. Keďže týmto
meraním nechceme vstupovať do poradenského procesu a narúšať podporné aktivity, meranie spokojnosti
chceme realizovať prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorého dobrovoľné vyplnenie bude umožnené
v informačnom systéme Abakus.

8.6

Športová činnosť v roku 2012

Športová činnosť na KU bola zameraná na masový rozvoj jednotlivých odvetví športu, ako aj na reprezentáciu
univerzity. Vykonáva sa na základe ročného plánu a v koordinácií s plánom aktivít UPaC.
Športové aktivity sa uskutočňovali v telocvični ZŠ Rybárpole, na turnaje boli prenajaté telocvične Klačno, ZSŠ
Scota Viatora. Telocvičňu Rybárpole mali možnosť študenti využívať utorok, streda, štvrtok od 19.00 – 22.00
podľa rozpisu aktivít.
Dlhodobé súťaže:
Univerzitná florbalová liga / priebežne/
Univerzitná liga vo futbale / 26.9., 3.10. 6.11./
Krátkodobé súťaže :
Volejbalový turnaj
Stolnotenisový turnaj
Biliardový turnaj
Futsalový turnaj
Kalčeto

27.11., 11.12.
10.10., 7.11., 11.12.
23.10.
28.11.
24.10.

Turistika:
4. 9.- 5. 9.
20.9.
13.10.
20.10.
27.10.

Turistika v Roháčoch /Ostrý Roháč, Baranec , Bystrá/
Výstup na Čebrať
Memoriál Štefana Halienku- prechod hrebeňom Veľkej Fatry
Výstup na Jakubinnú
Výstup na Rozsutec
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Cykloturistika:
28.- 30.9.
13.- 14.10.

Ružomberok a okolie
Okolo Liptovskej Mary, Ludrovská dolina

Študenti mali možnosť individuálnej cykloturistiky. K dispozícii mali bicykle ktoré si môžu požičať v UPaC.
Činnosť ŠK KU
Športový klub formálne pracoval od roku 2007. V decembri 2012 sa uskutočnila reorganizácia ŠK KU vznikol
nový KST – oddelenie vysokohorskej turistiky.
Činnosť oddielov stolného tenisu, futbalu, futsalu a florbalu je zameraná na reprezentáciu univerzity.
Stolný tenis
oblastná liga družstvo A a B
Florbal
Univerzitná liga oblasti Stred
Futsal
Univerzitná liga oblasti Stred
Výrazné úspechy v individuálnych športoch dosiahli Pavol Balážik, študent Filozofickej fakulty, ktorý sa stal
v Las Vegas dvojnásobným majstrom sveta v silovom trojboji a Tomáš Kubej, ktorý úspešne reprezentoval
univerzitu na letnej univerziáde v Bratislave /3. miesto na 5 km/ a dobré umiestnenia mal vo väčšine
vytrvalostných behoch organizovaných na Slovensku.
V spolupráci s komisiou pre mládež Spišskej Diecézy sme 6.9. zorganizovali volejbalový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo 12 družstiev /cca 150 hráčov/. Turnaj sa hral v troch telocvičniach a mal veľmi dobrý ohlas.
Plánované činnosti pre rok 2012 sa nám podarilo splniť. Rezervy vidíme vo využití voľného času hlavne
študentiek ubytovaných na ŠD. Nepodarilo sa nám obnoviť zmluvu alebo nájsť náhradu pre cvičiteľku zumby,
ktorej skončila licencia a sľúbila za seba náhradu. V minulosti toto cvičenie bolo obľúbené a malo dobrú účasť.
Uskutočnili sme aj maratón v cvičení zumby. Tieto aktivity by sme v budúcnosti presunuli na ŠD.
Do budúcnosti plánujeme nájsť vhodné priestory pre vybudovanie kvalitného fitnes centra, ktoré by mohli
využívať študenti, ale aj zamestnanci univerzity pod odborným dohľadom.
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IX.

PODPORNÉ ČINNOSTI

9.1

Informačné technológie

Spracoval: Ing. Emil JAMRICH
V roku 2012 sa v oblasti informačných technológií podarilo realizovať:
1. Optimalizácia univerzitnej IT infraštruktúry zameraná na minimalizáciu nákladov na prevádzku a
správu pri dodržaní požadovanej dostupnosti a kvality služieb.
2. Integrácia AIS Abakus a KIS Virtua (automatizovaný export/import nových čitateľov a bibliografických
záznamov záverečných prác)
3. Integrácia AIS Abakus a AIS-UPJŠ pre potreby zjednotenej správy štipendií a študentských preukazov.
4. Implementácia systému na tvorbu a spracovanie elektronických dotazníkov.
5. Sprístupnenie archívu L'Osservatore Romano.
6. Pripojenie internátu Ruža do univerzitnej infraštruktúry 1Gbps linkou.
7. Vývoj AIS Abakus:
 automatizované spracovanie prijatých platieb (kredit na stravovanie, poplatky za preukazy),
 web rozhranie administrátora (správa číselníkov, osôb, import/export do CRZP a CRŠ),
 správa štipendií, platobné príkazy pre ŠP,
 modul pre export dát do CRŠ2,
 priebežné rozširovanie funkcionality podľa požiadaviek užívateľov,
 priebežné úpravy vynútené zmenami legislatívy.

Plnenie úloh Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity
Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti rozvoja IT
Úlohy:

Priebežná modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry zameraná na minimalizáciu
prevádzkových nákladov pri zachovaní požadovaného rozsahu a kvality služieb.

Priebežná implementácia technických, administratívnych a legislatívnych opatrení na zvýšenie
bezpečnosti a ochrany dát.
Plnenie:

počet zamestnancov spravujúcich IT infraštruktúru vo vzťahu k počtu spravovaných zariadení
a podsystémov - oproti r. 2011 zníženie o jedného zamestnanca

spotreba energie dátových centier vo vzťahu k rozsahu a kvalite služieb – pokles o cca 40%,

úspora prevádzkových nákladov modernizáciou/optimalizáciou IT infraštruktúry – zníženie
nákladov o cca 40% prechodom záložného DC do offline režimu a zmenou topológie kostrovej siete,

agregačný faktor virtualizácie serverov - cca 10:1 (mimo serverov, u ktorých je virtualizácia
neúčelná),

neprijali sa žiadne nové opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany dát,

opatreniami neboli zachytené 4 bezpečnostné incidenty (2 x únik hesla bežného užívateľa cez
phishing, 2 x čiastočný prienik na web server), priemerný denný počet zachytených incidentov je
cca 80.000.
Zvyšovanie dostupnosti IT služieb
Úlohy:

Rozširovanie komunikačnej infraštruktúry (bezdrôtové pokrytie, štruktúrovaná kabeláž v nových a
rekonštruovaných priestoroch) v súlade s rastom potrieb.

Zlepšovanie doby odozvy interaktívnych služieb.

Zvyšovanie nepretržitej dostupnosti služieb.

Minimalizácia plánovaných servisných odstávok služieb.
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Plnenie:






zvýšenie prenosovej rýchlosti pripojenia internátu Ruža na 1Gbps,
počet bezdrôtových prístupových bodov sa nezmenil,
bola skrátená doba interaktívnej odozvy AIS-Abakus pri špičkovej záťaži na cca 1/3,
doba bezporuchovej prevádzky sieťovej infraštruktúry > 99,9%, podporných IT služieb > 99,7%,
interaktívnych IT služby >99%,
celková doba plánovaných servisných odstávok bola 16 hod., výhradne mimo pracovných dní.

Zvyšovanie kvality a rozsahu služieb
Úlohy:

Priebežná modernizácia UIS, implementácia ďalších podsystémov a služieb (napr. intranetový
portál, správa a vyhodnocovanie dotazníkov, správa dokumentov, cloud computing, atď.),
integrácia podsystémov UIS.

Priebežná modernizácia a rozširovanie funkčnosti AIS Abakus (napr. podsystémy čipové karty,
ubytovanie, štipendiá, sprístupnenie vybraných služieb cez mobilné zariadenia).

Tvorba a aktualizácia rozhraní medzi univerzitným informačným systémom (UIS) a externými
informačnými systémami (napr. CRŠ, CRZP, CREPČ, SOFIA, štátna pokladňa, SNK-Virtua).
Plnenie:

zoznam nových podsystémov a služieb - správa a vyhodnocovanie dotazníkov, archív
L'Osservatore Romano,

rozšírenie funkcionality existujúcich podsystémov - AIS-Abakus – správa štipendií, styk so štátnou
pokladňou, nové štatistické prehľady, + cca 20 minoritných rozšírení,

nové rozhranie medzi UIS a externými IS - AIS-Abakus/KIS Virtua , AIS-Abakus/ AIS-UPJŠ, AISAbakus/ŠP,

modifikácie existujúcich rozhraní medzi UIS a externými IS - CRŠ/CRŠ2, CRZP - implementácia
legislatívnych zmien,



9.2

odstránenie chýb IS – odstránená potenciálna možnosť neoprávneného stornovania objednávky v
stravovacom systéme.

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity

Spracovala: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.

Knižničný fond
Všetky pracoviská UK KU naďalej používajú KIS Virtua, prostredníctvom ktorého sú zapojené do súborného
katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR.
Medzi hlavné priority UK KU patrí sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich
používateľov. Ročný prírastok v roku 2012 tvorí 13 281 KJ. V porovnaní s rokom 2011 to znamená nárast o 1 354
KJ. Prírastky knižničného fondu tvoria predovšetkým dary, nasleduje kúpa a výmena. Z typov dokumentov sa
najviac spracovávajú knihy, kvalifikačné a záverečné práce. Z knižničného fondu sa vyradilo 309 KJ, ktoré sú
evidované v zozname úbytkov.
Tabuľka 30 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2009-2012
Akvizícia
2009
Prírastok knižničných jednotiek
11 636
z toho kúpou
5 938
z toho darom
5 635
z toho výmenou
61
z toho inak (náhrada)
0
z prírastku knihy
9 313
z prírastku audiovizuálne a elektronické dok.
75
z prírastku iné (kvalifikačné práce)
2 248
Počet titulov dochádzajúcich periodík
270
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2010
14 973
3 045
11 812
107
9
6 524
72
8 169
216

2011
11 927
2 391
9 334
89
113
10 052
32
1 765
196

2012
13 281
1 980
11 150
124
27
11 550
102
1 615
207

Akvizícia
Úbytky knižničných jednotiek
Celkový stav knižničného fondu

2009
23

2010
1 753

2011
18

2012
309

116 643

129 863

128 012

140 897

Prostredníctvom Katedry religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU, ktorá získala dar od
americkej spoločnosti Acta Sanctorum. UK vlastní najväčšiu zbierku kníh na Slovensku týkajúcu sa témy
pentekostalizmu. Ďalšie dary sme prijali od spoločenstva Fatima, z Centra Aletti v Olomouci, od prof. Dr. Jozefa
Mariána Rydla, pani Hoskovcovej z Prahy, pani Oľgy Telgárskej, vdp. Viktora Olosa, pána Jozefa Genzora, prof.
Dudášovej z Prešova a iných. Pokračovali sme v spracovávaní daru prof. M. S. Ďuricu a pozostalostí doc. Imricha
Vaška a prof. Edmunda Hlebu.
Vďaka grantu Medzinárodnej spoločnosti pre vedu a náboženstvo (The International Society for Science and
Religion – ISSR) so sídlom v Cambridge v Anglicku, do ktorého sa úspešne zapojila FF KU, sme sprístupnili
kolekciu 224 významných knižných titulov z oblasti vedy a náboženstva. Túto hodnotnú zbierku získala FF KU
ako jedna zo 150 vybraných inštitúcií z celého sveta.
V počte dochádzajúcich periodík nastal v porovnaní s minulým rokom mierny nárast. Zoznam aktuálne
dochádzajúcich periodík ako aj zoznam všetkých periodík je prístupný na webovej stránke UK. Od mája roku
2012 UK opäť začala prispievať do Súborného katalógu periodík (SKP). Bolo spracovaných 1 867 záznamov.
Aj v roku 2012 mali možnosť používatelia UK KU využívať vybrané elektronické informačné zdroje v rámci
projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom (NISPEZ). Oproti minulému roku bola ponuka pre KU rozšírená o MEDLINE databázu - Web of
Knowledge. V rámci národnej licencie bol i naďalej zabezpečený prístup do databáz EBSCO a tiež boli zakúpené
štyri kolekcie databázy JSTOR (I., II, III., V.). V rámci skúšobných prístupov bol používateľom umožnený vstup
do týchto databáz: Ovid MD, International Index to Music Periodicals, Biosic Citation, Evidence-Based Medicine
Reviews (EBMR), COS Research Support Suite, Nursing and Ovid, Ovid MD, Academic a Biomedical EBSCO
eBooks a prostredníctvom Proquestu prístup do archívu časopisu The Vogue.
V roku 2012 oddelenie ochrany a budovania fondov pokračovalo v oprave bibliografických záznamov v KIS
Virtua. Išlo o zlučovanie menných autorít, pretože sa jeden autor vyskytoval vo viacerých verziách mena. Takto
bolo opravených cca 240 mien autorov v 587 bibliografických záznamoch. Hlavným prínosom tejto práce je
jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie v on-line katalógu.
Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 40 338,32 € (tab. č. 32). Ako vyplýva z tabuľky č. 33
z roka na rok klesá počet KJ získaných kúpou (18% pokles v porovnaní s rokom 2011 a až 67% v porovnaní
s rokom 2009), ako aj množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup (Tab. č. 33).
Tabuľka 31 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2012
Fakulty
Knihy (€)
Časopisy (€)
JSTOR (€)

Spolu (€)

Pedagogická fakulta

12 596,00

1 874,77

1 252,99

15 723,76

Filozofická fakulta

7 424,16

5 396,34

1 797,76

14 618,26

Teologická fakulta

2 079,68

1 310,14

3 389,82

Fakulta zdravotníctva

1 724,73

133,62

1 858,35

3 814,68

933,45

4 748,13

27 639,25

9 648,32

Univerzitná knižnica
SPOLU
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3 050,75

40 338,32

Tabuľka 32 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009-2012
Počet kúpených
Vyčlenené financie na nákup
Rok
knižničných jednotiek
literatúry (€)
(KJ)
2009
67 924 €
5 938

Medziročný
rast / pokles

2010

63 948 €

3 045

↓

2011

50 551 €

2 391

↓

2012

40 338 €

1 980

↓

Aj v tomto roku sa UK KU podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe 2.5 Akvizícia knižníc,
vďaka ktorej boli zakúpené knihy v hodnote 3 618,91 €, celkovo 183 titulov a 262 exemplárov.
UK v snahe poskytovať čoraz kvalitnejšie služby a zároveň zachovať kultúrne dedičstvo podala žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na digitalizáciu vybraného obsahu univerzitnej knižnice a vzácnych archívnych
dokumentov kultúrneho dedičstva na Katolíckej univerzite. Projekt nebol podporený z dôvodu, že výška
príspevku by spôsobila prekročenie alokovanej výšky na výzvu.
V spolupráci s Ústavom informačných a komunikačných technológii (ÚIKT) prebehla v auguste konverzia údajov
študentov prvých ročníkov z informačného systému ABAKUS do KIS Virtua, čím sa zjednodušila a urýchlila
registrácia používateľov UK. Následne v septembri prebehla aj konverzia údajov záverečných prác, čo viedlo k
rýchlejšiemu spracovávaniu ich bibliografických záznamov.
V tomto roku sme rozšírili počet knižníc, s ktorými spolupracujeme na výmene dokumentov, a to o Univerzitnú
knižnicu Prešovskej univerzity.
Na pracovisku UK v Košiciach sa pomocou digitálneho knižničného asistenta uskutočnila kontrola
implementácie RFID štítkov všetkých knižných jednotiek (Správa z implementácie RFID 2012 zo dňa 20.08.2012).
Knižničné služby a používatelia
UK sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. V roku 2012 bolo v UK KU 6 194
registrovaných používateľov, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 7,5%. Študenti predstavujú 79,59%
celkového počtu používateľov. Z celkového počtu študentov KU je v UK registrovaných 67 %.
Celkový počet výpožičiek predstavuje 136 463, z toho je 100 275 absenčných a 36 188 prezenčných výpožičiek.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme zaznamenali zvýšenie (Tab. č. 34 a 35).
Tabuľka 33 Knižničné služby poskytované UK KU
Knižničné služby
Výpožičky spolu
z toho absenčné výpožičky
z toho prezenčné výpožičky
z toho prezenčné periodiká
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet vypracovaných bibliografií a rešerší
Registrovaní používatelia
z toho poslucháči VŠ
Potenciálni používatelia
z toho poslucháči VŠ
Akcie informačnej výchovy

2009
100 265
44 271
51 285
4 709
454
548
234
5 966
4 968
8 375
7 692
15
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2010
122 466
70 257
52 209
7 029
728
517
408
5 144
3 928
7 967
7 299
13

2011
136 424
95 200
41 224
10 052
778
581
436
5 759
4 284
8 433
7 758
5

2012
136 463
100 275
36 188
9 085
672
540
573
6 194
4 930
8 042
7 369
17

Tabuľka 34 Výpožičné služby UK KU na jednotlivých pracoviskách

Absenčné výpožičky

Prezenčné výpožičky

Spolu

2009

2010

2011

2012

SPOLU

44 271

70 590

95 200

100 275

Ružomberok

25 886

59 323

77 987

84 309

Košice

12 809

7 983

11 540

10 829

Spiš

5 576

3 284

5 673

5 137

SPOLU

55 994

45 609

41 222

36 188

Ružomberok

30 673

17 983

18 782

23 628

Košice

21 521

21 940

15 751

8 633

Spiš

3 800

5 686

6 691

3927

100 265

122 466

136 424

136 463

UK KU má v prevádzke štyri biblioboxy, ktoré umožňujú bezpečné a spoľahlivé vrátenie kníh bez nutnosti
osobnej návštevy knižnice i mimo bežnej otváracej doby (Tab. č. 36). Vrátené dokumenty sú z biblioboxov
vyberané dvakrát denne počas pracovných dní. Odpísanie výpožičky z konta čitateľov prebehne najneskoršie
nasledujúci pracovný deň a čitateľ má možnosť si vrátenie overiť cez on-line katalóg.

Tabuľka 35 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov
2012
Bibliobox
Počet dokumentov

UK RBK

Košice

Spiš

Poprad

Spolu

11 227

2090

1112

-

14 429

Oproti minulému roku bol zaznamenaný zvýšený počet využívania elektronických služieb (Tab. č. 37). Jedným
z faktorov ovplyvňujúcim tento výsledok je dobrá príprava študentov prvých ročníkov zo strany UK na
informačných hodinách (informácie o vyhľadávaní v on-line katalógu, v externých databázach a informácie o
knižničných službách), ktoré sa konali na začiatku akademického roka na všetkých fakultách KU. Významný je
tiež fakt, že on-line katalóg je súčasťou webového portálu Slovenská knižnica.
Tabuľka 36 Elektronické služby v rokoch 2011 a 2012
Elektronické služby
E-mail
Webstránka
On-line katalóg
Exerné databázy – počet vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch
Exerné databázy – počet stiahnutých e dokumentov
Spýtajte sa knižnice

2011
2 325
75 170
17 366
47 320
11 994

2012
3 068
83 695
76 932
46 669
14 465

15

28

UK KU ponúka svojim používateľom aj reprografické zariadenia a to samoobslužný kopírovací stroj MINOLTA
s čítačkou ISIC kariet (pracovisko Košice), ktorá umožňuje používateľovi samostatne kopírovať a skenovať
dokumenty a kopírovací stroj Xerox Limited (Ružomberok) s využitím magnetických kariet s jednorazovým
kreditom.
V UK v Ružomberku využívame robotizovaný skener na digitalizáciu dokumentov pre zrakovo znevýhodnených
študentov, a to výlučne pre študijné potreby.
Ďalšia tabuľka tiež poukazuje na skutočnosť, že napriek tomu, že klesá počet potenciálnych používateľov, počet
registrovaných používateľov UK sa zvyšuje, čo má za následok medziročný nárast výkonov pracovníkov UK KU.
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Tabuľka 37 Porovnanie výkonov UK KU vo vybraných rokoch 2006, 2009 a 2012
2006
Počet zamestnancov
15
zamestnanci vykonávajúce knihovnícke činnosti (knihovníci)
15
Ročný prírastok knižničných jednotiek
4 353
v tom získané kúpou
2 027
v tom získané darom
2 316
Registrovaní používatelia
3 697
z toho študenti VŠ
3 354
Potenciálni používatelia (študenti a zamestnanci KU)
10 159
Výpožičky spolu (prezenčné a absenčné)
53 395
MVS iným knižniciam
11
MVS z iných knižníc
92
Poskytnuté
registrované
informácie (EPC)

bibliografické

a

faktografické

5

2009
18
17
11 636
5 938
5 635
5 966
4 968
10 859
100 265
454
548

2012
18
17
13 281
1 980
11 150
6 194
4 930
8 042
136 463
672
540

239

573

Pri porovnaní výkonov UK KU s priemerom na jednu akademickú knižnicu všetky sledované parametre
dokazujú, že sledované výkony UK KU sú vyššie ako priemerné výkony akademických knižníc na Slovensku.
Ďalej poukazuje na to, že UK KU má hodnotný knižničný fond, o ktorý majú záujem používatelia z iných knižníc
v SR.
Tabuľka 38 Porovnanie výkonov UK KU s akademickými knižnicami na SK v roku 2012
Priemer na
jednu AK na
UK KU
SK
Ročný prírastok knižničného fondu
5 672
11 927
Ročný
prírastok
knižničného
fondu
na
jedného
0,96
2,07
registrovaného používateľa
Počet registrovaného používateľov na jedného prepočítaného
319
360
zamestnanca knižnice
Počet výpožičiek na jednu knižnicu
114 614
136 424
Počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa
17,1
23,7
Počet prevádzkových hodín za týždeň
45,27
54
Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam
89
778
Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc
109
581
Počet vypracovaných bibliografii a rešerší
339
436
Počet potenciálnych používateľov na jedného zamestnanca
397
496
knižnice

Rozdiel oproti
SK priemeru
+ 6 255 (+110%)
+ 1,11
+ 41 (+13%)
+ 21 810 (+19%)
+ 6,6
+ 10
+ 689
+ 472
+ 97
+ 99 (+25%)

UK aj v tomto roku organizovala rôzne podujatia, z ktorých najvýznamnejšie sú uvedené v tabuľke č. 40. Okrem
spomenutých podujatí, boli na pracovisku v Košiciach organizované rôzne výstavy.
Tabuľka 39 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2012
Názov podujatia
Dátum
Exkurzia žiakov základných škôl
27.2.2012
Školenie v e-zdrojoch : Publish or Parish
Školenie v e-zdrojoch: Web ofScience
Knižná výstava vydavateľstva Portál
Školenie v e-zdrojoch: Web of Science a Katolícka
univerzita
Informačné hodiny pre FF, PF, FZ (4x)

20.3.2012

Ing. Svršek, Albertina Icome

28.3.2012

Eniko Toth Szasz zo spoločnosti
Thomson Reuters

18.4.2012

PaedDr. Čabiňáková

7.6.2012
September
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Prednášajúci

Eniko Toth Szasz zo spoločnosti
Thomson Reuters
Mgr. Chlebničanová, Mgr.
Parigalová

Názov podujatia
Informačné hodiny pre študentov TF (2x)Spišská kapitula
Výchovno-vzdelávacie podujatia v spolupráci s
Občianskym združením NOVÁ KAPITULA pre
žiakov základných škôl
Informačné hodiny pre študentov kontinuálneho
vzdelávania (2x)
Živé on-line školenia Web of Science
Exkurzie pre pracovníčky Univerzitnej knižnice
UPJŠ v Košiciach
Spoluorganizovanie výstavy a prezentácie knihy
autora Vladimíra Palka: „Levy prichádzajú.
Prečo Európa a Amerika smerujú k novej
tyranii.“
Prehliadka knižnice aj jej historickej časti
zameraná na zaujímavosti z oblasti hudby

Dátum

Prednášajúci

September

Mgr. Kovaľanová

Október

Mgr. Kovaľanová

Október

Mgr. Parigalová

November

Eniko Toth Szasz zo spoločnosti
Thomson Reuters

Marec

Ing. Fedorková

Marec

Ing. Fedorková

Jún

p. Mešťanová, p. Gembický

Spolu: 18
Počas Týždňa slovenských knižníc sme používateľom odpustili registračné a sankčné poplatky a zdarma ponúkli
multiplikáty darovaných kníh.
Priestory a technické vybavenie
Zavádzanie nových technológií do každodennej praxe knižníc je pri súčasnom tempe rozvoja informačných a
komunikačných technológií priam nevyhnutnosťou. Prehľad o základnom priestorovom a technickom vybavení
UK KU poskytuje tabuľka č. 41. UK využíva technológiu založenú na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID). Čo sa
týka komplexnosti vybavenia v rámci tejto technológie, UK KU naďalej patrí na Slovensku prvenstvo. Na
ochranu knižničného fondu sú používané elektromagnetické pásky.
Tabuľka 40 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2009 - 2012
Priestory a technické vybavenie
2009
2010
2011
Počet miest v študovní a čitárňach
174
183
183
Počet študovní
7
7
7
Celková plocha knižnice v m2
2 527
2 473
2 473
z toho priestory pre používateľov
1 802
1 723
1 723
Počet selfcheckov
0
0
5
Počet biblioboxov
0
0
4
Počet pracovných staníc 3M
0
0
6
Počet digitálnych knižničných asistentov
0
0
4
(DLA)
Počet detekčných brán
1
1
5
Počet kombinovaných de/aktivátorov
3
3
7
Počet počítačov
100
168
180
z toho s pripojením na internet
96
164
180
z toho pre študentov
78
140
159
z toho pre študentov s internetom
74
136
159
Počet skenerov (Treventus)
2
2
Počet skenerov pre študentov
1
1
Počet kopírovacích zariadení pre študentov
4
4
Online katalóg na internete (áno=1, nie=0)
1
1
1
Počet prevádzkových hod.
68
68
54
pre požívateľov
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2012
183
7
2 473
1 723
5
4
6
4
5
7
168
167
146
145
2
2
4
1
54

Z Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach sme pre pracovisko UK v Košiciach zdarma získali
knižné regály, vďaka čomu budeme môcť vyradiť doteraz používané nevhodné regály.

