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PRÍHOVOR REKTORA
Vážená akademická obec,
milí čitatelia Výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014!
Výročná správa Katolíckej univerzity sumarizuje v niekoľkých častiach výchovu a vzdelávanie, vedeckú činnosť,
zahraničné vzťahy a mobility, ktoré realizovala v roku 2014. Súhrne približuje aj činnosti a aktivity súčastí
univerzity. V časti hospodárenie zverejňuje analýzu výnosov a nákladov v roku 2014, ako aj hospodársky
výsledok.
Súhrnný pohľad na správu a organizáciu univerzity dokumentujú aj prílohy o organizačnej štruktúre, štruktúre
funkčných miest, atď.
Prílohami výročnej správy sú tiež správy o činnostiach fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku: Pedagogickej
fakulty, Filozofickej fakulty, Teologickej fakulty a Fakulty zdravotníctva, ktoré detailne v jednotnej forme
a štruktúre približujú aktivity vo vzdelávacej a vedeckej oblasti. Pre naplnenie svojich cieľov univerzita
zabezpečila celý rad riadiacich, prevádzkových a ostatných úloh, ktoré sú pre ďalší rozvoj univerzity veľmi
dôležité a potrebné. O tomto všetkom sú nasledujúce riadky Výročnej správy.
Osobne, ale rád, by som k tejto Výročnej správe napísal na úvod niekoľko myšlienok „medzi riadkami“.
Keď píšem tieto úvodné slová (11.4.2015, na Vigíliu Druhej veľkonočnej nedele alebo Nedele Božieho milosrdenstva), vo
Vatikáne oznamuje Svätý otec František, že 8. decembra 2015 sa začne v Katolíckej cirkvi Mimoriadny svätý rok
Božieho milosrdenstva. Pápež František v bule Misericordie vultus oznamuje, že tento svätý rok je na to, aby sme
v každodennom živote prežívali milosrdenstvo, ktoré nám Otec neustále udeľuje a vyzýva: „Nechajme sa
v tomto Jubileu prekvapiť Bohom. On nikdy neprestane otvárať dvere svojho srdca, aby nám opakoval, že nás
miluje a chce sa s nami deliť o svoj život. Cirkev mocne pociťuje naliehavú potrebu ohlasovať Božie
milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný vtedy, keď je milosrdenstvo obsahom jej presvedčeného
ohlasovania. Vie, že jej prvou úlohou, najmä vo chvíľach, aké prežívame aj my, plných veľkých nádejí
a silných protirečení, je voviesť všetkých do veľkého tajomstva Božieho milosrdenstva, kontemplujúc
Kristovu tvár.“ (25)
V tomto Jubilejnom roku – pokračuje pápež, nech sa Cirkev stane ozvenou Božieho slova, ktoré mocne
a presvedčivo zaznieva ako slovo a skutok odpustenia, podpory, pomoci a lásky. Nech sa nikdy neunaví
v ponúkaní milosrdenstva a nech je vždy trpezlivá pri potešovaní a odpúšťaní. Nech sa Cirkev stane hlasom
každého muža a každej ženy, a ja dodávam: aj každého študenta, pedagóga, zamestnanca i priaznivca našej
Katolíckej univerzity.
Toto pred nami je potvrdené skúsenosťou prežitého v roku 2014. Rok, ktorý hodnotí predložená Výročná správa,
je so všetkým pozitívnym i negatívnym už pred Božou tvárou. Za to pozitívne sme povinní povedať „Bohu
vďaka“ i ľudské „ďakujem“ všetkým, ktorí nám na ceste života ako súpútnici pomohli a na to, čo ostalo ako
výčitka v našom svedomí, potrebujeme priestor Božieho odpustenia, milosrdenstva a lásky. Tak Božej, ako aj
ľudskej.
Od 1.6.2014 začalo svoju službu nové vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Chcem na tomto mieste
poďakovať predchádzajúcemu vedeniu na čele s pánom rektorom prof. Tadeuszom Zasępom a jeho
spolupracovníkmi, ale rovnako i všetkým pracovníkom rektorátu, vedeniu fakúlt a ich pracovníkom na všetkých
stupňoch ich služby na našej Katolíckej univerzite za vykonanú prácu, ale hlavne za ich vklad do života
univerzity, za tú neviditeľnú službu a obety, prinesené pre napĺňanie jej poslania formácie ducha i mysle, za
hodiny práce, kedy ste nehľadeli na seba, ale na nerušenú prípravu našich študentov, aby si splnili svoj cieľ i sen.
Vám patrí úprimné ľudské „ďakujem“ a uistenie, že Pán nezabudne na nikoho a bude nám všetkým odmenou!
A všetci si prajeme, aby aj rok 2014 bol pripočítaný k našej odmene vo večnosti. Pri ňom – pri Bohu je definitívny
cieľ nášho života, putovania i povolania. Pán nech dá, aby sa tak z jeho milosti i milosrdenstva stalo!
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Po vďake Pánu Bohu i ľuďom za všetko dobré a hodnotné, vykonané na Katolíckej univerzite od jej vzniku,
v retrospektíve, ktorá odhaľuje Božiu dobrotu voči nám, si uvedomujeme i svoju slabosť, ktorá sa prejavila
zlyhaniami a nízkym konaním, nehodným veľkosti povolaného človeka. Urobíme spolu veľa, ak sa už nebudeme
zaoberať len negatívami a nedostatkami minulosti, ale zodpovedne sa zorientujeme v prítomnosti.
Vyznanie viery nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku pri inaugurácií nového akademického roka
2014/2015 nebol len jeho osobný a jednorázový úkon, ale bolo to krédo života viery v živej tradícii Cirkvi, jej rodín
a spoločenstiev, kláštorov, seminárov i univerzít od Bologne počnúc, ba dávno pred ňou. Je to krédo našej
minulosti, potvrdené krvou mnohých svedkov viery i zodratých modlitebných knižiek a ružencov našich starých
mám, ktoré im s láskou vkladáme i do nehybných rúk v truhle ... V tomto vyznaní je prítomná i naša súčasnosť,
i katolicita Katolíckej univerzity, v ktorej je prítomná viera každého z nás. Toto krédo, vyznanie je najväčšou
nádejou pre tých budúcich po nás. Je na nás, aby sme krédo katolicity univerzity zodpovedne žili a podávali ho
v štafete času života ďalej. Aby raz s apoštolom Pavlom sme aj my mohli vyznať: „ ... beh života som dokončil, vieru
som zachoval.“ (2 Tim 4,7)
Preto Katolícka univerzita vyznáva, že Boh je prítomný v jej „gaudium et spes“ – v radosti i nádeji, tak ako je
prítomný i v jej problémoch - bolestiach a ťažkostiach. Cez naše životné krédo svedčime, že stojíme o túto Božiu
potechu, a že ju cez lásku, dobro, odpustenie a nadobudnutý pokoj vieme a chceme šíriť ďalej.
Veríme v cestu vernosti a zodpovednosti požiadavke lásky k Bohu, k blížnym i k svojmu životu. Veríme v cestu
zachovania hodnôt dobra, spravodlivosti a pravdy. Veríme, že Boh odmení našu statočnosť a nedá nám prežiť
ťažkú ľudskú situáciu, ako ju vyjadril s poukazom na ťažké obdobie Hodžovho budovania komunizmu
v Albánsku tiranský arcibiskup: „Budovali sme raj bez Boha a našli sme peklo bez útechy!“
Aj preto si pripomínajme často základnú skalu Katolíckej univerzity, ktorou je Ježiš Kristus a jeho evanjelium, ako
ho v siedmych okruhoch ponúka naša Magna charta:
Katolícka univerzita formuje myseľ a srdce
Katolícka univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať
a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate
Pravdy.
Katolícka univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha.
Katolícka univerzita je fórom slobodného výskumu a otvorenej diskusie.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou.
Kardinál John Henry Newman v diele „Idea univerzity“ zanechal odkaz pre nás:„Aby sa taká univerzita zrodila
medzi nami a v nás, je nevyhnutná účasť nás všetkých. Je potrebné, aby sme vytvárali spoločenstvo ľudí so
záujmom o pravdu a vzdelanie; priestor pre dialóg, diskusiu, priateľské vzťahy a spoločne zdieľanú „lásku
k múdrosti.“
A dnes už svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Ex corde ecclesiae (54) o katolíckych univerzitách zo dňa 15.8.1990
nám pripomína: „Úloha, ktorú Cirkev zveruje s veľkou nádejou katolíckym univerzitám, má veľký kultúrny
a náboženský význam, pretože sa dotýka budúcnosti ľudstva. Obnova, ktorú žiadajú katolícke univerzity, by ich
mala urobiť schopnejšími šíriť Kristovo posolstvo ľuďom, spoločnosti a kultúram: "Každá ľudská - individuálna
a spoločná - skutočnosť je vykúpená Kristom: ľudia sú vykúpení so všetkou svojou činnosťou, ktorej
najvznešenejším a človeku najvlastnejším výrazom je kultúra. Spasiteľské pôsobenie Cirkvi v rámci kultúr sa
uskutočňuje v prvom rade prostredníctvom osôb, rodín a vychovávateľov ... Náš vykupiteľ Ježiš Kristus ponúka
svoje svetlo a svoju nádej všetkým mužom a ženám, ktorí pestujú vedu a umenie, literatúru a nespočetné oblasti
vyvinuté modernou kultúrou. Všetky deti Cirkvi si preto musia byť vedomé svojho poslania a objavovať
možnosti prenikania evanjelia do prevládajúcich mentalít a hodnôt, ktoré inšpirujú rôzne kultúry a z nich
vychádzajúce názory a postoje, a obnovovať ich."
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Aby sa taká univerzita zrodila, presnejšie obnovila, revitalizovala, je potrebné denne ticho a s pokorou budovať
na Katolíckej univerzite spoločenstvo, vzájomnú prajnosť, pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za jej i naše
osobné dobré meno.
Denne prosím Pána a Darcu našich životov i povolania, aby zachoval našu Katolícku univerzitu v dobrej
kondícii – tej ľudskej, intelektuálnej i duchovnej.
Vrúcne poďakovanie za uplynulé roky i rok 2014 patrí Konferencii biskupov Slovenska, jej predsedovi J. E. Mons.
Stanislavovi Zvolenskému, otcom arcibiskupom a biskupom, osobitne Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity
J. E. Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi - metropolitovi, našim diecézam i farnostiam, kňazom
vo všetkých stupňoch služby, všetkým zasväteným osobám, rehoľníkom, rehoľným sestrám a celému Božiemu
ľudu nášho Slovenska s poďakovaním za ich prepotrebnú a tichú pomoc Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Ďakujem za pomoc v uplynulom čase Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, všetkým
predstaviteľom akademickej obce: Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl, Študentskej rade
vysokých škôl, Akreditačnej komisii - poradnému orgánu Vlády SR, členom Správnej rady a Vedeckej rady
Katolíckej univerzity a jej fakúlt a v neposlednom rade všetkým členom Akademického senátu Katolíckej
univerzity a jej fakúlt.
A nakoniec, ale nie s menšou láskou, ďakujem všetkým, ktorým sa pôda našej Katolíckej univerzity stala
miestom realizácie povolania a priestorom angažovania. Myslím na tú dennú tichú prácu našich pedagógov
a študentov ... ten chlieb náš každodenný, ktorý obetujeme ako „... plod zeme a práce našich rúk!“ Pamätajme
s vďakou na tisícky rúk, z práce ktorých denne žijeme ... od našich mám upratovačiek, cez ruky, čo nám podávajú
stravu, až po ... Vďaka všetkým, ktorí žijú a konajú tak zodpovedne v priestore svojej služby.
Naša spoločná cesta rokmi štúdia i práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku nech má rovnako tento atribút
zodpovednosti, slušnosti, tolerancie, ochoty pomôcť v núdzi. Svet okolo nás bude náš, ak doň vložíme viac
nádeje, ako tí druhí a budeme sebe i druhým vždy nablízku!
Všetkým do ďalších dní a rokov prajem najkrajšiu ľudskú skúsenosť „čara všednosti“: vychutnávať tichú
prítomnosť dobra v nás. A denne za ňu vedieť ďakovať Božej láske i milosrdenstvu.

Jozef Jarab
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ

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 2013/2014 študovalo 5 988
študentov, 4 351 v dennej a 1 637 v externej forme štúdia, vrátane 320 doktorandov.

MEDZINÁRODNÉ ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ
Medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou vzdelávaco – formačného života členov akademickej obce
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií:
Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU) i Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE),
v ktorej má univerzita personálne zastúpenie v osobe prof. Tadeusza Zasȩpu. Rovnako je univerzita členom
Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE), ktorej členom predsedníctva je doc. Tomáš
Jablonský. KU je aktívna v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii participujúcich v Programe
celoživotného vzdelávania (LLP) s osobitným dôrazom na podprogram Erasmus.
V roku 2013 sa do podprogramu Grundtvig - Učiace sa partnerstvá - Multilaterálne partnerstvá zapojila cez
Fakultu zdravotníctva KU. Prostredníctvom Pedagogickej fakulty KU sa uskutočnila Študijná návšteva
podporovaná v rámci Prierezového programu. V dvoch sieťach Stredoeurópskeho výmenného programu pre
univerzitné štúdia univerzita je zastúpená prostredníctvom Pedagogickej fakulty KU a Teologickej fakulty KU.
So zahraničnými univerzitami spolupracuje aj prostredníctvom rámcových a medziuniverzitných dohôd. Ide
o partnerské univerzity v USA, Afrike a v Európe. Potenciál nadviazaných partnerstiev vyžaduje hlbšie rozvíjanie
bilaterálnych vzťahov. Výrazný podiel na počte akademických mobilít majú bilaterálne dohody a memorandá
o porozumení uzavreté s európskymi vysokoškolskými inštitúciami a mobilitné programy, v rámci ktorých
členovia akademickej obce cestujú do zahraničia na výskumno-vzdelávacie, jazykové a prednáškové pobyty.
V priebehu roka 2014 univerzita pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev, uzavrela ďalšie dohody
o spolupráci a výmene študentov s cieľom podporovať ich intelektuálny, profesionálny a osobnostný rast.

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.
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).
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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 bol fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol
hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008), štvrtým rektorom bol teológ a žurnalista
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 – 5/2014), a terajším rektorom je teológ Mons. prof. ThDr.
Jozef Jarab, PhD. (6/2014 - )

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.
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
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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 2016)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií.

1.1 Vedenie
Vedenie KU vo funkčnom období rektora 2012-2016
do 31.05.2014
Rektor

prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD.
druhé funkčné obdobie; vymenovaný od 03.07.2012

Prorektor poverený zodpovednosťou za
zahraničné vzťahy, mobility a formáciu

doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
prvé funkčné obdobie;
vymenovaný od 01.09.2010

Prorektorka poverená zodpovednosťou
za vzdelávanie

prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD. (do 11.02.2014)
druhé funkčné obdobie;
poverená od 02.07.2012, vymenovaná od 06.12.2012
PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. (do 31.05.2014)
prvé funkčné obdobie;
poverená od 01.04.2015

Prorektor poverený zodpovednosťou
za výskum a umenie

doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverený od 01.09.2012, vymenovaný od 06.12.2012
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Prorektor poverený zodpovednosťou
za kvalitu a komplexnú akreditáciu

RNDr. Štefan TKAČIK, PhD. (do 11.02.2014)
prvé funkčné obdobie;
poverený od 01.09.2012, vymenovaný od 06.12.2012

Kvestor(ka)

Ing. Anna JURČOVÁ (do 30.04.2014)
Ing. Jozef RIZMAN od 23.04.2014 poverený výkonom funkcie
kvestora KU, kvestor KU od 01.05.2014 do 05.06.2014

Vedenie KU vo funkčnom období rektora 2014-2018
od 01.06.2014
Rektor

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverený výkonom funkcie rektora KU od 01.06.2014
vymenovaný od 27.08.2014

Prorektor pre zahraničné vzťahy

doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverený od 11.06.2014, vymenovaný od 23.09.2014

Prorektorka pre vzdelávanie

prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverená od 03.06.2014, vymenovaná od 23.09.2014

Prorektorka pre vedu a umenie

doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie;
poverená od 23.06.2014, vymenovaná od 23.09.2014

Kvestorka

Ing. Anna JURČOVÁ
od 06.06.2014 poverená kvestorka KU;
od 01.09.2014 kvestorka KU

1.2

Akademický senát

Predseda AS KU

PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; predseda od 10.12.2013 do 10.11.2015

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

miesto neobsadené

Podpredseda AS KU – študentská časť

Mgr. Miroslava BAKOVÁ
prvé funkčné obdobie; podpredsedníčka od 11.11.2011 do 10.11.2015

Tajomník AS KU

ScSLic. Andrea BOŽEKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; tajomníčka od 11.11.2011 do 23.09.2014
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
prvé funkčné obdobie; tajomník od 23.09.2014

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 27.10.2002 do 10.11.2015
PaedDr. Peter KRŠKA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
JUDr. Juraj ČECH, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2015
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PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2015
študentská časť

Členovia za Filozofickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

Členovia za Teologickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

Mgr. Dominika PAŽÍTKOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 26.08.2014
Mgr. Miroslav ZAJAC
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 26.08.2014
Mgr. Miriama PAČNÁROVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014
Mgr. Martin CUBINEK
prvé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014

ScSLic. Andrea BOŽEKOVÁ,PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD.
tretie funkčné obdobie; člen AS od 15.11.2006 do 10.11.2015
Miroslav HUŤKA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Ivan MOĎOROŠI, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Mgr. Miroslava BAKOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Mgr. Martin NOSÁL
prvé funkčné obdobie; člen AS od 16.10.2013 do 10.11.2015

doc. JUDr. ICDR. Juraj JURICA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
ICLic. Dušan ŠKRABEK
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2003 do 08.07.2014
PhDr. Ján PRAMUKA, PhD.
tretie funkčné obdobie; člen AS od 04.11.2004 do 10.11.2015
prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014
ThDr. PaedDr. Mária DUCHOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 06.11.2013 do 10.11.2015

študentská časť

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU:
zamestnanecká časť
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Mgr. Samuel ŠTEFANIDES
prvé funkčné obdobie; člen AS od 05.03.2013 do 10.11.2015
MUDr. Štefan NEBESŇÁK
prvé funkčné obdobie; člen AS od 06.11.2013 do 03.03.2014
Peter PASTERNÁK
prvé funkčné obdobie; člen AS od 26.11.2014

doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH
tretie funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2005 do 10.11.2015
PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.
druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.12.2009 do 10.11.2015
doc. MUDr. Viliam ŽILÍNEK, CSc.
prvé funkčné obdobie; člen AS. od 30.10.2013 do 10.11.2015
PhDr. Katarína ZRUBÁKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.10.2013 do 10.11.2015
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študentská časť

Viktor MYDLO
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 24.06.2014
Martin GÁBOR
prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.10.2013 do 24.06.2014
Martin TICHÝ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 24.11.2014
Martin KOMÁR
prvé funkčné obdobie; člen AS od 24.11.2014

1.3

Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady KU (do 17.06.2014)
Predseda VR KU
1.

prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD. – žurnalistika; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014

Externí členovia
2.

J.E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; člen VR od 10.10.2012 do
17.06.2014
3. J.E. prof. Cyril VASIĽ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím – východné cirkevné
právo; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
4. J.E. ThDr. Štefan SEČKA, PhD., spišský diecézny biskup - katolícka teológia (katechetika); člen VR od
10.10.2012 do 17.06.2014
5. J.E. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD., UK Bratislava - história; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
6. prof. Antoni DĘBIŃSKI, rektor Katolíckej univerzity JPII v Lubline - právo; člen VR od 10.10.2012 do
17.06.2014
7. prof. Stanislaw DZIEKOŃSKI, rektor Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave –
katechetika; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
8. prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo; člen VR od 10.10.2012 do
17.06.2014
9. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove - geografia; člen VR od
10.10.2012 do 17.06.2014
10. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c, SAV Bratislava – elektrotechnika; člen VR od 10.10.2012 do
17.06.2014
11. prof. RNDr. Jozef ĎURČEK, CSc., emeritný rektor a profesor KU - fyzika; člen VR od 10.10.2012 do
17.06.2014
12. prof. Dr. Phil. Emília HRABOVEC, UK Bratislava - história; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014

Interní členovia
13. prof. Peter OLEKŠÁK, PhD., podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky; člen VR od
10.10.2012 do 17.06.2014
14. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 10.10.2012 do
28.03.2014
15. prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
16. doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
17. prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy; člen VR od 10.10.2012 do
28.03.2014
18. doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
19. prof. ThDr. JCLic. PaedDr. Ján DUDA, PhD. – kánonické právo; člen VR od 10.10.2012 do 28.03.2014
20. prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia (cirkevné dejiny); člen VR od 10.10.2012 do
28.03.2014
21. doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. – pedagogika; člen VR od 10.10.2012 do 28.03.2014
22. doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika; člen VR od
10.10.2012 do 28.03.2014
23. doc. Marian KUNA, MA, MPhil, PhD. – filozofia; člen VR od 10.10.2012 do 28.03.2014
24. prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – ošetrovateľstvo; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
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25. doc. Róbert LAPKO, Th.D. et PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)/žurnalistika; člen VR od
10.10.2012 do 17.06.2014
26. doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
27. prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
28. prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc. – slovenský jazyk/žurnalistika; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
29. prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD. – katolícka teológia/religionistika; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
30. prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD. – sociálna práca; člen VR od 10.10.2012 do 28.03.2014
31. doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc. – biológia; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
32. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia); člen VR od 10.10.2012
do 17.06.2014
33. doc. ThDr. Ján VEĽBACKÝ, PhD. – cirkevná hudba; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014
34. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia; člen VR od 10.10.2012 do 17.06.2014

Zloženie Vedeckej rady KU (od 18.06.2014)
Predseda VR KU
1.

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD., predseda VR KU (KU FF) – katolícka teológia; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018

Externí členovia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

J. E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD., bratislavský arcibiskup – metropolita – cirkevné právo;
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
J. E. Mons. prof. ICODr. Cyril VASIĽ,SJ, PhD., arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi,
Rím – východné cirkevné právo; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
J. E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD., spišský diecézny biskup - katolícka teológia, katechetika; člen VR
od 18.06.2014 do 17.06.2018
J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD., UK Bratislava - história; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD., prvý žilinský diecézny biskup – katolícka teológia; člen VR
od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. – medicína; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove - geografia; člen VR od
18.06.2014 do 17.06.2018
prof. IMUDr. Marián MOKÁŇ., Dr.Sc., JLF UK Martin – medicína; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD., šéfredaktor Katolíckych novín – katolícka teológia; člen VR od
18.06.2014 do 17.06.2018
prof. Dr. hab. Marián WŁOŚINSKI, Instytut Pedagogiki Wydziału WSHE vo Włocławku - pedagogika;
člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018

Interní členovia
14. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
15. prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. – cirkevná hudba; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
16. doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD. – slovenský jazyk, literatúra; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
17. prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
18. prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc. – neslovanské jazyky a literatúra, germanistika; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
19. doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
20. prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
21. Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD. – kánonické právo; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1.4

doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. – matematika; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia, cirkevné dejiny; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU – pedagogika; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD. – katolícka teológia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika; člen VR od
18.06.2014 do 17.06.2018
doc. Marian KUNA, MA, MPhil., PhD. – filozofia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – ošetrovateľstvo; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD. – odborová didaktika; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc. – slovenský jazyk, žurnalistika; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD. – katolícka teológia, religionistika; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD. – sociálna práca; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
J. E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD. – filozofia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD. – katolícka teológia; člen VR od 18.06.2014 do
17.06.2018
Mons. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia, biblická teológia; člen VR od
18.06.2014 do 17.06.2018
prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia; člen VR od 18.06.2014 do 17.06.2018
prof. Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD. – manažment; od 18.06.2014 do 17.06.2018

Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárne komisie pracujú na fakultách univerzity.

1.5

Súčasti univerzity

Fakulty

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
dekan: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU
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 01.10.2011
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
dekan: doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie, vymenovaná od 01.08.2013

Ostatné súčasti

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
Riaditeľka: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.
VERBUM – VYDAVATEĽSTVO KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Riaditeľ: prof. ThDr. PaedDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD. – do 24.06.2014
ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA
Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
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SPRÁVA BUDOV
Riaditeľka: Ing. Danka ŽAKAROVSKÁ – do 24.06.2014
KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO KU
Riaditeľ: SSLic. ThDr. Peter JUHÁS – do 24.06.2014
PRÁVNICKÝ INŠTITÚT KU
Poverený riaditeľ inštitútu: JCDr. Jozef MARČIN, PhD. – do 24.06.2014

1.6

Správna rada

Predseda
J. E. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup

vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015

Podpredseda
Ing. Michal SLAŠŤAN
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok

vymenovaný od 16.04.2014 do 31.05.2020

Členovia navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Ing. Ján HUDACKÝ
poslanec NR SR
Ing. Michal SLAŠŤAN
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok

vymenovaný od 06.12.2012 do 05.12.2018
vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019
vymenovaný od 10.03 2009 do 09.03.2015
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019
vymenovaný od 17.04.2008 do 16.04.2014

Členovia navrhnutí rektorom KU
7.
8.

Mons. Bernard BOBER, veľký kancelár KU
vymenovaný od 05.12.2013 do 04.12.2019
J. E. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup
9. Mgr. Art. Andrej HRNČIAR
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
Mesto Martin/primátor
10. Ing. Peter JAKUBÍK
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
Johnson Controls Bratislava s.r.o/Accounts Receivable Manager Europe
11. Ing. Ľubomír SIDOR
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
LSS, s.r.o./konateľ
12. Ing. Miloslav ČURILLA
vymenovaný od 15.12.2014 do 14.12.2020
Mondi SCP, a.s./predseda predstavenstva

Členovia navrhnutí na návrh zamestnaneckej časti AS KU
13. Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.
KU Ružomberok

vymenovaný od 31.07.2014 do 30.07.2018

Členovia navrhnutí na návrh študentskej časti AS KU
14. Mgr. Miroslav ZAJAC
študent KU
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2014
Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ
26. január 2014
Posledná januárová nedeľa dňa 26. januára bola už tradične vo všetkých
farnostiach venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Veriaci v kostoloch sa
mohli spojiť v modlitbách za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Pri tejto
príležitosti sa prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu prihovoril poslucháčom aj
Jozef kardinál Tomko, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na poslanie katolíckej
univerzity v dnešnom svete. Boh svoje dielo, ktoré v nás začal, privedie k zavŕšeniu
„Toto nám dáva istotu a veľkú dôveru: dôveru, ktorá sa opiera o Boha a vyžaduje si
našu aktívnu a odvážnu spoluprácu, zoči-voči výzvam súčasnosti. Vy viete, drahí univerzitní študenti, že
nemožno žiť bez toho, aby sme si všímali výzvy, bez toho, aby sme na ne odpovedali. Ten, kto ich nesleduje a na
ne neodpovedá, nežije. Vaša vôľa a vaše schopnosti, spojené s mocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v každom
z vás odo dňa vášho krstu, vám umožňujú byť nie divákmi, ale protagonistami udalostí súčasnosti. Prosím vás,
nesledujte život z balkóna! Zapájajte sa tam, kde sú výzvy, ktoré si žiadajú vašu pomoc pri udržiavaní života, pri
rozvoji, pri zápase o ľudskú dôstojnosť, zápase s chudobou, v boji o hodnoty a v mnohých zápasoch, v ktorých sa
denne ocitáme. Existuje mnoho výziev, ktorým ste vy, študenti univerzít, pozývaní čeliť s vnútornou istotou
a evanjeliovou odvahou. Sociálno-kultúrny kontext, v ktorom sa nachádzate, je niekedy zaťažený priemernosťou
a nudou. Netreba sa zmierovať s jednotvárnosťou každodenného života, ale rozvíjať rozsiahle plány, prekračovať
bežný rámec: nedajte si ukradnúť vaše mladistvé nadšenie!“
25. február 2014
Na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa konala medzinárodná vedecká konferencia
na tému Výnimočnosti výnimočných. So svojimi príspevkami vystúpili tak zahraniční, ako aj domáci teológovia.
Vzácnym hosťom konferencie bol prof. Benedikt T. Viviano, OP z Viedne.
Úvodné slovo zaznelo z úst dekana fakulty prof. Cyrila Hišema. „Nachádzame sa vo výnimočnej miestnosti,
s krásnymi jezuitskými symbolmi na strope, v bývalej kaplnke“ pripomenul a odovzdal slovo moderátorovi
Dr. Vladimírovi Juhásovi, PhD., ktorý bol jedným z hlavných organizátorov tejto „komornej society“.
Zaujímavosťou bolo, že teológovia hovorili o teológoch, teda žiaci hovorili o svojich učiteľoch, akými sú
napríklad sv. Augustín, Alois Musil, Alfred Loisy, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Ladislav Hanus... Snažili
sa ich krátko predstaviť a poukázať na ich výnimočnosť reflektujúc dobu, v ktorej žili a teologicky do nej
zasahovali. Aké výzvy, problémy alebo nedostatky videli oni a aké vidíme dnes my? A mnohé iné otázky sa
kládli počas konferencie.
„Táto konferencia ma obohatila o nové teologické názory na súčasných veľkých teológov a na výzvy v Cirkvi
súčasnosti v otázkach sv. otca Františka – teológia oslobodenia, sociálnej náuky Cirkvi. Prednášky rozprúdili živú
diskusiu a časový priestor nestačil na zodpovedanie všetkých otázok do hĺbky“, povedal jeden z účastníkov
konferencie bohoslovec piateho ročníka.
21. marec 2014
Dni európskej cudzojazyčnej metodiky na PF KU. Dňa 21. marca privítala aula Jána
Pavla II. rusistov z celého Slovenska, prednášajúcich profesorov z Ruska,
Bulharska, Čiech, expertov španielskeho i anglického jazyka, francúžštinárov
i talianistov v rámci Dní európskej cudzojazyčnej metodiky.
Vyše 100 pedagógov a poslucháčov interpretovalo vzájomnú prepojenosť, ochotu
učiť sa jeden od druhého, vzájomne si priať, vzájomne sa obohacovať v mene lepšej
efektívnejšej služby našim žiakom a študentom. Katedra cudzích jazykov PF
KU pozdravila celoslovenské rokovanie pedagógov

zaujímavým a kultivovaným hudobným zážitkom

prostredníctvom hudobných diel Bacha (klavír, husle a tenor) a kreolských piesní poslucháčov KU z Haiti.
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Nápaditá interpretácia ruských "muľtikov" v autorskom strihu 10-ročných žiakov Školy pre mimoriadne nadané
deti z Bratislavy, apel na humanizáciu školstva známeho českého profesora Riesa, lingvokulturologické
prednášky bulharskej a ruskej profesorky, okrúhly stôl metodikov, expertov, prezidentov Asociácií jazykov.
Vedľa seba sedeli v aule učiteľ základnej školy a dekan či vedúci katedier jazykov.
27. - 29. marec 2014
Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti z Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (FZ KU) opäť bodovali na súťaži zdravotníckych
záchranárov. V konkurencii 30 družstiev obsadili na podujatí Spolupráca –
komunikácia - zodpovednosť Lešť 2014 v dňoch 27. až 29. marca 2014 vynikajúce
prvé a druhé miesto v kategórii posádok bez lekára a zároveň v absolútnom poradí
medzi študentmi a profesionálnymi záchranármi z praxe získali taktiež prvé
a druhé miesto. Súčasťou podujatia zameraného na organizáciu zdravotníckeho
zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb bola aj medzinárodná
odborná konferencia. Za organizáciou stálo občianske združenie SALUS VITALIS v spolupráci s Centrom
výcviku Lešť.
1. apríl 2014
Katolícku univerzitu v Ružomberku poctil svojou návštevou J.E. arcibiskup Cyril
Vasiľ, vysoký cirkevný hodnostár, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi,
jezuita, člen vedeckej rady KU. Akademickej obci i záujemcom zo strany verejnosti
predstavil tému o katolicite na katolíckych univerzitách.
V úvode prednášky Kolégia KU, z ktorého sa arcibiskup teší a vidí jeho dôležitosť,
naznačil istú redundanciu v názve prednášky "Katolicita na katolíckych
univerzitách", čo môže evokovať podobné redundancie typu bezbožný ateizmus,
bojovný militarizmus, ľudová demokracia. "Moderné univerzity vychádzajú
z univerzít, ktoré vznikli v stredoveku na cirkevnej pôde. V minulosti nepotrebovali prídavné meno, ktoré
určovalo ich duchovné smerovanie," uviedol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Pripomenul základné kritériá, ktoré
definujú katolícku univerzitu: 1. kresťanská orientácia nielen jednotlivých členov, ale celého univerzitného
spoločenstva; 2. trvalá reflexia vo svetle katolíckej viery o stále rastúcom poklade ľudského poznania, ku ktorému
sa snaží prispieť svojím dielom vlastnými štúdiami; 3. vernosť kresťanskému posolstvu podľa výkladu Cirkvi;
4. inštitucionalizovaná povinnosť slúžiť Božiemu ľudu a ľudskej rodine na ich ceste k transcendentálnemu cieľu,
ktorý dáva životu zmysel.
8. apríl 2014
Objav potvrdený. Energeticky modifikovaná biomasa sa stala patentom. Dokonca
prvým na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Patent doc. Jaroslava Demka pod
názvom Spôsob úpravy drevenej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty
zaregistroval Úrad priemyselného vlastníctva SR s číslom 288158. Podstatou
patentu je, že do kmeňa dreviny sa aplikuje stimulátor na dosiahnutie zvýšeného
obsahu

makroergických

látok

v

drevine.

Tým,

že

sa

zvýši

obsah

vysokoenergetických látok v biomase, zvýšia sa aj jej energetické parametre ako
spaľovacie teplo a výhrevnosť. Týmto sa tiež vytvára nový smer výskumu
orientovaný na pestovanie špeciálnej biomasy určenej na energetické účely. V praktickej, ako aj realizačnej rovine
to zasa predstavuje významný posun v možnostiach energetického využitia biomasy

a zvýšení jej

atraktivity medzi obnoviteľnými zdrojmi energie.
10. apríl 2014
Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, akú úlohu má mať dnes katolík v pluralizovanej spoločnosti? Kde je jeho
miesto a či vôbec je ešte pre neho nejaké miesto? Na tieto a im podobné otázky sa snažili hľadať a ponúknuť
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odpovede odborníci v tejto oblasti. V rámci vedeckého TÝŽDŇA ETIKY, usporiadaného Inštitútom aplikovanej
etiky Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte KU v Košiciach sa konala vedecká konferencia s názvom Hľadanie
osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia.
Prednášajúcimi boli Walter Schaupp, lekár, profesor a kňaz na tému Duša embrya-antropológia a etika včera
a dnes; Mons. Jean-Louis Bruguèsa, OP, profesor, moralista, arcibiskup, archivár a knihovník Svätej Rímskej
Cirkvi na tému Svedomie: Boh, ktorý hovorí v srdci človeka; Frederic van Iersel, sociálny etik s témou Úloha
Rímsko-katolíckej Cirkvi v holandskej spoločnosti načrtnutá pomocou jej nového zamerania na Sociálnu náuku
Cirkvi; a Werner Wolbert, kňaz, profesor na tému Jazyk práv.
Jeden z účastníkov konferencie sa vyjadril takto: „Je dôležité, aby sme sa zoberali etickými otázkami, aj s takými
ktoré sa počúvajú veľmi ťažko. Musíme ich vedieť spracovať a správne posúdiť . Dôležité je, aby bola objavovaná
celá pravda a nie len jej isté aspekty. Myslím tu hlavne na média, ktoré si veľmi radi "zgustnú" na nimi
samotnými vyrobenými škandálmi v Cirkvi. Musíme sa teda učiť počúvať hlas svedomia, ako to povedal pán
arcibiskup Burgues: „Naše svedomie, je miestom, kde Boh necháva počuť svoj hlas.“ (Norbert, študent TF KU).
23. apríl 2014
Na Filozofickej fakulte KU sa realizoval už 7. ročník študentskej literárnovednej
konferencie Túry do textúry... alebo Keď z motyky vystrelí. Hosťom podujatia bola
dr. Dana Hučková, CSc., riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave,
autorka mnohých vedeckých publikácií a slovníkových hesiel, sústreďujúca svoj
výskum na obdobie slovenského realizmu a moderny a slovenskej prózy 20. a 21.
storočia. V dopoludňajšom programe konferencie vystúpila s príspevkom
Malomestský žáner v slovenskej literatúre (1850 – 1913). O proces komunikácie
s dielom i prijímateľom slovesného umenia sa tento rok pokúsilo až 15 mladých
študentov druhého až diplomového ročníka Katedry slovenského jazyka FF KU v Ružomberku. Konferencia
mala zastúpenie aj v účasti študentov a doktorandov z PF KU v Ružomberku a FF UMB v Banskej Bystrici.
2. máj 2014
Poslucháčka tretieho ročníka v študijnom programe urgentná zdravotná
starostlivosť na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku Mária
Bernáthová excelovala na súťaži študentov - záchranárov RESCUE ACADEMY
2014 ORAVA, memoriáli MUDr. Andreja Fáglica a Jozefa Šárika. V kombinovanom
dvojčlennom družstve spolu so študentom z nitrianskej Univerzity Konštantína
Filozofa vyhrala dňa 2. mája celú súťaž, ktorá sa konala v Oravskej
Polhore. RESCUE ACADEMY 2014 ORAVA je súťaž určená pre študentov
vysokých škôl denného štúdia odboru zdravotnícky záchranár, alebo urgentná
zdravotná starostlivosť a študentov stredných škôl dennej a externej formy zdravotnícky záchranár.
16. máj 2014
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa vymenoval do
funkcie nového rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule a moderátora Teologického inštitútu Teologickej fakulty KU v Spišskej
Kapitule. Na obdobie štyroch rokov sa ním stal ThDr. Peter Majda, PhD., dovtedy
kancelár a riaditeľ Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. „Novému rektorovi
seminára a moderátorovi teologického inštitútu úprimne blahoželám k menovaniu.
Prajem mu v jeho službe veľa Božích milostí, najmä múdrosti a zodpovednosti,“
povedal rektor KU pri odovzdávaní menovacieho dekrétu.
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30. máj 2014
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa, PhD. odovzdal
v piatok 30. mája úrad a agendu rektora prof. ThDr. Jozefovi Jarabovi, PhD. Dňa
5. mája oznámil rektor KU prof. Tadeusz Zasępa akademickej obci KU svoju
rezignáciu k poslednému dňu mesiaca máj. Následne, 9. mája AS KU vydal súhlas
s poverením kompetenciami rektora pre prof. Jozefa Jaraba, ktorý následne odobril
veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po vydaní
poverovacieho dekrétu predsedom AS KU, čo sa stalo 30. mája, musí túto
skutočnosť predseda oznámiť ministrovi školstva. „Mandát od otcov biskupov som
prijal ako službu. Dokedy oni budú chcieť, tak tam budem. Ako sa vraví, kde je dobrá vôľa, tam je aj cesta,”
skonštatoval poverený rektor prof. Jozef Jarab.
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. od roku 1990 prednáša pastorálnu teológiu, pastorálnu psychológiu,
pastorálnu medicínu a vybrané kapitoly z teológie. Vo svojej oblasti patrí k významným osobnostiam, o čom
svedčí jeho publikačná činnosť, štatistika ohlasov, a tiež početné účasti na zahraničných a domácich
konferenciách. Je autorom dvoch vysokoškolských učebníc a štyroch skrípt a učebných textov. Okrem toho sa
podieľa na tvorbe 99 vedeckých prác vydaných v domácich i v zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je členom
viacerých (12) vedeckých rád vysokých škôl a fakúlt na Slovensku. V rokoch 1999 - 2014 pracoval v Akreditačnej
komisii, ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Od septembra 2013 do konca mája 2014 bol jej
podpredsedom.
10. jún 2014
Akademický senát KU zvolil do rektorskej funkcie, ktorú prednedávnom uvoľnil
rezignáciou Tadeusz Zasepa, doterajšieho dočasne povereného rektora Jozefa
Jaraba. Ako jediného kandidáta ho v tajnom hlasovaní podporilo 18 z 22
prítomných senátorov. Jeho právoplatné zvolenie potvrdil vzápätí svojím
súhlasom aj veľký kancelár Katolíckej univerzity a košický arcibiskup Bernard
Bober. Dlhoročný rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule - Spišskom
Podhradí sa ujme novej funkcie až po vymenovaní prezidentom SR na základe
žiadosti ministra školstva SR.
16. jún 2014
Katolícka univerzita v Ružomberku má akademického majstra Slovenska
v atletike. Na tohtoročných Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky
(AM-SR) v atletike, ktoré sa konali začiatkom júna v Banskej Bystrici, žala úspech
aj ružomberská Katolícka univerzita. O cenný triumf sa postaral študent
žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU Tomáš Kubej, ktorý získal zlatú medailu
v behu na 10 000 m a tým aj titul akademického majstra Slovenska. Tento úspech
nie je prvý, ktorý Tomáš dosiahol pre KU. V roku 2012 získal bronzovú medailu
na Univerziáde v Bratislave, kde bežal 5000 m a minulý rok získal aj titul
vicemajstra Slovenska v behu do vrchu. Jeho meno figurovalo na popredných miestach aj na mnohých iných
menších pretekoch, na ktorých štartoval i vďaka podpore Športového klubu Katolíckej univerzity.
24. jún 2014
Poverený rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab, PhD. menoval nových poverených
prorektorov. Za oblasť vzdelávania bude na univerzite zodpovedná prof. RNDr.
ThDr. Jana Moricová, PhD., za zahraničné vzťahy doc. ThDr. PaedDr. František
Trstenský PhD. a za oblasť vedy a umenia PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
Jana Moricová je profesorkou na Katedre religionistiky a náboženskej výchovy
Filozofickej fakulty KU, v rokoch 2008 až 2014 pôsobila ako prorektorka pre
vzdelávanie. Doc. František Trstenský prichádza na rektorát z Teologickej fakulty
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KU, kde od roku 2011 pôsobil vo funkcii prodekana pre mobility a rozvoj. Dr. Janka Bednáriková doteraz
pracovala ako riaditeľka Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na Pedagogickej fakulte KU
a odborná asistentka na Katedre hudby tej istej fakulty.
30. jún – 4. júl 2014
Na akademickej pôde Pedagogickej fakulty KU sa uskutočnil už siedmy ročník
Detskej univerzity. Program Detskej univerzity mal názov „Rodina je môj
poklad“ a bol určený deťom od 8 do 14 rokov. V tomto roku absolvovalo štúdium
117 detí z rôznych kútov Slovenska. Jednotlivé aktivity boli zamerané na tému
rodiny a jej hodnoty v živote človeka. Pestrý program tvorili prednášky zo
sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Deti navštívili hudobné vystúpenie, ktoré
pripravila Katedra hudby a zaujala ich aj prednáška kňaza Petra Nákačku.
V programe bola aj návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
a zaujímavé tvorivé dielne z informatiky, matematiky, biológie, geografie, žurnalistiky, zdravotníctva, sociálnej
práce, špeciálnej pedagogiky, ruského jazyka, náboženstva, výtvarnej i hudobnej výchovy. Aktivity pre deti
pripravili pedagógovia a študenti z Pedagogickej a Filozofickej fakulty a Fakulty zdravotníctva KU
v Ružomberku. Tradičnou súčasťou bola slávnostná imatrikulácia a v závere detská konferencia so slávnostnou
promóciou.
13. august 2014
Odborná

porota,

výchovných

zložená

poradcov

zo

(AVP),

zástupcov

Euroguidance

Výskumného

ústavu

centra,

detskej

Asociácie

psychológie

a patopsychológie (VÚDPAP), centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (CPPPaP), Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupkyne zo
súkromného sektoru (Navigácia v povolaní) na svojom zasadnutí sa rozhodla
udeliť Ocenenie za službu v oblasti kariérového poradenstva Poradenskému
centru Katolíckej univerzity v Ružomberku za príspevok „Moje portfólio –
program na rozvoj profilu študenta VŠ pred vstupom na trh práce“. Mgr. Katarína
Markovičová, PhD., koordinátorka Poradenského centra KU, do súťaže prihlásila program Moje portfólio,
ktorého je autorkou. Program pozostáva z 10 krokov, ktoré postupne a systematicky prevedú študenta
sebapoznaním a profesijnou orientáciou so zameraním na jeho potreby. Táto služba je na dnešné pomery nielen
vo vysokom školstve nadštandardná, ale je zároveň veľmi potrebná a užitočná.
27. august 2014
Prezident