9.3

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Spracoval: prof. PhDr. ThDR. Amantius AKIMJAK, PhD.
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené ako účelové a informačné
pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vydavateľstvo VERBUM nadväzuje na prácu rovnomenného
vydavateľstva založeného v roku 1946. Cieľom vydavateľstva VERBUM je vydávať a distribuovať výsledky
vedecko-výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov a periodických vedeckých a umeleckých publikácií
v jednotlivých oblastiach výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
(Štatút VERBUM – vydavateľstva KU; Článok 1; Odsek 1 – 3)
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity riadi jeho riaditeľ prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD..
Administratívny chod vydavateľstva zabezpečuje tajomník vydavateľstva Ing. Martin Kuniak. Koordináciu na
pracoviskách zabezpečujú koordinátori: Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD., doc. Ing. Emília Janigová, PhD.
(koordinátori za PF KU), Ján Hrkút, PhD. (koordinátor za FF KU), doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH
(koordinátor za FZ KU), ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (koordinátor za TF KU), doc. ThDr. František Trstenský,
PhD. (koordinátor za KSaTI v Spišskom Podhradí).
VERBUM – vydavateľstvo KU v roku 2012 zabezpečovalo centrálne činnosti týkajúce sa vydavateľskej činnosti,
a to najmä:

prideľovanie ISBN čísel publikáciám na základe žiadostí z fakúlt univerzity,

zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona o povinných
výtlačkoch,

archivácia 1 – 2 exemplárov vydaných publikácií,

archivácia pdf verzií vydaných publikácií,

vybavovanie objednávok publikácií najmä z knižníc v SR.
VERBUM – vydavateľstvo KU vydáva taktiež periodiká:
 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (ISSN 1335-9185),
 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok (ISSN 1336-2232),
 KURIÉR – Informačný spravodajca KU (ISSN 1338-2411),
Vydavateľstvo sa podieľa na príprave a grafickom spracovaní spravodajcu.
 Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049),
Vydavateľstvo zabezpečuje spracovanie periodika pre CEEOL (Central and Eastern European Online
Library).
 Zdravotnícke štúdie (ISSN 1337-723X),
 Kultúrne dejiny (ISSN 1338-2209),
Vydavateľstvo zabezpečuje spracovanie periodika pre CEEOL (Central and Eastern European Online
Library).
 Verba Theologica (ISSN 1336-1635),
 Notitiae Historiae Ecclesiasticae (ISSN 1338-9572).
V roku 2012 bolo vydaných 157 titulov neperiodických publikácií a 26 čísel periodík.
Tabuľka 41 Prehľad publikácií vydaných vo vydavateľstve VERBUM v roku 2012
Pedagogická
fakulta

Filozofická
fakulta

Monografie

47

8

Skriptá
a učebné
texty

11

2

Teologická
fakulta

Fakulta
zdravotníctva

Rektorát

Spolu
55

1

53

3

17

Pedagogická
fakulta

Filozofická
fakulta

Teologická
fakulta

Fakulta
zdravotníctva

Učebnice

5

3

1

1

10

Zborníky

35

1

2

38

Iné

30

1

1

Vedecké
časopisy

11

3

6

4

2

Iné
časopisy

9.4

2

37

12
3

139

Spolu

11

Odborné
časopisy

Spolu

Rektorát

22

8

9

3
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Správa budov

Spracovala: Ing. Dana ŽAKAROVSKÁ
Správa budov Katolíckej univerzity v Ružomberku je v zmysle Organizačného poriadku KU čl.2, ods.1 písm. d jej
účelovým zariadením, ktoré zabezpečuje správu a prevádzku nehnuteľností užívaných KU a to vlastných, ako aj
prenajatých. Poskytuje odbornú pomoc a služby pri ich prevádzke a údržbe užívateľom. V rámci spôsobilosti
v oblasti investícií a inžinierskych činností napomáha vedeniu KU v oblasti prípravy a realizácie investičných
činností, vykonáva technický dozor nad investičnou činnosťou v oblasti modernizácií, stavebných úprav
a výstavby nových stavieb. Zastrešuje a vykonáva činnosti vyplývajúce z Vyhl. 508/2009 MPSVaR SR a Zák.
124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a to činnosť bezpečnostného technika pre celú Katolícku
univerzitu a činnosť požiarneho technika pre celú Katolícku univerzitu.
Oblasť administratívnej činnosti:
V rámci pridelených úloh zabezpečuje SB centrálne spracovávanie poistných zmlúv a poistných udalostí
týkajúcich sa poistenia služobných motorových vozidiel, (havarijné a povinné zmluvné poistenie), nehnuteľností,
hnuteľného majetku a osôb. Ďalšiu činnosťou realizovanou SB je správa registratúry došlej a odoslanej pošty
rektorátu KU. SB vykonáva úlohy v oblastí energií, spojené so spracovaním prehľadov spotrieb v rámci celej
univerzity. Sleduje medziročné pohyby v oblasti spotrieb. Zabezpečuje rozúčtovanie nákladov za spotrebu
energií v budovách užívaných viacerými súčasťami KU. Vypracováva a aktualizuje register nehnuteľností KU
vlastných ako aj prenajatých. Pravidelne podľa harmonogramu organizuje revízie vyhradených technických
zariadení- elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích.
Oblasť investícii a inžinierskej činnosti:
Dominantným výkonom je výkon stavebného dozoru na stavbe univerzitnej knižnice, ktorý pokračuje aj v roku
2013. Táto stavebná činnosť vyvolala potrebu asanácie sociálnej bytovke, ktorá bola zrealizovaná v letných
mesiacoch. Súbežne sa realizovala investičná akcia „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Blok C- Žilinská
cesta, spočívajúca v zateplení budovy a výmene okenných a dverných konštrukcií za plastové a hliníkové.
Predmet činnosti údržby:
 zamestnanci SB sa podieľajú na drobných opravách a údržbe priestorov ŠD Ruža, ul. Plavisko 39,
Ružomberok a ŠD – blok „C“ Žilinská cesta, Ružomberok,
 vykonávajú drobné murárske a maliarske práce, opravu poškodeného inventáru ako aj drobné opravy
na technickom zariadení,
 v zimnom období zabezpečujú pravidelné odpratávanie snehu na im pridelených úsekoch,
 v areáli na Hrabovskej ceste zabezpečujú koordináciu vývozu komunálneho odpadu so separáciou
odpadu a pravidelným čistením exteriéru budov od odpadkov,
 SB zastrešovala výkon vrátnice v budove rektorátu KU a upratovanie budovy rektorátu KU.
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Činnosť BOZP a PO :
Pravidelne podľa harmonogramu vykonáva a metodicky vedie priebežnú kontrolu požiarnych hydrantov a
hasiacich prístrojov, požiarnych samozatváračov v súlade s legislatívou.
Zastrešuje priebežné školenia
novoprijatých zamestnancov a študentov KU z oblasti BOZP a PO pre všetky fakulty a pracoviská KU. Technik
BOZP vypracoval smernicu o OOPP( Osobných ochranných a pracovných pomôckach).

9.5

Médiá a Public Relations

Spracoval: Mgr. Vladimír BUZNA, PhD.
Public Relations (PR) môžeme charakterizovať ako vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti. Cieľom tejto
plánovitej a systematickej aktivity je budovať a udržiavať čo najlepšie vzťahy, vzájomné porozumenie, prispievať
k dobrej reputácii, povesti, obrazu inštitúcie či firmy. Práca v PR zahŕňa všetky aktivity a opatrenia, ktoré majú za
cieľ informovať verejnosť, posilňovať vzťahy, vytvárať imidž, odbúravať predsudky a formovať pozitívnu verejnú
mienku. Katolícka univerzita v Ružomberku v zmysle filozofie otvorenej univerzity aplikuje také postupy, aby
bola verejnosť včas a pravdivo informovaná.
Hovorca univerzity
Akademický senát KU schválil 2. júla 2008 nový Organizačný poriadok KU, v ktorom bolo vytvorené miesto
hovorcu univerzity. V článku 7. bod 5. sú definované jeho právomoci a kompetencie. Hovorca univerzity podľa
nich zodpovedá za vytvorenie a realizáciu mediálnej stratégie univerzity, za kreovanie a implementáciu externej
a internej komunikácie, za PR a lobingové aktivity, prípravu tlačových správ, tlačových konferencií, za
komunikáciu s novinármi, za mediálne plánovanie, za aktuálnosť univerzitného portálu, internetovej stránky, za
tvorbu periodika pre univerzity a verejnosť, za implementáciu dizajn stratégie univerzity, za produkciu
reklamných materiálov, za rešeršovanie a monitoring dennej tlače, za korektúry tlačovín a textov, za produkčné
aktivity v oblasti internej komunikácie a vzdelávania, za organizáciu spoločenských akcií a marketingových
projektov pre zamestnancov. Okrem toho poskytuje účinnú organizačnú a metodickú podporu fakultám a
súčastiam KU pri komunikácii s médiami. Hovorca pokračoval aj v roku 2012 vo svojej činnosti podľa právomocí
a kompetencií definovaných v Organizačnom poriadku KU a podľa plánu špecifikovaného v internom
dokumente - v Koncepcii komunikačnej stratégie KU.
Strategické dokumenty o komunikácii
KU uskutočňuje systematické aktivity v PR v súlade s Koncepciou komunikačnej stratégie, ktorú prijala v roku 2008.
V nevyhnutných situáciách je manažmentu univerzity nápomocný Manuál krízovej komunikácie s popisom
najlepších komunikačných praktík v čase komunikačnej krízy, ktorá púta záujem verejnosti, najmä médií. V roku
2012 boli detailnejšie rozpracované oblasti ďalšieho rozvoja v oblasti vzťahov s verejnosťou v dokumente
Dlhodobý zámer KU 2012-2017.
Vzťahy s médiami
Majú za úlohu vytvárať a udržiavať dobré vzťahy s médiami. Ich výsledkom sú zväčša dobré správy, ktoré
o organizácii prinášajú masmédiá. KU v roku 2012 udržiavala aktívne vzťahy najmä s regionálnymi médiami
(MY-Liptovské noviny, Ružomberký hlas, Ružomberký život, ECHO, Spoločník, TV Liptov, Mestská televízia Ružomberok,
ruzomberok24.sk liptovmagazin.sk, L-Rádio), so spravodajcami tlačových agentúr SITA, TASR a ČTK v regióne,
redaktormi tlačových médií (obzvlášť denníka SME, Pravda, Hospodárske noviny, anglického týždenníka The Slovak
Spectator), rozhlasových staníc, internetových spravodajských portálov a osobitne s kresťanskými médiami –
Katolíckymi novinami, Rádiom Lumen, TV Lux s českou TV Noe, Tlačovou kanceláriou KBS a s talianskou L'Agenzia
S.I.R. - Servizio Informazione Religiosa. Najvyužívanejšími praktikami a nástrojmi aktívnych vzťahov s médiami boli
tlačové správy, ktoré z univerzita posielala do masmédií pri každej významnej udalosti a aktualite, brífingy
a neformálne stretnutia s novinármi, ktoré realizoval hovorca KU, pri významnejších príležitostiach aj rektor
i vedenie. Novinári naśli najaktuálnejšie tlačové správy aj na internetových stránkach KU - v časti
O univerzite/Press, kde sa zároveň nachádza aj archív správ z masmédií (My v médiách) a fotografie na
publikovanie (Press foto). Novým prvkom, ktorý KU integrovala do rozosielaných tlačových správ bolo aktívne
využívanie kontextových odkazov prostredníctvom hypertextu v texte správy.
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Internetové stránky
Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) v projekte Otvorená univerzita (hodnotenie web stránok
slovenských vysokých škôl a ich fakúlt z hľadiska relevantnosti voči potenciálnym záujemcom o štúdium) pozitívne
hodnotila ochotu a otvorenosť KU pri komunikovaní štatistík uplatnenia absolventov na internetových stránkach
univerzity. Nové internetové riešenia sú zároveň účinným PR nástrojom, ktorým sa univerzita a fakulty jednotne
prezentujú verejnosti. V trende otvorenej univerzity pokračovala Katolícka univerzita aj v roku 2012, kedy začali
pravidelné stretnutia tímu, ktorý pracuje na ďalšom, komplexnom redizajne stránok KU. V súčasnosti
manažment KU pracuje aj na zosúladení odporúčaní ARRA k hodnoteniu stránok a uvedení ich pripomienok
a rád do praxe.
Fotoportál a videoportál
Katolícka univerzita v roku 2012 kompletne dokončila a prevádzkovala nový fotoportál. Na internetovej
adrese http://foto.ku.sk ponúkla chronologicky umiestnené fotografické galérie všetkých významných udalostí
a podujatí v živote univerzity od roku 2000 dodnes. V súčasnosti má fotoportál vyše 800 albumov, ktoré obsahujú
niekoľko desiatok tisíc snímok. Autormi prevažnej väčšiny z nich sú fotograf, autor stránky Anton Kulan a
fotoreportér Tlačovej agentúry KU Martin Buzna. V budúcnosti je v pláne zriadenie samostatného
videoportálu. Okrem veľkej informačnej hodnoty budú nové portály aj cenným univerzitným multimediálnym
archívom.
Sociálne siete
Internetoví používatelia a návštevníci sociálnej siete Facebook majú od 14. júla 2010 možnosť pridať sa aj do
skupín KU. Zriadila ich s cieľom podporiť komunikáciu so svojimi priaznivcami, absolventmi, súčasnými
študentmi a pedagógmi. Aktívne sú štyri skupiny pre študentov a priaznivcov KU, verejnosť (Katolícka univerzita
v Ružomberku (fanúšikovská stránka), Katolícka univerzita v Ružomberku (stránka organizácie), pre absolventov
(Katolícka univerzita v Ružomberku (absolventi) a pre potencionálnych uchádzačov o štúdium (Štúdium na KU), ktoré
aktuálne zdieľa 7 789 užívateľov internetu. Od roku 2011 je to zvýšenie počtu užívateľov o vyše 4 000. Stránky
spravuje hovorca KU, v roku 2011 pribudli aj spoluadministrátori z radov študentov KU. Interaktívne prostredie
Facebooku umožňuje používateľom vyhľadávať priateľov, zdieľať spoločné fotografie, videá, internetové odkazy
či zapájať sa do diskusií na rôzne témy. Návštevníci stránok majú možnosť nechávať na spoločnej nástenke
odkazy dotýkajúce sa štúdia, týmto spôsobom mnohí hľadajú spoločné ubytovanie, zdieľajú zážitky zo štúdia
a radia si v problémoch dotýkajúcich sa štúdia. Aktívni užívatelia Facebooku sa môžu do skupín pridať
kedykoľvek po kliknutí na hypertextový odkaz v tomto príspevku alebo na stránke univerzity a fakúlt vo vrchnej
interaktívnej lište. Výraznou výhodou je možnosť sledovať štatistiky návštevnosti, ako aj členiť komunikáciu
s prihliadnutím na cieľové skupiny. Predpokladáme, že aj v budúcnosti zmení samotnú podobu stránok KU na
sociálnej sieti Facebook možnosť plnohodnotnejšie využívať napríklad štatistické dáta a analýzy. Výzvou pre
manažment je v budúcom období integrovať do marketingu aj reklamu prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa
zhromažďuje podstatná zložka z cieľovej skupiny univerzity.
Jednotná identita
To, čo robí organizáciu organizáciou, je jej schopnosť odlíšiť sa vo vzťahu k okoliu. Tento parameter do veľkej
miery ovplyvňuje identita univerzity. Jej bodovanie je dlhodobý a kontinuálny proces. Odmenou býva napríklad
postavenie inštitúcie, jej reputácia, čo sa v konečnom dôsledku priaznivo prejaví úspechom. Aj v roku 2012 KU
aplikovala do praxe schválený dizajn manuál a jednotlivé jeho prvky. Zmyslom a cieľom je v jednotnej podobe
definovať vizuálnu koncepciu KU, jej fakúlt a súčastí a predstaviť používanie v komunikačných materiáloch - v
tlačovinách (hlavičkový papier, vizitky, poštové obálky, obal na dokumenty...), propagačných predmetoch
(rozsevové predmety, textil...), v elektronických aplikáciách (e-mail, podklad .ppt prezentácie, CD, DVD...) a pod.
Univerzitné médiá
Univerzita aj v roku 2012 informovala o svojich aktivitách prostredníctvom občasníka Kuriér – Informačný
spravodajca KU. Verejnosť v ňom nájde správy o živote na univerzite a jej fakultách, o dosiahnutých úspechoch
a realizovaných aktivitách. Kuriér univerzita distribuuje poštou priaznivcom a priateľom univerzity zo Slovenska
i zahraničia, jeho elektronická podoba je k dispozícii na internetovej stránke KU. V roku 2011 vyšli štyri čísla
časopisu. Najzásadnejšou zmenou bol jeho redizajn, ktorý realizovala profesionálna grafická konzultantka. Prvé
číslo časopisu v novej vizuálnej podobe vyšlo v septembri 2011, odvtedy redakčná rada a tvorcovia pracovali na
aplikácii nového dizajnu. Okrem neho vychádzal na Filozofickej fakulte KU informačný časopis Fakultná mozaika
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a študentský časopis Zumag. Poslucháči Teologickej fakulty KU tvorili a vydávali študentské časopisy Boromeo
v Košiciach a Brázda na Spišskej Kapitule. Okrem obvyklých propagačných materiálov – letáky skladačky sa
najmä pri väčších promo akciách KU, napríklad Nedeli KU (viac v osobitnom odstavci) javia univerzitné časopisy
ako vhodný a prijímaný prvok na informovanie verejnosti. Na KU aj v roku 2012 fungovalo študentské Pulz Rádio
(http://pulzradio.ku.sk), ktoré si zo 7. ročníka celoslovenskej súťaže vysokoškolských amatérskych rádií
Rádiorallye 2011 odnieslo prvé miesto, v ostatnom ročníku 2013 získalo päť ocenení. V éteri Rádia Lumen môžu
jeho poslucháči počúvať študentskú reláciu, ktorú tvoria poslucháči žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU.
Významný prínos v audiovizuálnej prezentácii tvorí aj televízne štúdium, ktoré za vyše 640 000 eur vybudovala
KU z prostriedkov EÚ. V jeho priestoroch vzniká nová študentská relácia TV Lux - Z rýchlika.
Informačný projekt media.ku.sk
V roku 2012 univerzita prevádzkovala portál http://media.ku.sk. Jeho cieľom je sústrediť na jednom mieste
v chronologickom slede všetky aktuality zo života KU. Portál je platformou na publikovanie príspevkov pre
poslucháčov žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU, ktorí sa do jeho tvorby aktívne zapájajú. Jeho obsah
v súčasnosti zapĺňajú textové, zvukové a obrazové príspevky rozdelené v samostatných kategóriách.
Koordinátorom projektu je hovorca univerzity, všetky žurnalistické prejavy však vznikajú pod vedením senior
editorov, najmä doktorandov na Katedre žurnalistiky FF KU. Neformálnu platformu na publikovanie tvorí blog
Zumag, verejnosti prístupný na adrese: http://zumag.ku.sk.
Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou KU. Rozhodla o tom Konferencia biskupov Slovenska na
svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29. októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 27. januára 2012 si
veriaci v kostoloch na Slovensku mohli vypočuť list rektora KU a prispieť na činnosť a ďalší rozvoj univerzity v
zbierke. Od roku 2010, v ktorom KU zároveň oslávila 10. výročie svojho vzniku (informácie o výročí sú na
osobitnej stránke www.ku.sk/jubileum), je zároveň možné vo farnostiach zakladať Kluby priateľov KU. Napomôcť
majú združovaniu priateľov a priaznivcov KU, ktorí cítia spoluzodpovednosť za jej existenciu, fungovanie a
akýmkoľvek spôsobom sa angažujú v podpore rozvoja univerzity.
Ďalšie propagačné aktivity
Univerzita na prezentáciu fakúlt, činnosti, ale najmä na informovanie o prijímacích skúškach a študijných
programoch využíva aj reklamné a inzertné služby tlačených médií. Plošné a textové inzeráty sa zameriavajú
najmä na oslovovanie potencionálnych záujemcov o štúdium, predovšetkým v období podávania prihlášok.
V roku 2012 sa KU inzertne prezentovala aj ako úspešný riešiteľ rozvojových projektov EÚ v oblasti výskumu
a vývoja, vzdelávania v kombinácii s informáciou o ponúkaných študijných programoch. Osobitné akcie pre
verejnosť a študentov tvoria dni otvorených dverí, ktoré fakulty každoročne uskutočňujú a ktoré sa stretávajú
s pozitívnym prijatím. Počas nich môžu stredoškoláci priamo počas exkurzie na fakulte navštíviť učebné
priestory, učebne, laboratória, knižnicu, porozprávať sa s pedagógmi, dozvedieť sa viac o prijímacom konaní
a vytvoriť si pomerne jasnú predstavu o štúdiu na univerzite.
Aktuálne výzvy univerzity v oblasti marketingu, komunikácie a vzťahov s verejnosťou
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Väčšia systematickosť a plánovanie v prístupe a v riešení marketingu fakúlt KU, najmä v prístupe
k propagácii ponuky študijných programov pre potenciálnych záujemcov.
Podpora tých foriem reklamy, ktorá má efekt vzhľadom na cieľovú skupinu.
Potreba ďalšieho vzdelávania pracovníkov univerzity, do ktorých agendy patrí marketing a PR (napr.
formou Erasmus mobility za účelom pracovnej stáže).
Otvorenie diskusie o potrebe zriadenia centrálneho oddelenia marketingu, komunikácie a PR, kde by sa
odborné činnosti v oblasti marketingu, internej a a externej komunikácie sústredili a rozvíjali.
Realizácia prieskumu verejnej mienky o KU s cieľom monitoringu aktuálnych názorov verejnosti na
univerzitu a jej fungovanie.
Realizácia komplexného monitoringu masmédií za uplynulé obdobie fungovania KU (od roku 2000)
spojeného s analýzou mediálnych obsahov.
Začlenenie sa do profesných organizácií združujúcich pracovníkov v oblasti PR a marketingu na
Slovensku, v Českej republike (CASPRIO) alebo v krajinách EÚ (EUPRIO).
Ďalšie systematické a profesionálne rozvíjanie činností bližšie špecifikovaných v ročnej správe o PR
a komunikácii KU v roku 2012.
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ix.

9.6

Iné marketingové činnosti súvisiace s aktuálnymi výzvami a agendou univerzity...

Formácia na Katolíckej univerzite

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Duchovnej formácii študentov, pedagógov a zamestnancov KU sa venuje Univerzitné pastoračné centrum Jána
Vojtaššáka – Ružomberok, UPaC (zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie), ktoré
si 1.11.2012 pripomenulo 10. výročie od svojho založenia.
Duchovným správcom UPaC je ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Hlavné dôrazy v pastorácii na KU:






budovať hlboký osobný vzťah so živým Bohom,
podporovať dialóg medzi vierou a vedou,
budovať spiritualitu spoločenstva,
podporovať vznik malých spoločenstiev študentov, pedagógov a zamestnancov KU,
formácia animátorov malých spoločenstiev a spolupracovníkov UPaC.

Nosné témy formácie na KU počas roka 2012 súviseli s nasledujúcimi skutočnosťami:







s poslaním KU formovať myseľ a srdce,
s Rokom viery, ktorý vyhlásil Svätý Otec, pápež Benedikt XVI,
s Jubilejným rokom príchodu sv. Cyrila a Metóda na naše územie,
s Akademickými misiami na KU,
s desiatym výročím založenia UPaC,
so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro.

Pravidelné aktivity:
Posilňujeme ducha
• Sv. omše
• Vysluhovanie sviatostí
• Duchovné doprevádzanie a rozhovory
• Adorácie, Pobožnosti (krížové cesty, spoločné modlitby, modlitbové bdenie, modlitby Taizé)
Dvíhame myseľ…
• Škola rodiny
• Škola duchovného života
• Duchovné obnovy pre študentov, pedagógov, zamestnancov KU, širokú verejnosť
• Púte
• Prednášky, diskusné kluby
Spoločne sa zabávame… budujeme spoločenstvo
• Sedliacka veselica
• Historický bál
• Oldies party
• divadelné predstavenia
• Filmové festivaly
• Výstavy, prezentácie
Športujeme…
• telocvičňa – volejbal, futsal, basketbal, floorball…
• športové maratóny
• turnaje – futbal, stolový futbal, biliard, stolný tenis…
• cyklistika
• turistika a výlety v prírode
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Podávame pomocnú ruku
• Pri štúdiu
poradenstvo
zvýhodnené samoobslužné kopírovanie
internet
knižnica
• Zdravotne postihnutým, chorým (pomoc pri štúdiu, návštevy, zbierky…)
• Deťom (Programy pre deti v DD, DSS )
• Rodinám v núdzi (organizovanie zbierok, návštevy…)
• Mladým z celého mesta (akcie pre širokú verejnosť)
Myslíme na iných…
Program na sviatok sv. Mikuláša
Koledovanie
Požehnávanie izieb
Medzi významné duchovné podujatia patrili: Akademické misie na KU 1.-7. október 2012. Duchovné obnovy na
KU: v pôstnom období 27.03.2012; v adventnom období 05.12.2012; v Trlenskej doline 22.-23.11.2012. Púte:
Veľkonočný Rím – apríl 2012; Púť do Santiaga de Compostella august 2012; Púť Wadowice - Oswiecim 04.05.2012
a 20.10.2012; Stretnutia s rehoľnými spoločenstvami na KU; Trojdňová adorácia na KU 04.- 06.12.2012; Akadémia
k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie,
Spoločenské aktivity: Celoslovenská Kampaň mladí za rodinu: 17.11.-30.12.2012; AKADEM–stretnutie
kresťanskej akademickej mládeže Slovenska, 16.-18.11.2012 v Ružomberku; Sedliacka veselica – 26.04.2012;
Koncert pre prvákov – 18.09.2012; Hudobno-slovné pásmo o sv. Cyrilovi a Metodovi – 07.11.2012; KU má talent –
20.11.2012; Koncert Piotra Rubika v Košiciach: Opisanie świata, 23.11.2012; Autorské čítanie s básnikom Milanom
Chudom – 05.12.2012; Silvester na KU; Univerzitné diskusné fórum – každá streda o 15.30 hod.; Tvorivé dielne –
pravidelná aktivita v Ut a Str; Darovanie krvi na pôde KU28.3.2012 - 75 darcov a 06.12.2012 - 51 darcov.
Ďalšie aktivity: Zriadenie kopírovacieho centra UPaC; Zriadenie chráneného pracoviska UPaC; Zriadenie malých
spoločenstiev na internátoch.
Viac informácii o UPaC je možné nájsť na www.upac.sk.
Začiatkom júla 2012 začal pilotný a experimentálny projekt Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KKU),
ktorý ponúka ročný formačný program určený predovšetkým študentom univerzity. Prvoradým zámerom
projektu je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania
skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá
formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti, ktoré sú
schopné múdrosťou a cnostným životom odovzdávať evanjeliové posolstvo pravdy, lásky, solidarity a krásy.
Kolégium KU chce žiť hodnoty univerzity a preto hľadá celú pravdu o svete, o človeku a o Bohu; vytvára priestor
pre interdisciplinárne vzdelávanie, profesionálny rast, otvorenú a korektnú diskusiu v ktorej sa môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, kultúre, politike a vo
všetkých vedných disciplínach; rozvíja zmysel pre zodpovednosť, ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro;
učí žiť a pracovať v jednote pre dosiahnutie spoločného cieľa.
Projekt organizačne koordinuje prorektor pre formáciu v spolupráci s povereným riaditeľom – špirituálom
kolégia a radou konzultorov, ktorých menuje rektor KU na obdobie troch rokov. Riaditeľ pripravuje návrh
celoročného programu kolégia a predkladá ho rade konzultorov na schválenie. Je tiež zodpovedný za samotné
realizovanie schváleného programu, pričom oblasť ubytovania a stravovania koordinuje s riaditeľkou UaSZ KU.
Povereným riaditeľom a špirituálom KKU je František Kovaľ SJ. Viac informácii o KKU je možné nájsť na
kolegium.ku.sk.
Členmi kolégia sú študenti a stážisti, ktorí boli vybraní prorektorom KU pre formáciu a riaditeľom kolégia. Pri
uskutočňovaní svojho poslania spolupracuje kolégium s UPaC pri KU a inými rovnako zameranými kolégiami na
Slovensku a v zahraničí. Program kolégia sa delí na uzavretý (určený výlučne pre členov a stážistov) a na

59

otvorený (prístupný absolventom kolégia, ale aj ostatným študentom KU, zamestnancom a záujemcom
rešpektujúcim hodnoty kolégia).
Súčasťou otvoreného programu KU bol interdisciplinárny prednáškový cyklus intelektuálnej formácie s
diskusiami a hudbou:
9. október 2012: Peter Volek: Tomáš Akvinský o človeku
16. október 2012: Ján Dolný: John Henry Newman: Idea univerzity
23. október 2012: Peter Olexák: "Jednota poznania? V minulosti a dnes"
30. október 2012: Ján Veľbacký: Poslanie sakrálneho umenia v sekularizovanej spoločnosti
6. november 2012: Peter Volek: Kritériá morálneho hodnotenia ľudských skutkov
13. november 2012: Tadeusz Zasepa: Cynizmus versus pravda v komunikácii
20. november 2012: Peter Bujko, SJ: Duchovný život ako cesta
27. november 2012: Radovan Lojan: Ľudská osoba ako subjekt, nie objekt zdravotnej starostlivosti a ochrany.
Otázka rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby z medicínskeho, spoločenského a náboženského hľadiska
4. december 2012: Pavol Mačala: Personalistická koncepcia pôvodu Slovanov
11. december 2012: Ján Dolný: Život a dielo Vladimíra Sergejeviča Solovjova
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X.