Slovenskej republiky

Andrej Kiska v stredu 27. augusta 2014

vymenoval Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. do funkcie nového rektora
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Slávnostný akt podpísania a odovzdania
menovacieho dekrétu sa uskutočnil v Prezidentskom paláci v Bratislave. Zúčastnil
sa ho aj predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

18. september 2014
Počas letných prázdnin sa do škôl dostala nová učebnica mediálnej výchovy určená žiakom
5. až 9. ročníka základných škôl. Je dielom kolektívu autorov, z ktorých viacerí pôsobia na
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty KU.
Ide o prvú učebnicu mediálnej výchovy pre základné školy schválenú ministerstvom
školstva. „Na učebnici sme začali pracovať približne pred piatimi rokmi, keď sme v októbri
2009 s našou koncepciou učebnice vyhrali konkurz, ktorý vypísalo ministerstvo školstva,"
povedal spoluautor učebnice Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky FF KU.
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014
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Koncepcia učebnice spočíva v minimalizovaní teoretického učiva a dôraz sa kladie na aktivitu žiakov. Tí si majú
prostredníctvom širokej škály úloh rozvíjať mediálne kompetencie ako napríklad schopnosť kriticky hodnotiť
mediálne obsahy. Podľa Izraela kapitoly učebnice zodpovedajú rozličným typom médií, pričom sa v nich
cyklicky objavujú oblasti komunikácie, zábavy, učenia a tvorby. Dodal, že vytvoriť jednu učebnicu pre päť
ročníkov nebola jednoduchá úloha. „Oblasť mediálnych kompetencií je veľmi bohatá, preto bolo náročné vytvoriť
kompaktné dielo s rozumným rozsahom."
Napriek tomu, že autori odovzdali rukopis ministerstvu školstva v marci 2011, jeho finalizácia trvala do
decembra 2013. „Až v marci 2013 sme dostali vyjadrenie recenzentiek, čím sa začal zdĺhavý proces
zapracovávania pripomienok z ich strany aj zo strany Štátneho pedagogického ústavu," doplnil Izrael. Mediálna
výchova ako nepovinný predmet je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2008/2009.
Podľa výsledkov výskumu, ktorý realizovalo Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti v Trnave, sa
mediálna výchova vo väčšine škôl vyučuje ako prierezová téma, pričom v školách stále chýbajú kvalifikovaní
učitelia
29. september 2014
Do úradu rektora KU uviedli Mons. prof. Jozefa Jaraba, ktorý zároveň otvoril nový
akademický rok 2014/2015. Slávnostné zhromaždenie začalo svätou omšou
v Kostole sv. Rodiny, ktorú celebroval Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup metropolita. Spolu s ním koncelebrovali Mons. Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Mons. Štefan
Sečka, spišský biskup; Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup; Mons. Andrej Imrich,
spišský pomocný biskup; Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup;
Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup; Mons. Ján Sokol, trnavský
emeritný arcibiskup; ako aj desiatky prítomných kňazov. Formulár liturgie bol zo sviatku sv. archanjelov
Michala, Gabriela, Rafaela, čo vystihlo aj povahu slávnosti, keď nové vedenie KU svoje pôsobenie a nový
akademický rok vložilo do ochrany archanjelov. „Nové vedenie bude potrebovať veľa síl, múdrosti, odvahy
i pomoci zhora. Je preto viac než symbolické, že naša Katolícka univerzita môže tento nový akademický rok
začínať pod krídlami sv. archanjela Michala, veľkého a verného Božieho bojovníka," povedal v homílii veľký
kancelár KU, arcibiskup Bober.
Akademická slávnosť pokračovala v Aule sv. Jána Pavla II. - oficiálnym uvedením profesora Jaraba do úradu
nového rektora KU. Svojou prítomnosťou ju poctil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a desiatky rektorov
vysokých škôl a univerzít z domova i zo zahraničia. Po zložení vyznania viery a slávnostnom sľube Veľký
kancelár KU dekoroval prof. Jaraba rektorskou reťazou. Prajnú atmosféru a podporu vyjadrila zhromaždená
akademická obec dlhým potleskom. Následne nový rektor odovzdal univerzitné insígnie novým prorektorom,
ktorí mu budú napomáhať viesť univerzitu: prof. Jane Moricovej, prorektorke pre vzdelávanie; doc. Janke
Bednárikovej, prorektorke pre vedu a umenie a doc. Františkovi Trstenskému, prorektorovi pre zahraničné
vzťahy. Vo svojom inauguračnom príhovore nový rektor okrem iného zdôraznil: „Keby som mohol, tak by som
sa posadil pred bránu univerzity a voviedol do nej každého študenta, lebo on je najväčšou nádejou KU pre
budúce roky.... Vďaka vám pedagógom, že ste nedovolili v sebe i našim študentom stratiť to, čo sa ukazuje
v dnešnom svete ako trauma absencie Boha.“ Starodávnou formulou s rektorským žezlom v ruke rektor Jozef
Jarab slávnostne otvoril akademický rok 2014/2015 slovami: „Katolíckej univerzite nech slúži tento rok k dobru,
šťastiu, blahu a zdaru.“
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21. október 2014
Na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku zavítal významný slovenský vedec, fyzik
svetového formátu, prof. Vladimír Bužek. Prof. Bužek stojí na čele Centra pre výskum
kvantovej informácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktoré patrí k svetovej
špičke. Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. je členom Slovenskej akademie vied,
emeritným profesorom na Národnej írskej univerzite v Maynooth a profesorom
Masarykovej univerzity v Brne. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval 216 prác
v medzinárodných vedeckých časopisoch. Tieto práce boli citované viac ako 6 500 krát.
Venuje sa viacerým problémom kvantovej teórie poľa, kvantovej optiky a kvantovej
teórie informácie. Jeho vedecké pobyty pokrývajú významné vedecké inštitúcie po celom svete. Ako hosťujúci
profesor pôsobil na univerzitách v Anglicku, Japonsku, Južnej Kórei, Austrálii, Čile a USA. Za svoj vedecký
prínos získal viaceré ocenenia. Dvakrát získal ocenenie „Vedec roka SR“; štyrikrát Cenu Literárneho fondu SR
„Najcitovanejší vedec“; v roku 2002 získal E.T.S. Walton Award of the Science Foundation (Írsko); v roku 2004
The Humboldt Research Award (Nemecko); v roku 2007 Rád Ľudovíta Štúra 1. triedy.
31. október 2014
Na valnom zhromaždení Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym
chorobám (IUATLD) bol doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. z Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku zvolený za prezidenta európskeho regiónu
IUATLD na roky 2015-2016. Členmi tejto najstaršej profesnej organizácie je aj
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európske centrum pre kontrolu chorôb
(ECDC). Únia zastrešuje všetky organizácie a spoločnosti, ako aj jednotlivcov od
roku 1920, ktorí sú zainteresovaní v boji proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU a zároveň
je primárom I. oddelenia pneumoftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie vo Vyšných Hágoch.
6. – 7. november 2014
Fakulta zdravotníctva KU v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok - fakultnou
nemocnicou, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě - Katedrou zdravotnických studií, Uniwersytetom Jana
Kochanowskiego w Klielcach - Wydziałom nauk o zdroviu, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou
komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou
komorou fyzioterapeutov organizovali IX. ročník medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2014.
Cieľom konferencie bolo informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, bioetiky, verejného zdravotníctva,
vojenského zdravotníctva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, pôrodnej asistencie, fyzioterapie a laboratórnych
vyšetrovacích metód v zdravotníctve, prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce a vytvoriť základy pre
udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach.
26. november 2014
Univerzitné spoločenstvo v Ružomberku privítalo Putovný kríž Svetových dní
mládeže sv. Jána Pavla II. Tento kríž putuje krajinami a diecézami susediacimi
s Poľskom v rámci prípravy na najbližšie celosvetové dni mládeže, ktoré sa budú
konať v Krakove v roku 2016. Drevený symbol, ktorý už tri desaťročia križuje celým
svetom, zavíta na Slovensko do 19 miest a precestuje vyše 1 400 kilometrov. Kríž
zveril mladým ešte v roku 1984 sv. Ján Pavol II. Tento kríž obišiel už takmer celý svet
a bol prítomný na všetkých Svetových dňoch mládeže. Spolu s krížom putuje aj
ikona Panny Márie, ktorá je kópiou ikony z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, prvej a najväčšej rímskej
baziliky zasvätenej Panne Márii.
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4. december 2014
Na Fakulte zdravotníctva KU sa konal 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.
Konferencia sa konala v spolupráci s Pedagogickou fakultou - Katedrou sociálnej
práce a partnerskými univerzitami: Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně- Fakultou
humanitních studií, Krakowskou Akademiou Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Centrom

medycznym

VADIMED

Kraków

a Regionálnou

komorou

sestier

a pôrodných asistentiek.
Konferencia sa niesla v duchu kooperácie profesií sestra, pôrodná asistentka a sociálny pracovník. Jednotlivé
príspevky a bohatá diskusia účastníkov konferencie poukázali na nevyhnutnosť spolupráce multidisciplinárneho
tímu v starostlivosti o človeka v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ako aj v domácom prostredí
a v komunite.
Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe pokračovať vo výmene odborných informácií, skúseností a výsledkov
vedeckej činnosti, a toto pokračovanie bude v podobe budúcoročného 7. ročníka konferencie, ktoré bude
organizovať Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku.
5. - 11. december 2014
Katolícka univerzita v Ružomberku dostala pozvanie zúčastniť sa výnimočnej
aktivity,

ktorú

organizuje

Ministerstvo

zahraničných

vecí

štátu

Izrael

prostredníctvom Izraelského veľvyslanectva vo Vatikáne pre zástupcov len
niektorých vybraných katolíckych univerzít z celého sveta. Pôjde o akademické,
kultúrne a náboženské stretnutia v Ríme a predovšetkým v Izraeli. Medzi
naplánovanými akciami sú napríklad diskusie s odborníkmi z Hebrejskej univerzity
v Jeruzaleme, z Univerzity Bar Ilan v Tel Avive, z Weizmannovho inštitútu vedy atď.
Účastníci navštívia Múzeum holokaustu Yad Vashem a Izraelské národné múzeum v Jeruzaleme, archeologické
vykopávky pri Múre nárekov, Baziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme ako aj Baziliku Zvestovania v Nazarete.
Nebudú chýbať stretnutia so zástupcami spoločenského a náboženského života, ako napr. s veľvyslancom štátu
Izrael vo Vatikáne, s prefektom Kongregácie pre Katolícku výchovu v Ríme, s apoštolským nunciom v Izraeli, so
zástupcom izraelského Ministerstva školstva, s vrchnými rabínmi Jeruzalema atď. Cieľom jedinečného podujatia
je rozvíjať univerzitnú a vedeckú spoluprácu, napomáhať medzináboženskému dialógu medzi židovstvom
a kresťanstvom a podporovať vzájomnú kultúrnu výmenu.

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

Podobne ako v uplynulých rokoch aj v roku 2014 Katolícka univerzita poskytovala vzdelávanie vo všetkých troch
stupňoch, pričom dominovala denná forma 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, viac ako polovica študijných programov (53, tzn. 55 %) sa
uskutočňovala v prvom stupni štúdia. V druhom stupni štúdia bolo poskytované vzdelávanie v 40 študijných
programoch. Na dvoch miestach štúdia (Košice, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula) pokračovalo štúdium
študijného programu katolícka teológia v spojenom prvom a druhom stupni. Univerzita poskytovala celkovo 11
doktorandských študijných programov (11 % z celkového počtu študijných programov), ktoré sa realizovali na
všetkých fakultách KU.
V roku 2014 univerzita získala právo uskutočňovať dva nové študijné programy v obidvoch formách štúdia:
bakalársky študijný program rádiologická technika (Fakulta zdravotníctva KU) a doktorandský študijný program
sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (Pedagogická fakulta KU).
Obnovenie platnosti priznaného práva (po jeho pozastavení) nastalo v 3 prípadoch: Bc. študijný program
učiteľstvo chémie v kombinácii (PF KU), Mgr. študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
(PF KU), PhD. študijný program teória a dejiny žurnalistiky (FF KU). Uvedené študijné programy boli poskytované
v obidvoch formách štúdia.
Dňa 1. 12. 2014 boli odňaté práva priznávať akademické tituly „bakalár“ a „magister“ v študijných programoch
manažment uskutočňovaných v prvom a druhom stupni štúdia v obidvoch formách na PF KU, pracovisku Poprad.
Toto rozhodnutie bolo doručené na KU 12. 1. 2015.
Dňa 1. 7. 2014 univerzita vstúpila do procesu komplexnej akreditácie realizovanej v súlade s § 84 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách. Hoci v prípade viacerých študijných programov malo dôjsť k ukončeniu
platnosti priznaných práv, podľa § 84 ods. 7 uvedeného zákona sa predĺžila ich platnosť do termínu ukončenia
komplexnej akreditácie.
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 2014 sa v prvom stupni
štúdia uskutočňovali študijné programy v 25 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 literatúra
(2.1.29), cudzie jazyky a kultúry (2.1.32), slovenský jazyk a literatúra (2.1.27), filozofia (2.1.1), religionistika (2.1.6),
história (2.1.7), etika (2.1.5), politológia (3.1.6), psychológia (3.1.9), žurnalistika (3.2.1), sociálna práca (3.1.14),
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),
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014

Strana 23

rádiologická technika (7.4.8). Hoci univerzita mala priznané právo poskytovať aj vzdelávanie v študijnom odbore
právo (3.4.1), študijný program v tomto odbore nerealizovala.
Rovnako ako v roku 2013, v druhom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy v 14 študijných
odboroch (porov. tabuľka č. 15 prílohy k VS): učiteľstvo akademických predmetov (1.1.1), učiteľstvo umeleckovýchovných 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). V druhom
stupni vzdelávania bolo priznané právo udeľovať akademický titul „magister“ aj absolventom študijného
programu kánonické právo v rovnomennom študijnom odbore 3.4.12. Univerzita však neposkytovala
vzdelávanie v tomto študijnom programe. 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 2014 sa na KU realizovali študijné programy tretieho stupňa v tých istých 7 študijných odboroch (porov.
tabuľka č. 15 Prílohy 2 k VS) ako v roku 2013. 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). Štúdium akreditovaného doktorandského študijného programu
kánonické právo v študijnom odbore 3.4.12 kánonické právo nebolo v roku 2014 uskutočňované.
Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. tabuľka 1a Prílohy 2 k VS), treba konštatovať, že naďalej dochádza
k znižovaniu ich počtu. V roku 2014 bol najnižší celkový počet študentov v sledovanom šesťročnom období.
V porovnaní s rokom 2013, keď bol celkový počet študentov 6734, došlo v roku 2014 k zníženiu počtu študentov
na 5988, tzn. o 11,1%. Keďže pokles počtu študentov súvisí aj s demografickou situáciou na Slovensku, najväčší
pokles vidno v prvom stupni štúdia, v ktorom došlo k zníženiu počtu študentov o 15,4% v porovnaní s rokom
2013. Na druhej strane došlo k zvýšeniu počtu študentov magisterských študijných programov uskutočňovaných
v dennej forme o 29,7% (z počtu 919 v roku 2013 na počet 1192 v roku 2014). Celkovo sa znížil počet študentov
v druhom stupni štúdia o 43, tzn. o 2,3%. Znížil sa aj počet doktorandov (z 343 na 320, tzn. o 6,7%). Pokiaľ ide
o formu štúdia, výrazne sa znížil počet študentov externej formy – o 24,9% (z počtu 2179 v roku 2013 na počet
1637 v roku 2014). Súviselo to so skutočnosťou, že táto forma štúdia v prvých dvoch stupňoch sa postupne bude
realizovať len na Pedagogickej fakulte KU, keďže ostatné fakulty sa už zameriavajú len na dennú formu
štúdia. V roku 2014 z celkového počtu 5 988 študentov študovalo v dennej forme 4 351, tzn. 72,7% z celkového
počtu.
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Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 185
študentov, tzn. 3,1% z celkového počtu študentov (porov. tabuľka č. 1 Prílohy 2 k VS). Pretrváva teda tendencia
každoročného zvyšovania ich počtu. V porovnaní s rokom 2013 išlo o zvýšenie o 25 študentov, tzn. o 15,6%.
Podobne ako v uplynulom období, medzi cudzincami výrazne dominovali občania Poľskej republiky, ktorých
bolo 132, tzn. 71,35% z celkového počtu cudzincov. Na KU študovalo aj 25 študentov s českou štátnou
príslušnosťou a 14 Ukrajincov. Ostatní cudzinci študujúci na univerzite pochádzali z týchto krajín: Azerbajdžan,
Bielorusko, Haiti (3), Kanada, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turkménsko (3) a USA. Dlhodobo
najviac cudzincov študuje na Pedagogickej fakulte, pričom každoročne sa zvyšuje ich počet. V roku 2014 na PF
KU študovalo 143 občanov inej štátnej príslušnosti, tzn. 77,3% z celkového počtu cudzincov študujúcich na KU.
Rovnako ako v minulých rokoch dominovali medzi nimi občania Poľskej republiky (115), z ktorých 82 študovalo
študijné programy tretieho stupňa.

3.2

Prijímacie konanie

Rovnako ako v uplynulých rokoch, aj v roku 2014 v súlade s podmienkami prijímacieho konania boli na všetky
fakulty KU prijímaní tí uchádzači, ktorí preukázali najlepšie predpoklady pre štúdium zvoleného študijného
programu. Vo všetkých stupňoch vzdelávania pretrvával vyšší záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti
univerzity

a ňou stanovený

plánovaný

počet prijímaných

uchádzačov.