ROZVOJ

Spracovala: Ing. Anna JURČOVÁ
Jednou z hlavných priorít investičných zámerov Katolíckej univerzity je
vybudovanie a sprístupňovanie nových priestorov pre univerzitnú
knižnicu.
Potreba
výstavby
univerzitnej
knižnice
vyplynula
z nevyhnutnej potreby zabezpečiť študentom a pedagógom modernú
knižnicu, ktorá bude vyhovovať požiadavkám 21. storočia. Prvé debaty
o potrebe novej knižnice sa začali viesť už v roku 2000. Ale prvým
konkrétnym činom bolo vyhlásenie urbanistickej súťaže v roku 2006.
Víťazom štúdie sa stali autori projektu Ing. Ján Potoma a Ing. arch.
Stanislav Šutvaj. Urbanistickým riešením bol návrh stavby podporujúci myšlienku jednotného komplexu KU na
Hrabovskej ceste, dotvárajúci blokovú schému už existujúcich objektov. Urbanistická štúdia sa stala podkladom
na vypracovanie projektu stavby a tiež vyvolala potrebu vysporiadania a dokúpenia pozemku potrebného na
umiestnenie stavby, asanácie nevyhovujúcich objektov v areály. Prvá etapa úsilia bola úspešne zavŕšená vydaním
stavebného povolenia dňa 10.7.2009.
Predpokladaný rozpočet stavby predstavuje 8,4 miliónov €. Financovanie knižnice je z viacerých zdrojov,
napríklad z projektu EÚ s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU, z projektu
EÚ Dostavba a vybavenie budovy UK KU, vlastných zdrojov a z darov fyzických a právnických osôb.
Stavebné práce boli zahájené 1.6.2011, po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Objekt je
situovaný deväť metrov západne od budovy Filozofickej fakulty KU a 13,3 metrov od budovy študentského
domova „blok C“. Vypracovaný vykonávací projekt rieši knižnicu ako otvorený multifunkčný priestor
s možnosťou výberu spôsobu vyhľadávania zdrojov, štúdia a ponúka aj iné možnosti využitia napr. na
prednášky, konferencie, školenia, klubové činnosti, iné kultúrne a spoločenské stretnutia. Prevádzka knižnice je
rozložená na troch nadzemných podlažiach a z tejto kompaktnej hmoty sa výškovo vyčleňujú administratívne
časti. Konštrukčne sa stavba buduje ako železobetónový skelet s vonkajším plášťom z prevetrávaného
metalického obkladu a presklených plôch. Stavba je navrhnutá v celom rozsahu ako bezbariérová. Celý
výpožičný systém knižnice je riešený ako samoobslužný.
Počas celého roka 2012 sa vo výstavbe novej univerzitnej knižnice pokračovalo. Bol dokončený nosný
železobetónový skelet a začali práce na elektroinštalačných rozvodoch, vzduchotechnike, kúrení, chladení,
elektrickej požiarnej signalizácii a požiarnom rozhlase, slaboprúdových rozvodoch. Preinvestovaných v roku
2012 bolo cca. 980 tis. €. V tomto roku bola asanovaná aj budova postavená v 50-tych rokoch, slúžiaca na
ubytovanie sociálne neprispôsobivých obyvateľov. Táto budova so zlým technickým stavom a svojím
umiestnením prekážala a nezodpovedala celkovej urbanistickej štúdii. Asanácii predchádzalo vysťahovanie
sociálne neprispôsobivých obyvateľov z budovy. Ukončenie výstavby a skolaudovanie objektu je naplánované na
jeseň roku 2013.
Okrem tejto hlavnej investičnej priority prebiehali stavebné práce aj na objekte študentského domova „ blok C“
na Žilinskej ceste. Toto ubytovacie zariadenie pochádza zo päťdesiatych rokov minulého storočia a z technického
pohľadu má zastarané technické zariadenia a nevyhovuje ani po stránke energetickej náročnosti. Preto vedenie
univerzity rozhodlo pristúpiť k jeho modernizácii postupne po etapách. V roku 2012 bolo na tejto budove
preinvestovaných 314 tis. €. Budova bola zateplená kontaktným zetepľovacím systémom. Boli vymenené
fasádne okná a dvere a nahradené za plastové a hliníkové. Vybudovala sa samostatná vodovodná prípojka
s vodomernou šachtou a zrekonštruovala sa kanalizačná prípojka.
V ďalších prácach sa bude pokračovať
v nasledujúcich rokoch.
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XI.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku sa v značnej miere zapája do riešenia vedecko-výskumných otázok
v európskom vzdelávacom priestore. Od roku 2004 členom Medzinárodnej federácie Katolíckych univerzít
(IFCU) združujúcej približne 200 katolíckych univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania spomedzi približne 1400
existujúcich po celom svete. Intenzívne sa zapája aj do aktivít jej sekcie – Európskej federácie katolíckych
univerzít (FUCE). Prostredníctvom svojej Pedagogickej fakulty je univerzita už od roku 2006 členom asociácie,
ktorá pod názvom Európska asociácia inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE) združuje najmä inštitúcie
a odborníkov z oblasti pedagogických vied. V záujme rozvíjania vedy a výskumu na KU je usilovať sa
o začlenenie jednotlivých fakúlt, resp. katedier aj do ostatných sektorových organizácií FUCE.
Univerzita sa snaží udržiavať úzke kontakty s partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, s ktorými má
uzavretú dohodu o spolupráci. Prostredníctvom príprav spoločných projektov, konferencií, prednáškový
pobytov, zostavovania vedeckých tímov a spoločného uchádzania sa o medzinárodné vedecké projekty
univerzita aj naďalej upevňuje existujúce partnerstvá a zároveň rozvíja kontakty s ďalšími organizáciami
s dôrazom na vedecko-výskumné a pedagogické aktivity. V priebehu roka 2012 uzavrela Katolícka univerzita
v Ružomberku nové dohody o spolupráci a výmene študentov i pracovníkov s významnými zahraničnými
univerzitami s cieľom podporiť ich intelektuálny, profesionálny a osobnostný rast. Prostredníctvom príprav
spoločných projektov, konferencií, prednáškový pobytov, zostavovania vedeckých tímov a spoločného
uchádzania sa o medzinárodné vedecké projekty univerzita aj naďalej upevňovala existujúce partnerstvá.
V rámci podprogramu LLP/Erasmus, ktorý patril medzi najčastejšie využívaný výmenný program členmi
akademickej obce, boli uzavreté bilaterálne dohody s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami v Lotyšsku,
Maďarsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku, do zoznamu partnerov pribudla aj univerzita v Chorvátsku.
So svojimi dlhoročnými partnermi univerzita rozšírila spoluprácu o ďalšie študijné programy. Aj naďalej
pokračovala v prehlbovaní vzťahov s partnerskými inštitúciami pri realizovaní rôznych typov akademických
mobilít a spoločných projektov.

11.1 Mobility študentov
Univerzita intenzívne rozvíja zahraničnú spoluprácu, podporuje medzinárodné aktivity a posilňuje tvorivú
vedecko-výskumnú činnosť členov akademickej obce. Študenti aj v roku 2012 prejavili výrazný záujem
o zahraničné mobility cez jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých realizovali: študijné, pracovné,
výskumné pobyty i prednáškové cykly s cieľom zvyšovania svojej odbornosti a získavania praktických
skúseností. Zahraničné mobility boli realizované cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdia,
buď v rámci spolupracujúcich sietí partnerov, alebo si uchádzači vybrali inštitúciu samostatne. Študenti
a pracovníci univerzity reagovali aj na ponuky Národného štipendijného programu. Prostredníctvom vládnych
štipendií a bilaterálnych dohôd vycestovali do krajín, v ktorých získali prístup k novým informačným zdrojom
a nadviazali nové kontakty, ktoré napomohli rozvinúť ďalšiu spoluprácu. Zahraničné mobility boli realizované
cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdia a Národný štipendijný program, taktiež
prostredníctvom vládnych štipendií a bilaterálnych dohôd. Študenti využili predložené ponuky a zúčastnili sa aj
letných jazykových kurzov v zahraničí.
V aktuálnom roku výrazne narástol aj počet mobilít finančne podporovaných podprogramom celoživotného
vzdelávania – LLP/Erasmus.
V akademickom roku 2011/2012 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej
univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo výške 232 434 € na akcie LLP/Erasmus. Suma vo výške 117 037
€ bola pridelená na mobility za účelom štúdia a suma 40 730 € na mobility za účelom stáže.
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Tabuľka 42 Financovanie podprogramu LPP/Erasmus:
Mobilita
za účelom
štúdia

Mobilita za
účelom
stáže

Mobilita za
účelom
výučby

Mobilita za
účelom
školenia

Organizácia
mobilít

Príspevok
MŠVVaŠ

Spolu

2011/2012

99 611

34 500

20 700

6 300

14 850

20 469

196 430

2012/2013

117 037

40 730

27 000

8 500

16 940

22 227

232 434

Akademický rok

Podprogram LLP/Erasmus na KU podporuje dva typy mobilít študentov:
A. Mobilita študentov za účelom štúdia
o Mobilita študentov KU do zahraničia
Študijné pobyty v rámci LLP/Erasmus sa medzi študentmi KU tešili záujmu. V akademickom roku 2011/2012
vycestovalo do zahraničia na mobilitu za účelom štúdia 58 študentov. Najviac poslucháčov študovalo: v Česku,
Poľsku, Maďarsku, ale aj v Nemecku, Veľkej Británii, Belgicku, Taliansku a Dánsku. Najväčší záujem o túto formu
mobility bol aj tento rok medzi študentmi z Filozofickej fakulty KU a Pedagogickej fakulty KU. Študenti
Teologickej fakulty KU sa takisto zapojili, pričom poslucháči Fakulty zdravotníctva KU uprednostnili inú formu
zahraničnej mobility. Dokopy 7 študenti KU využili možnosť absolvovať Erasmus intenzívne jazykové kurzy
pred tým ako realizovali samotnú mobilitu.
o Mobilita študentov na KU zo zahraničia
V akademickom roku 2011/2012 na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovalo celkovo 38 zahraničných
študentov (prevažne z Česka, Maďarska, Poľska a Portugalska). Najviac zahraničných poslucháčov sa vzdelávalo
na Filozofickej fakulte KU a Pedagogickej fakulte KU. Aj Teologická fakulta KU a Fakulta zdravotníctva KU
prijali študentov zo zahraničia.
B. Mobilita študentov za účelom pracovnej stáže
Možnosť absolvovať mobilitu v zahraničnom podniku alebo inštitúcii a obohatiť svoje štúdium aj o praktické
skúsenosti a zručnosti získané v cudzine využilo 26 študentov KU, ktorí realizovali mobilitu za účelom stáže
v inštitúciách úzko previazaných s ich študijným odborom. Mobilitu realizovali najčastejšie v Česku, Poľsku,
Nemecku a Anglicku. Túto formu mobility využili hlavne poslucháči Filozofickej fakulty KU a Fakulty
zdravotníctva KU.

11.2 Partnerské univerzity v rámci LLP/Erasmus
Zoznam spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií v rámci LLP/Erasmus Katolícka univerzita rozšírila v roku
2012 o nasledujúce vzdelávacie inštitúcie: Sveučilište u Rijeci, Riga Higher Institute of Religious Sciences, Riga
Stradinš University, Apor Vilmos Katolikus Foiskola, Akademia Muzyczna Im. J. Ignacego Jana Paderewskiego w
Poznaniu, ATENUEM Szkola Wysza w Gdansku, Unwersytet Opolski, Akademia Pomorska w Słupsk,
Universidad Pontificia Comillas, Università Cattolica del Sacro Cuore, Universitá per Stranieri di Perugia,
Univerità degli Studi di Roma „La Sapienza“.
Tabuľka 43 Partnerské univerzity v rámci LPP/Erasmus

PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Anglicko
Pedagogika

St. Mary´s University College London

Humanitné vedy
Filozofia

Heythrop College University of London

Teológia
Belgicko
Katholieke Universiteit Lueven

Teológia
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Filozofia

Lessius University College Antwerpen

Psychológia

Česká republika
Religionistika
Teológia
Filológia
Špeciálna pedagogika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pôrodná asistencia
Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia
Laboratórne vyšetrovacie techniky
Sociálna práca
Mediálne štúdia, Žurnalistika
Psychológia

Masarykova univerzita v Brně

Pedagogika
Ošetrovateľstvo
Filológia
Pedagogika
Matematika

Ostravská univerzita v Ostravě

Hudba a hudobné vedy
Sociálna práca
Humánne vedy
Geografia, prírodné vedy
Pedagogika
Špeciálna pedagogika

Univerzita Hradec Králové

Predškolská pedagogika
Psychológia
Psychológia správania
Sociálna práca
Matematika
Informatika
Prírodné vedy
Predškolská pedagogika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad
Labem

Pedagogika
Filológia
Základné vzdelanie
Hudba a hudobné vedy
Filozofia

Univerzita Karlova v Praze

Humanitné vedy
Teológia
Psychológia
Teológia

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogika
Sociálna práca
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pedagogika
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Pôrodná asistencia
Hudba a hudobné vedy
Fyzika
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia

Západočeská univerzita v Plzni

Verejné zdravotníctvo
Fyzioterapia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Dánsko
University College Lillebaelt

Pedagogika

Holandsko
Katholieke Pabo Zwolle

Pedagogika

Chorvátsko
Pedagogika

Sveučilište u Rijeci
Lotyšsko
Latvijas University Riga

Teológia
Pedagogika
Psychológia

Riga Teacher and Educational Management
Academy

Manažment
Žurnalistika
Teológia

Riga Higher Institute of Religious Sciences

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia

Riga Stradinš University

Fyzioterapia
Sociálna práca

Maďarsko
Apor Vilmos Katolikus Foiskola

Pedagogika

Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest

Filológia
Teológia

Gál Ferenc Hittudományi Foiskola, Szeged

Pedagogika
Pedagogika
Komunikačné a informačné vedy
Filológia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Humanitné vedy
Teológia
Predškolská pedagogika
História

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Archeológia
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Szent Isztván Egyetem Gödöllő, Tessedik Egyetemi
Központ

Pedagogika
Pedagogika

Debreceni Egyetem, Debrecen

Geografia
Hudba a hudobné vedy

Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kar

Pedagogika

Nemecko
Die Ludwig-Maximilians-Universität, München

Teológia
Slovanské jazyky

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Cudzie jazyky

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und
Musikpädagogik in Regensburg

Hudba

Hochschule Zittau, Görlitz

Manažment

Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

Filozofia a etika

Hudba a hudobné vedy

Vzdelávanie a učiteľstvo
Filológia

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstätt

Psychológia
Sociálna práca, Účtovníctvo
Religionistika (Teológia)

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt
Georgen, Frankfurt am Main

Filozofia a etika
Lingvistika

Universität Bayreuth

Kultúrne štúdia
Humanitné vedy

Universität Passau

Pedagogika
Komunikačné a informačné vedy

Poľsko
Pedagogika

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Politológia
Matematika
Pedagogika, TT

Adakemia im. Jana Dlugosza w Częstochowie

Sociálna práca
Výtvarné umenie
Hudba a hudobné vedy
Filológia

Akademia Polonijna w Częstochowie

Ošetrovateľstvo
Matematika

Akademia Pomorska w Słupsk

Prírodné vedy
Akademia Techniczno-Humanistyczna
v Bielsku-Białej

Filológia
Marketing predaja

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach

Manažment
Pedagogika
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

Hudba

ATENUEM Szkola Wysza w Gdansku

Náuka o rodine
Hudba a hudobné vedy
Teológia
Filológia (angličtina, nemčina)
Dejiny umenia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Filozofia
Pedagogika
Psychológia, Psychológia správania
História
Komunikačné a informačné vedy
Pedagogika, TT
Manažment a administratíva
Národná bezpečnosť
Krízový manažment a ľudské zdroje

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskeigo

Ošetrovateľstvo
Sociálna práca, Účtovníctvo
Fyzioterapia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Matematika
Informatika, Počítačové vedy
Anglická filológia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Nemecká filológia
Pedagogika
História

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Saczu

Matematika, IT

Państwowa Wysza Szkola Zawodowa im. Stanislawa
Staszica w Pile

Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia
Fyzioterapia

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu

Ošetrovateľstvo
Urgentná zdravotná starostlivosť

Politechnika Koszalińska

Vzdelávanie a učiteľstvo
Hudba a hudobné umenie

Politechnika Świętokrzyska

Obchod a administratíva
Pedagogika

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Sociálna práca

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogika

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filológia

Medicína
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Komunikačné a informačné vedy
Spoločenské vedy (Náuka o rodine)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Žurnalistika
Teológia
Matematika

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie

Pedagogika
Environmentálne vedy, Ekológia
Biológia
História
Dejiny umenia
Sociálne vedy
Filozofia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Psychológia, Psychológia správania
Matematika, Informatika
Fyzika
Chémia
Teológia
Žurnalistika
Pedagogika

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Teológia
Business Studies, Manažment
Pedagogika
Humanitné vedy

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w
Siedlcach

Filológia
Matematika, Informatika
Prírodné vedy
Fyzioterapia
Informatika
Matematika

Uniwersytet Rzeszowski

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Verejné zdravotníctvo
Umenie a dizajn

Uniwersitet Slaski w Katowicach

Teológia
Žurnalistika

Uniwersytet Wrocławski

Moderné ES-jazyky
Filológia

Uniwersytet Zielonogórski

Pedagogika
Fyzioterapia
Humanitné vedy

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej

Management
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Sociálna práca
Výtvarné umenie
Žurnalistika
Informatika

Wyższa Szkola Biznesu, Nowy Sacz

Manažment
Psychológia
Pedagogika

Jesuit University Ignatianum in Krakow

Humanitné vedy
Sociálna práca

Wyższa Szkola Komunikowania i Mediów
Spolecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie

Komunikačné a informačné vedy
Informatika

Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej
w Toruniu

Žurnalistika
Ošetrovateľstvo

Wyższa Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci

Pôrodná asistencia
Verejné zdravotníctvo

Wyzsza Szkola Turystyki i ekologii, Sucha
Beskidzka

Sociálna práca
História
Pedagogika
Sociálna práca

Uniwersytet Opolski

Portugalsko
Vzdelávanie a učiteľstvo

Universidade Catolica Portuguesa

Psychológia

Rakúsko
Humanitné vedy

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz

Pedagogika

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Hudba a hudobné vedy
Výtvarné umenie
Hudba
Špeciálna pedagogika

Pedagogische Hochschule Kärnten-Viktor Frankl
Hochschule

Geografia
Filológia
Matematika
Biológia

Severné Írsko
Geografia
História
Filológia
St. Mary´s University College Belfast

Matematika
Pedagogika
Teológia
Výtvarné umenie
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Slovinsko
Univerza v Ljubljani

Teológia

Španielsko
Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus
de Avila

Pedagogika

Universidad Pontificia Comillas

Pedagogika

Ošetrovateľstvo
Sociálna práca

Taliansko
Vzdelávanie a humanitné vedy
Žurnalistika

Libera Università Maria Santissima Assunta, Roma

Psychológia
Sociálna práca, Účtovníctvo

Instituto Superiore di Studi Musicali –
Conservatorio „G. F. Ghedini“ di Cuneo

Hudba

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Filológia

Università Cattolica del Sacro Cuore

Filológia

Università per Stranieri di Perugia

Filológia

Turecko
İstanbul Üniversitesi

Matematika, IT
Pedagogika

Pamukkale Universitesi

Matematika, IT
Informatika
Filológia

Yasar Üniversitesi

Manažment
Výtvarné umenie
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XII.

SYSTÉM KVALITY

Spracovali: RNDr. Štefan TKAČIK, PhD., prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku si uvedomuje potrebu zabezpečenia kvality procesov a činnosti v oblasti
riadenia, vzdelávania a výskumu. Na podporu týchto činnosti sa podarilo získať 3 projekty, prostredníctvom
ktorých sa implementujú systémy manažérstva kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Prvý projekt je riešený v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV‐2009/1.2/01‐SORO – Podpora
inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, rámcová
aktivita 1.2.2. Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl). Začiatok riešenia projektu s názvom
„Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bol 3. mája 2010. Hlavným cieľom projektu je
dosiahnuť, aby sa KU stala v dlhodobej perspektíve vedúcim pracoviskom v uplatňovaní inovatívnych prístupov
v manažérstve kvality na VŠ a zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú:
Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU.
V roku 2012 v rámci realizácie uvedeného projektu prebiehali 3 aktivity:
do júna 2012 - aktivita 1.3 Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity,
od júla do novembra 2012 – aktivita 2.1. Monitoring a preverenie funkčnosti modelu treťou stranou,
od septembra 2012 - samohodnotiaca správa CAF,
od októbra do decembra 2012 – aktivita 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde
VŠ.
Druhý projekt je riešený v rámci Operačného programu Vzdelávanie OPV-2010/1.2/02-SORO (Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti) sa realizuje od 1. novembra 2011 s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému
riadenia na KU“ (ITMS kód Projektu: 26110230044). Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania,
výskumu a rozvoj ľudských zdrojov na KU za účelom adaptácie univerzity na potreby vedomostnej spoločnosti
na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, Filozofická fakulta KU,
Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU.
V roku 2012 v rámci realizácie uvedeného projektu prebiehali nasledovné aktivity:
 do novembra:

aktivity 1.1., 1.5., 1.9., 1.13., 1.17. Návrh a overenie systému priameho merania kvality
vysokoškolského vzdelávania vo vybraných študijných programoch,

aktivity 1.2., 1.6., 1.10., 1.14., 1.18. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality
vysokoškolského vzdelávania vo vybraných študijných programoch,

aktivita 2.1. Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na
báze ESG,

aktivita 3.1. Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov univerzity
vo výskume.
- od novembra:

aktivity 1.3., 1.7., 1.11., 1.15., 1.19. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej
nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania
v niektorých študijných programoch,

aktivita 2.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu
univerzity k verejnosti v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského
vzdelávania,

aktivita 3.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu
univerzity k verejnosti v hodnotení výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume.
Tretí projekt začína aktivitami od 1.1.2013 a je riešený na Pedagogickej fakulte KU pod názvom „Budovanie
dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku“.
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Strategickým cieľom projektu je na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov
manažérstva kvality vytvoriť základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl.

12.1 Manažment vysokej školy
Zabezpečenie zlepšenia kvality procesov a činnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku prijala v roku 2011 Smernicu o manažérstve kvality, ktorá stanovila, že
nástrojom komplexného manažérstva kvality na KU bude model CAF, ktorý univerzite poskytne účinný nástroj
pre iniciáciu procesu trvalého zlepšovania. Cieľom implementácie systému manažérstva kvality v podmienkach
KU bude zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality, trvalé zvyšovanie kvality procesov KU vo všetkých
oblastiach pôsobnosti.
V súlade s riešením projektu a za účelom vypracovania samohodnotiacej správy, zostavila KU v roku 2011 KU
CAF tím. V roku 2012 vypracovala prvú verziu samohodnotiacej správy s detailným popisom deviatich kritérií
modelu CAF. Koncom septembra 2012 bola správa predložená zamestnancom manažmentu KU na
pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok bola správa v októbri 2012 odoslaná na posúdenie tímu
externých posudzovateľov, čím bola zabezpečená maximálna nestrannosť a objektívnosť hodnotenia úrovne
implementácie modelu CAF. V novembri 2012 prebehlo externé posúdenie samohodnotiacej správy na mieste, a
to za účasti vlastníkov jednotlivých kritérií a manažmentu KU. Spätná správa z externého posúdenia na mieste sa
stala inšpiráciou pre vytvorenie Akčného plánu zlepšovania kvality, ktorého napĺňanie je aktuálne v súčasnom
období.
Výsledkom uvedenej aktivity je implementovaný model systému manažérstva kvality CAF, ktorý by pri
aktívnom plnení úloh Akčného plánu zlepšovania mal dramaticky posilniť kultúru kvality na KU, vrátane
zlepšenia úrovne riadiacich a vzdelávacích procesov Katolíckej univerzity v Ružomberku.
V rámci realizácie aktivity 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde VŠ formou
diseminačnej komferencie, vytvoríme v roku 2013 priestor k výmene skúseností s vytvorením a udržiavaním
systému manažérstva kvality CAF.
V priebehu riešenia uvedeného projektu (napr. z procesu prezentácie plnenia požiadaviek IWA 2, resp. z procesu
samohodnotenia podľa modelu CAF) sa ukázal potenciál ďalších oblastí na zlepšovanie systému vnútorného
systému zabezpečovania kvality na KU. Ide predovšetkým o oblasť:
 vzťahu k študentom, predovšetkým vzhľadom na štandardizáciu systému komunikácie pri podávaní
podnetov na zlepšovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality podávania a prípadných
sťažností;
 vzťahu k bezpečnosti informácií, nevyhnutných pre oblasť komunikácie, ale predovšetkým operatívneho
a strategického riadenia KU;
 riadenia rizika a zabezpečenie pripravenosti a kontinuity KU vzhľadom na zmeny situácie vo vonkajšom
a vnútornom prostredí (odhalenie rizík vyplývajúcich z oblastí na zlepšovanie KU a príprava
príslušných opatrení, reakcie na príležitosti, hrozby);
 štandardizácie prístupov k spoločenskej zodpovednosti, ktorá by sa mala ako nosný motív vzhľadom na
zameranie Katolíckej univerzity v Ružomberku prejavovať nielen vo vnútornom prostredí univerzity,
ale aj navonok (partneri, mesto, región) a predovšetkým pri vzdelávaní študentov (spoznanie
štandardizovaného prístupu k spoločenskej zodpovednosti priblíži explicitne túto oblasť aj študentom
a učiteľom).
Vďaka tomu sa podarilo iniciovať a podať na Pedagogickej fakulte KU v r. 2012 nový projekt, s názvom
„Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku“, kde na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov
manažérstva kvality vytvorí základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Týmto
spôsobom sa dosiahne jednoznačná podpora a napĺňanie globálneho cieľa Výzvy OPV‐2011/1.2/03‐SORO –
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, rámcová aktivita 1.2.2. Zefektívnenie
správy a manažmentu vysokých škôl) Operačného programu Vzdelávanie. Žiadosť o pridelenie nenávratného
finančného príspevku bola schválená sprostredkovateľským orgánom dňa 26.9.2012. S realizáciou aktivít sa

72

začína 7.1.2013. Cieľovou skupinou projektu budú vysokoškolskí učitelia
v Ružomberku.

Pedagogickej fakulty KU

Katolícka univerzita v Ružomberku má ambície stať sa aj na základe riešenia uvedeného projektu na
Pedagogickej fakulte pracoviskom, kde bude s podporou Operačného programu Vzdelávanie preverená
náročnosť implementácie, prínosy a integrovateľnosť rôznych prístupov tvorby a posilňovania systému
vnútorného zabezpečovania kvality. Skúsenosti a poznatky riešiteľov sa premietnu nielen do vnútorného
prostredia univerzity (dopady na zainteresované strany a vzdelávací proces), ale aj na vzdelávacie prostredie
iných vysokých škôl, keďže súčasťou projektu je aj zverejnenie a komunikácia dobrej praxe vo vzťahu k iným
vysokým školám SR.
Kvalita na báze európskeho štandardu ESG
Katolícka univerzita v Ružomberku v rámci riešenia projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému
riadenia na KU“ realizuje aktivity vedúce k zavedeniu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na
báze európskych štandardov ESG. ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area) je dokument vypracovaný Európskou asociáciou na zabezpečenie kvality v oblasti
vysokoškolského vzdelávania (ENQA). Predstavuje súbor noriem, postupov a smerníc na zabezpečenie kvality
v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
V rámci aktivity 2.1. odborní pracovníci a externí experti participujúci na projekte uskutočnili analýzu
východiskových podmienok a zmapovanie súčasného stavu KU v oblasti systému vnútorného zabezpečenia
kvality vzdelávania. Analýza sa zameriava na oblasť kvality vzdelávania v zmysle definovaných 7 základných
oblastí európskych štandardov ESG, a to:
1.
Zásady a postupy zabezpečovania kvality;
2.
Schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov a akademických
titulov;
3.
Hodnotenie študentov;
4.
Zabezpečovanie kvality pedagogických pracovníkov;
5.
Študijné zdroje a zdroje na podporu študentov;
6.
Informačné systémy;
7.
Verejné informácie.
Zároveň sa uskutočnil audit existujúcich modelov riadenia kvality vzdelávania na iných vysokých školách a ich
skúseností so zavádzaním a riadením kvality na báze štandardov ESG. Za týmto účelom boli zrealizované
návštevy a transfer skúseností v nasledovných univerzitách – Humboldt Universität, Berlín Nemecko, Universität
Wien, Rakúsko, Uniwersytet Jagelloński Kraków, Poľsko.
Na základe vyhodnotenia identifikácie odlišností medzi existujúcim systémom riadenia kvality na univerzite,
výstupov projektu OPV 1.2 s názvom „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“
a požiadavkami štandardov ESG realizačný tím v spolupráci s externými expertmi vypracoval Návrh systému
vnútorného riadenia kvality vzdelávania, ktorý plne vyhovuje požiadavkám štandardov ESG. Navrhnutý systém
bol za účelom zlepšenia parametrov a doladenia odprezentovaný na pracovných workshopoch vybraným
skupinám zamestnancov podľa vybraných oblastí činností z rôznych fakúlt za účelom dosiahnutia optimálnej
podoby návrhu systému tak, aby sa dosiahla podpora systému aj u všetkých zainteresovaných zamestnancov
a tým sa výrazne zjednodušilo jeho zavedenie do praxe. Priame zapojenie širšieho počtu zamestnancov by malo
prispieť aj k optimalizácii nastavenia jednotlivých procesov v rámci systému.
Po vytvorení konečnej podoby návrhu systému prebehlo jeho overenie. Overením sa v praxi zhodnotilo
fungovanie nastaveného návrhu systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania podľa európskych
štandardov ESG. Do overenia systému hodnotenia kvality bola za účelom objektivizácie zapojená aj tretia strana
so skúsenosťami s overovaním systémov kvality vzdelávania – VIVAEDUCA. Na základe vyhodnotenia
fungovania systému v procese overenia je možné jeho záverečné doladenie a následné zavedenie do praxe.
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12.2 Kvalita vzdelávania
V rámci Operačného programu Vzdelávanie OPV-2010/1.2/02-SORO (Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy, Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) od 1.
novembra 2011 KU realizuje projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ (ITMS
kód Projektu: 26110230044).
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov na KU za účelom adaptácie
univerzity na potreby vedomostnej spoločnosti na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú: Rektorát KU,
Pedagogická fakulta KU, Filozofická fakulta KU, , Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU.
V rámci aktivít projektu členovia jednotlivých tímov v spolupráci s externými expertmi zrealizovali analýzu
východiskových podmienok a zmapovanie súčasného stavu hodnotenia kvality vzdelávania vo vybraných
študijných programoch, oboznámili sa so stavom a metodikou hodnotenia kvality vzdelávania na iných
vysokých školách a univerzitách – predovšetkým s dôrazom na využívané medzinárodné normy a systémy
hodnotenia kvality vzdelávania. Za týmto účelom boli zrealizované návštevy a transfer skúseností
v nasledovných univerzitách – Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg,
Nemecko, Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko, Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko, Západočeská
univerzita v Plzni, Česká republika.
Na základe získaných analýz a poznatkov projektové tímy navrhli vlastný systém priameho merania kvality
vzdelávania vo vybranom študijnom programe. Systém je prioritne zameraný na zisťovanie úrovne osvojenia si
vedomostí a rozvoja zručností študentmi študijných programov pred a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích
činností a úrovne určenej podľa profilu absolventa študijného programu. Následne boli navrhnuté systémy za
účelom zlepšenia parametrov a doladenia odprezentované na pracovných workshopoch jednotlivým skupinám
zamestnancov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov vo vybraných študijných programoch. Overením v praxi
sa zhodnotilo fungovanie nastaveného návrhu systému priameho merania kvality vzdelávania. Do overenia
systému hodnotenia kvality bola za účelom objektivizácie zapojená aj tretia strana so skúsenosťami s overovaním
systémov kvality a merania kvality - VIVAEDUCA. Na základe vyhodnotenia fungovania systému v procese
overenia bolo jeho záverečné doladenie a následné zavedenie do praxe.
Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov sa na KU uskutočňuje v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona
o VŠ aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka. Hodnotenie sa spravidla uskutočňuje počas posledných
dvoch týždňov prednáškového obdobia každého semestra. Na základe informácií získaných z dotazníkov možno
zmapovať silné a slabé stránky realizovaného vzdelávacieho procesu a zvýšiť kvalitu výučby. Pri uskutočňovaní
hodnotenia kvality výučby zo strany študentov k najväčším problémom patrí nízky záujem študentov o účasť na
tomto hodnotení. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že študenti vyjadrili spokojnosť s kvalitou výučby
poskytovanou vedecko‐pedagogickými pracovníkmi KU.
Počas roka univerzita nezaznamenala žiadnu sťažnosť na kvalitu a priebeh výučby. Z celkového počtu študentov
zanechalo štúdium 3,62%, prerušilo 1,31% a vylúčených bolo 4,78% (porov. tabuľka 44). Zatiaľ čo podiel
študentov, ktorí štúdium zanechali, je takmer identický ako v roku 2011, v ktorom to bolo 3,79%, podiel
vylúčených študentov sa zvýšil (v roku 2011 to bolo 2,86%).
Tabuľka 44 Počet študentov, ktorí štúdium zanechali, prerušili alebo boli zo štúdia vylúčení
Celkový počet
Počet študentov,
Počet študentov,
študentov (k
ktorí štúdium
ktorí štúdium
31.10.2012)
zanechali
prerušili
Pedagogická fakulta