Rovnako ako v roku 2013,

v celouniverzitnom meradle najväčší počet prihlášok (4,0) na jedno plánované miesto bol v prípade
doktorandského študijného programu teória a dejiny žurnalistiky uskutočňovaného v dennej forme na Filozofickej
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 1,47 prihlášky (porov. tabuľka
č. 3a Prílohy 2 k VS), čo predstavuje mierne zvýšenie oproti roku 2013 (kedy to bolo 1,38) a takmer rovnaký stav
ako v roku 2012 (kedy to bolo 1,5). Pri študijných programoch druhého stupňa pripadalo na jedno plánované
miesto 1,37 prihlášky (porov. tabuľka č. 3b Prílohy 2 k VS). Od roku 2012 sa teda zvyšuje záujem o magisterské
štúdium na KU. Ako vyplýva z tabuľky č. 3c Prílohy 2 k VS, na KU pri doktorandskom štúdiu pripadalo
priemerne 1,3 prihlášky na 1 plánované miesto, čo predstavuje pokles v porovnaním s rokom 2013 (kedy to bolo
1,5) a znamená, že od roku 2011 sa každoročne znižuje záujem o štúdium tretieho stupňa na KU.
Na základe analýzy počtu zapísaných možno konštatovať, že v študijných programoch prvého stupňa
a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium 68,41% z prijatých v dennej forme štúdia a 74,35%
z uchádzačov prijatých na štúdium v externej forme (porov. tabuľka č. 3a prílohy k VS). Predstavuje to 69,58%
z celkového počtu prijatých uchádzačov. Ide o mierne zvýšenie v porovnaní s rokom 2013, kedy sa na tento
stupeň štúdia zapísalo 67,85%. Od roku 2012 počet zapísaných na bakalárske štúdium a štúdium spojeného
prvého a druhého stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách nepresahuje 70%.
V druhom stupni štúdia sa zapísalo 86,65% z prijatých v dennej forme a 76,11% z prijatých v externej forme
(porov. tabuľka č. 3b prílohy k VS). Predstavovalo to 98,89% plánovaného počtu prijatých v dennej forme
a 72,31% plánovaného počtu prijatých v externej forme. Na magisterské študijné programy sa celkovo zapísalo
83,95% prijatých uchádzačov. Predstavuje to zníženie oproti roku 2013, kedy sa na štúdium zapísalo 88,25%
prijatých uchádzačov. Z celkového počtu prihlášok na magisterské štúdium 87% tvorili prihlášky absolventov
bakalárskeho štúdia na KU (porov. tabuľka č. 3b prílohy k VS), tzn. že tretí rok sa zvyšuje percentuálne
zastúpenie uchádzačov, ktorí po úspešnom bakalárskom štúdiu na našej univerzite si tu podávajú prihlášku aj na
magisterské štúdium. Pri prvých dvoch stupňoch štúdia získalo nižšie vzdelanie v zahraničí 48 uchádzačov, tzn.
takmer rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku, kedy to bolo 47. V percentuálnom vyjadrení počet
zapísaných záujemcov zo zahraničia predstavuje 1,87% zo všetkých zapísaných uchádzačov v prvých dvoch
stupňoch štúdia. Je to takmer rovnaké percentuálne zastúpenie ako v uplynulom roku, kedy to bolo 1,91%.
V treťom stupni štúdia sa v dennej forme zapísalo 94,74% prijatých (porov. tabuľka č. 3c Prílohy 2 k VS)
a v externej forme 92,11% prijatých. Spomedzi 131 uchádzačov o doktorandské štúdium 52 (tzn. 39,69%)
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absolvovalo predchádzajúce štúdium na KU. Medzi uchádzačmi bolo 29 záujemcov (tzn. 22,14%), ktorí získali
vzdelanie druhého stupňa v zahraničí. V roku 2014 bolo teda medzi uchádzačmi také isté percentuálne
zastúpenie absolventov KU a tých, ktorí získali vzdelanie druhého stupňa v zahraničí, ako v roku 2013.
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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, na portáli vysokých škôl a v publikácii Kam na vysokú školu.
Na stredné školy predovšetkým v žilinskom a prešovskom kraji boli tiež distribuované informačné letáky
o možnostiach štúdia na KU. So záujmom zo strany uchádzačov sa stretol aj Deň otvorených dverí, ktorý sa konal
na ružomberských fakultách 12. februára 2014.

3.3

Absolventi

V akademickom roku 2013/2014 riadne ukončilo štúdium 2 277 absolventov (porov. tabuľka č. 2 prílohy k VS).
Znamená to zníženie ich počtu o 6% oproti minulému akademickému roku, v ktorom ukončilo štúdium 2 422
absolventov. Keďže na Pedagogickej fakulte KU dlhodobo študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné, že
má aj najväčší počet absolventov (1 512), teda 66,4% z celkového počtu absolventov KU. Podobne ako v minulých
rokoch bol najnižší počet absolventov na Fakulte zdravotníctva (202). Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia
(porov. tabuľka č. 2 prílohy k VS), z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 1 414
(62,1%), magisterské 796 (34,96%) a doktorandské 67 (2,94%). Z porovnania percentuálneho rozdelenia
absolventov do jednotlivých stupňov vyplýva, že v porovnaní s akademickým rokom 2012/2013 sa zvýšilo
zastúpenie absolventov bakalárskeho štúdia (o 4,79%), naopak znížilo sa percentuálne zastúpenie absolventov
magisterského štúdia (o 4,51%). Medzi absolventmi KU bolo 18 cudzincov (tzn. 0,8% z celkového počtu
absolventov), čo znamená výrazné zníženie ich počtu v porovnaní s rokom 2012/2013, v ktorom štúdium na KU
úspešne ukončili 40 cudzinci. Prvýkrát ide o odchýlku od dlhodobej tendencie 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 2014 úspešne ukončilo 145 osôb (porov. tabuľka č. 12 prílohy k VS), čo
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predstavuje výrazné zvýšenie (o 52,5%) oproti minulému roku, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie
95 osôb. Väčšina z nich (122, tzn. 84,1%) vykonala rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte KU. Na Filozofickej
fakulte KU úspešne ukončilo rigorózne konanie 9 absolventov a na Teologickej fakulte – 14.
V roku 2014 bolo na obhajobu predložených 2 459 záverečných a rigoróznych prác (porov. tabuľka č. 12 Prílohy 2
k VS), z ktorých bolo úspešne obhájených 2 414, tzn. 98,2% z celkového počtu predložených prác. Možno teda
konštatovať, že úspešnosť pri obhajobách záverečných a rigoróznych prác bola na takej istej úrovni ako
v predchádzajúcom roku, kedy dosahovala 98,88%. V prípade záverečných prác, ku ktorým patria bakalárske,
diplomové a dizertačné práce, pripadalo priemerne na jedného školiteľa vedenie 3,53 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, sólovom speve a komornom speve boli ocenení 8 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na
prvom (P. Pekarčík, A. Várošová, M. Kopecká), druhom (M. Kentoš, P. Čertík, O. Líšková) alebo treťom mieste
(H. Horváthová, S. Pionteková). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiána bola vyzdvihnutá pôsobivá
interpretácia študenta PF KU O. Nehilu a Cenu dekanky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
získal P. Pekarčík. Univerzitný spevácky zbor v medzinárodnej konkurencii získal Čestné uznanie na Festivale
sakrálnej tvorby „Ad gloriam Dei“.
Každoročne úspešne reprezentujú univerzitu študenti bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná
starostlivosť. V roku 2014 sa zúčastnili viacerých súťaží študentov tohto odboru v Českej i Slovenskej republike.
Získali Plzeňský pohár záchranářů, zvíťazili na Rescue Academy Orava 2014-, ako aj v súťaži posádok RLP, RZP
a študentov pri riešení hromadných nešťastí konanej na Lešti.
Študentka Zuzana Haričová z FZ KU obsadila 3. miesto na Akademických majstrovstvách SR v disciplíne šerm –
kord.
Na práci v oblasti študentskej záujmovej činnosti sa aktívne podieľali študenti Filozofickej fakulty KU
prostredníctvom rádia Pulz a časopisu Zumag.
Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2014 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.
V roku 2014 bolo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky priznané 43 študentom v celkovej výške
15 994,- €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to opätovne predstavuje zníženie, ktoré vyplýva zo zníženia
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
2014 udelená 30 absolventom.
Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Filozofická fakulta

Anna Ragančíková

Lukáš Bujko (Cena rektora KU)

Miroslav Strmeň

Barbora Bždochová (Cena rektora KU)

Bc. Radka Štrbová (Cena rektora KU)

Zuzana Dvoriščáková (Cena rektora KU)
Mgr. Martin Nosál

Pedagogická fakulta

Bc. Darina Obušeková (Cena rektora KU)

Bc. Martina Hatalová (Cena rektora KU)

Bc. Anna Pokorná (Cena rektora KU)

Zuzana Jacková
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Laura Kameníková

Matúš Knižacký

Bc. Katarína Kavcová

PhDr. Andrea Križanová

Katarína Lucinkiewiczová (Cena rektora KU)

Mgr. Kristína Mihalíková (Cena rektora KU)

Bc. Marta Mišurová (Cena rektora KU)

Mgr. Tomáš Svat (Cena rektora KU)

Bc. Katarína Oetterová (Cena rektora KU)

Mgr. Peter Uhrecký (Cena rektora KU)

Michal Paleček (Cena rektora KU)
Ján Papik

Fakulta zdravotníctva

PaedDr. Dominika Pažítková (Cena rektora KU)

Ivana Aštaryová (Cena rektora KU)

Dušana Štiberová (Cena rektora KU)

Mária Bernáthová (Cena rektora)

Bc. Zuzana Wisniosová (Cena rektora KU)

Dominika Brnčalová (Cena rektora KU)
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Mgr. František Janečko (Cena rektora KU)
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Spracovala: prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.
V súlade s dlhodobým zámerom sa KU snaží podporovať celoživotné vzdelávanie ako proces celoživotného
učenia, posilňovať väzby celoživotného vzdelávania na potreby trhu práce, ako aj podporovať rozličné formy
záujmového vzdelávania, akým je na univerzite predovšetkým Univerzita tretieho veku. 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. V roku 2014 Fakulta zdravotníctva získala právo uskutočňovať
akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra v špecializačnom odbore
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníckom
povolaní sestra v certifikovanej pracovnej činnosti Funkčné vyšetrovacie metódy.
Najrozsiahlejšiu edukačnú činnosť vyvíja špecializované Centrum celoživotného vzdelávania, ktoré pôsobí na PF
KU od roku 2009, pričom svoje vzdelávacie aktivity realizuje na pracoviskách v Ružomberku a v Levoči. 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 10 evidovaných účastníkov vzdelávania na
Filozofickej fakulte KU v roku 2014 svoje štúdium úspešne ukončili 2 absolventi učiteľstva anglického jazyka
a literatúry. V súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní Filozofická fakulta KU v roku 2014 poskytovala 28
záujemcom kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného
odboru alebo aprobačného predmetu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúra. V roku 2014 toto vzdelávanie úspešne
ukončilo 6 frekventantov.
Pedagogická fakulta KU v súlade s § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v platnom znení poskytovala v roku 2014 doplňujúce pedagogické štúdium 58 záujemcom,
pričom v danom roku štúdium úspešne ukončilo 25 absolventov. Každoročne sa počet vzdelávaných mierne
znižuje. Na Teologickej fakulte bolo na tomto type vzdelávania k 31. 10. 2014 zapísaných 109 frekventantov,
z toho 23 novoprijatých. Doplňujúce pedagogické štúdium na TF KU úspešne absolvovali 3 účastníci.
Na Pedagogickej fakulte KU sa uskutočňuje aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, na ktorom sa v roku
2014 zúčastňovalo 144 frekventantov. Štúdium úspešne absolvovalo 38 z nich.
Pedagogická fakulta KU poskytovala v roku 2014 záujemcom tieto programy kontinuálneho vzdelávania:
Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia – funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré v roku 2014
úspešne ukončilo 19 frekventantov.
Školský manažment – funkčné vzdelávanie, ktoré ukončili 21 absolventi.
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie – aktualizačné –
prípravné atestačné na získanie prvej atestácie, ktoré v roku 2014 úspešne absolvovalo 485 účastníkov.
Prvú atestáciu úspešne vykonalo 348 osôb.
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej atestácie – aktualizačné –
prípravné atestačné vzdelávanie na získanie druhej atestácie úspešne ukončilo 578 absolventov.
Následne druhú atestáciu úspešne vykonalo 393 osôb.
Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania – 10 absolventov.
Nové trendy v hudobnej edukácii – 17 absolventov.
Celkovo sa na Pedagogickej fakulte KU v roku 2014 v uvedených programoch kontinuálneho vzdelávania a na
atestačných skúškach zúčastnilo 1 871 pedagogických a odborných zamestnancov, čo predstavuje medziročný
nárast o 32,98%. Počet absolventov tohto typu vzdelávania sa každoročne zvyšuje (2011 – 368, 2012 – 555, 2013 –
1407).
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V roku 2014 pokračoval na univerzite projekt „Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej
pracoviskách“ (Kód ITMS:26120130048). Odborné prednášky sa uskutočňovali na pracoviskách Pedagogickej
fakulty KU v Ružomberku, Levoči a Starej Ľubovni. Na Inštitúte J. Páleša v Levoči sa štúdia religionistiky
zúčastňovalo 22 frekventantov a na Inštitúte V. Trstenského v Starej Ľubovni študovalo sociálnu prácu 16 osôb
z radov seniorov. Okrem toho sa pokračovalo štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je centrálne
koordinované rektorátom Katolíckej univerzity a ktoré navštevovalo 133 záujemcov. V Ružomberku sa opätovne
otvorilo zameranie Humanitné štúdiá, ktoré navštevovalo 16 záujemcov. Zameranie Senior v súčasnej spoločnosti
študovalo 41 osôb. Na Univerzite tretieho veku pri Teologickej fakulte prevažne seniori študovali filozofickoteologický základ (26 účastníkov), pričom do prvého ročníka nastúpili 8 frekventanti a v roku 2014 štúdium
úspešne absolvovali 3 osoby.
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.
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V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ
TVORIVEJ ČINNOSTI
Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len „KU“) od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj výskumnej
činnosti. Koncepcia rozvoja výskumnej činnosti sa opiera o základné ciele Dlhodobého zámeru KU 2012-2017,
ktorými sú:
Posilniť svoje postavenie ako výskumná inštitúcia, ktorá vedie medzinárodný výskumný program so
širokým spektrom vedných oblastí a prostredníctvom interdisciplinárneho dialógu založeného na
dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou.
Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci
v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity.
Rozšírovať a skvalitňovať ponuky doktorandských študijných programov s priamou väzbou na
výskumný potenciál v každej oblasti výskumu.
Vedeckovýskumná činnosť je jednou z hlavných činností univerzity. Zameraná je na oblasť zvyšovania účinnosti
výchovno-vzdelávacieho procesu a to hlavne tvorbou aktuálneho obsahu výučby, nových didaktických pomôcok,
ako aj celého didaktického prostredia. Výsledkom práce vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných
pracovníkov sú početné učebné texty, vedecké a odborné publikácie, nové učebné pomôcky, inovované
laboratória a odborné učebne.
Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu.
Výskumná činnosť prebieha na jednotlivých pracoviskách, ktorými sú katedry, riešiace konkrétne výskumné
témy. Tvorivé činnosti v rámci KU sú zamerané predovšetkým na kvalitný výskum v oblastiach:
pedagogické vedy
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne vedy
ekonómia a manažment
fyzika
chémia, chemická technológia a biotechnológie
vedy o Zemi a vesmíre
vedy o živej prírode
informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
matematika a štatistika
historické vedy a etnológia
lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy.
Výskumná činnosť je realizovaná prevažne s podporou domácich a zahraničných grantových zdrojov alebo
vnútorných grantových schém fakúlt. Vo finančnom vyjadrení pokrýval objem tvorivej činnosti so zameraním sa
na vedu a výskum 23,32% ročného rozpočtu KU (o 3,61% viac ako v r. 2013).
Výskumná činnosť na KU sa opiera o rozvoj odborov a fakúlt predstavujúcich široké spektrum spoločenskovedných a exaktných disciplín, ktoré sú zabezpečované kvalifikovaným zborom takmer 400 pedagógov, vedcov
a výskumníkov.
V roku 2014 bolo podaných 5 žiadostí o finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja Agentúre
na podporu výskumu a vývoja, 18 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR, 13 žiadostí
o dotáciu na projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR, z ktorých mnohé sú ešte v štádiu posudzovania.
Napriek tomu, že projekty sú na vysokej odbornej úrovni, je čoraz ťažšie získať požadované prostriedky
z MŠVVaŠ SR.
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014
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Tabuľka 1 Prehľad počtu podaných výskumných projektov za rok 2014
PREHĽAD POČTU PODANÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV
Podané projekty

FF

PF

FZ

TF

SPOLU

APPV

0

4

0

1

5

KEGA

2

11

4

1

18

VEGA

4

9

0

0

13

INÉ DOMÁCE

0

4

0

2

6

ZAHRANIČNÉ

0

7

0

0

7

Celkový súčet

6

35

4

4

49

Tabuľka 2 Prehľad všetkých riešených výskumných grantov
PREHĽAD VŠETKÝCH RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV
Fakulty

2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

33

41

31

21

Filozofická fakulta KU

25

20

20

16

Teologická fakulta KU

1

4

6

17

Fakulta zdravotníctva KU

3

8

2

2

Celkový súčet

62

73

59

56

Všetky fakulty sa usilujú o neustále zvyšovanie podielu zapojenia tvorivých pracovníkov do riešenia
výskumných projektov. Cieľom je dosiahnuť taký stav, aby každý tvorivý zamestnanec fakulty vnímal
rovnomerne tak svoje didaktické, ako aj vedecko-výskumné pôsobenie, čím sa – okrem iného – dosiahne ešte
vyššia úroveň prepojenia teórie so vzdelávaním a s praxou a naopak. Fakulty sa snažia zapájať do riešiteľských
tímov aj svojich doktorandských študentov. Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov 3.
stupňa štúdia do riešenia inštitucionálnych projektov zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Tabuľka 3 Počet vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov zapojených do projektovej činnosti
POČET VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV ZAPOJENÝCH DO PROJEKTOVEJ
ČINNOSTI
% z celkového počtu
% z celkového počtu
počet učiteľov
počet doktorandov
učiteľov
doktorandov
Filozofická fakulta KU

26

39 %

7

18,92 %

146

71 %

25

11,73 %

Fakulta zdravotníctva KU

19

23 %

5

71 %

Teologická fakulta KU

28

46,67 %

7

11,11 %

219

48,34 %

44

13,75 %

Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

Zaujímavú výpovednú hodnotu má Graf 3 vyjadrujúci prepočítaný objem finančných prostriedkov z domácich
a zahraničných výskumných grantov v rokoch 2013 a 2014, prepočítaný na jedného tvorivého pracovníka.
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Graf 3 Prepočet objemu získaných finančných prostriedkov z domácich a zahraničných
grantov v rokoch 2012 - 2014 na jedného tvorivého pracovníka

5.1

Projekty podporované z domácich grantových schém

V sledovanom období bolo na KU riešených celkovo 34 výskumných projektov, z toho najvyšší podiel
predstavovali projekty KEGA (36,73%). Počet domácich projektov a úloh riešených na univerzite zachytáva
Tabuľka č. 4.
Tabuľka 4 Prehľad počtu získaných domácich výskumných grantov za rok 2014
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH DOMÁCICH VÝSKUMNÝCH GRANTOV
Podané projekty

FF

PF

FZ

TF

SPOLU

APPV

0

2

0

0

2

KEGA

0

7

0

7

14

VEGA

3

10

0

0

13

INÉ DOMÁCE

0

3

0

2

5

Celkový súčet

3

22

0

9

34

V roku 2014 KU zaznamenala klesajúcu tendenciu rastu získavaných projektov z domácich grantových schém.
Úspešnosť podaných projektov VEGA vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu zo 41,94% na 84,62%, ale
naopak v KEGA sme zaznamenali pokles o 13,31%. Najvyššiu úspešnosť v získaní projektov dosahuje
Pedagogická fakulta KU.
Tabuľka 5 Prehľad počtu získaných výskumných domácich projektov z domácich grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH PROJEKTOV Z DOMÁCICH GRANTOV
Pracoviská

2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

19

22

29

19

Filozofická fakulta KU

10

6

7

3

Teologická fakulta KU

1

4

5

9

Fakulta zdravotníctva KU

1

4

2

3

Celkový súčet

31

36

43

34
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Vývoj projektovej činnosti prostredníctvom domácich grantov na KU za obdobie 2011 - 2014 dokumentuje Graf 4.
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Graf 4 Trendy riešených domácich výskumných grantov v r. 2011 - 2014

V oblasti vedy a výskumu KU v roku 2014 zaznamenala pokles počtu riešených domácich projektov aj ich
finančného prínosu. Najviac výskumných projektov bolo riešených na PF KU, ktorá získala aj najviac finančných
prostriedkov. Podiel fakúlt na získavaní finančných prostriedkov na výskum dokumentuje Graf 5.

21,39 %
PF

5,57 %

FF
68,68 %

FZ

4,37 %

TF

Graf 5 Podiel fakúlt na získaných finančných prostriedkoch na výskum v r. 2014

Prostredníctvom domácich grantových schém na riešenie projektov získala KU objem finančných prostriedkov
v sledovanom období 127.131,- €, čo v porovnaní s rokom 2013 znamená pokles o 38,27%. Najvyššiu finančnú
dotáciu predstavujú projekty VEGA (59.217,- EUR). Prehľad získaných finančných prostriedkov fakultami je
uvedený v Tabuľke 6 a Tabuľke 7.
Tabuľka 6 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH GRANTOV
2011
Fakulta

Suma

Pedagogická fakulta KU

2012

2013

2014

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

64 557 €

19

139 966 €

22

137 684 €

29

87 311 €

19

Filozofická fakulta KU

18 982 €

10

17 896 €

6

47 421 €

7

5 550 €

3

Teologická fakulta KU

3 074 €

1

22 542 €

4

18 254 €

5

27 188 €

9

825 €

1

9 381 €

4

2 581 €

2

7 082 €

3

87 438 €

31

189 785 €

36

205 940 €

43

127 131 €

34

Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet
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Tabuľka 7 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV
2011
Fakulta

2012

2013

2014

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Pedagogická fakulta KU

-€

-

8 308 €

4

14 824 €

4

6 324 €

2

Filozofická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Spolu

-€

-

8 308 €

4

14 824 €

4

6 324 €

2

Pedagogická fakulta KU

30 786 €

13

42 491 €

9

38 671 €

11

27 320 €

7

Filozofická fakulta KU

7 349 €

2

8 507 €

1

40 227 €

1

-€

-

Teologická fakulta KU

3 074 €

1

22 542 €

4

18 254 €

5

22 688 €

7

825 €

1

2 406 €

2

2 581 €

2

4 292 €

1

Spolu

42 034 €

17

75 946 €

16

99 733 €

19

54 300 €

15

Pedagogická fakulta KU

33 771 €

6

19 167 €

6

34 189 €

9

53 667 €

10

Filozofická fakulta KU

11 633 €

8

7 389 €

4

7 194 €

6

5 550 €

3

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

45 404 €

14

26 556 €

10

41 383 €

15

59 217 €

13

Pedagogická fakulta KU

-€

-

70 000 €

3

50 000 €

5

-€

-

Filozofická fakulta KU

-€

-

2 000 €

1

-€

-

-€

-

Ostatné Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

4 500 €

2

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

6 975 €

2

-€

-

2 790 €

2

Spolu

-€

0

78 975 €

6

50 000 €

5

7 290 €

4

85 113 €

31

189 785 €

36

205 940 €

43

127 131 €

34

APVV

KEGA

Fakulta zdravotníctva KU

VEGA

Spolu

Celkový súčet

5.2

Projekty podporované zo zahraničných schém

V sledovanom období bolo podaných 17 žiadostí na riešenie zahraničných projektov. Úspešnosť podaných
projektov klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu zo 71,4 % na 70,59 % (menej o 0,81). Schválené projekty boli
finančne podporené nasledovnými zahraničnými grantovými schémami: EEIG Bruxeles, Washington D.C.
Corporation, Medivation, Inc., Sotio a.s. Praha CZ, SAE (Scientia-Ars-Educatio), John Templeton Foundation via
University of Innsbruck, Nederlandse Taalunie, Porticula, Stiftung Auxilum, (Zug/Switzerland), The Social
Science Grant Competition.
Tabuľka 8 Prehľad počtu riešených výskumných projektov zo zahraničných grantov
PREHĽAD POČTU RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZO ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
Pracoviská

2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

14

19

2

2

Filozofická fakulta KU

15

14

13

11

Teologická fakulta KU

-

-

1

8

Fakulta zdravotníctva KU

2

4

-

1

Celkový súčet

31

37

16

22

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014

Strana 35

Sumárne za celú univerzitu predstavuje rok 2014 výrazný pokles vo finančných prostriedkoch získaných zo
zahraničných zdrojov. KU získala na riešenie zahraničných výskumných projektov 50.880,- €, čo predstavuje
v porovnaní s rokom 2013 pokles o 65%. Podiel sumy zahraničných grantov na celkovej sume získaných grantov
za rok 2014 predstavuje 12,25%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6,01% menej.
Údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných
projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce, ktoré KU získala v období od
1.1.2011 do 31.12.2014, sú uvedené v Tabuľke č. 9.
Tabuľka 9 Prehľad objemu finančných prostriedkov z výskumných zahraničných grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VÝSKUMNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
2011
Fakulta

2012
Počet

Pedagogická fakulta KU

185 717 €

14

49 752 €

19

5 287 €

2

20 030 €

2

Filozofická fakulta KU

287 368 €

15

275 118 €

14

140 968 €

13

9 800 €

11

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

1 000 €

1

21 050 €

8

2 400 €

2

4 400 €

4

-€

-

-€

1

475 485 €

31

329 270 €

37

147 255 €

50 880 €

22

Celkový súčet

Počet

Suma

2014

Suma

Fakulta zdravotníctva KU

Suma

2013
Počet

16

Suma

Počet

Trendy v získavaní finančných prostriedkov KU zo zahraničných výskumných grantov v období 2010 – 2014
dokumentuje Graf 6.
500 000
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300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
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rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Graf 6 Trendy v získavaní finančných prostriedkov KU zo zahraničných výskumných grantov

I v súčasnosti platí, že početnejšie väzby na medzinárodné pracoviská sme mali na základe individuálnych
kontaktov vedeckopedagogických pracovníkov. Zapojenosť pracovísk je veľmi nerovnomerná (viď Graf 7), počet
získaných projektov z medzinárodných agentúr sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 37,5%.
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Graf 7 Prehľad zapojenosti fakúlt do medzinárodných projektov v období 2010-2014

5.3

Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom
ostatných grantov

V roku 2014 riešitelia získali na iné ako výskumné granty 269.180,- € zo zahraničia a 71.127,- € z domácich
grantov. Išlo najmä o vzdelávacie a podporné programy, ako sú ERASMUS+, CEEPUS. Tieto MŠVVaŠ SR
vykazuje ako vzdelávacie, hoci sú previazané aj na výskumné aktivity.
Tabuľka 10 Prehľad počtu získaných ostatných domácich grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH DOMÁCICH GRANTOV
Pracoviská

2011

2012

2013

2014

Rektorát

5

4

3

3

Pedagogická fakulta KU

7

4

6

1

Filozofická fakulta KU

1

-

-

1

Teologická fakulta KU

-

-

-

0

Fakulta zdravotníctva KU

1

-

1

0

Celkový súčet

14

8

7

5

Tabuľka 11 Prehľad objemu finančných prostriedkov z ostatných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z OSTATNÝCH DOMÁCICH GRANTOV
2011

2012

2013

2014

Fakulta

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Rektorát

335 200 €

5

280 953 €

4

94 007 €

3

70 977 €

4

Pedagogická fakulta KU

32 377 €

7

1 500 €

4

6 323 €

6

150 €

1

Filozofická fakulta KU

3 600 €

1

-€

-

-€

-

-€

-

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

154 600 €

1

-€

-

11 520 €

1

-€

-

Celkový súčet

525 777 €

14

282 453 €

8

17 843 €

10

71 127 €

5

Počty zahraničných nevýskumných grantov v roku 2014 podľa súčastí univerzity udáva tabuľka č. 12.
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Tabuľka 12 Prehľad počtu získaných ostatných zahraničných grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
Pracoviská

2011

2012

2013

2014

Rektorát

6

6

6

7

Pedagogická fakulta KU

7

4

-

-

Filozofická fakulta KU

-

-

1

1

Teologická fakulta KU

-

-

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

-

-

2

2

13

10

9

10

Celkový súčet

Tabuľka 13 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných ostatných zahraničných grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
2011

2012

2013

2014

Fakulta

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Rektorát

1 056 390 €

6

417 058 €

6

182 109 €

6

268 390 €

7

4 228 €

7

-€

4

-€

-

-€

-

Filozofická fakulta KU

-€

-

120 000 €

-

-€

1

-€

1

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

2 200 €

2

790 €

2

1 060 618 €

13

537 058 €

10

2 200 €

9

269 180 €

10

Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

Rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja na našej univerzite v roku 2014 bol významne podporený zo zdrojov
štrukturálnych fondov dotovaných Európskou komisiou. V sledovanom období sa na univerzite realizovalo päť
projektov podporených v celkovej výške sumou 3.085.322,- EUR.
Na Rektoráte KU boli koordinované 3 projekty a na Pedagogickej fakulte KU 2 projekty, zamerané na obnovu
infraštruktúry budov, učební, laboratórií a IKT za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu:
ITMS

26110230044 - Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite

v Ružomberku,
ITMS 26250120035 - Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry Katolíckej univerzity
v Ružomberku,
ITMS 26250120051 - Dostavba a vybavenie budovy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ITMS 26110230074 - Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečenia kvality na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ITMS 26120130048 - Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách.
Tabuľka 14 Prehľad počtu získaných grantov zo štrukturálnych fondov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH GRANTOV ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Pracoviská

2011

2012

2013

2014

Rektorát

3

1

-

1

Pedagogická fakulta KU

4

4

4

2

Filozofická fakulta KU

-

-

-

-

Teologická fakulta KU

-

-

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

-

-

-

-

Celkový súčet

7

5

4

3
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Tabuľka 15 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných grantov zo štrukturálnych fondov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH GRANTOV ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
2011

2012

2013

2014

Fakulta

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Rektorát

5 540 576 €

3

2 416 731 €

1

3 855 641 €

3

2 842 522 €

3

301 356 €

4

219 369 €

4

439 336 €

4

242 800 €

2

Filozofická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

5 841 932 €

7

2 636 100 €

5

4 294 977 €

7

3 085 322 €

5

Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

5.4

Vnútorná grantová schéma

Fakulty KU v rámci vnútorných grantových mechanizmov podporujú a stimulujú vedeckú, umeleckú a ďalšiu
tvorivú činnosť vedecko-výskumných pracovníkov a 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.
Tabuľka 16 Prehľad o počte podporených projektov a finančnom zabezpečení
VNÚTORNÁ GRANTOVÁ SCHÉMA
počet podporených
projektov

poskytnuté finančné
prostriedky

názov fondu

Pedagogická fakulta KU

103

42 300 €

Grantová agentúra PF KU (GAPF)

Filozofická fakulta KU

31

21 007 €

Fond na podporu vedy na FF KU

Fakulta zdravotníctva KU

-

-

-

Teologická fakulta KU

6

1 613,09 €

Fond na podporu vedy a výskumu na TF KU

140

64 920,09 €

Celkový súčet

Počet žiadostí podaných cez vnútorné grantové agentúry fakúlt KU je každým rokom vyšší. Finančné prostriedky
pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku sú vyčleňované z fakultného rozpočtu. Na podporu vedeckej
činnosti učiteľov Filozofická fakulta KU 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 podporované výskumné aktivity
jednotlivých učiteľov fakulty vo forme finančného grantu. Teologická fakulta KU zo svojich interných zdrojov
podporuje vydavateľskú a umeleckú činnosť, organizovanie konferencií a sympózií finančnou čiastkou a časť
výdavkov financovaných zo zdrojov fakulty na podporu vedy a výskumu tvorí financovanie nákladov na
služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Fakulta zdravotníctva KU
nemá vytvorenú vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu.

5.5

Činnosť a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových
pracovísk

KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH
Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja špirituáli.
Rektor:
ThDr. Štefan Novotný PhD.
Vicerektor:
JCLic. Andrej Kačmár
Prefekt:
Mgr. Jozef Kohut
Špirituál:
Mgr. Ján Dudič
Špirituál:
ThDr. Peter Ceľuch
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014
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Ku koncu roka 2014 je vo výchove kňazského seminára 44 seminaristov. V júni 2014 ukončilo formáciu kňazskou
vysviackou 8 seminaristov a prijatí boli 2 kandidáti.
Výchovné aktivity: Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre seminaristov, na
začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj jeden
oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára.
Študijné mobility a stáže: Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra jeden bohoslovec v pastoračnom
centre v Českej republike, jeden v Taliansku a dvanásti na Slovensku. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už
zároveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach.
Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne
postihnutých vozičkároch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí Ekumenického
spoločenstva mesta Košice. Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis Boromeo. Na štvrtú
veľkonočnú nedeľu bohoslovci organizujú Deň otvorených dverí, keď do priestoru kňazského seminára je
pozvaná široká verejnosť, pre ktorú je pripravený celodenný program. Na sviatok sv. Karola Boromejského
a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie seminaristi organizujú slávnostné akadémie pre širokú
verejnosť. Pri kňazskom seminári účinkuje aj spevácky zbor Schola cantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole
sv. Antona Paduánskeho a realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci.
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. Riadi sa schváleným štatútom.
1. Vedecká práca CE TF KE R
A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice
20 rokov činnosť Ekumenického spoločenstva v Košiciach 9.5.2014 na Teologickej fakulte v Košiciach
B. Publikačná činnosť
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Reforma modlitby Liturgie hodín po Druhom vatikánskom koncile / Anton Konečný (Autor) ; Jozef Jurko
(Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás (Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). - Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN 978-80-7195-817-8. - S. 103-116 [0,76 AH].
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Ekumenické modlitby a bohoslužby po Druhom vatikánskom koncile: z hľadiska Katolíckej cirkvi a ekumenického hnutia na Slovensku, najmä na pozadí skúseností Ekumenického spoločenstva v Košiciach / Anton
Konečný (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás (Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). - Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN 978-80-7195-817-8. - S. 175-189 [0,95 AH].
Štatistika publikácií:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
V evidencii:
AED Tvorba spevníka pre katechézu žiakov prvého stupňa/ Anton Konečný (Autor)
In: Návrh katechetických spevov a ich využitie na prvom stupni základných škôl/ Ružomberok: Verbum, 2014.
147 s. - ISBN 978-80-561-0184-1.
C. Aktívna účasť na konferenciách
1. Medzinárodný ekumenický seminár Ekuména v praxi: skúsenosti z Košíc -Slovensko a zo Sliezska –Poľsko.
Katowice – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 15. 10. 2014. - Ks. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.,
emeritný

dekan

Teologickej

fakulty

Katolíckej

univerzity

v Košiciach:

Vznik, činnosť

a perspektívy

Ekumenického spoločenstva v Košiciach;
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- Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach: Teologická
fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach ako člen ES
- Ks. ThLic. Dušan Škurla, PhD.: Hnutie „pro life“ a hnutie ekumenické
2. Medzinárodné medzináboženské stretnutie: Dialóg života a skúsenosti troch monoteistických náboženstiev na
Hornom Sliezsku /Poľsko, Katowice, Wyższe Seminarium Duchowne OFM, 16.10.2014
- Ks. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD., emeritný dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach:
Ekumenické spoločenstvo v Košiciach;
- Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach: Teologická
fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach a ekumenizmus.
D. Mobilita
14.-17.10.2014 Teologická fakulta Sliezskej univerzity, Katovice. TF Košice: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.,
dekan, a prof. Anton Konečný. TF Katowice: ks. dr. hab. Antoni Bartoszek - dekan, ks. prof. dr hab. Józef
Budniak, prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Mariola Kozubek, PhD. Účasť na dvoch vedeckých podujatiach.
2. Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged
Spolupráca pokračuje v rámci
maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola, aktuálne rozšíreného na projekt v rámci V4 s českým
partnerom – FF MU Brno
3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom
Práca pre Ekumenické spoločenstvo v Košiciach spočíva v príprave bohoslužieb; formou je vytlačenie aktuálnej
príručky:
20.1.2014 o 18.00 hod.: Ekumenická bohoslužba Košice, Historická radnica, Hlavná 59; téma: Daj sa mi
napiť...
18.04.2014: Ekumenický pašiový sprievod, mesto Košice
Ekumenické modlitby za pokoj - Košice, kostol Reformovanej cirkvi, dňa 21.9.2014 o 18.00 hod.
POĎAKOVANIE ZA ÚRODU A VENI SANCTE, 10.10.2014 o 18.00 hod. Seminárny kostol
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA PRI PRÍLEŽITOSTI 20 ROKOV ČINNOSTI EKUMENICKÉHO
SPOLOČENSTVA, Stará radnica, 17.11. o 18.00
2.12.2014 adventný večer slova a hudby, hudobno-dramatické pásmo
Ďalšie ekumenické aktivity, v ktorých s Ekumenickým spoločenstvom významne spolupracuje Centrum pre
dialóg Teologickej fakulty:
Spolupráca na príprave Pochodu za život – Mukačevo 2014 1.6.2014; spolupráca s ekumenickým
spoločenstvom v Mukačeve začala účasťou Ekumenického spoločenstva na Mariápoli v Mukačeve 9.11.mája 2013 a zamerala sa na praktickú oblasť, na výmenu skúseností.
6.

Valné

zhromaždenie

EKUMENICKÉHO

SPOLOČENSTVA

CIRKVÍ

A

NÁBOŽENSKÝCH

SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE - dňa 10. októbra 2014 o 15.00 hod. na Teologickej fakulte
KU, Hlavná 89, Košice
4. Spolupráca s Mestom Košice
Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia a Dní Mesta Košice.
5. Spolupráca s VUC Košice
CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
6. Plán na rok 2015
1. Bežný celoročný program bohoslužieb (EBS január, Pašiový sprievod, Ďakovná EBS za úrodu, ekumenické
Veni Sankte, adventný večer)
2. Stuttgard IV. Medzinárodné stretnutie Pre Európu v oblasti riešení ekonomickej krízy v duchu ekonomiky
spoločenstva. Zahraničná poznávacia cesta Ekumenického spoločenstva (prizvanie – TF – sociálna práca).
Taliansko – Florencia – Lopiano, 6.-8.marec 2015.
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3. 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA. 2015 je Rok M.J. Husa.
Júl a september 2015.
- Relácia v rádiu Lumen o historickom pozadí a celoročných spomienkach v rámci História a my (Kaman, Hišem,
Konečný)
- Účasť ES na spomienkových slávnostiach v Prahe 5.-6.7.2015, súčasťou je i Púť M.J.Husa 3.-5.7. 2015 /Kostnica /celý
deň 4.7./ - Praha)
- Ekumenická bohoslužba pri príležitosti 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA
(návrhy: Kazateľ – hlavný celebrant – z cirkví, ktoré neboli) 12.7:.večer pravdepodobne ev.a.v. kostol Košice
- Ekumenické sympózium v spolupráci s TF (profesori Cyril Hišem, Pavol Dráb, Jozef Jurko, A.Konečný) - (koniec
september – zač. október) (moderátor)
4. Spolupráca s ES v Mukačeve. Spoločne prežitý pracovný deň v rekreačno0m prostredí Sinjak. 19.- 21. 5. 2015
LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (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
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 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.
A. Expertná činnosť LI JJ
1. Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen – spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá 7.1.2011
2. Teologické stanovisko k „Modlitbe chvál“ (4/2014-LK)
3. Analýza knihy „Požehnania“ a problémov pri úradnom schválení (7/2014-LK)
4. Príprava podkladov ku schváleniu knihy „Požehnania“ (13/2014-LK)
5. Príprava textov pre sviatok „Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza“ (10/2014-LK)
6. Litánie k Sedembolestnej – námet (18/2014-LK)
7. Návrh Ordo Missae – Dodatok (19/2014-LK)
8. Návrh na zavedenie sviatku Milosrdného Boha Otca – posudok (22/2014-LK)
9. Posudok k piesni „Ó, Mária, Matka naša“ (35/2014-LK)
10. Posúdenie štúdie Dr. Jančoviča o konsekračných slovách (45/2014-LK)
11. Stanovisko k používaniu textu Pašií z roku 1930 (46/2014-LK)
12. Žiadosť o zavedenie sviatku sv. Lujzy de Marillac – posudok (47/2014-LK)
13. Partikulárny kalendár slovenských diecéz (66/2014-LK)
14. Definitívne znenie Omšového poriadku (71/2014-LK)
15. Úmysly KBS – návrh na rok 2015 (86/2014-LK)
16. Obežník Kongregácie pre Boží kult o znaku pokoja – analýza (94/2014-LK)
17. Temporál – Advent, Vianoce – definitívne znenie (95/2014-LK)
18. Otázka ohľadom veku rozdávateľa sv. prijímania (98/2014-LK)
19. Liturgické texty – bl. Kern, bl. Toulorge (116/2014-LK)
20. Posudok – prijímanie do rúk a pod obojím spôsobom (109/2014-LK)
21. Otázka eucharistickej adorácie v rehoľných komunitách – posudok (130/2014-LK)
22. Posúdenie návrhov čítaní a omšových formulárov – stretnutie mládeže 2015 (133/2014-LK)
23. Temporál – Pôstne obdobie – návrh nového znenia (143/2014-LK)
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B. Projektová činnosť LI JJ
1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála
Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS a SSV.
Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je
zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne.
Redakčná rada pokračovala v príprave slovenského znenia. Prebehlo pripomienkovanie návrhu Omšového
poriadku a zostavil sa definitívny návrh. Po pripomienkovaní zo strany Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí bude ako záverečný výstup vydaná vedecká monografia. Pripravil sa definitívny návrh slovenského
znenia Dodatku k Omšovému poriadku a Temporálu – časť Advent a Vianoce. Bol pripravený prvý návrh
Temporálu – časť Pôstne obdobie. Začali sa práce na Spoločných omšiach, Votívnych omšiach, Rituálnych
omšiach, Omšiach za rozličné potreby, kde sú aktívne do projektu zapojení vybraní študenti.
2. Liturgický spevník
Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný spolu s prof.
Lexmannom pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol predložený na oponentúru.
V príprave je publikačný výstup – monografia.
C. Publikačné výstupy
Príprava monografie „Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku“, v ktorej majú
jednotlivé kapitoly prof. G. Ragan, prof. A. Konečný, Dr. A. Krivda.
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
I.