Počet študentov
vylúčených zo
štúdia

4 485

177

50

165

Filozofická fakulta

968

40

13

110

Teologická fakulta

1 064

19

5

43

852

31

29

34

7 369

267

97

352

3,62%

1.31%

4,78%

Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita spolu
Podiel v percentách
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V porovnaní s rokom 2011 sa takmer zdvojnásobil percentuálny podiel študentov, ktorí prekročili štandardnú
dĺžku štúdia. Zatiaľ čo v roku 2011 to bolo 2,9% z celkového počtu, v roku 2012 prekročilo štandardnú dĺžku
štúdia 420 študentov, tzn. 5,7% z celkového počtu (porov. tabuľka 45).
Tabuľka 45 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
študijné
študijné
študijné
programy
programy
programy

Celkový počet

Pedagogická fakulta

164

22

10

196

Filozofická fakulta

118

19

21

158

Teologická fakulta

10

10

2

22

Fakulta zdravotníctva

41

3

XXX

44

Katolícka univerzita spolu

333

54

33

420

Študenti v oblasti informačných technológií na KU využívajú nielen odborné počítačové učebne s notebookmi a
s modernou audiovizuálnou technikou, ale majú prístup aj k voľne dostupným počítačom.
Tabuľka 46 Počet voľne dostupných počítačov na jedného študenta fakulty
Pedagogická fakulta KU
21
Filozofická fakulta KU
11,25
Teologická fakulta KU
22
Fakulta zdravotníctva KU
9

12. 2. 1 Kvalita vzdelávania na PF KU
Pri riešení projektov zameraných na zvyšovanie kvality sa Pedagogická fakulta KU zameriava predovšetkým na
kvalitu vzdelávania. Vo vzťahu k získavaniu objektívnych informácií v tejto oblasti fakulta realizovala počas
roku 2012:
A. prieskum zameraný na uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku,
B. hodnotenie kvality výučby zo strany študentov,
C. hodnotenie úrovne osvojenia si vedomostí a zručností študentmi pred a po absolvovaní predmetov.
A. Uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
V mesiaci december 2012 bol realizovaný prieskum uplatnenia absolventov PF KU. Tento prieskum bol jednou
z úloh projektu pod názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“. Účelom
realizovaného prieskumu bolo zmapovať uplatnenie absolventov PF KU, poskytnúť spätnú väzbu týkajúcu sa
kvality výučby, motivácie a spokojnosti študentov so štúdiom na PF KU. Prieskumu sa zúčastnili absolventi PF
KU druhého stupňa štúdia dennej i externej formy, ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2010/2011
a 2011/2012. Prieskum bol realizovaný dotazníkom, ktorý bol elektronicky distribuovaný 1221 absolventom.
Dotazník vyplnilo 211 respondentov, tzn. návratnosť bola na úrovni 17%. Tabuľka 47 a 48 ponúkajú prehľad
štruktúry respondentov učiteľských a neučiteľských študijných programov realizovaných na PF KU.
Tabuľka 47 Štruktúra výskumnej vzorky – študijný program
Študijný program
Počet respondentov
Neučiteľský
123
učiteľský jedna kombinácia
42
učiteľský dve kombinácie
46

75

[%]
58,3%
19,9%
21,8%

Tabuľka 48 Štruktúra výskumnej vzorky – forma štúdia
Stupeň a forma štúdia
Počet respondentov
magister denná forma
97
magister externá forma
114

[%]
46%
54%

V rámci neučiteľského programu 16,1% respondentov ukončilo študijný program špeciálna pedagogika, 21,8%
sociálna práca a 20,3% manažment. Všetci respondenti učiteľského programu s jednou kombináciu boli
absolventmi programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Graf 5 Uplatniteľnosť absolventov Katolíckej univerzity na trhu práce
Za najlepšie uplatniteľné študijné programy môžeme na základe hlbšej analýzy výsledkov prieskumu považovať
nasledovné študijné programy:
 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – 88,1% absolventov sa označilo za zamestnaných
 Špeciálna pedagogika – 85,3% absolventov je zamestnaných (tento študijný program vykazuje najvyšší
podiel zamestnaných absolventov spomedzi študijných programov v dennej forme)
 V učiteľskom dvojpredmetovom programe je 100% zamestnanosť absolventov externej formy štúdia.
Podrobnejšie údaje z prieskumu ukazujú, že väčšina absolventov učiteľských programov pôsobí v oblasti
školstva, v prípade respondentov neučiteľských programov najviac v štátnom a verejnom sektore. Čo sa týka
statusu v zamestnaní, 21% respondentov obsadilo riadiacu pozíciu.
Pozitívnym výsledkom je údaj o dĺžke hľadania zamestnania, ktorý uvádza, že 16,7% absolventov denného
štúdia si našlo prácu do jedného mesiaca a takmer 68% respondentov do pol roka.
Do prieskumu bola zaradená aj otázka týkajúca sa spôsobu, akým získali respondenti zamestnanie. Najčastejšie
uvádzali osobnú návštevu zamestnávateľa; na druhom mieste uviedli, že k zamestnaniu im pomohli známosti
a rodinné kontakty; ďalším spôsobom bola odpoveď na inzerát a pomoc Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zamestnaní respondenti vo výskume hodnotili svoju spokojnosť s niektorými stránkami vykonávaného
povolania. Najspokojnejší boli s pracovným kolektívom a pracovným prostredím, najmenej spokojní s príjmom
a benefitmi, ktoré im zamestnávateľ môže poskytnúť.
V rámci skúmania uplatniteľnosti absolventov je zaujímavé zistenie súvisu vyštudovaného odboru
s vykonávaným zamestnaním. Väčšina respondentov (74,8%)
uviedla, že ich terajšia práca súvisí
s vyštudovaným odborom (programom), 9,7% respondentov uviedlo, že len málo súvisí a 15,4% respondentov
nepracuje vo vyštudovanom odbore.
O pripravenosti absolventov PF KU na trh práce svedčí aj fakt, že iba 22,3% z nich si muselo po nástupe do
zamestnania dopĺňať svoje vzdelanie.
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Pri hľadaní zamestnania je jedným z motivačných faktorov pre zamestnávateľa absolvovaná vysoká škola alebo
univerzita. V prieskume sa preto objavila otázka, ktorá reflektuje na pohľad absolventa na to, ako vníma diplom
z PF KU. Takmer 54% respondentov si myslí, že diplom z PF KU nemá žiadny vplyv pri rozhodovaní
zamestnávateľa, takmer 21% respondentov uviedlo, že bol dobrou referenciou, necelých 6% ho považuje skôr za
nevýhodu a 20% respondentov to nevedelo posúdiť.

Graf 6 Kvalita dosiahnutého vzdelania na Katolíckej univerzite z pohľadu hľadania zamestnania
Pri podrobnejšej analýze uvádzaných dôvodov prípadnej nezamestnanosti absolventov sa ako najčastejšie
dôvody objavili:
 voľné pracovné miesta nezodpovedajú vyštudovanému odboru a vzdelaniu,
 nedostatok známostí,
 nedostatok voľných pracovných miest,
 absencia praxe.
Spokojnosť absolventov so štúdiom na PF KU
Jedným z hlavných cieľov prieskumu bolo aj zistenie spokojnosti absolventov so štúdiom na PF KU
v Ružomberku. Na otázku, či by si respondenti znovu vybrali štúdium na PF KU, takmer 74% z nich odpovedalo,
že áno, a len 10% uviedlo zápornú odpoveď. Uvádzané dôvody, prečo by si absolventi znova vybrali PF KU, boli
rôzne:
 „so štúdiom som bol veľmi spokojný“;
 „dobrí vyučujúci, príjemné prostredie“;
 „PF KU ma dobre pripravila na vykonávané povolanie“;
 „bakalárske štúdium som absolvoval na inej univerzite, preto viem porovnať – na PF KU boli
učitelia zodpovední a precízni, ale zároveň priateľskí“,
 „stretla som sa z ústretovým prístupom, zo strany prednášajúcich aj spolužiakov“,
 „strávila som zaujímavých a po profesijnej stránke veľmi úspešných 5 rokov na fakulte za čo
patrí veľké ďakujem“,
 „dobrá organizácia štúdia, výborná kvalita vzdelávania, vzťah študent - učiteľ, celková
atmosféra v škole“,
 „kresťanský duch“, atď.
Nasledujúci graf zobrazuje podrobnejšie odpovede respondentov na otázku týkajúcu sa opätovného výberu
štúdia na PF KU v Ružomberku.
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Graf 7 Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na Katolíckej univerzite
V rámci hodnotenia spokojnosti mali respondenti možnosť vyjadriť sa k niektorým oblastiam štúdia na PF KU.
Najviac spokojní boli absolventi s úrovňou teoretického vzdelávania, veľmi pozitívne hodnotili pomoc zo strany
učiteľov a čiastočne spokojní boli s úrovňou praktického vzdelávania.
V ďalšej otázke sa prieskum zaoberal vnímaním dôležitosti nadobudnutých schopností a vedomostí v rámci
štúdia na PF KU vzhľadom k vykonávanej profesii. Z uvedených možností za najdôležitejšie považujú
respondenti praktické zručnosti, na druhom mieste teoretické vedomosti. Ako dôležité sa podľa ich názoru
ukázali aj formovanie ku kresťanským hodnotám, vedomosti v oblasti technickej počítačovej zručnosti a znalosť
cudzích jazykov.
Jedným z dôležitých cieľov prieskumu bolo zistiť návrhy absolventov na zmeny vo vyučovacom procese. Medzi
najčastejšie uvádzané patrili:
 podstatné zvýšenie praktických cvičení,
 aby sa to, čo sa vyučuje dalo uplatniť a bolo viac prepojené s praxou,
 viac možnosti precvičiť si zvládanie krízových situácii, zvládanie agresivity žiakov hlavne zo
segregovaných skupín,
 PF KU by prospela spolupráca s veľkými zamestnávateľmi v regióne a mimo neho,
 stavbu odboru treba prispôsobiť potrebám trhu,
 viac hodín cudzích jazykov atď.
Vzťah absolventa k univerzite
Prieskum zisťoval, či majú absolventi záujem ďalej sa vzdelávať a či by v tomto prípade uprednostnili KU.
Takmer 51% respondentov uviedlo, že sa v najbližšej dobe plánuje vzdelávať; 24,2% respondentov o tomto
neuvažuje a 25,6% na otázku nevie odpovedať. V prípade záujmu o vzdelávanie by si 46% respondentov zvolilo
KU, len 8,5% respondentov by si zvolilo inú inštitúciu.
Lojálnosť absolventov k univerzite potvrdzujú uvádzané nasledovné dôvody:

„lebo tu cítiť pravý kresťanský a slobodný pocit študentského života“,

„lebo to, čo má KU v poslaní, skutočne študentom aj ponúka“,

„KU ma obohatila po duchovnej stránke“,

„prevláda pocit, že KU má nízku kvalitu, ale ja mám diplom naozaj „vydretý““ atď.
O pozitívnom vzťahu absolventov k univerzite svedčí aj skutočnosť, že len 16 absolventov uviedlo, že nie je
v kontakte s osobami, ktoré pracujú alebo pôsobia na univerzite. Ostatní absolventi odpovedali, že sú v kontakte:
 s niektorým pedagógom – 49 respondentov
 s bývalými spolužiakmi - 188 respondentov
 s inými študentmi – 73 respondentov.
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Čiastkovým cieľom prieskumu bolo zistenie záujmu absolventov a informácií o dianí na KU. Takmer 60%
absolventov vyjadrilo záujem o poskytovanie ďalších informácií o univerzite, len 23% respondentov nemá
záujem. V prípade záujmu by uprednostnili hlavne elektronickú komunikáciu (mail, sociálne siete).
B.

Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov

V zmysle práv študenta definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 70 ods. 1 písm. h) uskutočňuje PF KU hodnotenie kvality zo strany študentov ako
jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania. Hodnotenie sa
uskutočnilo v zimnom aj v letnom semestri roku 2012. Do hodnotenia sa zapojili študenti všetkých študijných
programov na bakalárskom i magisterskom stupni. Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo zhodnotiť učiteľa
a predmet. Odpovede boli anonymné a poslúžili ako podnet pre učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie
fakulty na zhodnotenie percepcie učiteľa a predmetu zo strany študentov. S výsledkami hodnotenia sa mal právo
oboznámiť vyučujúci hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej katedry.
C.

Hodnotenie úrovne osvojenia si vedomostí a zručností študentmi pred a po absolvovaní predmetov

V letnom semestri akademického roku 2011/2012 sa v nižšie uvedených študijných programoch uskutočnilo
hodnotenie úrovne osvojenia si vedomostí a rozvoja zručností študentmi pred a po absolvovaní jednotlivých
vzdelávacích činností. Do testovania sa zapojilo 17 katedier, zabezpečujúcich jednotlivé študijné programy,
pričom nižšie uvedená tabuľka ponúka prehľad študijných programov a počtu hodnotených predmetov, ktoré
určil garant študijného programu ako profilové predmety na testovanie.
Tabuľka 49 Prehľad študijných programov a predmetov, pri ktorých sa uskutočnilo hodnotenie

Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Priemerná
úspešnosť vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť vo
výstupnom
testovaní

manažment

Bc.

4

694

37,21%

24,73%

43,40%

predškolská a
elementárna
pedagogika

Bc.

4

523

54,88%

21,98%

51,20%

liečebná pedagogika

Bc.

3

24

73,61%

31,58%

48,68%

sociálna práca

Bc.

5

487

49,57%

23,38%

58,93%

špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých

Bc.

3

416

51,84%

27,26%

50,06%

pedagogika

Bc.

2

22

84,09%

27,53%

73,81%

sociálno-vedný a
pedagogickopsychologický základ

Bc.

3

614

44,30%

23,53%

56,30%

učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry v
kombinácii

Bc.

2

23

84,78%

32,28%

75,77%

učiteľstvo
hudobného umenia a
hra na klávesové
nástroje

Bc.

3

16

62,50%

33,25%

58,06%

Názov študijného
programu
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Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Priemerná
úspešnosť vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť vo
výstupnom
testovaní

Bc.

4

27

67,59%

20,22%

46,54%

Bc.

2

8

68,75%

41,12%

69,03%

Bc.

4

6

87,50%

26,25%

63,35%

Bc.

2

180

59,17%

41,19%

78,15%

Bc.

2

15

50,00%

38,70%

62,58%

Bc.

5

243

52,43%

25,11%

43,74%

Bc.

3

47

66,67%

18,03%

32,30%

Bc.

3

106

65,09%

34,60%

67,15%

Bc.

4

56

75,45%

27,03%

48,85%

Bc.

3

51

65,36%

21,94%

53,23%

Bc.

2

90

61,67%

19,74%

61,07%

Bc.

3

9

85,19%

20,94%

45,93%

Bc.

2

33

71,21%

24,22%

51,58%

Bc.

4

21

70,24%

31,82%

56,07%

manažment

Mgr.

3

255

52,16%

40,49%

64,86%

sociálna práca

Mgr.

4

250

72,10%

36,10%

64,34%

Mgr.

2

192

63,54%

27,06%

57,72%

Mgr.

4

8

68,75%

32,72%

56,10%

Mgr.

3

23

66,67%

32,70%

61,34%

Mgr.

2

8

68,75%

27,69%

60,69%

Názov študijného
programu
učiteľstvo hudobného
umenia (v
kombinácii)
učiteľstvo
hudobného umenia a
spev
učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná
hudba
učiteľstvo biológie (v
kombinácii)
učiteľstvo fyziky (v
kombinácii)
učiteľstvo geografie
(v kombinácii)
učiteľstvo chémie (v
kombinácii)
učiteľstvo
informatiky (v
kombinácii)
učiteľstvo
informatiky
učiteľstvo
matematiky (v
kombinácii)
učiteľstvo
náboženskej výchovy
(v kombinácii)
učiteľstvo
náboženskej výchovy
učiteľstvo výtvarného
umenia (v
kombinácii)
učiteľstvo výtvarného
umenia

sociálno-vedný a
pedagogickopsychologický základ
učiteľstvo
hudobného umenia
a hra na klávesové
nástroje
učiteľstvo
hudobného umenia v
kombinácii
učiteľstvo
hudobného umenia a
spev
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Názov študijného
programu
učiteľstvo
hudobného umenia a
cirkevná hudba
učiteľstvo biológie (v
kombinácii)
učiteľstvo chémie (v
kombinácii)
učiteľstvo geografie
(v kombinácii)
učiteľstvo
informatiky (v
kombinácii)
učiteľstvo
matematiky (v
kombinácii)
špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých
učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie
učiteľstvo
náboženskej výchovy
v kombinácii
učiteľstvo
náboženskej výchovy
učiteľstvo predmetu
výtvarné umenie (v
kombinácii)

Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Priemerná
úspešnosť vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť vo
výstupnom
testovaní

Mgr.

3

10

66,67%

26,90%

58,73%

Mgr.

2

46

66,30%

25,24%

74,43%

Mgr.

2

17

64,71%

39,90%

82,63%

Mgr.

3

65

60,51%

32,62%

73,37%

Mgr.

2

50

63,00%

28,29%

57,54%

Mgr.

3

25

65,33%

36,39%

75,20%

Mgr.

3

380

64,82%

32,27%

57,60%

Mgr.

4

286

56,82%

34,04%

59,15%

Mgr.

2

40

52,50%

24,49%

56,28%

Mgr.

3

7

57,14%

32,73%

67,49%

Mgr.

2

12

58,33%

42,14%

78,44%

Najviac predmetov bolo hodnotených v odbore sociálna práca (5). Ako vyplýva z tabuľky, najvyšší počet
študentov bol testovaný v študijných programoch: učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (87, 50%) na
Bc. stupni, učiteľstvo náboženskej výchovy (85, 19%) na Bc. stupni a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
v kombinácii (84, 78%) tak isto na prvom stupni štúdia. Najnižší podiel testovaných študentov bol v odbore
manažment (len 37, 21%) na Bc. stupni, sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ (44, 30%) na Bc.
stupni a sociálna práca (49, 57%) na Bc. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo vstupnom testovaní dosiahli študenti v predmetoch z odboru učiteľstvo
výtvarného umenia (v kombinácii) (42, 14%) na Mgr. stupni, učiteľstva biológie (v kombinácii) (41, 19%) na Bc.
stupni, učiteľstva hudobného umenia a spevu (41, 12%) na Bc. stupni a manažmentu (40, 49%) na Mgr. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo výstupnom testovaní dosiahli študenti v predmetoch zo študijných
programov: učiteľstvo chémie (v kombinácii) (82, 63%) na Mgr. stupni, učiteľstvo predmetu výtvarné umenie (v
kombinácii) (78, 44%) na Mgr. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (78, 15%) na Bc. stupni, učiteľstvo
talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. stupni (75, 77%), učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (75,
20%) na Mgr. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (74, 43%) na Mgr. stupni a pedagogiky (73, 81%) na Bc.
stupni. V týchto siedmich odboroch dosahoval rozdiel pri vstupnom a výstupnom hodnotení predmetov
najvyššie percentuálne rozdiely, ktoré sa pohybovali medzi 30 až 40 % úspešnosti.
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12. 2. 2 Kvalita vzdelávania na Fakulte zdravotníctva KU
Uplatniteľnosť absolventov Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
V rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ fakulta monitorovala
pomocou spätnej väzby uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Prieskumu sa zúčastnili absolventi fakulty
prvého a druhého stupňa štúdia v dennej a externej forme, v študijných programoch ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia, ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2010/2011 a 2011/2012. Zber údajov bol realizovaný
metódou dotazníka, ktorý bol elektronicky distribuovaný 495 absolventom. Návratnosť dotazníka bola 29,9 % t.j.
odpovedalo 148 absolventov.

Graf 8 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe ošetrovateľstvo
V rámci študijného programu ošetrovateľstvo na trhu práce sa úspešnejšie uplatnili absolventi externej
formy (90,4 %) oproti dennej forme štúdia (82,8 %).

Graf 9 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe pôrodná asistencia
V rámci analýzy získaných dát môžeme konštatovať úspešnú (100 %) uplatniteľnosť absolventov
študijného programu pôrodná asistencia.
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Graf 10 Uplatniteľnosť absolventov študijného programu ošetrovateľstvo
Až 76,4% absolventiek študijného programu ošetrovateľstvo pracujú ako sestry. Ako vyplýva z grafu 3
iba 8,9 % absolventiek sa uplatnilo v súkromnom sektore a 8,1% v štátnom verejnom sektore.

Graf 11 Uplatniteľnosť absolventov študijného programu pôrodná asistencia
Absolventky sa prevažne uplatnili v praxi ako pôrodne asistentky v štátnom sektore (58,3 %)
a v súkromnom sektore ich začalo pracovať iba 8,3 %.
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Graf 12 Diplom vzdelávacej inštitúcie ako referencia na uplatnenie absolventov
V rámci prieskumu sme sledovali aj záujem zamestnávateľov o absolventov KU. Prieskumom sme zistili,
že v priemere u 20,7 % absolventov bol diplom z KU dobrou referenciou. V priemere u 66,2 % absolventov
diplom nemal vplyv na ich uplatnenie.
Systém zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania na fakulte vychádza:
1. z procesu akreditácie a posúdenia spôsobilosti uskutočňovať študijný program a právo udeľovať
zodpovedajúci akademický titul,
2. z hodnotenia úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti z pohľadu Vedeckej rady FZ KU,
3. z hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu študentmi.
Hodnotenia úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti
Vedecká rada fakulty dňa 28. novembra 2012 na svojom 17. zasadnutí hodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej
činnosti a prijala uznesenie, podľa ktorého:
v súlade s § 12 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. Vedecká rada Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku zhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a konštatovala, že v akademickom
roku 2011/2012 fakulta v oblasti vzdelávania dosiahla primerané výsledky so zreteľne pozitívnym trendom
vývoja v kvalifikačnej štruktúre pedagogického zboru a v profilácii študijných odborov.
Systém hodnotenia študijných programov
Vhodné učebné zdroje zabezpečovali vyučujúci jednotlivých predmetov v bakalárskych, magisterských
študijných programoch a doktorandskom študijnom programe odporúčaním príslušnej odbornej literatúry
z knižného fondu Univerzitnej knižnice KU, ponukou internetových zdrojov (externé databázy), ponukou skrípt
a učebných textov vydaných najmä univerzitným vydavateľstvom Verbum a Osvetou.
Odborný rast študentov bol monitorovaný prostredníctvom akademického informačného systému Abakus,
analýzou skúšobných správ vyučujúcimi jednotlivých predmetov. V rámci nosných predmetov v jednotlivých
študijných programoch boli realizované aj priebežné hodnotenia študentov. Záverečné hodnotenie študentov
bolo realizované členmi komisií pre štátne skúšky, kde boli prítomní aj odborníci z praxe. Predseda každej
skúšobnej komisie (predmetovej) odovzdal hodnotiacu správu a v následnej diskusii sa spoločne prijali návrhy
opatrení na skvalitnenie skúšobného procesu.
Fakulta počas roka sledovala odborný rast študentov a získavala spätnú väzbu aj od vedúcich pracovníkov
a mentorov z jednotlivých výučbových základní Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku – FN
a ostatných zdravotníckych zariadení, kde študenti realizujú odbornú prax.
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Vedúci katedier, garanti jednotlivých študijných programov a predmetov realizovali aj hospitácie na prednáškach
a cvičeniach v príslušných predmetoch. V rámci predmetov, kde sa na výučbe podieľajú viacerí vyučujúci, sú
organizované spoločné metodické stretnutia ktorých cieľom je skvalitniť vzdelávací proces.
Študijné výsledky študentov sú hodnotené na základe kritérií uvedených v Študijnom poriadku KU
v Ružomberku a v čl. 8 ods. 1 – 11 Študijného poriadku FZ KU v Ružomberku. Pravidlá týkajúce sa absolvovania
odbornej praxe sú uvedené aj v Záznamníku klinickej praxe.
Systém zabezpečovania kvality pedagogických pracovníkov
Pedagogickí pracovníci fakulty sú erudovaní odborníci z praxou. Kvalifikáciu získali úplným vysokoškolským
štúdiom v príslušnom odbore, absolvovaním špecializačného či certifikačného štúdia v príslušnom odbore,
odbornou praxou na príslušnom klinickom pracovisku, ako aj sústavným celoživotným vzdelávaním
(konferencie, semináre, kurzy, workshopy a pod.).
Pedagogickí pracovníci spätnú väzbu od študentov získavajú v rámci prednášok, cvičení, seminárov, praxe v
jednotlivých predmetoch, ako aj anonymným hodnotením kvality vzdelávacieho procesu formou dotazníka.
Pedagogickí pracovníci sú motivovaní k publikovaniu vedeckej a odbornej literatúry v súlade so súčasnou
úrovňou najnovších vedeckých poznatkov, k podávajú návrhov na riešenie rôznych vedeckých grantov
a projektov (podporené projekty následne riešia), učiteľských mobilít na zahraničných vysokých školách.
Študijné zdroje a zdroje na podporu študentov
Vedecko-pedagogickí pracovníci sa podieľali na koncipovaní skrípt a učebných textov pre študentov, ktoré sú
k dispozícii na vypožičanie v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku.
Učebne fakulty sú vybavené zabudovaným notebookom a stabilným dataprojektorom. Odborné učebne sú
zariadené odbornými materiálno-technickými pomôckami, modelmi a torzami ľudského tela. Študenti majú
k dispozícií 60 ultratenkých klientov Sun Ray umiestnených v kioskoch na chodbách fakulty a v učebniach.
Pre skvalitnenie komunikácie so študentmi pedagogickí pracovníci majú stanovené konzultačné hodiny pre
študentov, ktoré sú zverejnené na nástenkách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke fakulty. Formáciu
študentov zabezpečujú služby Poradenského centra a Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka
Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Učebné prostriedky (modely ľudského tela, makety, prístroje a pomôcky na nadobúdanie odborných zručností,
techník) sú k dispozícii v odborných učebniach a na pracoviskách klinickej a odbornej praxe.
Podporné mechanizmy sú priebežne dopĺňané a aktualizované podľa potrieb študentov. Spätná väzba od
študentov v tejto oblasti je získavaná prostredníctvom vyučujúcich jednotlivých predmetov a ročníkových
vedúcich (vedecko-pedagogický pracovník), ktorí návrhy a požiadavky študentov tlmočia vedúcemu katedry.
Uvedená spolupráca slúži aj na monitorovanie, revidovanie a zlepšovanie účinnosti podporných služieb
určených pre študentov.
Informačné systémy
Študenti a vyučujúci využívajú akademický informačný systém Abakus, prostredníctvom ktorého študenti
získavajú prehľad nielen o jednotlivých predmetoch (hodnotenie, termíny skúšok a podobne), záverečných
prácach, ale sú informovaní aj o rôznych náležitostiach štúdia prostredníctvom oznamov jednotlivých
vyučujúcich (napr. zmena konzultačných hodín, aktivity, pod.). Rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky,
konzultačné hodiny vyučujúcich, oznamy týkajúce sa činnosti fakulty, ako aj ďalšie informácie sú študentom
dostupné aj na internetovej stránke Fakulty zdravotníctva KU (http://fz.ku.sk). Pedagogickí pracovníci využívajú
akademický informačný systém Abakus na zadávanie informačných listov, termínov skúšok v jednotlivých
predmetoch, hodnotenia študentov, zverejňovanie oznamov pre študentov a podobne.
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Systém zverejňovania informácií
Aktuálne informácie o všetkých akreditovaných študijných programoch sú zverejňované na webovom sídle
fakulty (http://fz.ku.sk/studium.html). Uvedené informácie uvedené sú priebežne kontrolované a aktualizované
pracovníkmi fakulty. Na zverejňovanie informácií sú využívané aj nástenky v priestoroch FZ KU.
Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu študentmi
Uplatňovanie práva študentov vyjadrovať sa aspoň raz ročne ku kvalite vysokoškolskej výučby formou
anonymného dotazníka, ktoré vyplýva z § 70, ods. 1, písm. h) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, sa
realizovalo na fakulte spravidla počas posledného týždňa prednáškového obdobia zimného a letného semestra.
Následne vedúci katedier iniciovali konzultácie s vyučujúcimi, ktorí v hodnotení nedosiahli uspokojivé výsledky.
Tiež boli realizované hospitácie vedúceho katedry, prípadne aj garantov daného študijného programu a
predmetu, na prednáškach a cvičeniach jednotlivých predmetov, pričom boli sledované predovšetkým parametre
hodnotené študentmi. Prípadné zistené nedostatky boli konzultované s príslušným vyučujúcim a tiež boli
navrhnuté opatrenia na ich odstránenie.
V danom akademickom roku sa cca 30 % študentov zapojilo do hodnotenia. Nízky záujem študentov je
spôsobený tým, že v priebehu akademického roka študenti mali možnosť formou „poštovej schránky“ vyjadriť
svoj názor, podnet, pripomienky k kvalite vzdelávania na fakulte. Túto formu študenti využívali podstatne viac
ako metódu dotazníka, pretože bola tu možnosť spätnej väzby, cestou spoločného stretnutia – dekan fakulty,
pedagógovia a študenti - ktoré sa realizovalo jedenkrát do mesiaca, kde sa spoločne riešili aktuálne problémy
a situácie súvisiace s kvalitou vzdelávacieho procesu.
Študenti hodnotili jednotlivé predmety vo väčšine prípadov pozitívne. Identifikované problémy boli operatívne
riešené. V záujme kontinuálneho monitorovania kvality vyučovacieho procesu vedúci katedier realizovali aj
hospitačnú činnosť u novoprijatých pedagógov (v počte 3) s pozitívnym hodnotením. Bola zaznamenaná jedna
sťažnosť, týkajúca sa hodnotenia študenta vyučujúcim. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená.
Počas roka fakulta nezaznamenala ani jednu sťažnosť na kvalitu a priebeh vzdelávacieho procesu, ktorú by
musela riešiť.
Disciplinárna komisia fakulty počas roka riešila jeden prípad disciplinárneho priestupku, kde skonštatovala, že
dve študentky sa dopustili disciplinárneho priestupku v zmysle čl. 4 bodu 3 písm. e) a bolo im uložené
disciplinárne opatrenie – neuznanie predmetu Odborná prax 6 v celom rozsahu a podmienečné vylúčenie zo
štúdia pri akomkoľvek porušení vnútorných predpisov univerzity v lehote do ukončenia daného štúdia na FZ
KU.
Počet študentov, ktorí štúdium zanechali, prerušili alebo boli zo štúdia vylúčení
Z celkového počtu študentov zapísaných v akademickom roku 2011/2012 na bakalárske študijné programy
pokračovalo v druhom roku štúdia v príslušných bakalárskych programov 87,4 % študentov v štúdiu v
akademickom roku 2012/2013. Množina tých, ktorí do druhého roku štúdia nepostúpili, je vnútorne
diferencovaná: 5 % zanechalo štúdium, 3 % štúdium prerušilo, ostatní prestúpili na inú vysokú školu alebo boli
zo štúdia vylúčení.
Tabuľka 50 Kontinuita štúdia v prvom stupni štúdia
KONTINUITA V BAKALÁRSKOM ŠTÚDIU 1. A 2. ROČNÍK
Bakalárske
študijné programy