Základné informácie o pracovisku

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza
Hlavná 89, 041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111, e-mail: uhal@ku.sk
Vedúci pracoviska: doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. funkčné obdobie do 1.10.2015
Zástupca vedúceho: prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
sekretariát: Norbert Szanyi
PhDr. Denisa Tašoniová
Členovia:
Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice – Západ
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Oslovič, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Albičuk, PhD
Externí spolupracovníci:
Ing. Jozef Bača
Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Ing. Mária Tomašová
Mgr. Ivana Pločicová – doktorand TFKU
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová – doktorand TFKU
Zahraniční spolupracovníci:
Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD – Bazilej - Švajčiarsko
Prof. Paul Roettig - Wien
Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko
Prof. Georg Milbradt – Drážďany, Nemecko
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II.

Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2014

II.1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu.
Vykonávané pravidelne ako forma plánovania a organizačného pokrytia aktivít a riešenia organizačných úloh.
II.2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej spolupráce univerzít
v programe CEEPUS II. organizovanej v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Bioethicists in Central
Europe (BCE.):
Viacnásobné bilaterálne stretnutia ako aj oficiálne mobility medzi partnermi programu organizované
prostredníctvom študentov ako aj na platforme pedagogických a vedeckých pracovníkov predovšetkým
v programe CEEPUS II. AT 502 a CEEPUS III. AT 702 pod vedením I. Szaniszloa, koordinátora za TF KU Košice.
II.3. Aktívna spolupráca s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity: Príprava
spoločných projektov alebo konferencií a odborných stretnutí. (koordinátor I. Szaniszlo)
II.4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu pri KBS.
Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre prácu bioetickej subkomisie KBS
prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej subkomisie pri KBS.
II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.
Občasné stretnutia s kresťanskými odborármi v oblasti koordinácie práce odborov v jej metodickej a etickoobsahovej časti aktivít. (koordinátor M. Uháľ)
II.6. Príležitostná spolupráca s FKI – Fórum kresťanských inštitúcií.
Príležitostné pracovné stretnutia pri riešení a organizácií niektorých spoločných otázok, alebo realizácií
spoločných projektov prostredníctvom niektorých členov Inštitútu (hlavne I-M. Szaniszló).
II.7. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými riaditeľmi
diecéznych charít.
Pracovné stretnutia pri konzultácií niektorých otázok spojených s prácou diecéznych charít a ich prepojenia na
prácu komisií KBS, TFKU a inštitútu IAS.
II.8. Občasné stretnutia s neoficiálnymi klubmi, či spoločenstvami podnikateľov.
Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov informujúcich sa a formujúcich sa v kresťanskej morálke.
Stretnutia boli tak na úrovni katolických združení ako aj na úrovni reformovanej Cirkvi zo zboru Košice.
II.9. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s novými subjektmi na poli akademickom, ale aj so
subjektmi praktickej práce na poli pastorácie, sociálnej pomoci a charity. Prostredníctvom členov inštitútu sa
rozvíja tvorba nových kontaktov a rozvoj novej spolupráce doma aj v zahraničí. (I.M. Szaniszló, M. Uháľ. R.
Lojan, ...)
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Inštitút sa účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk teologickej fakulty. Jeho členovia, pracovníci
a spolupracovníci (M. Uháľ, I. Szaniszló, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj občasne podieľali na
vzdelávacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch, ktoré poskytuje TF KU.
Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TF KU a niektorí doktorandi ako aj študenti TF KU sú jeho členmi,
alebo spolupracovníkmi.
Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
Výskumná činnosť podaných projektov:
Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možnosti a podávaní vedeckých projektov
v spolupráci s TF KU aj inými organizáciami, s ktorými spolupracuje.
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ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKÁ FZ KU V RUŽOMBERKU
Výsledky výskumu s inými vedecko-vzdelávacimi inštitúciami
Pokračovanie spolupráce FZ KU a ÚVN SNP Ružomberok-FN s Medzinárodnou asociáciou kontroly
nozokomiálnych infekcií (International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC), ktoré sídli v Buenos
Aires v Argentíne. INICC túto štúdiu vytvorilo podľa vzoru americkej Národnej siete pre bezpečnosť zdravotnej
starostlivosti (National Healthcare Safety Network (NHSN); bývalého Národného systému surveillance
nozokomiálnych infekcií (NNIS).
Spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami
Aj v roku 2014 pokračovala participácia katedry verejného zdravotníctva (KVZ) FZ KU v Ružomberku na
projekte e-Bug podporovaného Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Program eBug bol vytvorený kolektívom odborníkov pre žiakov základných škôl, aby sa lepšie zoznámili so svetom
mikroorganizmov. Projekt bol organizovaný v ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok - škola pre intelektovo
nadané deti, ZŠ Svätý Vincent Ružomberok, ZŠ Zárevúca 18, Ružomberok a v Základnej škole Likavka.
Projekt koordinujú doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., Mgr. Helga Némethová z KVZ FZ KU
v Ružomberku, MUDr. Juraj Ondrejka, OZ pri gynekologicko-pôrodnickej klinike ÚVN SNP RužomberokFN s podporou mesta Ružomberok a obce Likavka. Cieľom má byť odovzdanie základných informácií
o mikroorganizmoch, o spôsoboch šírenia infekčných chorôb, o očkovaní, naučiť deti rozlišovať „dobré“
baktérie od „zlých“ a ďalšie zaujímavé poznatky. Dôležitá je tiež informácia, že antibiotiká sú špeciálnym
druhom liekov a že nemôžu byť nesprávne alebo nadmerne používané, pretože inak stratia svoj liečebný
účinok. Teóriu s praxou na hodinách prírodovedy prepájajú študenti verejného zdravotníctva FZ KU
v Ružomberku.
Študenti KVZ FZ KU reagovali na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „Svetový deň hygieny
rúk”, ktorá posilňuje výzvu na zlepšenie hygieny a zdôrazňuje význam správneho a pravidelného
umývania rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny rúk v zdravotníckych
zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť znížiť výskyt infekcií a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu
starostlivosť. Študenti KVZ uskutočnili praktické cvičenia v umývaní rúk pre laickú verejnosť, ako aj pre
základné školy v meste Ružomberok a okolí. Z regionálnych medií sme mali pozitívnu spätnú väzbu. Na
hore uvedenú výzvu WHO budeme reagovať aj budúcnosti.
Študentky bakalárskeho študijného programu fyzioterapia Pondušová Martina a Zajacová Katarína
participovali na aktivitách v rámci projektu „Zdravý chrbátik“, ktorý je realizovaný v spolupráci s ÚVN
SNP Ružomberok-FN a na fakulte ho koordinuje Mgr. Marina Srpoňová. V roku 2014 boli realizované
aktivity v mestách Martin a Zvolen.
Kontinuálna spolupráca so Slovenským Červeným krížom v okrese Ružomberok a Liptovský Mikuláš (školenia
prvej pomoci, organizácia letných detských táborov, darcovstvo krvi, spolupráca pri aktivitách organizovaných
SČK).
Spolupráca s Fórom života (Sviečka za nenarodené deti, účasť na pro-life aktivitách, spolupráca na projektoch
konkrétnej pomoci).

5.6

Publikačná činnosť

Výsledky v oblasti vedy a výskumu tvorivých pracovníkov KU sa premietli do publikačných aktivít, výstupov
pre prax, ako aj do organizovania konferencií, seminárov a iných vedeckoodborných podujatí. Publikačná činnosť
zamestnancov vysokých škôl na Slovensku je v súčasnosti scientometrickým údajom určovania úrovne a kvality
vedecko-výskumnej činnosti verejných a štátnych vysokých škôl.
Prehľad výsledkov univerzity v oblasti publikačnej činnosti, ktoré majú čoraz väčšiu váhu pri rozpise dotačných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám podľa fakúlt KU je uvedený v Tabuľke 17 a je
prezentovaný v Grafe 8.
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Tabuľka 17 Publikačná činnosť univerzity v roku 2014, porovnanie s rokom 2013
Kategória
Fakulta

Spolu
A1

A2

B

C

2014
Pedagogická

34

57

8

480

579

Filozofická

2

10

5

148

165

Teologická

19

19

191

229

Zdravotníctva

1

11

2

173

187

Spolu KU

56

97

15

992

1160

2013
Pedagogická

31

75

14

571

691

Filozofická

6

14

13

231

264

Teologická

18

17

1

236

271

Zdravotníctva

2

13

3

267

285

Spolu KU

57

119

31

1305

1511

Rozdiel
2014/2013 (v %)

1,75

18,49

51,61

23,98

23,23

Z tabuľky 17 je evidentné, že v roku 2014 pracovníci univerzity celkovo znížili svoje publikačné aktivity vo
všetkých kategóriách. V kategórii A1 bol zaznamenaný pokles publikácii o 1 kus (čo predstavuje celkový pokles
1,75%). K poklesu došlo aj v kategóriách A2 (celkovo o 22 kusov, čo predstavuje pokles o 18,49%) a v kategórii C
(pokles o 313 kusov, t. j. 23,98%). Celkový počet záznamov v roku 2014 poklesol oproti roku 2013 o 351 kusov, čo
predstavuje pre KU pokles o 23,23%.
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Graf 8 Podiel jednotlivých fakúlt KU na skupinách kategórií publikačnej činnosti v roku 2014

Umelecká činnosť bola v rámci KU vykázaná len na PF. V roku 2014 nastal pokles záznamov s porovnávaným
rokom 2013. Mierny pokles je zaznamenaný v kategórii X (celkovo o 4 záznamy, čo predstavuje pokles o 4,7%).
Vyšší pokles záznamov umeleckej činnosti je v kategórii Y (o 31 kusov, t. j. 73,8%). Počet záznamov v kategórii
Z klesol v porovnaní s rokom 2013 o 5 (pokles o 20%). Podrobnejší prehľad poskytujú Tabuľky 18 a č. 21 v Prílohe
2 k VS.
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Tabuľka 18 Umelecká činnosť univerzity v roku 2014, porovnanie s rokom 2013
Kategória
Fakulta

Spolu
Z

Y

X

2014
Pedagogická

81

11

20

112

Teologická

0

0

0

0

Spolu

81

11

20

112

Pedagogická

83

25

141

2013
33

Teologická

2

9

0

11

Spolu

85

42

25

152

4,7

73,8

20,0

26,3

Rozdiel
2014/2013 (v %)

5.7

Doktorandské štúdium

Najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania je doktorandské štúdium. Cieľom doktorandského štúdia je
získať ucelené vedomosti z vybranej časti príslušného odboru na úrovni svetového poznania a získať schopnosti
vedecky pracovať. Vedecká výchova sa realizovala na KU prostredníctvom 3-ročného denného a 5-ročného
externého doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch študijných odborov:
1.1.10 Odborová didaktika
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Didaktika hudby
2.1.2 Systematická filozofia
Systematická filozofia
2.1.9 Slovenské dejiny
História
2.1.13 Katolícka teológia
Katolícka teológia
Náuka o rodine
3.1.14 Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
Poradenstvo a sociálna komunikácia
Charitatívna a misijná práca
3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
Teória a dejiny žurnalistiky
Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého
a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania
a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti
v oblasti umenia.
Na KU študovalo v sledovanom období celkovo 320 doktorandov, z toho 137 doktorandov v dennej forme a 183
doktorandov v externej forme. Prehľad počtu doktorandov v dennej a externej forme doktorandského štúdia
v jednotlivých rokoch štúdia na jednotlivých fakultách je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka 19 Počet doktorandov k 31.10.2014
POČET DOKTORANDOV K 31.10.2014
Fakulta

v dennej forme

v externej forme

Spolu

1.r.

2.r.

3.r.

spolu

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

spolu

PF KU

33

22

29

84

24

30

26

29

20

129

213

FF KU

5

3

20

28

2

2

2

1

2

9

37

FZ KU

0

1

3

4

0

0

1

1

1

3

7

TF KU

5

7

9

21

8

7

8

4

15

42

63

Spolu

43

33

61

137

34

39

37

35

38

183

320

Na realizácii doktorandského štúdia sa v sledovanom období podieľalo 128 školiteľov, čím na jedného školiteľa
pripadalo priemerne 2,5 doktoranda. O vývoji týkajúceho sa priemerného počtu školených doktorandov na
jedného profesora a docenta vypovedá Tabuľka 20.
Tabuľka 20 Priemerný počet školených doktorandov na l profesora a docenta
PRIEMERNÝ POČET ŠKOLENÝCH DOKTORANDOV NA 1 PROFESORA A DOCENTA
2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

2,91

2,91

2,43

2,21

Filozofická fakulta KU

7,89

6,42

5,04

2,38

Fakulta zdravotníctva KU

0,12

0,31

0,54

0,48

Teologická fakulta KU

3,17

2,33

2,64

2,63

Informácie o vývoji počtu doktorandov za posledné 4 roky na fakultách KU podáva Tabuľka 21.
Tabuľka 21 Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2011-2014
POČET DOKTORANDOV
2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

266

267

213

213

Filozofická fakulta KU

75

61

53

37

Fakulta zdravotníctva KU

2

6

11

7

Teologická fakulta KU

76

71

66

63

Celkový súčet

419

405

343

320

V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 67 doktorandov, 36 v dennej forme a 31 v externej forme.
Tabuľka 22 podáva prehľad o počtoch úspešne ukončených doktorandov oboch foriem štúdia v roku 2014 na
jednotlivých fakultách KU.
Tabuľka 22 Počet absolventov dokt. štúdia v r. 2014 na jednotlivých fakultách KU
Forma štúdia

PF KU

FF KU

FZ KU

TF KU

Spolu

denná

17

12

3

4

36

externá

22

1

1

7

31

Spolu

39

13

4

11

67

Vývoj počtu doktorandov v obidvoch formách štúdia na školiacich pracoviskách KU v rokoch 2011-2014 je
uvedený v Tabuľke 23.
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Tabuľka 23 Vývoj počtu absolventov v obidvoch formách štúdia na KU v rokoch 2011-2014
POČET ABSOLVENTOV
2011

2012

2013

2014

Pedagogická fakulta KU

29

44

54

39

Filozofická fakulta KU

3

16

9

13

Fakulta zdravotníctva KU

0

0

14

4

Teologická fakulta KU

9

19

14

11

Celkový súčet

41

79

91

67
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV
Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku mala v roku 2014 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov v požadovaných študijných odboroch:
1.1.10 Odborová didaktika - Teória vzdelávania náboženskej výchovy (na Pedagogickej fakulte KU)
1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby (na Pedagogickej fakulte KU)
3.1.14 Sociálna práca (na Pedagogickej fakulte KU)
2.1.13 Katolícka teológia (na Teologickej fakulte KU)
3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky (na Filozofickej fakulte KU)
Habilitačné a vymenúvacie konania sa realizovali v súlade s legislatívnymi a internými predpismi. Počas roka
2014 sa na KU uskutočnilo 19 habilitačných konaní, z toho 5 v odbore Sociálna práca, 7 v odbore Odborová
didaktika - Teória vzdelávania náboženskej výchovy, 1 v odbore Odborová didaktika - Didaktika hudby, 6
v odbore Katolícka teológia. Osem uchádzačov bolo zo Slovenska, 11 uchádzači boli zo zahraničia.
Tabuľka 24 Prehľad informácií o habilitačných konaniach
ZOZNAM UDELENÝCH VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV „DOCENT“

Meno a priezvisko

P.č.

Študijný odbor

Dátum

Dátum

Zamestnane

začiatku

udelenia

c VŠ (áno/

konania

titulu

nie)

2014
1.

Marcin Białas

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

04.06.2013

13.05.2014

nie

2.

Branislav Kľuska

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

25.06.2013

13.05.2014

áno

3.

Julia Gorbaniuk

3.1.14 Sociálna práca

17.06.2013

13.05.2014

nie

4.

Monika Podkowińska

3.1.14 Sociálna práca

17.06.2013

18.06.2014

nie

5.

Oľga Račková

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

10.12.2013

18.06.2014

áno

6.

Andrzej Krynski

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

29.10.2012

18.06.2014

nie

7.

Janka Bednáriková

1.1.10 Odborová didaktika Didaktika hudby

02.06.2014

30.06.2014

áno

8.

Juraj Jurica

2.1.13 Katolícka teológia

16.5.2014

30.06.2014

áno

9.

Vladimír Juhás

2.1.13 Katolícka teológia

15.5.2014

30.06.2014

áno

10.

Peter Fotta

2.1.13 Katolícka teológia

19.5.2014

30.06.2014

áno

11.

Ladislav Vaska

3.1.14 Sociálna práca

08.10.2013

18.09.2014

nie

12.

Mariusz Śniadkowski

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

19.02.2014

19.11.2014

nie

13.

Robert Necek

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

19.02.2014

19.11.2014

nie

14.

Ewa Kucharska

3.1.14 Sociálna práca

19.02.2014

19.11.2014

nie
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ZOZNAM UDELENÝCH VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV „DOCENT“ - pokračovanie

P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum

Dátum

Zamestnane

začiatku

udelenia

c VŠ (áno/

konania

titulu

nie)

15.

Zuzana Chanasová

1.1.10 Odborová didaktika –
Teória vzdelávania náboženskej
výchovy

02.06.2014

19.11.2014

áno

16.

Szczepan Tadeusz
Praśkiewicz

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

19.11.2014

nie

17.

Henryk Wojciech Szeloch

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

19.11.2014

nie

18.

Mieczyslaw Kuriański

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

19.11.2014

nie

19.

Iwona Dabrowska Jablońska

3.1.14 Sociálna práca

02.06.2014

05.12.2014

nie

V sledovanom období prebehlo na KU 5 vymenúvacích konaní, z toho 1 v odbore Sociálna práca a 4 v odbore
Katolícka teológia.
Tabuľka 25 Prehľad informácií o vymenúvacích konaniach
ZOZNAM UDELENÝCH VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV „PROFESOR“

P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum
začiatku
konania

Dátum
predloženia
návrhu
ministrovi

Dátum
udelenia
titulu
prezidentom
SR

Zamestnane
c VŠ (áno/
nie)

nie

2014
1.

Mária Machalová

3.1.14 Sociálna práca

17.06.2013

09.07.2014

12.03.2015

2.

Jacek Neumann

2.1.13 Katolícka teológia

03.10.2011

18.06.2014

12.03.2015

nie

3.

František Trstenský

2.1.13 Katolícka teológia

19.05.2014

17.12.2014

-

áno

4.

Martin Štrbák

2.1.13 Katolícka teológia

20.05.2014

17.12.2014

-

áno

5.

Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló

2.1.13 Katolícka teológia

19.05.2014

17.12.2014

-

áno
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VII. ZAMESTNANCI
Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku pri realizácií svojej personálnej politiky v roku 2014 vychádzala zo zákonov,
ktorými sa vo svojej činnosti riadi. Je to zákon o vysokých školách č.131/2002 Z.z., zákon o výkone práce vo
verejnom záujme č.552/2003 Z.z., zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme č. 553/2003 Z.z., Zákonník práce č. 311/2001 Z.z..
Rozvoj ľudských zdrojov bol zameraný na vytváranie priaznivých podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie
vysokoškolských učiteľov, zvyšovanie ich kvalifikačnej štruktúry, poskytovanie vzdelávania na všetkých troch
stupňoch vysokoškolského vzdelania v akreditovaných študijných programoch, na skvalitňovanie a rozširovanie
odborných vedomostí a znalostí ostatných zamestnancov KU formou odborných školení, seminárov a kurzov
v zmysle platnej legislatívy.
K 31.12.2014 bolo zamestnaných na KU 700 zamestnancov (údaj je uvádzaný ako evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách k 31.12.2014). Na 4 fakultách KU bolo v roku 2014 zamestnaných 453 vysokoškolských
učiteľov (64,72% zamestnancov KU), 8 vedecko-výskumných zamestnancov ( 1,14 % zamestnancov KU), z toho 7
s vysokoškolským vzdelaním a 239 nepedagogických zamestnancov (34,14 % zamestnancov KU).
K 31.10.2014 boli zamestnaní na KU v Ružomberku VŠ učitelia v kvalifikačnej štruktúre uvedenej v tabuľke.
Tabuľka 26 Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov k 31.10.2014

0

Ostatní
učitelia
s PhD.,
DrSc.
110,4

Ostatní
učitelia bez
vedeckej
hodnosti
13,3

12,0

0

35,0

4,0

66,5

12,9

0

28,0

3,9

52,4

4,6

18,1

0

19,4

10,2

52,3

59,4

107,5

0

192,8

31,4

391,1

Profesori,
docenti s DrSc.