1. roč.
2011/2012

2. roč.
2012/2013

Rozdiel

vylúčení (V)
zanechali(Z)
prerušili(P)
Prestup Pp
V-6, Z-7, P-4,
Pp-1

% pokračovania v štúdiu

Ošetrovateľstvo

130

112

-18

Pôrodná asistencia

18

13

-5

V-1, Z-2, P-2

72,2

Urgentná zdravotná
starostlivosť

53

46

-7

V-1, Z-3, Pp-3

86,8

Verejné zdravotníctvo

21

20

-1

P-1

95,2

86

86

Bakalárske
študijné programy

1. roč.
2011/2012

2. roč.
2012/2013

Rozdiel

vylúčení (V)
zanechali(Z)
prerušili(P)
Prestup Pp

% pokračovania v štúdiu

Fyzioterapia

16

17

+1

Pp+1

106,3

SPOLU

238

208

-30

V-8, Z-12, P-7,
Pp-3

87,4

Tabuľka 51 Kontinuita štúdia v druhom stupni
KONTINUITA V MAGISTERSKOM ŠTÚDIU 1. A 2. ROČNÍK
rozdiel

nástup po
preruš. (N)
prerušili(P)
opakujúci (O)

% pokračovania v štúdiu.

96

+12

N+1, P-3, O+14

114,3

96

+12

N+1, P-3, O+14

114,3

1. roč.
2011/2012

2. roč.
2011/2012

Ošetrovateľstvo

84

SPOLU

84

Magisterský
študijný program

Počas roka celkovo na FZ KU požiadalo o prerušenie štúdia 10 študentov. Štúdium zanechalo 12 študentov.
Pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku bolo zo štúdia
vylúčených 8 študentov. Na inú vysokú školu prestúpili 4 študenti, na FZ KU prestúpil 1 študent.
Na fakulte v akademickom roku 2011/2012 študovalo v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 901
študentov. Z celkového počtu 901 študentov FZ KU v akademickom roku 2011/12 dlhšie, ako je štandardná
dĺžka štúdia, študovalo 44 študentov, z toho 41 študentov v bakalárskom stupni a 3 v magisterskom stupni
štúdia.
Tabuľka 52 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku v prvom stupni štúdia
POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE,
AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Opakovanie štátnej skúšky
Štúdium v inom ŠP
Bakalárske študijné programy
Spolu
alebo ročníka
alebo na inej VŠ
OŠETROVATEĽSTVO

37

18

19

PÔRODNÁ ASISTENCIA

3

1

2

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

1

0

1

SPOLU

41

19

22

Tabuľka 53 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku v druhom stupni štúdia
POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE,
AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Opakovanie štátnej skúšky
Magisterský študijný program
Spolu
alebo ročníka

Štúdium v inom ŠP
alebo na inej VŠ

OŠETROVATEĽSTVO

3

3

0

SPOLU

3

3

0
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12. 2. 3 Kvalita vzdelávania na Filozofickej fakulte KU
V súlade s § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. Vedecká rada FF KU zhodnotila úroveň fakulty vo
vzdelávacej činnosti a konštatovala, že Filozofická fakulta v roku 2012 v oblasti vzdelávania dosiahla primerané
výsledky so zreteľne pozitívnym trendom vývoja v kvalifikačnej štruktúre pedagogického zboru, v profilácii
študijných odborov.
Filozofická fakulta KU sa na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré
vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pre rok 2012 stala treťou najlepšou
filozofickou fakultou z deviatich hodnotených v kategórii humanitného a filozofického zamerania. ARRA
hodnotila pre rok 2012 celkovo 109 slovenských fakúlt v 11 skupinách odborov (podľa upraveného Frascatiho
manuálu – OECD, Paris, Vi. Edit., 2002). Ôsme tohtoročné hodnotenie sa opiera o verejné dostupné a overiteľné
údaje o kvalite vzdelávania a výskumu za rok 2011.
Evalvácia kvality poskytovanej výučby a vyučujúcich jednotlivých predmetov študentmi sa na FF KU
uskutočňuje v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) a podľa smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti
študentmi. Možnosť vyjadriť svoj názor formou anonymného skupinového dotazníka majú študenti dvakrát
ročne – vyjadrujú sa ku kvalite poskytovaného vzdelávania v jednotkách študijného programu zimného i letného
semestra.
Za letný semester 2011/2012 bolo hodnotených 50 vyučujúcich a celkovo bolo odovzdaných 143 dotazníkov. Za
zimný semester 2012/2013 bolo hodnotených 59 vyučujúcich. Celkovo bolo odovzdaných 245 dotazníkov
(dotazník vypĺňa spoločne skupina študentov navštevujúcich príslušnú jednotku študijného programu – seminár,
cvičenie; v prípade prednášky sa pri hodnotení študenti rozčlenia do skupín v maximálnom počte 30; skupinové
vypĺňanie dotazníka pomáha eliminovať krajné subjektívne názory – nekritické pozitívne hodnotenie verzus
zaujaté negatívne hodnotenie a prezentovať väčšinový názor na pozitíva i nedostatky výučby).
Študenti fakulty v dotazníkoch ocenili kvalitu pedagógov, ich pripravenosť na vyučovací proces i snahu
motivovať svojich študentov.
Explicitne zdôraznili nasledujúce pozitíva výučby a vyučujúcich:
 zodpovedný a profesionálny prístup učiteľa
 ústretový prístup
 pripravenosť na príslušnú tému s využitím moderných prostriedkov (najmä power-point, filmové
prezentácie)
 schopnosť odbornej reakcie na otázky študentov
 vhodné (názorné, jasné) vysvetlenie problematiky
 vysokú úroveň vedomostí vyučujúcich
 schopnosť didaktickej aplikácie vedomostí vyučujúceho
 zaujímavosť predmetu
 zapájanie študenta do odborných polemík
 snahu učiteľa podnietiť študentov ku kritickým analýzam a rozvíjanie kritického myslenia
 učiteľa ako pozitívny motivačný faktor
 medzipredmetovú prepojenosť informácií
 využitie „hand-outov“ pripravených učiteľmi
Prehľad kritických názorov, resp. očakávaní študentov vo vzťahu k poskytovaným predmetom:
 očakávanie pestrejšieho rozsahu predmetu
 vedecká úroveň prednášok, ktorá môže mať aj demotivačný účinok
 zaobchádzanie so študentmi ako v „rukavičkách“
 dominancia písomných skúšok nad ústnymi
 príliš vysoké požiadavky kladené na predmet
V roku 2012 bolo ku dňu 31.10. zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 110 študentov, 40
študentov štúdium zanechalo.
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Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2011/2012 vznikla 127 študentom FF KU, z toho 118 študentom
bakalárskych študijných programov a 19 študentom dvojročných magisterských študijných programov.

12. 2. 4 Kvalita vzdelávania na Teologickej fakulte KU
V súlade s § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení násl. predpisov Vedecká
rada TF KU zhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a konštatovala, že Teologická fakulta v roku 2012
v oblasti vzdelávania dosiahla primerané výsledky so zreteľne pozitívnym trendom vývoja v kvalifikačnej
štruktúre pedagogického zboru, v profilácii študijných odborov.
Teologická fakulta KU sa na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré
vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pre rok 2012 stala treťou najlepšou
Teologickou fakultou z piatich hodnotených v kategórii Teologického zamerania. Hodnotenie ARRA: „Teologická
fakulta KU v Ružomberku sa posunula zo 4. na 3. miesto takisto kvôli nárastu bodov v kategórii indikátorov
pokrývajúcich publikačné a citačné aktivity (VV1 – VV2a). Výrazne jej polepšil aj fakt, že ako jediná
z teologických fakúlt získala aj zahraničný grant.“
Hodnotenie študijných programov
Fakulta má 6 študijných programov:
Katolícka teológia (spojený stupeň),
Sociálna práca (Bc., Mgr.),
Náuka o rodine (Bc., Mgr.),
Sociálna filozofia (Bc., Mgr.),
Učiteľstvo – filozofia a náboženská výchova (Bc., Mgr.),
Učiteľstvo – Náboženská výchova (Bc., Mgr.)
Každý zo študijných programov mal doteraz potrebný počet študentov, ale nie každý z nich má rovnako dobrú
víziu do budúcnosti. Fakulta zaznamenáva klesajúci záujem predovšetkým o študijný program Sociálna filozofia
a jednoodborové Učiteľstvo. Dobrú perspektívu má aj naďalej študijný program Katolícka teológia, kde okrem
študentov, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu stúpa aj počet laických študentov, ktorí majú záujem
o komplexnejšie riešenie súčasných teologických, ale aj celospoločenských otázok.
Pri výučbe jednotlivých študijných programov využívajú pedagógovia predovšetkým odbornú literatúru, menej
však internetové zdroje (tieto sa tradične nepovažujú za tak relevantný prameň ako klasický knižný prameň,
napriek tomu prinášajú množstvo informácií o aktuálnych teologických, ale predovšetkým spoločenských
otázkach). Internet sa tu javí ako jeden z vhodných prostriedkov prepájania teórie a praxe. Niektoré knižné tituly
a skriptá vyšli v univerzitnom vydavateľstve Verbum a ďalšie vo vydavateľstve Michala Vaška.
V rámci prípravy na komplexnú akreditáciu prebieha evalvácia jednotlivých študijných programov a pripravujú
sa viaceré zmeny v skladbe predmetov s dôrazom na samostatnú prácu študentov, interdisciplinárny prístup, ako
aj zavedenie nových predmetov, ktoré budú reflektovať súčasné spoločenské potreby. Na príprave jednotlivých
akreditačných spisov pracujú určené skupiny pedagógov pod vedením garantov.
Hodnotenie študentov
V rámci zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania pristúpila fakulta k lepšiemu sledovaniu odborného rastu
študentov. V nosných predmetoch jednotlivých študijných programov sú študenti klasifikovaní aj v rámci
priebežného hodnotenia, ktoré sa uskutočňuje formou testov a semestrálnych prác. Hodnotenie sa prenáša do
celkového hodnotenia študentov pri záverečnej semestrálnej skúške. Semestrálne skúšky majú často dve časti –
písomnú a ústnu. Úspešné absolvovanie písomnej časti je predpokladom pre možnosť pristúpiť k ústnej skúške.
Pri predmetoch, ktoré na seba nadväzujú sa realizuje vstupný test, v ktorom sa hodnotí úroveň aktuálnych
vedomostí študentov.
Vedúci katedier sledujú úroveň dosiahnutých výsledkov v jednotlivých predmetoch prostredníctvom analýzy
skúšobných správ. O výsledkoch informujú dekana fakulty a v prípade potreby prehodnocujú úroveň predmetu
s konkrétnym pedagógom.
Pre komplexnejší pohľad na napredovanie študentov boli pre jednotlivé ročníky daných študijných programov
menovaní študijní poradcovia. Tvoria ich pedagógovia fakulty a ich úlohou je osobnejšie a celistvejšie sledovať
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napredovanie študentov, pomáhať im v ich profilácii (výber povinne voliteľných a voliteľných predmetov, výber
témy bakalárskej a magisterskej práce), sledovať dosiahnuté výsledky v jednotlivých predmetoch.
Hodnotenie pedagogických pracovníkov
Učitelia sú kvalifikovaní vo svojom odbore. Mnohí z nich absolvovali postgraduálne zahraničné štúdium, ktoré
ich kvalifikuje k vyučovaniu predmetov v ich špecializácii. Naďalej sledujú svoj akademický rast, a preto sa
pravidelne zúčastňujú domácich i zahraničných vedeckých konferencií, publikujú odborné články, spolupracujú
v rámci projektovej činnosti a mobilít s inými fakultami.
Ohlas na svoj spôsob vyučovania získavajú pedagógovia od študentov v rámci anonymných dotazníkov, ktorých
bližšia analýza je uvedená v texte.
Informačné systémy
Študenti a vyučujúci využívajú akademický informačný systém AIS, prostredníctvom ktorého študenti získavajú
prehľad nielen o jednotlivých predmetoch (hodnotenie, termíny skúšok a podobne), záverečných prácach, ale sú
informovaní aj o rôznych náležitostiach štúdia prostredníctvom oznamov jednotlivých vyučujúcich (napr. zmena
konzultačných hodín, aktivity a pod.). Rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky, konzultačné hodiny vyučujúcich,
oznamy týkajúce sa činnosti fakulty, ako aj ďalšie informácie sú študentom dostupné aj na internetovej stránke
fakulty. Pedagogickí pracovníci využívajú akademický informačný systém AIS na zadávanie a aktualizovanie
informačných listov predmetov, termínov skúšok v jednotlivých predmetoch, hodnotenia študentov,
zverejňovanie oznamov pre študentov a podobne.
Evalvácia kvality poskytovanej výučby a vyučujúcich jednotlivých predmetov študentmi sa na TF KU
uskutočňuje v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení násl. predpisov
a podľa smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi. Možnosť vyjadriť svoj názor
formou anonymného skupinového dotazníka majú študenti dvakrát ročne (na konci zimného a letného semestra).
Vyjadrujú sa ku kvalite poskytovaného vzdelávania v jednotkách študijného programu.
Hodnotenie vyučujúcich bolo realizované na konci semestra formou dotazníkov, ktoré boli študentom rozdané
počas prednášok. Za letný semester 2011/2012 bolo hodnotených 59 vyučujúcich a celkovo bolo odovzdaných
1058 dotazníkov. Za zimný semester 2012/2013 bolo hodnotených 65 vyučujúcich. Celkovo bolo odovzdaných 836
dotazníkov.
V dotazníkoch ocenili študenti kvalitu pedagógov, ich pripravenosť na vyučovací proces, ako aj kvalitu
poskytnutého materiálu potrebného k zvládnutiu daného predmetu.
V dotazníkoch študenti zvlášť vyzdvihli tieto pozitíva:
Explicitne zdôraznili nasledujúce pozitíva výučby a vyučujúcich:
 Ústretovosť a ľudský prístup
 Odbornosť a profesionálny prístup
 Prepájanie teórie s praxou
 Vytváranie priestoru pre akademickú diskusiu
 Využívanie nových informačných technológií pri prednáškach (power-point, interaktívna tabuľa,
internet)
 Kvalitné vedenie seminárov s dôrazom na riešenie aktuálnych spoločenských otázok
Medzi slabšie stránky vyučovacieho procesu a pedagógov podľa sledovaného prieskumu patrí:
 Monotónnosť prednášok
 Čítanie prednášok
 Odbočovanie od témy
 Vysoká náročnosť prednášok, ktorá sa stáva nezrozumiteľnou
 Vysoké požiadavky na absolvovanie predmetu (referáty, priebežné hodnotenie, záverečná skúška)
V roku 2012 bolo ku dňu 31.10. zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 43 študentov, 19
študentov štúdium zanechalo a 5 študenti štúdium prerušili. Štandardnú dĺžku štúdia prekročilo 22 študentov.
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12.3 Kvalita výskumnej a umeleckej činnosti
Zameranie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ sa dotýka aj hodnotenia
výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume. V rámci realizácie aktivity bol vytvorený systém vnútorného
hodnotenia jednotlivých súčastí KU z hľadiska výsledkov vo výskume. Vytvorený systém má nasmerovať
vedecké tímy na riešenie doterajšieho problému vzájomného porovnávania výsledkov v rôznych oblastiach
výskumu aj vo vzťahu k medzinárodnej a svetovej špičke.
V roku 2012 bol uskutočnený audit existujúcich modelov hodnotenia kvality VŠ vo vede a výskume. V súčasnosti
na Slovensku ide o: hodnotenie kvality vedy a výskumu na VŠ zo strany MŠ SR za účelom delenia dotácie;
hodnotenie kvality vedy a výskumu v rámci akreditačného procesu jednotlivých študijných programov, resp.
v rámci komplexnej akreditácie VŠ; hodnotenie kvality vedy a výskumu zo strany agentúry ARRA. Za účelom
oboznámenia sa so systémom hodnotenia výsledkov vo výskume boli zrealizované návštevy a transfer skúseností
v nasledovných univerzitách - Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Poľsko, UJEP Ústí nad Labem ČR,
Univerzita Debrecen, Maďarsko, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR, Katolícka univerzita v Lille, Francúzsko,
University of West England, Bristol, Veľká Británia, University of Central Lancashire, Preston, Veľká Británia).
Vykonaná bola analýza východiskových podmienok a zmapovanie súčasného stavu KU v oblasti hodnotenia
kvality vedy a výskumu. Bola zrealizovaná analýza modelov hodnotenia (odmeňovania a motivovania)
vedeckých pracovníkov KU z hľadiska ich inšpirácie modelmi uvedenými v predchádzajúcom bode (výročná
cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť, smernice dekanov fakúlt o odmeňovaní vedeckých zamestnancov za
výsledky vo vede a výskume, iniciatíva povinného vytvorenia a aktualizácie, sledovania a práce s „Listom
vedeckého záujmu“, kritériá na habilitačné a inauguračné konania v oblasti výsledkov vo vede a výskume),
zhodnotiť motivačný potenciál jednotlivých foriem odmeňovania.
Na základe získaných analýz a poznatkov projektový tím navrhol vlastný systém hodnotenia výsledkov útvarov
a kolektívov univerzity v oblasti výskumu, vrátane metodiky systému, nastavenia jednotlivých procesov, zberu
a systému hodnotiacich ukazovateľov. V prvej etape tvorby návrhu sa objektivizovali hodnotiace ukazovatele
podľa oblastí výskumu. V druhej etape tvorby sa získané výsledky nastavili na jednotlivé súčasti a útvary
univerzity podľa zamerania oblastí ich výskumu na úroveň jednotlivých katedier. Navrhnutý systém vytvorí
predpoklady na kreovanie vedecko-výskumných kolektívov, zameraných na zvyšovanie kvality vo vede
a výskume so zameraním na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, na široké spektrum
výskumných problémov v rámci jednotlivých oblastí výskumu, na interdisciplinárnu spoluprácu, a najmä na
zacielenie vedecko-výskumnej práce KU na integrálny rozvoj ľudskej osoby a spoločnosti. Navrhnutý systém bol
ešte pred overením za účelom zlepšenia parametrov a doladenia od prezentovaní na pracovných workshopoch
vybranej vzorke jednotlivých skupín zamestnancov podieľajúcich sa na výskume podľa jednotlivých
špecifikovaných oblastí výskumu.
Overením v praxi sa zhodnotí fungovanie nastaveného návrhu systému hodnotenia výsledkov súčastí, útvarov
a kolektívov univerzity vo výskume na úrovni katedier univerzity. Do overenia systému hodnotenia kvality bola
za účelom objektivizácie zapojená aj tretia strana so skúsenosťami s overovaním takýchto systémov –
VIVAEDUCA. Na základe vyhodnotenia fungovania systému v procese overenia je možné jeho záverečné
doladenie a následné zavedenie do praxe.
Od novembra 2012 sa začala realizácia aktivity 3.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej
nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v hodnotení výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume.
Na základe overeného systému hodnotenia súčastí a útvarov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskume
a pravidelného monitorovania výsledkov výskumu bude možné odstrániť informačnú nerovnosť vo vzťahu
univerzity k verejnosti týkajúcej sa hodnotenia súčastí a útvarov univerzity z hľadiska výsledkov vo výskume.
Ďalším nástrojom, ktorého úlohou je podporovať vedeckú činnosť na KU a oceniť vysokoškolských učiteľov KU
za vybrané výkony, ktoré sú najviac oceňované v pravidlách hodnotenia vysokých škôl a dosiahnuté výsledky v
oblasti výskumu a umenia je Cena rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť, ktorá sa udeľuje každoročne
vysokoškolským učiteľom KU v troch kategóriách: profesor, , docent, odborný asistent s PhD. (ArtD., CSc., DrSc.).
V roku 2012 bola táto cena udelená týmto vysokoškolským učiteľom:
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Tabuľka 54 Kategória odborný asistent s PhD.
Pavol Labuda, PhD.

Filozofická fakulta KU

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

Pedagogická fakulta KU

PhDr. Marek Forgáč, PhD.

Teologická fakulta KU

PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.

Fakulta zdravotníctva KU

Tabuľka 55 Kategória docent
doc. ThDr. Petr Caban, PhD.

Filozofická fakulta KU

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

Pedagogická fakulta KU

doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.

Teologická fakulta KU

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Fakulta zdravotníctva KU

Tabuľka 56 Kategória profesor
prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, Ph.D.