Docenti bez
DrSc.

Ostatní
učitelia bez
DrCs.

PF

31,7

64,5

FF

15,5

TF

7,6

FZ
Spolu

Fakulta

Spolu
219,9

Podiel ostatných učiteľov bez vedeckej hodnosti na celkovom počte vysokoškolských učiteľov bol k 31.10.2014
8,03 %, čo je v porovnaní s rokom 2013 nárast o 0,2 percentuálneho bodu. Podiel profesorov, docentov a ostatných
učiteľov s vedeckou hodnosťou na celkovom počte vysokoškolských učiteľov bol 91,97 %, v porovnaní
s predchádzajúcim rokom ide o pokles 0,25 percentuálneho bodu. Podiel profesorov a docentov na celkovom
počte vysokoškolských učiteľov bol 42,67 %, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 2,84 percentuálneho bodu.
Vývoj podielu profesorov k vysokoškolských učiteľom a podiel profesorov a docentov k vysokoškolským
učiteľom vykazuje rastúci trend, čo dokumentuje Graf č. 9.
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25,00
20,00
15,00
10,00

15,80 16,60 16,66 15,71 15,75 16,52
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Graf 9 Vývoj podielu profesorov a docentov k vysokoškolským učiteľom za obdobie 2009-2014
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Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v roku 2014 realizovalo v súlade so „Zásadami
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku“ o čom vypovedá tabuľka č. 9 (v Prílohe 2).
Nepedagogickí zamestnanci boli zaradení na rektoráte, fakultách a súčastiach univerzity, ktorí zabezpečovali
administratívno – správne činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku.
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Graf 10 Vývoj zamestnanosti na KU - porovnanie rokov 2010 - 2014

Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU je uvedená v tabuľke č. 27.
Tabuľka 27 Veková štruktúra zamestnancov KU k 31.12.2014

Zamestnanci KU

Priemerný vek

VŠ učitelia

48,8

Vedecko-výskumní zamestnanci

41,5

Odborní zamestnanci

43,4

Administratívni zamestnanci

45,3

Prevádzkoví zamestnanci

49,1

Priemerný vek za celú KU

47,9

Priemerný vek zamestnancov KU v Ružomberku k 31.12.2013 predstavoval hodnotu 49,0 veku, v porovnaní
s 31.12.2014 sa znížil priemerný vek zamestnancov KU na 47,9 veku.
Prehľbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU v Ružomberku bolo zabezpečené aj v roku 2014,
hlavne ich účasťou na školeniach, kurzoch, seminároch. Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis
absolvovali povinné školenia a preškolenia, v zmysle príslušných zákonov.
KU v Ružomberku v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa zameria aj v budúcom období na napĺňanie cieľov
z dlhodobého zámeru, zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov.
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
Spracovala: prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.

8.1

Sociálne štipendiá

V kalendárnom roku 2014 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyplatené sociálne štipendiá v celkovej
výške 1 498 726 €, čo je o 146 003 € (o 8,88 %) menej ako v minulom kalendárnom roku. Maximálna mesačná
výška na jedného študenta bola 275 € a minimálna mesačná výška bola 10 €. V mesačnom priemere poberalo
sociálne štipendium 716 študentov univerzity (12 % z celkového počtu študentov (občanov SR) v dennej forme
v prvých dvoch stupňoch štúdia), pričom priemerná výška štipendia na 1 študenta dosahovala mesačne 209 €,
tzn. došlo k zníženiu oproti predchádzajúcemu roku 2013 o 5 €. Keďže najviac denných študentov sa vzdeláva na
Pedagogickej fakulte, je pochopiteľné, že najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia (444 v mesačnom
priemere) bol práve z tejto fakulty.
Tabuľka 28 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium podľa fakúlt v roku 2014

Fakulta

Celková
výška
vyplatených
štipendií

Priemerný
počet
študentov
mesačne

Priemerná
suma
štipendií
mesačne

952

201 500 €

95

20 150 €

Priemerná
výška
štipendia na
1 študenta
mesačne
212 €

Celkový počet
študentov
(osobomesiace*)

Filozofická fakulta
Teologická fakulta

718

153 340 €

72

15 334 €

214 €

Pedagogická fakulta

4 441

934 556 €

444

93 456 €

210 €

Fakulta zdravotníctva

1 052

209 330 €

105

20 933 €

199 €

Katolícka univerzita

7 163

1 498 726 €

716

149 873 €

209 €

*počet študentov v mesiacoch, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium

8.2

Školné a štipendiá z vlastných zdrojov

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj v roku 2013/2014 bola na Katolíckej univerzite v Ružomberku
maximálna výška školného určená na 850 €, minimálna dosahovala 500 €. Podobne ako v minulom období, aj
v roku 2014 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
o vysokých školách. V akademickom roku 2013/2014 sa vzťahovala povinnosť uhradiť školné v externej forme
štúdia na 2091 študentov (porov. tabuľka č. 4 Prílohy 2 k VS), čo znamená pokračovanie niekoľkoročnej tendencie
znižovania počtu platiacich z dôvodu štúdia v externej forme. V porovnaní s minulým akademickým rokom,
v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné z dôvodu štúdia v externej forme 2390 študentov, to predstavuje
zníženie o 12,51%. Práve úhrada školného pri externom štúdiu je dlhodobo najčastejším dôvodom platenia
školného – vzťahovala sa na 72,53% z celkového počtu študentov platiacich školné. Z dôvodu prekročenia
štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 497 študentov, tzn. 17,24% z celkového počtu platiacich školné (porov.
tabuľka č. 4 Prílohy 2 k VS). Z celkového počtu študentov KU povinnosť uhradiť školné sa vzťahovala na 2883
študentov, tzn. 48,15% študujúcich. 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 povinnosť uhradiť školné vzťahovala na najväčší počet študentov – 1899 študentov, tzn. 49,2%
z celkového počtu študentov PF KU.
Ako vyplýva z tabuľky č. 4 k Prílohe 2 VS, z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si
žiadosť o zníženie školného podalo 380 študentov. O odpustenie školného žiadalo 153 študentov, pričom 58

Strana 54

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014

z nich bolo vyhovené. Z celkového počtu 533 žiadostí o zníženie alebo odpustenie školného bolo školné
odpustené alebo znížené 344 študentom (64,54% 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.
Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2014 poskytla študentom aj štipendiá z vlastných zdrojov vo výške
88 764,- €. Štipendiá boli priznané 309 študentom zo všetkých fakúlt. Hoci v porovnaní s rokom 2013 celkovo
poklesol objem finančných prostriedkov určených na tento druh štipendií, priemerná výška štipendia dosahovala
287,3 €, tzn. bola podstatne vyššia ako v roku 2013, kedy bola 189,9 €.

8.3

Ubytovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala ubytovanie vo vlastných a v zmluvných účelových zariadeniach:
Tabuľka 29 Vlastné ubytovacie zariadenia Ružomberok

1posteľová
izba
ŠD Hrabovská
cesta 1/C
ŠD Ruža
Kolégium KU
Spolu
Ružomberok

2posteľová
izba

3posteľová
izba

4posteľová
izba

6posteľová
izba

Počet
lôžok
/kapacita/

Počet
ubytovaných
študentov
k 31.12.2014

Z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie zabezpečenie len krátkodobého
ubytovania
x
26
23
3
x
133
133
1
11
x
1
x
27
20
5

37

23

4

x

160

153

Tabuľka 30 Ostatné vlastné zariadenia KU (mimo RK)

Počet lôžok /kapacita/

Počet ubytovaných
študentov k 31.12.2014

Levoča

100

92

Košice(kňazský seminár)

90

44

Spišská Kapitula

146

67

Spolu

336

203

Tabuľka 31 Zmluvné ubytovacie zariadenia

Ružomberok
TRIO – LIVELIN, s.r.o. (ZML 175/2014 RE)
NOVA – LegeArtis Reality, s.r.o. (ZML 168/2014 RE)
IKAR (dievčatá, chlapci – ubytovanie po poschodiach)
TEXICOM – DREVONA GROUP, s.r.o. (ZML 177/2014 RE)
ŠD biskupa Jána Vojtaššáka – DOMITO (ZML 179/2014 RE)
Stredoškolský internát Námestie A. Hlinku (ZML 181/2014 RE)
Ostatné zmluvné zariadenia mimo Ružomberok
SLÁVIA Poprad (ZML 170/2014 RE)
Komunita sestier uršulínok (ZML 207/2014 RE)
Celkom – počet lôžok v zmluvných zariadeniach

Lôžka na základe zmluvy o ubytovaní
150
70
250
65
78
53
41
14
721

Celkový počet lôžok poskytovaných študentom KU

1217

Počet ubytovaných študentov k 31.12.2014

1 077
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V mesiaci júl 2014 boli na našej webovej stránke zverejnené zoznamy študentov 1. ročníkov bakalárskeho štúdia,
ktorým bolo pridelené ubytovanie na základe prihlášok zo študijných oddelení. Po realizovaní platby
v stanovenom termíne bola študentom zaslaná zmluva o ubytovaní a presné pokyny k ubytovaniu. Platby za
ubytovanie boli realizované v troch splátkach. Prvá splátka september – december, druhá za obdobie január –
marec a tretia splátka za obdobie apríl – jún.
Tabuľka 32 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
ŠD Ruža, Plavisko
2-posteľová
3-posteľová
x
39
(bunka)
(bunka)
Platba za
lôžko/mesiac € na
x
60
58
celý 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
6,00 €

zamestnanci
7,70 €

2-posteľový
apartmán

3-posteľový
apartmán

90
90

70
x

ŠD Hrabovská cesta 1/C, ŠD Ruža
pozn.: 0,70 € - daň mestu
Prechodné ubytovanie zamestnancov ( v €)
1-posteľový
apartmán
(veľký)
140
x

Apartmánový dom
ŠD Hrabovská cesta 1/C

1-posteľový
apartmán
(malý)
110
120

Počas roka sme poskytovali prechodné a krátkodobé ubytovanie pre externých študentov a zamestnancov KU.
Od mesiaca september v ŠD Hrabovská cesta 1/C bolo z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie celého
objektu

obmedzené

dlhodobé

ubytovanie

študentov

a realizovalo

sa

len

krátkodobé

ubytovanie

a prevádzkovanie turistickej ubytovne. Prevádzkovanie formou turistickej ubytovne bolo zabezpečené aj počas
akademických prázdnin, a to vo všetkých našich ŠD v Ružomberku.
V roku 2014 činnosti UaSZ KU zabezpečovali 7 prevádzkoví pracovníci a 2 administratívni pracovníci.

8.4

Stravovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 10 externých
dodávateľov stravovacích služieb a 1 vlastnej jedálne.
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Tabuľka 33 Stravovacie služby

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
WELCOME, spol. s r.o., Karpatská 7, Poprad
HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1,Poprad
Základná škola Sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Gastromila, spol. s r.o., Košice
Vlastné jedálne:
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula
Hodnota jedla sa pohybovala od 1,50 € do 3,20 €.
Tabuľka 34 Porovnanie odstravovaných študentov /okrem Spišskej Kapituly a Košíc/

Počty
študentov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21 874

28 404

52 749

54 084

65 512

59058

Hospodárenie UaSZ KU
Tabuľka 35 Porovnanie nákladov v peňažnom vyjadrení za TUV, vodné, stočné a el. energiu

TUV
Vodné, stočné
El. energia

2011

2012

2013

2014

Hrabovská cesta 1/C

43 165

36 656

29 161

24 966

ŠD Ruža

23 504

16 445

15 198

12 669

5 378

4 840

4 363

2 746

Hrabovská cesta 1/C
ŠD Ruža

3 698

3 910

4 202

3 986

Hrabovská cesta 1/C

10 067

6 772

6 885

6 362

ŠD Ruža

11 087

5 917

6 961

5 774

96 899

74 540

66 770

56 503

Spolu

V roku 2014 bol dosiahnutý priaznivý hospodársky výsledok, keď HV pred zdanením činí 44 186 € a CASH
FLOW činí 201 873 €.
Tabuľka 36 Porovnanie hospodárenia za obdobie 2007 – 2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Výsledok
hospodárenia

-183 333

-118 517

-104 182

+22 710

+83 023

+85 520

+36 794

44 184

CASH FLOW

-132 183

-153 475

-216 754

+31 193

+71 674

+149 544

+146 024

+201 873
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8.5

Poradenská a konzultačná činnosť

Spracovala: Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
Základné informácie o Poradenskom centre KU
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 2014
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 študentom – rodičom s deťmi. Súčasťou služieb je aj telefonická 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 Jána Vojtaššáka.
Poradenské centrum je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, nadriadenou je
prorektorka pre vzdelávanie. Pre študentov a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku je Poradenské
centrum otvorené počas celého akademického roka v pracovné dni od 9:00 do 15:00 (v utorky a stredy do 17:00).
Od 7:00 do 9:00 sa venujeme objednaným študentom. Je možné využiť poradenské služby po dohode aj v inom
čase. V Poradenskom centre pracuje koordinátorka pre poradenskú činnosť Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
(kariérové poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými
potrebami v zmysle zákona o vysokých školách). Psychologické poradenstvo zabezpečovali v roku 2014: Mgr.
Juraj Holdoš, PhD., PhDr. Jana Bachanová, Mgr. Barbora Holíková (január – jún), Mgr. Emília Kinská (september
– december).
Informácie o poskytnutých službách Poradenským centrom KU v roku 2014
Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2014 poskytnuté 547-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. V prípade závažných právnych otázok je Poradenskému centru KU k dispozícii
právnik.
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 2014 bolo využité 1733-krát zo
strany študentov a absolventov KU. Kariérové poradenstvo bolo na Katolíckej univerzite v Ružomberku pred
vznikom Poradenského centra poskytované prostredníctvom Oddelenia pre kariérne poradenstvo. Kariérové
poradenstvo bolo v roku 2014 poskytované aj v programe s názvom Moje portfólio zameranom na dlhodobú
individuálnu prácu klientov (sebapoznávanie, rozvojové aktivity). Ide o špeciálny komplexný prístup
Poradenského centra ku zlepšeniu pozície na trhu práce našich absolventov. V roku 2014 v ňom boli zapojení 23
študenti, ktorí pravidelne pracovali na rozvoji svojho potenciálu a na príprave na vstup na trh práce.
Do programu Moje portfólio sa aktívne zapájali okrem kariérovej poradkyne aj psychológovia Poradenského
centra. Samotné psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 696-krát pri osobných, vzťahových a študijných
ťažkostiach. Poskytovali sa aj služby mediácie pri riešení konfliktov.
Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami bola poskytnutá študentom 782-krát. V tejto
službe išlo o poradenstvo a podporu pri štúdiu a pobyte na KU pre študentov so zmyslovým, telesným
a viacnásobným postihnutím, pre študentov s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, pre študentov
so psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a pre študentov
s poruchami učenia. Poradenské centrum KU disponuje skúsenosťami najmä s podporou študentov so
psychickým ochorením.
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Na KU boli vo viacerých priestoroch prispôsobené informačné nápisy a bezpečnostné prvky potrebám
slabozrakých študentov študujúcich na KU. Ubytovanie študentov s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie bolo zabezpečené v ubytovacích kapacitách, ktoré sú vzdialenostne najbližšie k priestorom, v ktorých
prebieha výučba.
Priestory, ktoré sú v Poradenskom centre KU vyhradené pre študentov – rodičov maloletých detí, boli v roku
2014 využité 97-krát, najmä na dojčenie, ale aj pobyt detí počas študijných povinností matky.
Služby Poradenského centra boli v roku 2014 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 problémovými študentmi. Pedagógom boli poskytnuté aj konzultácie a poradenské služby ohľadom študentov
so zdravotným postihnutím alebo so psychickým problémom. S niektorými katedrami KU sa podarila prirodzene
nadviazať spolupráca, vyučujúci poradenské a podporné služby Poradenského centra ďalej odporúčali svojim
študentom.
Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme
v roku 2014 ponúkli 1344 podporných služieb (asistenčné služby, semináre, testovania).
Keď k počtu podporných služieb prirátame 3758 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb
Poradenského centra. Za rok 2014 to bolo 5102 služieb.
Tabuľka 37 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2014 podľa jednotlivých oblastí

Služby poradenstva
Sociálno-právne poradenstvo
Kariérové poradenstvo
Psychologické poradenstvo
Poradenstvo pre študentov so
špecifickými potrebami
Spolu

Podporné služby
547
1733
696

Celkový počet služieb
PC KU

tréningy, semináre,
asistenčné služby,
poskytnutie priestorov na

782

pobyt

3758

1344

v roku 2014

5102

Počet študentov využívajúcich Poradenské centrum KU sa oproti roku 2013 sa zvýšil z dôvodu reagovania na
potreby klientov a personálnej stabilizácie Poradenského centra KU. Pokračovalo sa v novozavedených službách
pre študentov KU, ako je Moje portfólio či systém podpory študentov so špecifickými potrebami vyplývajúci zo
zákona. Okrem hlavnej činnosti – poskytovanie informačných a poradenských služieb – Poradenské centrum KU
organizovalo viaceré podujatia, ktoré mali preventívny a podporný charakter. Zamerané boli najmä na
osobnostný rozvoj, prípravu na trh práce a zvládanie štúdia. Ponuka seminárov zohľadňovala najčastejšie
problémy vyskytujúce sa u študentov v poradenských rozhovoroch. Semináre a workshopy sa organizovali na
témy, ktoré mladých ľudí prirodzene zaujímajú a trápia. Témy seminárov sa týkali najmä sebapoznania, možností
uplatnenia, prípravy na úspešný štart kariéry či už vďaka zvládnutiu prípravy dokumentov potrebných
k získaniu práce, alebo nácvikom prijímacích pohovorov, zvládania štúdia a stresu. Na začiatku semestra mali
študenti k dispozícii zoznam plánových aktivít, ktoré prebiehajú vždy v jednom dni v týždni v Poradenskom
centre. Záujemcovia si môžu vybrať to, čo ich osloví. Témy seminárov a workshopov ponúka Poradenské
centrum KU v dvojročnom cykle z dôvodu organizácie vysokoškolského štúdia na Slovensku, kde prvý
bakalársky stupeň zvykne trvať tri roky a druhý magisterský najčastejšie dva roky. Dvojročným cyklom
zaručíme, že každý študent má v rámci svojho štúdia možnosť zúčastniť sa ponúkaných aktivít.
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Tabuľka 38 Prehľad podujatí (aktivít) organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2014

Dátum konania podujatia

Názov podujatia

letný semester
19. 02. 2014

Na čo sa hodím? (Seminár o schopnostiach a predpokladoch študenta
využiteľných v budúcom zamestnaní)

26. 02. 2014

Príprava na úspešný štart kariéry (Seminár)

05. 03. 2014

Ako napísať NADštandardný životopis (Seminár)

12. 03. 2014

Prezentačné a sebaprezentačné zručnosti (Seminár)

19. 03. 2014

Ako napísať NADštandardný motivačný list (Seminár)

26. 03. 2014

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor (Seminár)

02. 04. 2014

Ochutnávka pohovoru do zamestnania (Seminár)

09. 04. 2014

Ochutnávka Assessment centra (Seminár)

15. 04. 2014

Ako si efektívne plánovať čas (Seminár)

29. 04. 2014

Ako sa efektívne učiť (Seminár)

06. 05. 2014

Ako zvládať stres pred skúškami (Seminár)

27. 06. 2014 – 27. 07. 2014

Prieskum spokojnosti s poskytnutými službami

zimný semester
02. – 04. 09. 2014

Stretnutia so študentmi na zápisoch

16. 09. 2014

Informačné stretnutie pre študentov prvých ročníkov

01. 10. 2014

Ako sa efektívne učiť? alebo Ako si nájdem správny spôsob učenia sa?

08. 10. 2014

Ako zlepším svoju pamäť? (Seminár zameraný na pamäťové techniky)

15. 10. 2014

Som koučom vlastného štúdia (Seminár zameraný na plánovanie učenia na VŠ)

22. 10. 2014

Zvládanie stresu

29. 10. 2014
05. 11. 2014

Cez osobné prekážky k naplneniu cieľov (Seminár zameraný na zvládanie
štúdia pri prekonávaní osobnej krízy)
Chcem načerpať energiu a obnoviť svoje sily (Seminár zameraný na
psychohygienu pri učení)

12. 11. 2014

Je sebavedomie dôležité k zvládnutiu skúšky?