Filozofická fakulta KU

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Pedagogická fakulta KU

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Teologická fakulta KU

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Fakulta zdravotníctva KU
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY)
Dear academicians, dear readers,
as the rector of The Catholic University in Ružomberok I submit an annual report on its activities in 2012. On this
occasion, it is appropriate to look back at what these 365 days of the last calendar year has brought.
It is a great honour for me to state once again the progress of The Catholic University in Ružomberok. For each
educational institution that wants to be truly excellent, it is extremely necessary to ensure a quality education for
every student. The number of prospective and current students of our university certifies that we are sought-after
school, but this number reflects a commitment to each teacher, scientist and researcher that in their daily work
has to have in mind a consistent preparation of students for their next professional practice. Our aim is not only to
shape mind, but also heart of everyone who comes into contact with us, either as a student, visitor, parent, friend,
supporter. That is why I am glad, that many valuable spiritual events took place at university in 2012. As
Christians we are called to dialogue with the world in which we live – and such activities are an opportunity as
the wealth of our faith to offer to an unbeliever audience via accessible form.
As a university, we aim to constantly improve the quality of the provided education. Our positions in the
domestic and international assessments are certain quality indicators. With great pleasure we welcome
information about taking seventh place among 33 evaluated Slovak universities in the World Academies Rank. In
the global ranking the university ranked in the first half, on the 3 807 place from the 9 800 colleges and
universities around the world and from 2 450 European assessed. Let us encourage this result to further fruitful
work. In addition to many other goals and plans, especially in the areas of excellence and quality, I see as a
common desire and priority of the university the completion of its new University Library, which will serve
students, teachers and people interested from the public. Just in 2012, we were able to make progress in the
construction, although we encountered a complication, but in 2013, this is nothing to prevent the successful
completion of an exceptional work. The opening of the new library will be a great moment, especially when we
realize that the libraries – as the sources of information, science, culture and values – are not built anymore today.
Construction of a new library will join our university and Slovakia with countries such as France, Ireland,
Germany, Britain, Poland and Switzerland, where they complete the construction, reconstructions or extension of
libraries in these moments.
In 2012 the university started with the project of The Catholic University College which wants to give our
students the intellectual and spiritual extension of their regular higher education in Ružomberok. I believe that
the first academic year of the College will end successfully and from September 2013, the College will welcome
other candidates.
It is clear that The Catholic University in Ružomberok actually lives dynamically, quickly and creatively. I wish it
to maintain its dynamism, and to be the place where, in addition to receiving a quality education, quality
interpersonal relationships can experience and gain inspiriting examples and spiritual power. In all, let our
university praise Almighty God and becomes a space where his perfect love dwells. Finally, I express gratitude to
all of you for the Year 2012; I take pleasure in our cooperation. In the year 2013, I highlight again the mission of
The Catholic University in Ružomberok, which is shaping the mind and the heart. With joy, deliberation and
peace.

prof. Tadeusz Zasȩpa, PhD.,
rector
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PRÍLOHY
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2012:
Novelizovaný Organizačný poriadok KU bol schválený 4.3.2013 a nadobudne účinnosť dňom 5.3.2013.
Dlhodobý zámer bol prerokovaný 7.11.2012 a schválený 5.2.2013.
Kolektívna zmluva na rok 2013 bola podpísaná 10.10.2012, účinnosť nadobudne od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Štipendijný program KU v RK bol schválený 7.3.2012 a účinnosť nadobudol 8.3.2012.
Smernica rektora č.6/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku
2012/2013 bola vydaná 12.12.2011, účinnosť nadobudla 1.9.2012 do 31.8.2013.
Organizačný poriadok UK KU bol schválený 1.9.2012 a nadobudol platnosť dňa 3.9.2012.
Knižničný a výpožičný poriadok bol schválený 28.8.2012 a nadobudol platnosť dňa 1.9.2012.
Aktuálne a platné vnútorné predpisy v úplnom znení sú zverejnené na internetovej stránke www.ku.sk, v sekcii
Úradná nástenka.
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Tabuľková príloha
k výročnej správe o činnosti
vysokej školy

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012
Denná forma

Externá forma

Fakulta

Stupeň
štúdia

Pedagogická

1

2001

14

1127

7

3149

2

439

6

617

7

1069

0

0

0

0

0

1+2
3

občania SR

cudzinci

občania SR

Spolu

cudzinci

83

9

111

64

267

2523

29

1855

78

4485

1

678

2

0

0

680

2

226

1

0

0

227

1+2

0

0

0

0

0

3

47

1

11

2

61

951

4

11

2

968

1

218

2

208

2

136

1+2

145

3

21

Spolu Pedagogická fakulta
Filozofická

Spolu Filozofická fakulta
Teologická

Spolu Teologická fakulta

277
5

428
1

1

414
151

35

15

71

520

7

521

16

1064

1

597

1

100

3

701

2

0

0

140

5

145

1+2

0

0

0

0

0

3

4

0

2

0

6

Spolu Fakulta zdravotníctva

601

1

242

8

852

1

3494

19

1435

10

4958

2

801

7

1034

13

1855

1+2

145

5

1

0

151

3

155

10

159

81

405

4595

41

2629

104

7369

Zdravotníctva

spolu podľa stupňov

Spolu Katolícka univerzita

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona
Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma
Stupeň

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

4450

3886

3250

2717

3128

3513

2

731

1560

1270

925

938

808

1+2

1035

679

279

184

152

150

55

57

124

169

176

165

6271

6182

4923

3995

4394

4636

3
Spolu

Externá forma
Stupeň

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

4462

2938

1679

1637

1651

1445

2

823

760

833

1459

1465

1047

1+2

518

136

81

9

1

1

3

201

195

214

259

243

240

Spolu

6004

4029

2807

3364

3360

2733

V dennej aj v externej forme spolu
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

8912

6824

4929

4354

4779

4958

2

1554

2320

2103

2384

2403

1855

1+2

1553

815

360

193

153

151

3

256

252

338

428

419

405

12275

10211

7730

7359

7754

7369

Spolu

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona
Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v
akademickom roku 2011/2012
Fakulta

Stupeň
štúdia

Pedagogická

Spolu

cudzinci

280

2

480

2

277

1

501

1

780

1+2

0

0

0

0

0

3

28

1

9

6

44

502

3

790

9

1304

1

146

1

0

0

147

2

103

0

0

0

103

1+2

0

0

0

0

0

3

8

0

8

0

16

257

1

8

0

266

1

57

1

140

1

199

2

77

1

252

5

335

1+2

26

0

0

0

26

3

8

0

8

3

19

168

2

400

9

579

1

60

0

81

5

146

2

0

0

108

3

111

1+2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

60

0

189

8

257

1

460

3

501

8

972

Spolu Fakulta zdravotníctva
Spolu podľa stupňov

občania SR
1

Spolu Teologická fakulta
Zdravotníctva

cudzinci

197

Spolu Filozofická fakulta
Teologická

občania SR

Externá forma

1

Spolu Pedagogická fakulta
Filozofická

Denná forma

2

457

2

861

9

1329

1+2

26

0

0

0

26

3

44

1

25

9

79

987

6

1387

26

2406

Spolu Katolícka univerzita

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona
Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v
roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných odborov

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

755

1139

1004

768

538

1,5

0,8

0,7

0,7

215

232

197

186

122

1,1

0,9

0,7

0,6

spoločenské a behaviorálne vedy

330

460

334

278

201

1,4

0,8

0,7

0,6

žurnalistika a informácie

40

66

50

50

28

1,7

1,0

0,6

0,7

ekonómia a manažment

170

281

271

216

159

1,7

0,8

0,7

0,9

nelekárske zdravotnícke vedy

255

599

590

383

225

2,3

0,6

0,6

0,9

1765

2777

2446

1881

1273

1,6

0,8

0,7

0,7

Spolu

Externá forma
Podskupina študijných odborov

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

340

491

387

337

267

1,4

0,9

0,8

0,8

25

7

4

4

4

0,3

1,0

1,0

0,2

spoločenské a behaviorálne vedy

140

175

99

71

56

1,3

0,7

0,8

0,4

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

170

204

134

114

85

1,2

0,9

0,7

0,5

žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

75

40

40

13

7

0,5

0,3

0,5

0,1

750

917

664

539

419

1,2

0,8

0,8

0,6

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

% z celkového
počtu
% z celkového % z celkového % z celkového
prihlášok
počtu účasti počtu prijatia počtu zápisov

Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

4

4

4

4

0,2

0,3

0,4

0,5

1

1

1

0

0,4

0,5

0,5

0,0

spoločenské a behaviorálne vedy

6

5

5

5

0,9

1,2

1,4

1,9

nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

2

2

1

1

0,3

0,3

0,3

0,4

13

12

11

10

0,4

0,4

0,5

0,6

Spracovala: Bc. Jarmila Bellová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

205

264

233

175

160

1,3

0,8

0,9

0,8

58

37

29

26

26

0,6

0,9

1,0

0,4

spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

215

195

174

124

108

0,9

0,7

0,9

0,5

35

30

28

28

26

0,9

1,0

0,9

0,7

ekonómia a manažment

100

44

44

32

25

0,4

0,7

0,8

0,3

40

7

7

0

0

0,2

0,0

0,0

0,0

653

577

515

385

345

0,9

0,7

0,9

0,5

nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Externá forma
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

280

365

308

281

239

1,3

0,9

0,9

0,9

30

26

25

22

22

0,9

0,9

1,0

0,7

spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

180

199

198

152

142

1,1

0,8

0,9

0,8

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

100

79

79

61

45

0,8

0,8

0,7

0,5

nelekárske zdravotnícke vedy

120

80

80

57

49

0,7

0,7

0,9

0,4

710

749

690

573

497

1,1

0,8

0,9

0,7

Spolu

Podskupina študijných
odborov

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
%z
celkového
počtu
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis

Počet
prihlášok

%z
%z
celkového
celkového
počtu účasti počtu prijatia

%z
celkového
počtu
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

411

389

389

385

65,3

71,9

85,3

96,5

52

43

43

16

82,5

79,6

89,6

33,3

spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

249

239

229

81

63,2

64,2

83,0

32,4

29

28

28

26

96,7

100,0

100,0

100,0

99

99

76

59

80,5

80,5

81,7

84,3

ekonómia a manažment
nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Podskupina študijných
odborov

65

65

50

48

74,7

74,7

87,7

98,0

905

863

815

615

68,3

71,6

85,1

73,0

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
%z
celkového
%z
%z
Počet
počtu
celkového
celkového
prihlášok
prihlášok
počtu účasti počtu prijatia
Účasť
Prijatie
Zápis

%z
celkového
počtu
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

1

1

1,6

1,9

2,1

2,1

spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

2

2

2

2

0,5

0,5

0,7

0,8

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

11

9

7

8,9

8,9

9,7

10,0

ekonómia a manažment
nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

2

2

2

2

2,3

2,3

3,5

4,1

16

16

14

12

1,2

1,3

1,5

1,4

Spracovala: Bc. Jarmila Bellová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

Plánovaný
počet

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

9

26

24

9

9

2,9

0,4

1,0

1,0

9

18

18

5

5

2,0

0,3

1,0

0,6

22

46

43

22

22

2,1

0,5

1,0

1,0

3

10

10

2

2

3,3

0,2

1,0

0,7

nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Počet
prihlášok

2

3

3

2

2

1,5

0,7

1,0

1,0

45

103

98

40

40

2,3

0,4

1,0

0,9

Externá forma
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

9

9

9

9

9

1,0

1,0

1,0

1,0

humanitné vedy

12

16

14

12

12

1,3

0,9

1,0

1,0

spoločenské a behaviorálne
vedy

33

50

45

36

36

1,5

0,8

1,0

1,1

žurnalistika a informácie

3

0

0

3

2

0,0

0,0

0,7

0,7

nelekárske zdravotnícke vedy

4

4

4

2

2

1,0

0,5

1,0

0,5

61

79

72

62

61

1,3

0,9

1,0

1,0

Spolu

Podskupina študijných
odborov

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
%z
celkového
počtu
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis

Počet
prihlášok

%z
%z
celkového
celkového
počtu účasti počtu prijatia

%z
celkového
počtu
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy

18

16

5

5

51,4

48,5

27,8

27,8

15

15

6

6

44,1

46,9

35,3

35,3

spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie

35

34

19

19

36,5

38,6

32,8

32,8

8
1

8
1

4
1

3
1

80,0
14,3

80,0
14,3

80,0
25,0

75,0
25,0

77

74

35

34

42,3

43,5

34,3

33,7

nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
%z
celkového
%z
%z
Počet
počtu
celkového
celkového
prihlášok
prihlášok
počtu účasti počtu prijatia
Účasť
Prijatie
Zápis

%z
celkového
počtu
zápisov

3

3

3

3

8,6

9,1

16,7

16,7

6

6

6

6

17,6

18,8

35,3

35,3

14

14

14

14

14,6

15,9

24,1

24,1

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

23

23

23

12,6

13,5

22,5

22,8

Spracovala: Bc. Jarmila Bellová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/20012)
Počet študentov

Počty študentov
z toho počet študentov,

Forma štúdia
stupeň

Denná forma

1

21

165

136

90

0

42

0

4

36

18

23

1+2

19

0

19

0

0

4

0

4

3

6

0

5

1

6

0

0

6

380

0

378

2

31

205

154

123

1

1321

1255

59

7

5

192

200

77

2

1310

1273

25

12

15

356

304

178

1

0

1

0

0

0

0

0

247

156

10

81

14

18

13

22

2879

2684

95

100

34

566

517

277

1

1634

1255

371

8

26

357

336

167

2

1352

1273

67

12

19

392

322

201

1+2

20

0

20

0

0

4

0

4

3

253

156

15

82

20

18

13

28

3259

2684

473

102

65

771

671

400

3
Spolu externá forma

Spolu

ktorým bolo
školné
znížené

42

1+2

Obe formy spolu

ktorým bolo
školné
odpustené

Počet
Počet
žiadostí o žiadostí o
zníženie odpustenie
školného školného

2

Spolu denná forma
Externá forma

ktorým vznikla
ktorým vznikla
ktorým vznikla
cudzincov,
povinnosť
v ak. roku
povinnosť
ktorí
uhradiť školné
2011/2012
uhradiť školné za prekročenie uhrádzajú
povinnosť
v externej forme štandardnej
školné
uhradiť školné
dĺžky štúdia
313
0
312
1

Spracovala: Soňa Hamzová, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom
akademickom roku k 31.12.2012
Akademický rok začatia štúdia

Podskupina študijných odborov

Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010 2008 / 2009 2007 / 2008 2006 / 2007

ekonómia a manažment

1.

denná

1%

1%

75%

77%

72%

76%

ekonómia a manažment

1.

externá

2%

0%

74%

79%

71%

73%

ekonómia a manažment

2.

denná

0%

94%

95%

97%

91%

100%

ekonómia a manažment

2.

externá

0%

92%

99%

95%

88%

spoloč. a behaviorálne vedy

1.

denná

0%

2%

83%

81%

86%

83%

spoloč. a behaviorálne vedy

1.

externá

2%

2%

78%

86%

91%

86%

spoloč. a behaviorálne vedy

2.

denná

0%

93%

94%

93%

97%

100%

spoloč. a behaviorálne vedy

2.

externá

1%

93%

96%

100%

96%

95%

spoloč. a behaviorálne vedy

3.

denná

0%

0%

65%

100%

80%

80%

spoloč. a behaviorálne vedy

3.

externá

0%

15%

27%

58%

50%

63%

učit., vychováv. a pedag. vedy

1.

denná

1%

3%

49%

69%

69%

64%

učit., vychováv. a pedag. vedy

1.

externá

0%

2%

70%

83%

71%

učit., vychováv. a pedag. vedy

2.

denná

0%

84%

96%

94%

učit., vychováv. a pedag. vedy

2.

externá

3%

94%

87%

78%

učit., vychováv. a pedag. vedy

3.

denná

0%

0%

35%

86%

100%

50%

učit., vychováv. a pedag. vedy

3.

externá

0%

6%

19%

13%

39%

33%

humanitné vedy

1.

denná

1%

0%

49%

63%

51%

57%

humanitné vedy

1.

externá

0%

97%

50%

95%

80%

73%

humanitné vedy

1.+2.

denná

3%

3%

8%

0%

8%

40%

humanitné vedy

1.+2.

externá

50%

100%

100%

40%

humanitné vedy

2.

denná

0%

89%

81%

90%

100%

0%

humanitné vedy

2.

externá

0%

84%

95%

100%

100%

humanitné vedy

3.

denná

0%

0%

38%

25%

60%

89%

57%

Podskupina študijných odborov

Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010 2008 / 2009 2007 / 2008 2006 / 2007

humanitné vedy

3.

externá

25%

33%

7%

18%

57%

32%

žurnalistika a informácie

1.

denná

3%

3%

82%

84%

70%

78%

žurnalistika a informácie

2.

denná

0%

100%

96%

96%

100%

50%

žurnalistika a informácie

3.

denná

0%

0%

27%

100%

100%

100%

žurnalistika a informácie

3.

externá

0%

0%

0%

0%

58%

63%

nelekárske zdravotnícke vedy

1.

denná

0%

0%

49%

72%

73%

83%

nelekárske zdravotnícke vedy

1.

externá

0%

0%

84%

82%

89%

85%

nelekárske zdravotnícke vedy

2.

denná

0%

56%

100%

98%

89%

nelekárske zdravotnícke vedy

2.

externá

0%

85%

99%

95%

99%

nelekárske zdravotnícke vedy

3.

denná

0%

nelekárske zdravotnícke vedy

3.

externá

0%

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

96%

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s
akademickým rokom 2010/2011
V roku 2011/2012
Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES

NŠP

iné (CEEPUS,
NIL, ..)
0
150,25

PF

48

65,25

FF

59

274

3

TF

13

27,75

FZ

10

Spolu

130

Fyzický počet
prijatých
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov
programy ES

NŠP

iné (CEEPUS,
NIL, ..)
0
6,5

38

111,5

4

14

66,5

0

0

0

2,5

4

17,25

0

0

27

0

0,25

2

10

0

0

394

3

157

58

205,25

0

6,5

V roku 2010/2011
Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES

Fyzický počet
prijatých
študentov

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobomesiacov, prijatých študentov
programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

PF

18

78,25

0

1

10

58

0

0

FF

39

71,25

5

21

12

85,5

0

0

TF

19

39,75

0

29

40

18,75

0

0,13

FZ

10

30

0

0

2

10

0

0

Spolu

86

219,25

5

51

64

172,25

0

0,13

44

174,75

-2

106

-6

33

0

6,37

51,2

79,7

-40,0

207,8

-9,4

19,2

0,0

4900,0

Rozdiel 2012 a 2011
Rozdiel v %

Spracovala: Mgr. Michaela Moldová - Chovancová, koordinátorka mobilít KU
Zodpovedný: doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2012
Meno a priezvisko

Dátum
začiatku
konania

Študijný odbor

P.č.
1.

Jacek Neumann

Katolícka teológia

Dátum
predloženia
ministrovi

30.9.2011

V tom počet
žiadostí mimo
vysokej školy

Inauguračné konanie

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2012

1

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012

0

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012

1

Počet inak skončených konaní

0

- zamietnutie

1

- stiahnutie
- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov

Priemerný vek uchádzačov
1

52

Spracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., prorektor pre výskum a umenie KU

1

Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)

12.11.2012 nie

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012
Meno a priezvisko

P.č.

Študijný odbor

Dátum začiatku
konania

Dátum udelenia
titulu

Zamestnanec vysokej
školy (áno/nie)

1.

Dr Dorota Ruskiewicz

Sociálna práca

12.1.2012

23.5.2012

nie

2.

PaedDr. Monika Ostrowska, PhD.

Sociálna práca

20.2.2012

23.5.2012

nie

3.

PhDr. Lýdia Lešková, PhD.

Sociálna práca

1.12.2011

23.5.2012

áno

4.

Dr Roman Jusiak

Odborová didaktika

11.11.2011

13.6.2012

nie

5.

Dr Francizska Wawro

Sociálna práca

11.11.2011

13.6.2012

nie

6.

PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

Odborová didaktika

13.4.2012

20.6.2012

áno

7.

Dr Ilona Žeber - Dzikowska

Sociálna práca

7.11.2011

20.6.2012

nie

8.

Dr Leszek Ploch

Sociálna práca

3.1.2012

20.6.2012

nie

9.

PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Sociálna práca

29.2.2012

13.11.2012

nie

10.

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Sociálna práca

27.2.2012

13.11.2012

nie

11.

Dr Anna Weissbrot Koziarska

Sociálna práca

21.2.2012

13.11.2012

nie

12.

Dr. Czeslaw Galek

Katolícka teológia

14.11.2011

27.6.2012

nie

13.

Dr. Wojciech František Podlecki

Katolícka teológia

27.2.2012

27.6.2012

nie

V tom počet žiadostí
mimo vysokej školy

Habilitačné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2012

3 SP, 1 OD, 1 KT

4

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012

6 SP, 4 OD

8

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012

9 SP, 2 OD, 2 KT

11

- zamietnutie

1 Sp, 2 OD

3

- stiahnutie

1 SP, 1 OD

2

Počet inak skončených konaní

- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov
13

Priemerný vek
49,77

Spracoval a za správnosť zodpovedá: doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., prorektor pre výskum a umenie KU

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2012

Funkcia

Priemerný
počet
uchádzačov,
Priemerný
ktorí v čase
počet
výberového
uchádzačov na
konania neboli
obsadenie
v pracovnom
pozície
pomere s
vysokou
školou

Počet
výberových
konaní

Priemerná
dĺžka
uzatvorenia
pracovnej
zmluvy na
dobu určitú

Počet zmlúv
uzatvorených
na dobu
neurčitú

Počet konaní
bez
uzatvorenia
zmluvy

Počet konaní,
Počet konaní, kde bol
do ktorých sa
prihlásený vš učiteľ,
neprihlásil
ktorý opätovne
žiaden
obsadil to isté miesto
uchádzač

Profesora

26

1,042

0,035

3,215

0

1

1

22

Docenta

27

1,073

0,183

3,177

0

0

0

15

Ostatné

52

2,328

0,579

3,151

0

1

1

35

105

1,7

0,3

3,2

0

2

2

72

Spolu

Počet miest obsadených bez výberového konania
Prepočítaný
Zamestnanec
Fyzický počet
počet
VŠ učiteľ nad 70 rokov
Ostatní
Spolu

0

0

39
39

25,01
25,01

Spracovala a za správnosť zodpovedá: Mgr. Marta Ondrejková, personálna manažérka KU

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2012

Fakulta

Spolu

Profesori,
docenti s
DrSc.

PF

221,27

28,55

62,95

0

117,65

Ostatní
učitelia bez
vedeckej
hodnosti
12,12

FF

63,79

9,5

11,5

0

36,93

5,86

TF

57,63

9,75

10

0

26,03

11,85

FZ

35,5

4

15

0

12,9

3,6

Spolu
Podiel v %

Ostatní
učitelia s
DrSc.

Ostatní
učitelia s
PhD, CSc.

378,19

51,8

99,45

0

193,51

33,43

100

13,7

26,3

0,0

51,2

8,8

13,69

26,08

0,52

49,72

9,96

0,0

0,2

-0,5

1,4

-1,1

Podiel v % v 2011
Rozdiel 2012 - 2011

Docenti, bez
DrSc.

100,0

Spracovala a za správnosť zodpovedá: Mgr. Marta Ondrejková, personálna manažérka KU

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s
akademickým rokom 2010/2011
V roku 2011/2012
Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
programy ES

Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobodní, prijatých zamestnancov
programy ES

iné (CEEPUS, NIL,
..)

NŠP

PF

83

245

29

259

97

253

0

255

FF

26

47

0

313

33

78

302

35

TF

27

87

0

54

11

31

0

38

FZ

9

57

0

0

9

36

0

24

145

436

29

626

150

398

302

352

Spolu
V roku 2010/2011

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

programy ES

Počet osobodní, prijatých zamestnancov
Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

programy ES

iné (CEEPUS, NIL,
..)

NŠP

PF

69

155

0

753

40

209

0

0

FZ

21

28

0

801

11

49

0

1

TF

22

50

0

350

18

49

0

12

FZ

6

40

0

0

6

36

0

0

118

273

0

1904

75

343

0

13

27

163

29

-1278

75

55

302

339

22,9

59,7

0,0

-67,1

100,0

16,0

0,0

2607,7

Spolu
rozdiel
rozdiel v %

Spracovala: Mgr. Michaela Moldová - Chovancová, koordinátorka mobilít KU
Zodpovedný: doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych
prácach predložených na obhajobu v roku 2012

Záverečná
práca

Počet
predložených
záverečných
prác

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác

Počet
obhájených

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác (odborníci
z praxe)

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác bez PhD.

Bakalárska

1009

984

357

124

83

Diplomová

1375

1352

381

93

115

Dizertačná

94

78

55

0

0

Rigorózna

160

101

58

0

8

Spolu

2638

2515

851

217

206

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011
V roku 2012

Kategória
fakulta

ACA, ACB,
BAA, BAB,
AAA, AAB,
BCB, BCI, EAI,
ABA, ABB
CAA, CAB,
EAJ

FAI

ADC, BDC

ADD, BDD

CDC, CDD

Ostatné

Spolu

PF

53

72

46

37

8

0

1124

1340

FF

12

4

6

3

5

0

287

317

TF

11

19

23

0

0

0

336

389

FZ
Spolu

2

5

8

1

0

0

193

209

78

100

83

41

13

0

1940

2255

V roku 2011
Kategória
fakulta
PF

ACA, ACB,
AAA, AAB,
BAA, BAB,
ABA, ABB BCB, BCI, EAI,
CAA, CAB,
25
30

FAI

ADC, BDC

ADD, BDD

CDC, CDD

Ostatné

Spolu

28

9

2

0

622

716

5

0

237

270

FF

8

12

6

2

TF

12

14

21

1

252

300

FZ

3

4

7

0

0

0

151

165

Spolu

48

60

62

12

7

0

1262

1451

30

40

21

29

6

0

678

804

62,5

66,7

33,9

241,7

85,7

0,0

53,7

55,4

Rozdiel
Rozdiel v %

Počty kategórií boli generované 20. 3. 2013 a sú v nich zahrnuté všetky zaevidované záznamy v období od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012.
Spracovala: Mgr. Dana Kočibálová, PhDr. Hana Mačalová, poverené pracovníčky UK KU
Zodpovedná: RNDr. Soňa Hlinková, PhD., riaditeľka UK KU

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok
2012 a porovnanie s rokom 2011
V roku 2012
Kategória fakulta

Z**

Y**

X**

PF

83

50

TF

4

17

87

67

Spolu

38

38

V roku 2011
Kategória fakulta

Z**

Y**

X**

PF

45

20

TF

5

16

Spolu

50

36

11

Rozdiel

37

31

27

74,0

86,1

245,5

Rozdiel v %

Spracovala: Mgr. Dana Kočibálová, poverená pracovníčka UK KU
Zodpovedná: RNDr. Soňa Hlinková, PhD., riaditeľka UK KU
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných
k 1.9.2012
1. stupeň
Jazyky

Skratka
titulu

Učiteľstvo hudobného
d/e
umenia a cirkevná hudba

S

Bc.

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia a spev

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia v kombinácii

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii

d/e

S

Bc.

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Pedagogická fakulta

Forma

Fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Študijný odbor
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Učiteľstvo výtvarného
umenia v kombinácii

d/e

S

Bc.

S

Bc.

S

Bc.

S

Bc.

Učiteľstvo informatiky v
d/e
kombinácii
Učiteľstvo matematiky v
d/e
kombinácii
Učiteľstvo biológie v
d/e
kombinácii

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo geografie v
kombinácii

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo chémie v
kombinácii

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo ruského
jazyka a literatúry v
kombinácii

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry v
kombinácii

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.4. Pedagogika

Pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.5. Predškolská a elementárna
pedagogika

Predškolská a
d/e
elementárna pedagogika

S

Bc.

Pedagogická fakulta,
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči

1.1.5. Predškolská a elementárna
pedagogika

Predškolská a
elementárna pedagogika
d/e
sociálne
znevýhodnených skupín

S

Bc.

Pedagogická fakulta,
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči

1.1.6. Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých

S

Bc.

d/e

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

1.1.7. Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika

d/e

S

Bc.

3.1.14. Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

3.1.14. Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

3.1.14. Sociálna práca

Rozvojová pomoc
a misijná práca

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta,
Inštitút Štefana Nahálku v 3.3.15. Manažment
Poprade

Manažment

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.1.6 Politológia

Politológia

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.1.9 Psychológia

Psychológia

d

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.29 Neslovanské jazyky a
literatúra

Anglický jazyk pre
komerčnú prax

d/e

A

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Nemecký jazyk a kultúra d/e

N

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.27 Slovenský jazyka a literatúra

Jazyk a kultúra
Slovenska

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.6 Religionistika

Religionistka

d

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.7 História

História

d/e

S

Bc.

Fakulta
Pedagogická fakulta.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
Pedagogická fakulta,
Inštitút Andreja
Radlinkého v Dolnom
Kubíne
Pedagogická fakulta,
Inštitút Viktora
Trstenského v Starej
Ľubovni
Pedagogická fakulta

Fakulta

Študijný odbor

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

d/e

A

Bc.

d/e

N

Bc.

d/e

S

Bc.

d/e

S

Bc.

d/e

S

Bc.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii

d

S

Bc.

Študijný program
Učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry v
kombinácii
Učiteľstvo nemeckého
jazyka a literatúry v
kombinácii
Učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry v
kombinácii
Učiteľstvo histórie v
kombinácii
Učiteľstvo filozofie v
kombinácii

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta
pracovisko Bratislava

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta
pracovisko Spišská
Kapitula

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo filozofie v
kombinácii

d/e

S

Bc.

Učiteľstvo etickej
výchovy v kombinácii

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

Teologická fakulta Košice

Fakulta

Teologická fakulta Košice

Teologická fakulta Košice

Študijný odbor
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Bc.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.4 Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.6 Urgentná zdravotná
starostlivosť

Urgentná zdravotná
starostlivosť

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.2 Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.7 Fyzioterapia

Fyzioterapia

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie
d/e
metódy v zdravotníctve

S

Bc.

Študijný odbor

Študijný program

Jazyky

Skratka
titulu

Učiteľstvo hudobného
d/e
umenia a cirkevná hudba

S

Mgr.

Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje

S

Mgr.

2. stupeň
Fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Forma

d/e

Fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Študijný odbor
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.5. Predškolská a elementárna
pedagogika

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Učiteľstvo hudobného
umenia a spev

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo výtvarného
umenia

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo hudobného
umenia v kombinácii

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo výtvarného
umenia v kombinácii

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo informatiky v
kombinácii
Učiteľstvo matematiky v
kombinácii
Učiteľstvo biológie v
kombinácii
Učiteľstvo geografie v
kombinácii
Učiteľstvo chémie v
kombinácii
Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Pedagogická fakulta

1.1.6. Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých

d/e

S

Mgr.

Pedagogická fakulta

3.1.14. Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

3.1.14. Sociálna práca

Sociálna práca vo
verejnej správe a sociálne d/e
služby

S

Mgr.

Pedagogická fakulta,
Inštitút Štefana Nahálku v 3.3.15. Manažment
Poprade

Manažment

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

Psychológia

d

S

Mgr.

Fakulta

Pedagogická fakulta

3.1.9 Psychológia

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Filozofická fakulta

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

2.1.7 História

História

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry v
kombinácii

d/e

A

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo nemeckého
jazyka a literatúry v
kombinácii

d/e

N

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry v
kombinácii

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo histórie v
kombinácii

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie v
kombinácii

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii

d

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta
pracovisko Bratislava

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo filozofie v
kombinácii

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo etickej
výchovy v kombinácii

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Mgr.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

Mgr.

Fakulta zdravotníctva

7.4.4 Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

d/e

S

Mgr.

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta
pracovisko Spišská
Kapitula

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Pedagogická fakulta

3.1.14. Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

PhD.

Pedagogická fakulta

1.1.10. Odborová didaktika

Teória vzdelávania
náboženskej výchovy

d/e

S

PhD.

Fakulta
Teologická fakulta Košice

Teologická fakulta Košice

Teologická fakulta Košice

Teologická fakulta Košice

Spojený 1. a 2. stupeň

3. stupeň

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Pedagogická fakulta

1.1.10. Odborová didaktika

Didaktika hudby

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

2.1.9 Slovenské dejiny

História

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

2.1.2. Systematická filozofia

Systematická filozofia

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

3.2.2. Teória a dejiny žurnalistiky

teória a dejiny
žurnalistiky

d/e

S

PhD.

Teologická fakulta Košice

2.1.13. Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

ThLic.,
PhD.

Teologická fakulta Košice

2.1.13. Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

PhD.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Charitatívna a misijná
práca

d/e

S

PhD.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

PhD.

Spracovala: Ing. Oľga Patoprstá, referentka pre vzdelávanie KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie
platnosti priznaného práva k 31.12. 2012
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta

Stupeň

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Dátum odňatia
práva alebo
Skratka titulu
skončenia
platnosti

Pedagogická fakulta

prvý

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo fyziky v
kombinácii

d

S

Bc.

31.8.2012

Pedagogická fakulta

prvý

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo fyziky v
kombinácii

e

S

Bc.

31.8.2012

Pedagogická fakulta

druhý

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo chémie v
kombinácii

d

S

Mgr.

31.8.2012

Pedagogická fakulta

druhý

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo chémie v
kombinácii

e

S

Mgr.

31.8.2012

Pedagogická fakulta

druhý

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia

d

S

Mgr.

31.8.2012

Pedagogická fakulta

druhý

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia

e

S

Mgr.

31.8.2012

Teologická fakulta

druhý

2.1.13 Učiteľstvo náboženskej
výchovy

Katolícka teologia

d

S

Mgr.

31.8.2012

Teologická fakulta

druhý

2.1.13 Učiteľstvo náboženskej
výchovy

Katolícka teologia

e

S

Mgr.

31.8.2012

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2012

Fakulta

Odbor

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika

Filozofická fakulta

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky

Teologická fakulta

2.1.13 Katolícka teológia

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie
platnosti priznaného práva k 31.12.2012
Pozastavené práva
Fakulta

Odbor

Dátum pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta

Odbor

Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

Spracovala: Mária Mojšová, referentka pre sociálne štipendiá KU
Zodpovedná: prof. Jana Moricová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie KU

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2012

P. č.

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

1

PF

APVV

G

D

Bella, Pavel, doc.
APVV-0625-11
RNDr., PhD.

2

PF

APVV

G

D

SK-CZ-0063-11

3

PF

APVV

G

D

4

PF

APVV

G

Názov projektu

Nová syntéza vývoja reliéfu
Západných Karpát - príprava
databázypre testovanie kľúčových
hypotéz

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

Poznámky
a doplňujúce
informácie

2012 - 2015

6 317,00 €

- €

Kucík, Štefan,
PaedDr., PhD.

Slovenské a české krajanské hnutie v
2012 - 2013
USA

1 991,00 €

- €

SK-CZ-0168-11

Slabeycius, Juraj,
prof. RNDr., CSc.

Príprava a charakterizácia
kompozitov s polymérnou matricou – 2012 - 2013
elastomér, reaktoplast

- €

- €

PF KU
spoluriešiteľ

D

SK-CZ-0195-11

Slabeycius, Juraj,
prof. RNDr., CSc.

Charakteristika špeciálnych skiel s
využitím fyzikálnych metód

2012 - 2013

- €

- €

PF KU
spoluriešiteľ

Krušinská,
Martina, PaedDr.,
PhD., Bošelová,
Marta, PaedDr.

2009 - 2012

50 125,00 €

- €

2009 - 2011

3 410,94 €

2012 - 2014

10 000,00 €

- €

2012 - 2014

30 000,00 €

- €

5

PF

ASFEU OPVaV

G

D

ITMS
26220220039

6

PF

ASFEU OPVaV

G

D

ITMS
26220220040

7

PF

Fond Ladislava Pyrkera,
G
n.f.

D

FPL/15.11/14

8

PF

Fond Ladislava Pyrkera,
G
n.f.

D

FPL/15.11/12

Objavovanie strateného v čase
(Umenie a remeská etnografického
charakteru regiónov Liptova a
Oravy)
Implementácia a prenos výsledkov
Zahradníková,
výskumu slovenskej sakrálnej hudby
Zuzana, PaedDr.
do umeleckej činnosti v
Mgr. art., PhD.
akademickom prostredí
Výskum techniky hry na organe s
mechanickou hracou traktúrou v
Akimjak,
oblasti cirkevnej hudby
Amantius, prof.
Research in Playing of Organ
ThDr. PhDr., PhD.
Equipped with Mechanised Tracker
Action in the Field of Church Music
Výskum doktorandov PF KU v
študijnom odbore Pedagogika a
Odborová didaktika
Dlugoš, František,
Research of Doctoral Students of
prof. PaedDr.,
Faculty of Education CU
PhD.
Ružomberok in the Scientific Study
Programme of Pedagogy and
Didactics

v roku 2012
- € prišla záverečná
platba

P. č.

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

PF

Fond Ladislava Pyrkera,
G
n.f.

D

10

PF

KEGA

G

D

11

PF

KEGA

G

D

010TTU-4/2012

12

PF

KEGA

G

D

012KU-4/2011

13

PF

KEGA

G

D

042KU-4/2011

14

PF

KEGA

G

D

047KU-4/2011

15

PF

KEGA

G

D

034KU-4/2011

PF

KEGA

G

D

Názov projektu

Výskum doktorandov PF KU v
študijnom odbore Sociálna práca
Žilová, Anna, prof. Research of Doctoral Students of
FPL/15.11/13
PhDr., PhD.
Faculty of Education CU
Ružomberok in the Scientific Study
Programme of Social Work
Podpora výučby matematiky
Billich, Martin,
001UJS-4/2011
pomocou voľne dostupných
RNDr., PhD.
matematických softvérov

9

16

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

2012 - 2014

30 000,00 €

- €

2011 - 2013

1 379,00 €

- €

Gazdíková, Viola, Tvorby a overovanie využitia
2012 - 2014
PaedDr., PhD.
virtuálnychexkurzií na strednej škole

3 449,00 €

- €

2011 - 2013

8 591,00 €

- €

2011 - 2013

6 033,00 €

- €

2011 - 2013

4 698,00 €

- €

2011 - 2013

5 896,00 €

- €

002KU-4/2011

Rozvíjanie prírodovednej
Rochovská, Ivana, gramotnosti vo vysokoškolskej
2011 - 2013
PaedDr., PhD.
príprave študentov odboru
Predškolská elementárna pedagogika

2 578,00 €

- €

Rozbor príčin nízkeho záujmu a
neobľúbenosti predmetov
2012 - 2014
matematika a fyzika na základných a
stredných školách

6 132,00 €

- €

Musica nova spiritualis

3 735,00 €

- €

Hochel, Peter,
Duchovná tvorba Antona Aschnera
PaedDr., Mgr. art,
(1732 - 1793)
PhD.
Európske hodnoty a kultúrne
Jablonský, Tomáš,
dedičstvo - nová výzva pre
doc. PaedDr.,
vzdelávanie v základných a
PhD., m. prof. KU
stredných školách
Kľuska, Branislav, E-learningové vyučovanie
ThDr., PhD.
teologických disciplín
Melicherčíková,
Možnosti motivačných a
Danica, doc.
projektových aktivít a gymnáziálnom
PaedDr., PhD.
učive chémie

17

PF

KEGA

G

D

032KU-4/2012

Slabeycius, Juraj,
prof. RNDr., CSc.

18

PF

KEGA

G

D

027KU-4/2012

Zahradníková,
Zuzana, PaedDr.
Mgr. art., PhD.

2012 - 2014

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

2010 - 2012

- €

- €

Hypogénne jaskyne na Slovensku:
speleogenéza a morfogenetické typy

2012 - 2014

4 783,00 €

- €

Babezióza na Slovensku

2012 - 2015

5 799,00 €

4 139,00 €

2010 - 2013

- €

- €

2012 - 2014

2 570,00 €

- €

2011 - 2013

1 876,00 €

- €

2012

3 000,00 €

- €

Z

1/09/KP/2011

Metody výchovy detí s mentálnym
postihnutím v sieti špeciálnych
školských zariadení
2011 - 2014
Metody wychowania dzieci
z upośledzeniem umysłowym w sieci
specjalnych placówek szkolnych

3 200,00 €

- €

Z

190986-LLP-1Kolibová, Daniela, MASON / Mainstream SocioCultural
2010-1-GR2011 - 2013
doc. PhDr., PhD. Dynamics to enhance NLLLS
KA1KA1ECETB

10 194,20 €

- €

PF

VEGA

G

D

2/0125/10

20

PF

VEGA

G

D

1/0030/12

21

PF

VEGA

G

D

2/0113/12

22

PF

VEGA

G

D

2/0068/10

23

PF

VEGA

G

D

1/0008/12

24

PF

VEGA

G

D

1/0966/11

25

PF

Ambasciata d´Italia

G

Z

MAE Cap.
2619/2012

27

PF

EDUCARIO sp. z o.o.
Lodz

PF

Education, Audiovisual
& Culture Executive
G
Agency (EACEA)

G

Adamko,
Rastislav, doc.
ThDr. ArtLic.,
PhD., m. prof. KU
Bella, Pavel, doc.
RNDr., PhD.
Komárek, Karel,
Ing., PhD.
Stollárová,
Nadežda, doc.
RNDr., CSc., m.
prof. KU

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

Pramene stredovekej hudby
cirkevných knižníc na Slovensku

19

26

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Podiel synúzie podrastu a vybraných
druhov živočíchov na
geobiochemických cykloch v lesných
ekosystémoch
Voltampérometrická detekcia
Tomčík, Peter,
environmentálne významných látok
doc. Ing., PhD.
pomocou uhlíkových štruktúr
Interekleziálne relácie latinských a
Zubko, Peter, prof. byzantských katolíkov na
PhDr. ThDr., PhD. východnom Slovensku do vzniku
Prešovskej eparchie
Implementácia interaktívnych metód
Sabolová Princic,
výučby talianského jazyka a kultúry
Dagmar, doc.
na Pedagogickej fakulte KU v
PhDr., CSc.
Ružomberku

Tarajčáková,
Edita, Ing., PhD.

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

28

29

30

31

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Kategoryzacja wychowania przez
drame na wydziałach
Akimjaková,
pedagogicznych na Słowacji i
Beáta, PaedDr.,
w Polsce Kategorizácia vyučovania 2011 - 2014
PhD.
dramatickej výchovy na
pedagogických fakultách na
Slovensku a v Poľsku
Výskum nápevov a medzispevov v
rímsko-katolíckej liturgii na
Slovensku po Druhom vatikánskom
koncile a ich komparácia s nápevmi v
Akimjak,
krajinách strednej Európy
Amantius, prof.
2009 - 2012
Recherche des airs sur les entreThDr. PhDr., PhD. chants dans la liturgie catholique
romaine en Slovaquie après le
Concile Vatican II et leur
comparaison avec les airs dans les
pays d´Europe Centrale

PF

Fundacia Rozwoju
Zasobov Ludzkich,
Lodz

G

Z

1/IX/P/2011

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIG-EU/PKr/09.01/10

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
G
ECONOMIC
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIG-EU/PKr/11.65/12

Zvyšovanie výkonnosti výrobných
Budaj, Pavol, Ing., procesov
PhD.
Augmentation de l'efficacité des
processus de production.

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

EEIG-EU/PKr/10.03.10

Z

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

- €

- €

3 000,00 €

- €

2012 - 2014

400,00 €

- €

Obete totalitných represálií v 20.
storočí na území severného
Slovenska a význam ich utrpenia pre
formujúce sa európske spoločenstvo
Dlugoš, František,
Les victimes des répressions du
2010 - 2013
prof. PaedDr. PhD.
régime totalitaire du 20e siècle dans
le nord de la Slovaquie et le sens de
leur souffrance pour la construction
de la Communauté européenne

5 300,00 €

- €

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

32

33

34

35

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

EEIG-EU/PKr/11.72/12

Výskum v oblasti vývoja Web 2.0
Technológií pre potreby Malých a
stredných podnikov v oblasti
Turizmu
Gunčaga, Ján, doc.
La recherche dans le domaine du
PaedDr., PhD.
développement des technologies
Web 2.0 pour les besoins des petites
et moyennes entreprises dans le
domaine du tourisme

EEIG-EU/PKr/11.63/12

Élements universels de la valeur et
de la culture, leurs manifestations
spécifiques dans le temps et l´espace
Jablonský, Tomáš,
européen en contexte de la formation
doc. PaedDr.,
2011 - 2013
continue Univerzálne prvky hodnoty
PhD., m. prof. KU
a kultúry, ich špecifické prejavy v
európskom časopriestore v kontexte
celoživotného vzdelávania

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIG-EU/PKr/10.02.10

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
G
ECONOMIC
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIGKomárek, Karel,
EU/P.Kr/10.04.
Ing., PhD.
10

Z

Z

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Janigová, Emília,
doc. PhDr., PhD.

Výskum sociálnych služieb v
podmienkach globalizácie a tvorby
štandardov kvality pre Slovensko v
rámci Európskej únie
Recherche
sur les services sociaux dans les
conditions de globalisation et
création des standards de qualité
pour la Slovaquie dans le cadre de
l´Union européenne
Vademecum komunikačných a
prezentačných zručností pre
začínajúcich vedeckých a
pedagogických pracovn
Vademecum of the communication
and presentation skills for young
scientific and pedagogic workers

2012-2015

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

4 000,00 €

- €

3 000,00 €

- €

2010 - 2013

6 000,00 €

- €

2010 - 2013

- €

- €

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

36

37

38

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIG-EU/PKr/10.01.10

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

EEIG-EU/PKr/11.62/12

PF

Fundation of European
Economic Interest
Grouping EUROPEAN
G
ECONOMIC
CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

39

PF

MERCI, s.r.o

G

Z

40

PF

MERCI, s.r.o

G

Z

EEIG-EU/PKr/11.69/12

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Výskum potrieb v organizáciách
verejnej správy a tvorba vzdelávacích
plánov pre zvýšenie znalostnej
politiky na Slovensku v porovnaní s
podobnými programami v Európskej
Pekarčík, Ľubomír, únii
prof.
Recherche sur les besoins dans
2010 - 2013
ThDr.PaedDr.
l´administration publique et la
PhDr., PhD.
création de projets éducatifs pour
accroître la politique des
connaissances en Slovaquie en
comparaison avec des programmes
du même type dans l’Union
européenne
Zmeny postojov k vykonávaným
aktivitám s prihliadnutím na telesný
rozvoj a všeobecnú pohybovú
výkonnosť mládeže vo veku 14 - 18
Sedláček, Jaromír,
2010 - 2013
rokov
doc. PaedDr., PhD.
Activités physiques: changements à
l’égard du développement physique
et des performances sportives des
jeunes de 14 à 18 ans

Tkačik, Štefan,
RNDr., PhD.

Stollárová,
CZNadežda, doc.
EU/P.Kr/11.02.
RNDr., CSc., m.
20
prof. KU
CZKubatka, Peter,
EU/P.Kr/10.01.
doc. RNDr., PhD.
20

Trieda Lebesgueovsky
integovatených funkcií a Kluvánkov
integrál
2012-2015
Classe des fonctions intégrables au
sens de Lebesgue et l’intégrale de
Kluvánek

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

5 000,00 €

- €

700,00 €

- €

4 000,00 €

- €

Strategické metodické postupy
separace při přípravě nativních a
trvalých přeparátů

2011 - 2013

- €

- €

Statiny v kombinaci s dalšími
farmaky v prevenci experimentální
karcinogeneze prsu

2010 - 2012

- €

- €

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

41

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

PF

Scientia - ARS Edukatio,
Miedzynarodowa
Fundacja, Krakow

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

G

Z

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

SAE-Gr.-10/10- Janigová, Emília,
P.SK
doc. PhDr., PhD.

Výskum sociálneho podnikania v
cezhraničnej spolupráci medzi
regiónmi Orava, Liptov, Spiš a
Malopoľskými
2010 - 2013
Badania przedsiębiorczości
społecznej we współpracy
transgranicznej pomiędzy regionami
Orawa, Liptów, Spisz i Małopolska

Prírodovedná gramotnosť ako
aktivizujúca zložka elementárnej
Rochovská, Ivana, pedagogiky na Slovensku a v Poľsku
KBP/1/IX/2011
2011 - 2014
PhDr., PhD.
Umiejętność przyrodnicza jako
istotny element pedagogiki
elementarnej na Słowacji i w Polsce
Nižnanský,
Branislav, doc.
PLRazem dla zrównoważonej turystyki
RNDr., CSc.
SK/BES/IPP/II/
Spolu pre trvalo udržateľný cestovný 2011 - 2012
(koordinátor
38
ruch
projektu za
slovenskú stranu)
Marťák, Michal,
Politický katolicizmus v slovenskom 1.1.20111/0620/11
PhDr., PhD.
agrárnom hnutí
31.12.2013
Zeleňák, Eugen,
Naratívny realizmus a
1.1.20111/0172/11
Mgr., PhD.
konštruktivizmus
31.12.2013
Volek, Peter, prof.
1.1.20111/0167/11
Sloboda človeka a determinizmus
Dr. phil. fac. theol.
31.12.2013
Olekšák, Peter,
Socializačné a desocializačné vplyvy 1.1.20111/0948/11
prof., PhD.
médií na rodinné prostredie
31.12.2013
Online výkladový slovník
Olekšák, Peter,
1.1.2011048KU-4/2011
žurnalistickej a náboženskej
prof., PhD.
31.12.2013
terminológie pre žurnalistov

PF

Spolka Oswiatova
Fronimos sp. Z o.o. ,
Lodz

G

Z

43

PF

Unia Europejska.
Europejski Fundusz
Rozvoju Ragionalnego,
PL - SK 2007 - 2013

G

Z

44

FF

VEGA

G

D

45

FF

VEGA

G

D

46

FF

VEGA

G

D

47

FF

VEGA

G

D

48

FF

KEGA

G

D

49

FF

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky

G

D

MKPaedDr. Edita
3840/2012/4.5.2 Príhodová, PhD.

50

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

G

Z

FDP 2828-1

42

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Pavol Labuda,
PhD.

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

957,83 €

- €

1 000,00 €

- €

- €

- €

1 716,00 €

- €

1 756,00 €

- €

1 433,00 €

- €

2 484,00 €

- €

8 507,00 €

- €

Výber z poézie Janka Silana

21.5.201231.12.2012

2 000,00 €

- €

Strategic Scenario Planning Research

01.01.201131.12.12

4 000,00 €

- €

Poznámky
a doplňujúce
informácie

PF KU
spoluriešiteľ

P. č.

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

51

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

G

Z

AFRP 2828-2

Ján Hrkút, PhD.

52

FF

Nederlandse Taalunie

G

Z

201.10304

53

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

G

Z

54

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

G

55

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

56

FF

Clementa,
Dusseldorf/SRN

57

FF

58

FF

59

FF

60

FF

61

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

01.01.201131.12.12

3 500,00 €

- €

doc. Adam Bžoch,
Nederlandistik 4
PhD.

01.02.201231.11.12

2 500,00 €

- €

BP 2828-4

Dana Baláková,
PhD.

Bible and Christianity in Phraseology

01.05.201130.04.12

3 500,00 €

- €

Z

UM 2828-5

Jana Kaščáková,
PhD.

Understanding Myth

01.05.201109.12.12

4 000,00 €

- €

G

Z

NARR 2828-3

Eugen Zeleňák,
PhD

Narratologies

01.05.1130.04.13

4 500,00 €

- €

G

Z

LFEP 2828-6

Standardization of the Primary
doc. Marian Kuna,
Research Sources: Bibliotheca
PhD.
Polyglotha

01.03.201115.10.12

10 500,00 €

- €

John Templeton
Foundation via
G
University of Innsbruck

Z

ID♯15571

Pavol Labuda,
PhD., prof. Peter
Volek. PhD.

Divine Foreknowledge, Grace and
Human Freedom

01.09.201131.08.14

1 950,00 €

- €

G

Z

ID♯15637

Pavol Labuda,
PhD.

Realism

01.09.201131.08.14

7 668,00 €

- €

G

Z

443.20112024

Ivan Koniar, PhD. Human Growth Analysis

10 000,00 €

- €

Porticus

G

Z

443.20113123 /
Ján Hrkút, PhD.
21885

35 000,00 €

- €

FF

Stiftung Auxilum,
Zug/Switzerland

G

Z

443.20122037/2
English Academic Writing &
Ivan Koniar, PhD.
1885 #1
Research Skills Development

27.10.201231.8.2015

33 500,00 €

- €

62

FF

Stiftung Auxilum,
Zug/Switzerland

G

Z

443.20122037/2 Jaroslav Nemeš,
1885 #2
PhD.

27.10.201231.8.2015

34 500,00 €

- €

63

FF

Porticus

G

Z

Academic Cooperation between
443.20122015 / doc. Marian Kuna,
Secondary School teachers and
21885
PhD.
Faculty of Arts & Letters CU

31.10.201231.10.2015

120 000,00 €

- €

John Templeton
Foundation,
Philadelphia/USA
Stiftung Auxilum,
Zug/Switzerland

Alumni Feedback and Relink Project

20.10.1119.10.12

Field Specific Post-Doctoral Research 28.2.2012Projects II
31.12.2015

Cultural History

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

64

TF

KEGA

G

D

043KU-4/2012

ThDr. Štefan
Novotný, PhD.

Komentovaná bibliografická online
príručka náuky o rodine

2012

4 542,00 €

- €

65

TF

KEGA

G

D

038KU-4/2011

prof. ThBibl.Lic.
ThDr. Anton
Tyrol, PhD.

Digitálna prezentácia
Kamaldulského prekladu Biblie

2011-2012

8 951,00 €

- €

66

TF

KEGA

G

D

046KU-4/2012

prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.

2012-2014

3 024,00 €

- €

67

TF

KEGA

G

D

041KU-4/2012

doc. ThDr. Ján
Jenčo, PhD.

2012-2014

6 025,00 €

- €

68

FZ KU

KEGA

G

D

017KU-4/2011

PhDr. Katarína
Zrubáková, PhD.

Farmakoterapia seniora z pohľadu
ošetrovateľstva

2011-2012

1 817,00 €

- €

69

FZ KU

KEGA

G

D

039UK-4/2012

PhDr. Helena
Kadučáková,
PhD.,

E-learningové vzdelávanie
v pediatrickom ošetrovateľstve

2012-2013

589,00 €

- €

D

Rizikové faktory kardiovaskulárnych
SEOPMZ-280- prof. MUDr.
ochorení u profesionálnych vojakov
2011-2013
10/2010-OdV Anton Lacko, CSc. OS SR a ich ovplyvnenie záťažovými
situáciami

- €

- €

D

Randomizované dvojito zaslepené
multicentrické klinické skúšanie fázy
3 porovnávajúce Orteronel (TAK 700)
Millenium
prof. MUDr.
plus prednizon s placebom plus
Pharmaceutical
2010-2013
Anton Lacko, CSc. prednizon u pacientov
s, Inc. C21004
s metastatickou kastrácii rezistentnou
rakovinou prostaty bez
predchádzajúcej chemoterapie

6 975,00 €

- €

70

71

FZ KU

FZ KU

MO SR

PPD Slovak Republic,
s.r.o.

G

G

Moderné vysokoškolské učebnice
cirkevných dejín s použitím
informačných technológií
Výskum využívania inovačných
metód v primárnom vzdelávaní
predmetu náboženská výchova a
tvorba nových učebných pomôcok
pre ich implementáciu do
edukačného procesu.

Poznámky
a doplňujúce
informácie

P. č.

72

Poskytovateľ
finančných
Fakulta
prostriedkov (grantová
agentúra, objednávateľ)

FZ KU

EEIG Brusel

Dom
Grant áce
Číslo/
(G)/ob (D)/z
identifikácia
jednáv ahran
projektu
ka (O) ičné
(Z)

G

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
Obdobie
prijatých VŠ
riešenia
na jej účet
projektu (od
v období od 1.1.
- do)
do 31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančný
ch prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1.
do 31.12.
v eur
v kategórii KV

Z

EEIG-EU/PKu/11.15/09

Objectification of the stressful
prof. MUDr.
situation in development of
2009-2012
Anton Lacko, CSc.
pedagogical and educational process

1 200,00 €

- €

The health analysis and way of the
prof. MUDr.
life of Romany people and socially
2009-2012
Anton Lacko, CSc. deprived groups – prevention, health
training, education

1 200,00 €

- €

73

FZ KU

EEIG Brusel

G

Z

EEIG-EU/PKu/11.16/09

74

FZ KU

EEIG Brusel

G

Z

EEIGEU/16.10/12

PhDr. Eva
Moraučíková,
PhD.

Training for Midwives in the Area of
New Strategies and Trends in Labor 2012-2014
Management

1 150,00 €

- €

75

FZ KU

Washington D.C.
Corporation

G

Z

WDSC15.09/12

PhDr. Mária
Lehotská, PhD.,

Training program and guidelines for
health professionals in the field of
2012-2014
perinatal loss

850,00 €

- €

Spracoval a za správnosť zodpovedá : doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., prorektor pre výskum a umenie KU

Poznámky
a doplňujúce
informácie

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2012

P. č.

Fakulta

1

PF

2

3

4

PF

Priezvisko,
Poskytovateľ
Grant
Domáce
meno
finančných
(G)/ob
Číslo/
(D)/zahr
a tituly
prostriedkov
jedná
identifikácia
aničné
zodpovedného
(grantová agentúra,
vka
projektu
(Z)
riešiteľa
objednávateľ)
(O)
projektu

ASFEU OPV

ASFEU OPV

PF

Nadácia Slovenskej
sporiteľne

PF

Data Security
Consulting, s.r.o.

G

G

G

G

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
Poznámky
na jej účet
a doplňujúce
v období od 1.1. do informácie
31.12.
v eur
v kategórii KV

D

Hrnčiar,
ITMS
Miroslav, doc.
26110230016
Ing., PhD.

Posilnenie kultúry kvality na
Katolíckej univerzite v Ružomberku

1.5.2010 30.4.2013

40 000,00 €

- €

D

ITMS
Tkačik, Štefan,
26110230015 RNDr., PhD.

Podpora profesionálneho rastu
doktorandov a skvalitnenie
1.9.2010 podmienok doktorandského štúdia na 31.8.2012
Pedagogickej fakulte KU

125 833,00 €

- €

D

Zmluva o
poskytnutí
peňažného
daru č. Na154-2012

Kaščáková
Silvia, Mgr.

Detská univerzita 2012 "Farby dúhy"

1 500,00 €

- €

D

KU Grant_1/11

Výskum hlavných stresových
Komárek, Karel, faktorov v pracovnom prostredí a
Ing., PhD.
návrh opatrení na ich odstránenie a
prevenciu

2011 - 2013

- €

- €

Prekonávame bariéry v komunikácii

2012 - 2013

- €

- €

Ľudské zdroje - kritický faktor
úspešnosti podniku

2012 - 2014

- €

- €

5

PF

Nadácia Orange

G

D

Pudišová,
Martina, Mgr.,
ŠpB 668/2012
Hrčová, Jana,
Mgr.

6

PF

Vydavateľstvo
Michala Vaška

G

D

VMV 01/12

Budaj, Pavol,
Ing., PhD.

2012

P. č.

Fakulta

Priezvisko,
Poskytovateľ
Grant
Domáce
meno
finančných
(G)/ob
Číslo/
(D)/zahr
a tituly
prostriedkov
jedná
identifikácia
aničné
zodpovedného
(grantová agentúra,
vka
projektu
(Z)
riešiteľa
objednávateľ)
(O)
projektu

PF

Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
G
CHAMBER OF
TRADE,
COMMERCE AND
INDUSTRY, Belgium

Z

8

PF

Scientia - ARS Edukatio,
Miedzynarodowa
Fundacja, Krakow

G

9

PF

Visegrad Fund Visegrad University
Studies

G

PF

Washington D.C.
CORPORATION
Incorporated under
the Laws of the
STATE OD OF
DELAWARE

7

10

G

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
Poznámky
na jej účet
a doplňujúce
v období od 1.1. do informácie
31.12.
v eur
v kategórii KV

EEIG-EU/PKr/11.01/11

Meranie a hodnotenie jazykových
kompetencií (používanie
Lalinská, Mária, psychometrických analýz)
PaedDr.
Measurement and Evaluation of
language Competencies (use of
psychometric asnalysis)

2011 - 2013

- €

- €

Z

SAE-Gr.13/11-P.SK

Horváth, Juraj,
PhDr., PhD.

Ideológia jazyka
Ideologia jezyka

2011 - 2013

- €

- €

Z

61100019

Nižnanský,
Branislav, doc,
RNDr., CSc.

Specyfika i turystyczna atrakcyjność
wybranych regiónow krajów
wyszehradzkich

2012 - 2015

- €

- €

Z

Plávková
WDSC/USA- Tináková,
11/01.13/01 Aurélia,
PaedDr., PhD.

Moderné metódy cudzojazyčnej
edukácie v škole
2011 - 2013
Modern Methods of Foreign language
education in School

- €

- €

PF KU
spoluriešiteľ

P. č.

Fakulta

Priezvisko,
Poskytovateľ
Grant
Domáce
meno
finančných
(G)/ob
Číslo/
(D)/zahr
a tituly
prostriedkov
jedná
identifikácia
aničné
zodpovedného
(grantová agentúra,
vka
projektu
(Z)
riešiteľa
objednávateľ)
(O)
projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii BV

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
Poznámky
na jej účet
a doplňujúce
v období od 1.1. do informácie
31.12.
v eur
v kategórii KV

rektorát

HUBERT
MONS.JOZEF, VIA
DI TORRE ROSSA
68, ROMA

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dary a granty na podporu výstavby
UK

2012

12

rektorát

CATHOLIC
UNIVERSITY
RUZOMBEROK,
OPERATING
ACCOUNT 1230 W
34TH ST CH ICAGO

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dary a granty na podporu výstavby
UK

2012

13

rektorát

RENOVABIS E.V.

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dary a granty na podporu výstavby
UK

2012

14

rektorát

LADIES
PENNSYLVANIA
SLOVAK
CATHOLIC UNION

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Grant na podporu výstavby UK

2012

1 203,31 €

- €

15

rektorát

neznámy darca

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dary a granty na podporu výstavby
UK

2012

80,28 €

- €

16

rektorát

tuzemské
zbierky

G

D

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dary a granty na podporu výstavby
UK

2012

- €

207 975,79 €

17

rektorát

SAAIC

G

Z

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

ERASMUS

2012

205 087,20 €

- €

11

dary

a

- €

701,66 €

- €

9 985,00 €

- €

200 000,00 €

Priezvisko,
Poskytovateľ
Grant
Domáce
meno
finančných
(G)/ob
Číslo/
(D)/zahr
a tituly
prostriedkov
jedná
identifikácia
aničné
zodpovedného
(grantová agentúra,
vka
projektu
(Z)
riešiteľa
objednávateľ)
(O)
projektu

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
Poznámky
na jej účet
a doplňujúce
v období od 1.1. do informácie
31.12.
v eur
v kategórii KV

P. č.

Fakulta

18

rektorát

SAAIC

G

D

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

ERASMUS

2012

22 227,00 €

- €

19

rektorát

KU v Ružomberku,
neinvestičný fond

G

D

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Príspevok na činnosť UK

2012

50 000,00 €

- €

20

rektorát

KU v Ružomberku,
neinvestičný fond

G

D

prof. Tadeusz
Zasepa, Ph.D.

Dar na vydavateľskú činnosť vydávanie časopisu KURIER KU

Zmluva č.
2012/1

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Objem
dotácie/finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii BV

750,00 €
2012

21

rektorát

ASFEU

G

D

ITMS
prof. Tadeusz
26250120035 Zasepa, Ph.D.

Rozvoj informatizácie vzdelávania a
vzdelávacej infraštruktúry KU v
Ružomberku

Spracoval a za správnosť zodpovedá : doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., prorektor pre výskum a umenie KU

2012

-

26 547,61 €

€

2 390 183,59 €

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012
Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

YYV

Rastislav Adamko

Adventný koncert

YYV

Rastislav Adamko

Adventný koncert

ZYV

Rastislav Adamko

ZYV

Rastislav Adamko

ZYV

Rastislav Adamko

ZYV

Rastislav Adamko

ZXY

Martin Jurčo

Koncert

Ružomberok

3.5.2012

ZZV

Miriam Žiarna

Koncert duchovnej hudby v Kostole Povýšenia sv. kríža v
Ružomberku

Ružomberok

9.5.2012

ZVX

Miriam Žiarna

XVIII. Festival Dni cirkevnej hudby

Piliščaba (Maďarsko)

11.5.2012

ZVX

Miriam Žiarna

XIII. Medzinárodný zborový festival Ad Gloriam Dei

Pinczov (Poľsko)

13.5.2012

ZZV

Miriam Žiarna

Noc múzeí/Nočný koncert v Kostole sv. Kataríny v Kremnici

Kremnica

19.5.2012

ZZV

Miriam Žiarna

Poltár

5.7.2012

YXV

Miriam Žiarna

Terchová

13.7.2012

ZZV

Miriam Žiarna

Nový Smokovec

2.12.2012

ZZV

Miriam Žiarna

Ružomberok

9.12.2012

Sampor

27.11.2011

XZV

Miesto realizácie
Ružomberok, Kostol
Povýšenia sv. Kríža
Kláštor pod Znievom, Farský
kostol

Nočný koncert v Kostole sv. Kataríny v Kremnici, polorecitál Kremnica, Kostol sv. Kataríny
hra na husliach
Chminianská Nová Ves,
Koncert duchovnej hudby, komorný koncert
Farský kostol obrátenia sv.
Pavla
Poltár, Farský kostol sv. Cyrila
Koncert duchovnej hudby, komorný koncert
a Metoda
Ružomberok, Kostol Povýšenia
Koncert duchovnej hudby, komorný koncert
sv. Kríža

Koncert duchovnej hudby v Rímsko-katolíckom kostole
Cyrila a Metoda v Poltári
Koncert z duchovej tvorby slovenských autorov v Kostole sv.
Cyrila a Metoda v Terchovej
2012 Koncert duchovnej hudby vo Farskom kostole sv. Petra a
Pavla
Koncert duchovnej hudby v Kostole Povýšenia sv. kríža v
Ružomberku
Účinkovanie Scholy cantorum v benediktínskom kláštore
Premenenia Pána so spevmi 1. Adventnej nedele

Termín realizácie
4.12. 2011
11.12.2011
19.5.2012

24.6.2012

5.7.2012
9.5.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

YXV

Janka Bednáriková

Vystúpenie Scholy cantorum na Adventnom koncerte

Ružomberok, Jezuitský kostol

4.12.2011

YXV

Janka Bednáriková

Vystúpenie Scholy cantorum na Adventnom koncerte

YZV

Janka Bednáriková

YZV

Janka Bednáriková

Koncert Scholy cantorum

YXV

Janka Bednáriková

Vystúpenie Scholy cantorum na IV. Medzinárodnom festivale
Bratislava
gregoriánskeho chorálu

26.10.2012

YXV

Janka Bednáriková

Vystúpenie Scholy cantorum na Adventnom koncerte

Ružomberok, Jezuitský kostol

9.12.2012

Poďakovanie za lásku (VIII:. ročník)

Terchová, farský kostol

24.4.2012

ZZV

Kláštor pod Znievom, Kostol
sv. Mikuláša
Účinkovanie Scholy cantorum s pôstnymi spevmi a so spevmi Černová, Kostol Ružencovej
Veľkého týždňa
Panny Márie
Žilina – Závodíie

11.12.2011
2.4.2012
31.5.2012

ZZV

Peter Lalinský

Hodový organový koncert

Udiča, farský kostol

23.9.2012

ZZV

Peter Lalinský

Adventný organový koncert

Pružina, farský kostol

16.12.2012

XXV

Ivan Mráz (dirigent)

Koncert duchovnej hudby

Ružomberok

9.5.2012

XXX

Ivan Mráz (dirigent)

XVIII. Piliscsabai Egyházzenei Napok

Piliscsaba (Maďarsko)

11.5.2012

YXX

Ivan Mráz (dirigent)

XIII Międzynarodove Spotkania Chóralne Ad Gloriam Dei

Pińczów (Poľsko)

13.5.2012

XXV

Ivan Mráz (dirigent)

Adventný koncert

Liptovský Mikuláš

2.12.2012

XXV

Ivan Mráz (dirigent)

Adventný koncert

Ružomberok

9.12.2012

XXV

Ivan Mráz (dirigent)

Adventný koncert

Vrícko

16.12.2012

YYV

Zuzana Zahradníková

Adventný koncert

Ružomberok

4.12.2011

ZYV

Zuzana Zahradníková

Adventný koncert

Ružomberok, dirigovanie

4.12.2011

YYV

Zuzana Zahradníková

Adventný koncert

Kláštor pod Znievom

11.12.2011

ZZV

Zuzana Zahradníková

Koncert duchovnej hudby

Ružomberok, dirigovanie

9.5.2012

YYV

Zuzana Zahradníková

Koncert duchovnej hudby

Ružomberok

9.5.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZYV

Zuzana Zahradníková

Nočný koncert v Kostole sv. Kataríny v Kremnici

Kremnica

19.5.2012

ZZZ

Zuzana Zahradníková

Seattle, USA

2.6.2012

YXZ

Zuzana Zahradníková

Seattle, USA

3.6.2012

ZYV

Zuzana Zahradníková

Koncert duchovnej hudby, Farský kostol Obrátenia sv. Pavla

Chminianska Nová Ves

24.6.2012

ZYV

Zuzana Zahradníková

Koncert duchovnej hudby, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Poltár

5.7.2012

ZYV

Zuzana Zahradníková

Záverečný koncert medzinárodnej letnej školy duchovnej
hudby Convivium 2012

Katedrála sv. Martina, Spišská
18.8.2012
Kapitula

ZZV

Zuzana Zahradníková

Pozvané účinkovanie na pontifikálnej bohoslužbe v rámci
Katedrála sv. Martina, Spišská
19.8.2012
medzinárodnej letnej školy duchovnej hudby Convivium 2012 Kapitula

ZZZ

Blanka Pavlovičová

BACH IN DER BOX

HfM, Lipsko (Germany)

8.1.2012

ZZZ

Blanka Pavlovičová

Konzert/ Kammermusik

HfM, Lipsko (Germany)

23.1.2012

ZYV

Blanka Pavlovičová

Svetové premiery v univerzitnej knižnici PU

Univerzitná knižnica PU v
Prešove

7.3.2012

ZZY

Blanka Pavlovičová

ŠTUDIO MLADÝCH

Slovenský rozhlas Košice

13.3.2012

ZYZ

Blanka Pavlovičová

Operný projekt Händel: Ariodante

ZYZ

Blanka Pavlovičová

Operný projekt Händel: Ariodante

ZYZ

Blanka Pavlovičová

Operný projekt Händel: Ariodante

ZYV

Blanka Pavlovičová

Koncert súčasnej tvorby

ZZZ

Blanka Pavlovičová

Wien 1720

Alsópetény (Hungary)

27.5.2012

ZYY

Blanka Pavlovičová

Musica Viva

Bratislava

28.6.2012

ZZZ

Blanka Pavlovičová

BACH IN DER BOX

HfM, Lipsko (Germany)

1.7.2012

Organový koncert Homage to Louis Vierne (Harry and
Myrtle Olson International)
Trinity Sunday Worship (Harry and Myrtle Olson
International)

Schlosstheater Schönbrunn,
Wien (Austria)
Schlosstheater Schönbrunn,
Wien (Austria)
Schlosstheater Schönbrunn,
Wien (Austria)
Gréckokatolícka teologická
fakulta PU

24.3.2012
25.3.2012
26.3.2012
26.4.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava/
SK
katedrála sv. Martina, Spišská
Duchovní hudba baroka
Kapitula
Závěrečný koncert Medzinárodní letní školy duchovní hudby katedrála sv. Martina, Spišská
CONVIVIUM
Kapitula
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
Dóm sv. Martina, Bratislava
Kostol sv. A. Paduánskeho,
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA KOŠICE
Košice
Slovenský rozhlas, Malé
NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA
koncertné štúdio, Bratislava
Sieň rektorov, KU
Koncert doktorandov
Ružomberok
Elisabethkirche Marburg
WEIHNACHTS-ORATORIUM
(Germany)
Elisabethkirche Marburg
WEIHNACHTS-ORATORIUM
(Germany)
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2012

Termín realizácie

ZZY

Blanka Pavlovičová

ZYV

Blanka Pavlovičová

ZYV

Blanka Pavlovičová

ZYY

Blanka Pavlovičová

ZYY

Blanka Pavlovičová

ZZY

Blanka Pavlovičová

ZYV

Blanka Pavlovičová

ZYZ

Blanka Pavlovičová

ZYZ

Blanka Pavlovičová

ZXY

Blanka Pavlovičová

Vianočný koncert

ZYV

Jana Skladaná

Musica et educatio IV. J. S. Bach- Koncert a mol BWV 593

ZYV

Dutková Ľubomíra

MUSICA ET EDUCATIO IV. KONCERT DOKTORANDOV,
Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach, Bist du bei mir,
BWV 508

Sieň rektorov Rektorátu KU v
Ružomberku
SIEŇ REKTOROV, Rektorát
KU v Ružomberku, Námestie
A. Hlinku 60, Ružomberok

YXV

Martina Procházková

Koncert duchovnej hudby

Chminianska Nová Ves

24.6.2012

YXV

Martina Procházková

Koncert slovenskej sakrálnej hudby

Jezuitský kostol
v Ružomberku

9.5.2012

YXV

Martina Procházková

Regionálna súťažná prehliadka speváckych zborov Spišské
zborové dni 2012.

Spišská Nová Ves, Reduta

6.12.2012

YXV

Martina Procházková

Koncert duchovnej hudby.

Jezuitský kostol v Ružomberku 9.12.2012

Vrícko (SK)

10.8.2012
14.8.2012
18.8.2012
29.9.2012
11.11.2012
13.11.2012
20.11.2012
8.12.2012
9.12.2012
16.12.2012
20.11.2012

20. novembra 2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

YXV

Martina Procházková

Koncert duchovnej hudby.

Kostol sv. Bartolomeja, Vrícko 16.12.2012

YVX

Martina Procházková

Ad gloriam Dei, XIII., medzinárodné zborové stretnutia

Pinczów (Poľsko)

YVX

Martina Procházková

18. ročník zborového festivalu „Piliscabianske duchovné dni“ Piliscsaba (Maďarsko)

YVZ

Martina Procházková

YXY

Martina Procházková

ZYY

Zuzana Ondrejková

Symfonicý orchester Slovenského rozhlasu/ Koncert BHS

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: La Traviata

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Carmen

ZYY

Zuzana Ondrejková

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/ 1. abonentný
koncert

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Nabucco

ZYY

Zuzana Ondrejková

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/ Festival Nová
slovenská hudba

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Maria Theresia

ZXY

Zuzana Ondrejková

Koncert doktorandov

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operetné predstavenie: Netopier

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Puritáni

ZYY

Zuzana Ondrejková

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/ 3. abonentný
koncert

Sborový koncert účastníků Mezinárodní letní školy staré
hudby.
Celoslovenská súťažná prehliadka mládežnických zborov
Mládež spieva 2012

Valtice, ČR, Chrám
Nenebevzetí Panny Marie
Dom kultúry, Rimavská
Sobota
Koncertná sieň Slovenskej
filharmónie, Reduta, Medená
3, Bratislava
Nová budova SND, Pribinova
17, Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Slovenský rozhlas, Štúdio 1,
Mýtna 1, Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Slovenský rozhlas, Štúdio 1,
Mýtna 1,
Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Sieň rektorov, Rektorát KU v
Ružomberku
Nová budova SND, Pribinova
17, Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Slovenský rozhlas, Štúdio 1,
Mýtna 1,
Bratislava

Termín realizácie

13.5.2012
11.5.2012
13.7.2012
26.5.2012

1.10.2012

17.10.2012
22.10.2012
24.10.2012
25.10.2012
14.11.2012
16.11.2012
20.11.2011
23.11.2012
24.11.2012
5.12.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

ZYY

Zuzana Ondrejková

Baletné predstavenie: Spiaca krásavica

Nová budova SND, Pribinova
8.12.2012
17, Bratislava

YYV

Zuzana Ondrejková

Vianočný koncert

Jezuitský kostol, Ružomberok

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Nápoj lásky

ZYY

Zuzana Ondrejková

Detská opera: Veľká doktorská rozprávka

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: La Traviata

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operné predstavenie: Nabucco

ZYY

Zuzana Ondrejková

Silvestrovský koncert

ZYY

Zuzana Ondrejková

Operetné predstavenie: Netopier

ZZY

Peter Hochel

Iuventus Canti 2011, Medzinárodná spevácka súťaž Imricha
Godina - korepetícia účastníkov súťaže bez vlastného
klavírneho sprievodu

ZZV

Peter Hochel

CD Magnificat - hudobná dramatugia, odborná supervízia

YZY

Peter Hochel

Vychádzajúce spevácke hviezdy konzervatória spievajú
Mozarta (Mimoriadny koncert Komorného orchestra mesta
Bratislava Cappella Istropolitana) - scenár a sprievodný text

Bratislava (Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca)

YZV

Peter Hochel

YZV

Peter Hochel

Furore (hudobný ohňostroj) - úprava pre spev a komorný
orchester
Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny
(pod záštitou
primátora Bratislavy) – koncertné vystúpenie

Bratislava (Mestské divadlo P.
premiéra 7.3.2012
O. Hviezdoslava)
Bratislava (Mestské divadlo P.
7.3.2012
O. Hviezdoslava)

Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Nová budova SND, Pribinova
17, Bratislava
Historická budova SND,
Gorkého 4, Bratislava
Nová budova SND, Pribinova
17, Bratislava
Nová budova SND, Pribinova
17, Bratislava
Vráble (Základná umelecká
škola, Mestský úrad, Kultúrny
dom)
Ružomberok (Katolícka
univerzita, Ústav hudobného
umenia, vedy a sakrálnej
hudby)

Termín realizácie

9.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
26.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

23.04. - 27.04.2012

11.11

25.3.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

YZV

Peter Hochel

„Keď sa drobné piesenky“
(Záverečný koncert 6.
ročníka
Festivalu mladých umelcov) – koncertné
vystúpenie

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)

18.8.2012

YZV

Peter Hochel

„Queens of the Night“ (koncertný program) - korepetícia

Piešťany (Kúpeľný
ostrov/Balnea Grand)

26.1.2012

YZV

Peter Hochel

„Taliansky večer“ - koncertné vystúpenie

Piešťany (Thermia Palace)

29.9.2012

YXY

Peter Hochel

Slávnostné udeľovanie cien Slovenskej akadémie vied koncertné vystúpenie

XXY

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

Keby som bol vtáčkom (M. Schneider – Trnavský) - úprava
pre spev a komorný inštrumentálny súbor

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)

premiéra 18.08.2012

XXV

Peter Hochel

Keď sa drobné piesenky (M. Schneider – Trnavský) - úprava
pre spev a komorný inštrumentálny súbor

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)

premiéra 18.08.2012

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

Le soir (Ch. Gounod) - úprava pre spev a komorný
inštrumentálny súbor
Libiamo ne´lieti calici (G. Verdi) - úprava pre soprán, tenor
a komorný orchester
Mattinata (R. Leoncavallo) - úprava pre spev a komorný
orchester

Bratislava (Mestské divadlo P.
premiéra 7.3.2012
O. Hviezdoslava)
Bratislava (Mestské divadlo P.
premiéra 7.3.2012
O. Hviezdoslava)
Bratislava (Mestské divadlo P.
premiéra 7.3.2012
O. Hviezdoslava)

Smolenice (Kongresové
centrum SAV)
Bratislava (Slovenská
Jubilemus, exultemus (F. Couperin) - úprava pre chlapčenský
filharmónia, Historická
zbor a symfonický orchester
budova SND)
Ďaleko, široko (M. Schneider - Trnavský) - úprava pre spev
Piešťany (Kongresová sála
a komorný inštrumentálny súbor
Spoločenského centra)
Dio che nell´alma infondere (G. Verdi) - úprava pre tenor,
Bratislava (Mestské divadlo P.
barytón a komorný orchester
O. Hviezdoslava)
Funiculi, Funicula (L. Denza) - úprava pre spev a komorný
Bratislava (Mestské divadlo P.
orchester
O. Hviezdoslava)
Gia nella notte densa (G. Verdi) - úprava pre soprán, tenor
Bratislava (Mestské divadlo P.
a komorný orchester
O. Hviezdoslava)
Joj, cica (I. Kálmán) - úprava pre spev a komorný
Bratislava (Mestské divadlo P.
inštrumentálny súbor
O. Hviezdoslava)

20.6.2012

premiéra 20.12.2011

premiéra 18.08.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

XXV

Peter Hochel

Mikuláš v SNG - koncertné vystúpenie

Bratislava (Slovenská národná
4.12.2011
galéria)

XXV

Peter Hochel

Našim malým oblôčkom (M. Schneider – Trnavský) - úprava
pre spev a komorný inštrumentálny súbor

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

XXV

Peter Hochel

Nesadaj, sláviček (M. Schneider – Trnavský) - úprava pre
spev a komorný inštrumentálny súbor
Non ti scordar di me (E. de Curtis) - úprava pre spev
a komorný orchester
Nôžka (M. Schneider – Trnavský) - úprava pre spev
a komorný inštrumentálny súbor
O Carlo, ascolta... Io moro, ma lieto in core (G. Verdi) - úprava
pre spev a komorný orchester
O mio babbino caro (G. Puccini) - úprava pre spev a komorný
orchester
O, holy Night (A. Adam) - Úprava pre sólo, miešaný zbor
a komorný orchester

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)
Bratislava (Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava)
Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)
Bratislava (Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava)
Bratislava (Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava)
Bratislava (Nová budova
Slovenského národného
Oh, fede negar... Quando le sere al placido (G. Verdi) - úprava divadla)
Bratislava (Mestské divadlo P.
pre spev a komorný orchester
O. Hviezdoslava)
Oráč (M. Schneider – Trnavský) - úprava pre spev a komorný Piešťany (Kongresová sála
inštrumentálny súbor
Spoločenského centra)
Predohra k opere Figarova svadba (W. A. Mozart) - úprava
Bratislava (Mestské divadlo P.
pre komorný orchester
O. Hviezdoslava)
Questa o quella (G. Verdi) - úprava pre spev a komorný
Bratislava (Mestské divadlo P.
orchester
O. Hviezdoslava)
Ružičky (M. Schneider – Trnavský) - úprava pre spev
Piešťany (Kongresová sála
a komorný inštrumentálny súbor
Spoločenského centra)
Sláva šľachetným II (Šľachetný štvorlístok) - úpravy
Liptovský Mikuláš (Dom
evanjelických duchovných piesní pre spev a orchester
kultúry)
Torna a Surriento (E. de Curtis) - úprava pre spev a komorný Bratislava (Mestské divadlo P.
orchester
O. Hviezdoslava)
Tu ca nun chiagne (E. de Curtis) - úprava pre spev a komorný Bratislava (Mestské divadlo P.
orchester
O. Hviezdoslava)

Termín realizácie

premiéra 18.08.2012
premiéra 18.08.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 18.08.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 4.12.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 18.08.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 18.08.2012
premiéra 21.9.2012
premiéra 7.3.2012
premiéra 7.3.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

XXV

Peter Hochel

Una furtiva lagrima (G. Donizetti) - úprava pre spev
a komorný orchester

Bratislava (Mestské divadlo P.
premiéra 7.3.2012
O. Hviezdoslava)

XXV

Peter Hochel

Uspávanka (M. Schneider – Trnavský) - úprava pre spev
a komorný inštrumentálny súbor

Piešťany (Kongresová sála
Spoločenského centra)

premiéra 18.08.2012

XXV

Peter Hochel

V našom dvore na javore (M. Schneider – Trnavský) - úprava Piešťany (Kongresová sála
pre spev a komorný inštrumentálny súbor
Spoločenského centra)

premiéra 18.08.2012

ZVV

Ladislav Onderčin

Koncert doktorandov

Ružomberok

20.november 2012,

YYV

Ján Gabčo

Sv. Cyril a Metod

Skalica

5.7.2012

YYV

Ján Gabčo

Festival Bachovej hudby

Banská Štiavnica

7.7.2012

YYV

Ján Gabčo

Festival Musica Sacra - GAPF

Levoča

21.7.2012

YYV

Ján Gabčo

Pocta Cyrilovi a Metodovi

Martin

7.11.2012

YYV

Ján Gabčo

Pocta Cyrilovi a Metodovi

Ružomberok

7.11.2012

YYV

Ján Gabčo

Doktorandský koncert

Ružomberok

20.11.2012

YYV

Ján Gabčo

Vianočný koncert súrodencov Gabčovcov

Trenčianske Teplice

21.12.2012

YZV

Stefka Palovičová

Komorný spevácky koncert

Sieň rektorov KU

12.4.2012

XXV

Stefka Palovičová

Koncert porotcov pri príležitosti ŠUČ

Sieň rektorov KU

17.4.2012

YZV

Stefka Palovičová

ŠUČ 2012, interpretačná súťaž študentov PF s
medzinárodnou účasťou

Sieň rektorov KU

18.4.2012

YZV

Stefka Palovičová

Bakalársky koncert

Sieň rektorov KU

2.5.2012

YZV

Stefka Palovičová

Diplomový koncert

Sieň rektorov KU

3.5.2012

XXV

Stefka Palovičová

Spevácky koncert

Sieň rektorov KU

3.7.2012

YZV

Stefka Palovičová

Adventný spevácky koncert

Sieň rektorov KU

6.12.2012

YXV

Stefka Palovičová

Koncert duchovnej hudby

Jezuitský kostol v Ružomberku 9.12.2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

YXV

Stefka Palovičová

Interný koncert

Sieň rektorov KU

10.12.2012

YXV

Stefka Palovičová

Koncert pri príležitosti stretnutia ružomberských novinárov a
Galéria Ľ.Fullu v Ružomberku 11.12.2012
spisovateľov „Stretnutie IX.“

YZV

Stefka Palovičová

Vianočné impresie II.

Ružomberok, kino Kultúra

12.12.2012

YXV

Stefka Palovičová

Koncert na záver liturgického roka

Krompachy, Koncertná sála
ZUŠ

29.12.2012

ZYV

Stanislav Šurin

Koncert Ján Silván

Bazilika sv. Mikuláša Trnava

18. 3. 2012

ZYV

Stanislav Šurin

Franz Liszt: Via crucis

Bazilika sv. Mikuláša Trnava

25. 3. 2012

ZXV

Stanislav Šurin

Benefičný koncert

Bazilika sv. Mikuláša Trnava 15. 4. 2012

ZXZ

Stanislav Šurin

Recitál v rámci festivalu VIII wiosenne koncerty muziky
organowej i kameralnej w Pruszkowie

Kostol sv. Kazimiera v
Pruszkowe

YZX

Stanislav Šurin

Harry and Myrtle Olson Organ Days

University Temple United
1.6.2012
Methodist Church Seattle, USA

ZZZ

Stanislav Šurin

Organy Kosiola sw. Anny Varšava, recitál

Kostol sv. Anny vo Varšave

ZZZ

Stanislav Šurin

Internationale Salzburger Orgelkonzerte 2012, recitál

ZZV

Stanislav Šurin

Organové dni v Piešťanoch, koncert

ZZY

Stanislav Šurin

Trnavské organové dni 2012, otvárací koncert

Bazilika sv. Mikuláša Trnava 10.8.2012

ZYV

Stanislav Šurin

Katedrálny organový festival Bratislava

Katedrála sv. Martina v

2. 9. 2012

ZXX

Stanislav Šurin

Organový koncert v Theiss, Rakúsko

Farský kostol v Theiss

16.9.2012

YZZ

Stanislav Šurin

Účinkovanie na soirée so slovenskou literatúrou

ZZZ

Stanislav Šurin

Laacher Orgelkonzerte 2012

Františkánsky kostol,
Salzburg, Rakúsko
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Piešťany

13. 5. 2012

29. 7. 2012
4.8.2012
7. 4. 2012

Galéria Slovenského inštitútu
20. 9. 2012
v Berlíne
Bazilika Maria Laach,
21.9.2012
Nemecko

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZZZ

Stanislav Šurin

Kirchenkonzerte 2012, Ulm

Johann Baptist Kirche Ulm

23.9.2012

ZZZ

Stanislav Šurin

Concerto d´Organo

ZZZ

Stanislav Šurin

Concerto d´Organo

ZYX

Stanislav Šurin

F. Liszt: Requiem

ZZZ

Stanislav Šurin

Musica Sacra Skalica

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

8.2.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

7.3.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

4.4.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

2.5.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

19.5.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

30.5.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

27.6.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

12.9.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

10.10.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

14.11.2012

YYV

Ján Knapík

Čaviareň live, priamy prenos zábavnej relácie v televízii LUX TV LUX

12.12.2012

Chiesa di San Biagio,
Valmorea, Taliansko
Chiesa di Ss. Giovanni e
Ambrogio v Maslianico,
Taliansko
Gyor, Kostol sv. Ignáca
z Loyoly, Maďarsko

30.9.2012

Jezuitský kostol Skalica

28.10.2012

29. 9. 2012

25. 10. 2012

Kategória výkonu

Autor

Názov projektu/umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

YZY

Ján Veľbacký

Slávnostná omša k ukončeniu diecéznej fázy beatifikačného
procesu A. Kolesárovej

Košice

14.2.2012

YZY

Ján Veľbacký

Missa Chrismatis 2012

Košice

5.4.2012

YZY

Ján Veľbacký

Pontifikálna omša k sv. Ondrejovi

Prešov

1.12.2012

YZV

Ján Veľbacký

Koncert

Prešov

3.6.2012

YZV

Ján Veľbacký

Koncert Voces Gregorianae Cassovienses

Košice

2.12.2012

YZV

Ján Veľbacký

Koncert „Ecce Homo"

Kavečany- Košice

25.3.2012

ZXZ

Ján Veľbacký

Koncert ECCE SACERDOS MAGNUS

Marijampolé, Litva

28.7.2012

ZZZ

Ján Veľbacký

Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu – Watou, 11
roč.

Watou, Belgicko

19.5.2012

ZXV

Ján Veľbacký

Koncert zboru Jubilus "Faure - Miserachs"

Košice

29.4.2012

ZXY

Ján Veľbacký

II. Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

Bratislava

26.10.2012

Spracoval a za správnosť zodpovedá : doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., prorektor pre výskum a umenie KU