19. 11. 2014

Chcem, aby to bolo dokonalé (Seminár o perfekcionizme)

26. 11. 2014

Odkladám, odkladáš, odkladáme (Seminár o prokrastinácii)

03. 12. 2014

Rád relaxujem (Seminár o psycho-relaxívnych technikách)

O službách, výhodách a vybavení priestorov Poradenského centra KU boli uchádzači o štúdium oboznamovaní
počas Dňa otvorených dverí a na zápisoch boli študenti prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa
štúdia informovaní o možnostiach využívania priestorov Poradenského centra. Viacerí študenti prichádzali do
Poradenského centra práve na základe uvedených vstupných informácií, ale aj na základe odporúčaní
spolužiakov, ktorí služby Poradenského centra využili. Zo spätnej väzby študentov využívajúcich služby
Poradenského centra máme informácie, že boli so službami spokojní.
Prehľad ocenení Poradenského centra KU v roku 2014
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Katarína Markovičová, PhD., je
členkou Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so
špecifickými potrebami.
Program vytvorený kariérovou poradkyňou Poradenského centra KU, ktorý sa zameriava na rozvoj profilu
študenta pred vstupom na trh práce, získal hlavnú cenu v kategórii „Služby kariérového poradenstva“ v rámci
Národnej ceny kariérového poradenstva 2014.
Viac informácií: http://web.saaic.sk/nrcg_new/kniznica/2014/EG_NCKP_2014_sk.pdf
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Pozvaná prednáška Mgr. Kataríny Markovičovej, PhD. s témou Úloha kariérového poradcu pri podpore
študentov so špecifickými potrebami na VŠ (Konference Vysokoškolské studium bez barier. Technická univerzita
v Liberci. Akademická poradna a centrum podpory. 25. – 26. 9. 2014)
Pozvaná prednáška Mgr. Juraja Holdoša, PhD. s témou
Prvé výsledky a skúsenosti zapojenia psychológov do
podpory študentov so špecifickými potrebami na KU.
(Konference Vysokoškolské studium bez barier. Technická
univerzita v Liberci. Akademická poradna a centrum
podpory. 25. – 26. 9. 2014)

Absolvované školenia zamestnancov Poradenského centra KU v roku 2014
Tabuľka 39 Prehľad absolvovaných školení zamestnancov Poradenského centra KU v roku 2014

Účastník
školenia
Mgr. Juraj
Holdoš, PhD.

Mgr. Katarína
Markovičová,
PhD.

Názov školenia

Miesto konania

Výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii

ABC Inštitút pre výcvik
v KBT Liptovský Mikuláš

(2010-2014)
Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti
ďalšieho vzdelávania, akreditovaný vzdelávací program.
Predmetová skladba: Poradenstvo pre dospelých, Koučing
v poradenskom centre pre dospelých, Podporné nástroje v
poradenskom centre pre dospelých

Národný ústav
celoživotného vzdelávania

Manažér ďalšieho vzdelávania, akreditovaný vzdelávací
program. Predmetová skladba: Osobitosti vzdelávania
dospelých, Vzdelávanie v organizácii

Národný ústav
celoživotného vzdelávania

Lektor vzdelávania dospelých, akreditovaný vzdelávací
program. Predmetová skladba: Andragogické kompetencie,
Didaktické kompetencie, Osobnostné, sociálne a reflexívne
kompetencie

Národný ústav
celoživotného vzdelávania

Seminár pre koordinátorov vysokých škôl k problematike
vytvárania podmienok na štúdium študentov so
špecifickými potrebami

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR v spolupráci
s Univerzitou Komenského
v Bratislave

Seminár o spolupráci v kariérovom poradenstve venovaný
spolupráci rôznych aktérov a používaniu rôznych metód
v oblasti kariérového poradenstva

Euroguidance centrum,
SAAIC
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Plánované aktivity Poradenského centra KU v roku 2015
V roku 2015 plánuje Poradenské centrum KU pokračovať v overených službách, chce reagovať na potreby
študentov KU, získavať spätnú väzbu a jej výsledkom prispôsobiť podporné aktivity. Veľkým cieľom pre rok 2015
je pracovať na rozvoji služieb psychologického poradenstva.
Našim plánom v nasledujúcom roku 2015 je pripraviť ucelený tréningový blok, vďaka ktorému budú študenti
v priebehu akademického roka pracovať na rozvoji svojich komunikačných zručností, čo môžu využiť nielen
počas svojho štúdia, ale aj v čase uchádzania sa o zamestnanie po ukončení vysokoškolského štúdia. Pre budúcich
učiteľov chceme ponúknuť interaktívne stretnutia zamerané na praktický rozvoj zručností nápomocných
v pedagogickom procese. Pre pomáhajúcich profesionálov (budúcich psychológov, sociálnych pracovníkov, ...)
plánujeme interaktívne stretnutia na praktický rozvoj zručností potrebných pri práci s klientom.
Naďalej budeme zvyšovať vybavenie priestorov univerzity pre uľahčenie štúdia a pobytu študentom so
špecifickými potrebami. Priestory KU dovybavíme tak, aby vyhovovali potrebám študentov podľa druhu
a rozsahu ich špecifických potrieb. Na základe sledovania potrieb študentov so špecifickými potrebami
pripravíme plán debarierizácie KU. Chceme tiež docieliť, aby Katolícka univerzita v Ružomberku bola vďaka
zavedenému systému podpory študentov so špecifickými potrebami príkladným pracoviskom v prostredí
slovenských vysokých škôl. Aby v súlade s platnou legislatívou realizovala funkčnú podporu svojim
uchádzačom o štúdium i študentom so špecifickými potrebami a predkladala návrhy a odporúčania v oblasti
podpory študentov so špecifickými potrebami.
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1

Informačné technológie

Spracoval: Ing. Emil JAMRICH
Personálne zabezpečenie
Počas r. 2014 mal Ústav informačných a komunikačných technológií (ďalej len „ÚIKT“) 10 zamestnancov (9
prepočítaných úväzkov) v štruktúre: aplikačné oddelenie 4 zamestnanci (3 úväzky), systémové oddelenie 2
zamestnanci, prevádzkové oddelenie 3 zamestnanci. V závere kalendárneho roka bol počet zamestnancov
v pracovnom pomere znížený na 7.
Tabuľka 40 Personálne pokrytie hlavných činností

Činnosť

Počet
úväzkov

Poznámka

Správa, údržba a rozvoj
sieťovej infraštruktúry

1

350 manažovateľných sieťových zariadení (prepínače, firewally,
bezdrôtové zariadenia, IP kamery...)

Správa, údržba a rozvoj
dátových centier

1

53 aktívnych fyzických serverov, 64 virtualizovaných serverov, 4
SAN/NAS systémov, 3 páskové knižnice

Správa aplikácií

2

Správa aplikácií a informačných a komunikačných služieb

Vývoj softvéru

3

70 % vývoj, 30 % podporné činnosti a údržba dát

Preukazy

0,7

Vydávanie a správa univerzitných preukazov

Správa telefónov

0,2

Evidencia, výdaj, rozúčtovanie

Správa licencií

0,1

Správa licencií, distribúcia softvéru, správa certifikátov

Podpora užívateľov

0,5

Vo všetkých oblastiach v pôsobnosti ÚIKT

Servisné činnosti

0,3

Výmeny/opravy/inštalácie zariadení, kabeláže a pod.

Administratíva

0,2

Administratívne činnosti a riadenie

Finančné zabezpečenie
Rozpočet na rok 2014 bol hranične postačujúci na krytie osobných a nevyhnutných prevádzkových nákladov. Cca
98% výdavkov tvorili osobné náklady, 2% náklady na tovary a služby.
Dlhodobé úlohy zabezpečované ÚIKT
1. Technická podpora pre súčasti univerzity bez vlastných IT pracovníkov.
2. Prevádzka a správa sieťovej infraštruktúry v lokalite RK, technická podpora pre dislokované pracoviská.
3. Prevádzka a správa univerzitných dátových centier.
4. Vydávanie a správa zamestnaneckých a študentských preukazov.
5. Centrálna správa mobilných telefónov a súvisiaca agenda.
6. Prevádzka a správa podsystémov univerzitného informačného systému, správa externých aplikácií.
7. Správa licencií a distribúcia softvéru.
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8. Styk s informačnými systémami štátnej správy.
9. Vývoj aplikačného softvéru pre potreby univerzity.
10. Správa uzla siete SANET v Ružomberku.
Účasť na projektoch
1. 3. výzva 5.1 OPVaV – dokončenie inštalácie a konfigurácie dátoveho centra v budove UK KU
2. 4. výzva 5.1. OPVaV – príprava infraštruktúry pre aplikačný softvér
Hlavné zrealizované úlohy
1.

Dokončenie inštalácie a konfigurácie dátového centra budovy UK KU (30 serverov, 3 SAN/NAS
systémy, 3 páskové knižnice), kontinuálny transfer všetkých informačných systémov na nové dátové
centrum.

2.

Zavedenie autentizácie 802.1x v ubytovacích zariadeniach v správe KU.

3.

Komplexný systém pre správu a personalizáciu preukazov, bezplatná výmena zastaralých preukazov
MF-Classic za model MF-Desfire (cca 5000 ks).

4.

Vývoj:
Softvér pre správu a personalizáciu preukazov
Integrácia IS Sofia a IS Abakus – modul HR
IS Abakus: prechod na SEPA, agenda študentov celoživotného a kontinuálneho vzdelávania,
mobility študentov, školné – štatistické výstupy, generovanie a tlač nových platobných výmerov, modul
pre vyplácanie odborových štipendií, rozvrhy hodín pre hudobníkov (minútové dotácie hodín),
implementácie zmien a nových požiadaviek MŠVVaŠ SR na generovanie dávok do CRŠ, prehľady
o štátnych skúškach pre vedúcich katedier a sekretariáty, modul pre akreditácie (pre potreby fakúlt
v rámci akreditačného konania), modul pre komunikáciu s CKM-SYTS, platobný modul, cca 40
minoritných rozšírení funkčnosti, odstránené 2 minoritné chyby.

Rámcový plán hlavných úloh na r. 2015
1.

Integrácia Sofia – Abakus, ekonomický modul

2.

Vývoj aplikačného softvéru pre správu registratúry

3.

Abakus – modernizácia softvérovej technologickej platformy

4.

Prezentačný web KU

Ďalšie plánované úlohy podmienené navýšením ľudských zdrojov:

9.2

1.

Intranet KU

2.

Abakus – rozšírenie o evidenciu publikačnej činnosti, evidenciu projektov, osobné profily

3.

Abakus – hodnotenie predmetov a pedagógov pre účely vyhodnocovania kvality

4.

Stravovanie – modernizácia/zmena výdajného modulu a terminálu

5.

Prezentačný web – integrácia dát z Abakusu

6.

Abakus – minoritné úpravy a rozšírenia podľa doteraz známych požiadaviek (cca 30)

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity

Spracovala: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.
Knižničný fond
Všetky pracoviská Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) naďalej používajú
Knižnično-informačný systém 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. Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi KU, a teda jeho hlavnú časť tvoria
humanitné a spoločenské vedy. V menšej miere sú to odbory z prírodných a lekárskych vied. Doplňovanie
knižničného fondu prebieha na základe požiadaviek vyučujúcich z fakúlt.
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Ročný prírastok bol v UK KU 12 641 knižničných jednotiek (tabuľka č. 41). 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 38 KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov. Najčastejším
dôvodom vyradenia KJ bolo ich nevrátenie alebo strata používateľmi knižnice.
UK KU spracovávala knižné dary prof. M. S. Ďuricu, prof. Jozefa Mariána Rydla, z Centra Aletti v Olomouci,
Goetheho inštitútu a mnohých iných darcov. V roku 2014 UK KU bibliograficky spracovala 1 679 KJ z daru
prof. Milana S. Ďuricu. V oddelení Milana S. Ďurica sa celkovo nachádza 8 040 spracovaných KJ. Aj v tomto roku
pokračoval prevoz kníh prof. M. S. Ďuricu.
UK KU prijala významný dar od bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu,
PhD., ktorý mu venoval doc. ThLic. MUDr. Marián Mráz SJ, PhD. Ide o dve cenné historické knihy zo 16. a 17.
storočia. Prvou z nich je latinský preklad Biblie - Vatableho verzia Pagninovho prekladu z roku 1591 vydaná vo
Frankfurte. Druhá kniha s názvom Paedagogi christiani pochádza z roku 1681 a je napísaná v latinskom jazyku.
Začalo sa tiež so spracovávaním minuloročného daru prof. Zasepu.
UK KU má 1 336 tlačených titulov periodík a približne 122 797 elektronických titulov časopisov, prístupných
prostredníctvom elektronických databáz. V počte dochádzajúcich periodík nastal v porovnaní s minulým rokom
mierny pokles (tabuľka č. 41). Zoznam aktuálne dochádzajúcich periodík ako aj zoznam všetkých periodík je
prístupný na webovej stránke UK. Naďalej pokračujeme v prispievaní do Súborného katalógu periodík (SKP).
V roku 2014 bolo spracovaných 1 021 záznamov.
Tabuľka 41 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2011 - 2014

Akvizícia

2011

2012

2013

2014

Prírastok knižničných jednotiek

11 927

13 281

14 225

12 641

z toho kúpou

2 391

1 980

2 190

2 527

z toho darom

9 334

11 150

11 932

9 934

89

124

67

167

113

27

36

13

10 052

11 550

11 102

10 788

32

102

98

72

1 765

1 615

2 669

1 631

196

207

191

186

18

309

26

38

128 012

140 897

155 096

167 699

z toho výmenou
z toho inak (náhrada)
z prírastku knihy
z prírastku audiovizuálne a elektronické dok.
z prírastku iné (kvalifikačné práce)
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Úbytky knižničných jednotiek
Celkový stav knižničného fondu

Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 53 257,86 EUR (tabuľka. č. 42). V porovnaní s rokom
2013, počet KJ získaných kúpou, ako aj množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup mierne
stúpol (tabuľka. č. 43).
UK KU sa podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe 2.5 Akvizícia knižníc, cez ktorý boli
zakúpené knihy v hodnote 3 886,34 €. Celkovo sa zakúpilo 166 titulov a 256 exemplárov.
Tabuľka 42 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2013

Fakulty

Knihy (v €)

Časopisy (v €)

JSTOR (v €)

Spolu (v €)

Fakulta zdravotníctva KU

3 083,38

85

0

3 168,38

Filozofická fakulta KU

15 040,59

3 963,20

1 800,00

20 803,79

Pedagogická fakulta KU

19 397,05

2 365,91

1 255,00

23 017,96

Teologická fakulta KU

1 311,98

1 069,41

0

2 381,39

Univerzitná knižnica KU

3 886,34

0

0

3 886,34

SPOLU

42 719,34

7483,52

3055

53 257,86
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Tabuľka 43 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009-2014

Rok

Vyčlenené financie na nákup
literatúry (€)

2009

67 924 €

Počet kúpených
knižničných jednotiek
(KJ)
5 938

2010

63 948 €

3 045

2011

50 551 €

2 391

2012

40 338 €

1 980

2013

49 017 €

2 190

2014

53 257,86 €

2 527

Medziročný
rast / pokles

Aj v roku 2014 mali používatelia UK KU možnosť využívať vybrané elektronické informačné zdroje
prostredníctvom projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). V rámci národnej licencie bol i naďalej zabezpečený prístup do
databáz EBSCO. KU zakúpila štyri kolekcie databázy JSTOR (I., II, III., V.) (tabuľka č. 42). V rámci skúšobných
prístupov bol používateľom umožnený vstup do viacerých databáz.
V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SORO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investície do
lepšej kvality vzdelávania ITMS 26250120001 sa od februára 2014 začalo s budovaním digitalizačného pracoviska
a digitalizovaním dokumentov.
Knižničné služby a používatelia
UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. V roku 2014 bolo v UK KU 5 002
registrovaných používateľov (tabuľka č. 44), čo je v porovnaní s rokom 2013 pokles o 2 490 študentov.
Z celkového počtu študentov KU je v UK KU registrovaných 64%. Pokles registrovaných študentov vznikol
najmä v dôsledku zmeny spôsobu registrácie do UK KU. Návštevnosť UK KU v roku 2014 bola 147 743, z toho
UK v Ružomberku navštívilo 138 310 ľudí, v Košiciach 5 046 a v Spišskom Podhradí 1 320.
Celkový počet výpožičiek predstavuje 110 429 knižničných jednotiek, z toho 79 541 absenčných a 30 888
prezenčných výpožičiek (tabuľky. č. 44 a 45).
Tabuľka 44 Knižničné služby poskytované UK KU

Knižničné služby

2011

Výpožičky spolu

2012

2013

2014

136 424

136 463

106 391

110 429

z toho absenčné výpožičky

95 200

100 275

79 922

79 541

z toho prezenčné výpožičky

41 224

36 188

26 469

30 888

z toho prezenčné periodiká

10 052

9 085

8 539

8 118

MVS iným knižniciam

778

672

474

433

MVS z iných knižníc

581

540

575

475

Počet vypracovaných bibliografií a rešerší

436

573

452

490

Registrovaní používatelia

5 759

6 194

7 492

5 002

z toho poslucháči VŠ

4 284

4 930

6 276

3 825

Potenciálni používatelia

8 433

8 042

7 397

6 688

z toho poslucháči VŠ

7 758

7 369

6 734

5 988

5

17

15

14

Akcie informačnej výchovy
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Tabuľka 45 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách

Absenčné výpožičky

2011

2012

2013

2014

SPOLU

95 200

100 275

79 922

79 541

Ružomberok

77 987

84 309

68 962

70 256

Košice

11 540

10 829

7 350

6 481

5 673

5 137

3 610

2 804

SPOLU

41 222

36 188

26 469

30 888

Ružomberok
Košice
Spiš

18 782
15 751
6 691

23 628
8 633
3927

17 670
6 035
2 764

24 251
5 930
707

136 424

136 463

106 391

110 429

Spiš

Prezenčné výpožičky

Spolu

UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov, ktoré umožňujú bezpečné a spoľahlivé vrátenie kníh bez nutnosti
osobnej návštevy knižnice i mimo otváracej doby (tabuľka č. 46). 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 46 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov

Počet dokumentov vrátených cez Bibliobox
2012
2013
2014

UK RBK
11 227
9 958
10 595

Košice
2 090
2 302
1 822

Spiš
1 112
847
559

Poprad
-

Spolu
14 429
13 107
12 976

Oproti minulému roku bol zaznamenaný znížený počet využívania web stránky UK KU a zaznamenali sme aj
pokles poskytovania informácii prostredníctvom e-mailu a služby Spýtajte sa knižnice (tabuľka č. 47). Významný
je fakt, že on-line katalóg je súčasťou webového portálu Slovenská knižnica.
Tabuľka 47 Elektronické služby UK v rokoch 2011 - 2014

Elektronické služby
E-mail
Web stránka
Spýtajte sa knižnice

2011
2 325
75 170
15

2012
3 068
83 695
28

2013
2 624
85 243
26

2014
2 092
77 490
14

UK KU aj v tomto roku organizovala rôzne podujatia. Pracovníci knižnice zorganizovali pre jednotlivé fakulty 14
informačných hodín, počas ktorých sa najmä študenti prvých ročníkov oboznámili so službami, priestormi
a pravidlami v UK KU. Okrem toho zástupcovia jednotlivých elektronických databáz, do ktorých má KU prístup,
urobili 9 školení, ktoré boli zamerané najmä na prácu s databázami.
O novú budovu UK KU v Ružomberku bol veľký záujem o čom svedčí aj množstvo exkurzií. UK KU navštívilo
celkovo 32 exkurzií z toho 30 v Ružomberku. O exkurzie mali záujem najmä stredné, základné a materské školy,
seniori, ako aj členovia Spolku slovenských knihovníkov rôznych krajov (Košický, Banskobystrický, Nitriansky
kraj), či architekti.
UK KU sa podieľala na organizácií 19 kultúrno-spoločenských podujatí medzi ktorými boli autorské čítania,
prezentácie kníh, učebníc, diskusie s politikmi.
Vydavateľstvo VERBUM
V priebehu roka 2014 bolo VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku pričlenené k UK KU.
Stalo sa tak v júli 2014 na základe zmeny štatútu KU ako aj štatútu UK KU.
VERBUM – vydavateľstvo KU aj v roku 2014 zabezpečovalo nasledujúce činnosti:
prideľovanie ISBN čísel publikáciám na základe žiadostí z jednotlivých pracovísk univerzity,
nahlasovanie pridelených ISBN do SNK,
zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona o povinných
výtlačkoch do knižníc v SR,
archivácia vydaných publikácií,

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014

Strana 67

evidencia vydaných titulov,
spracovanie štatistických výkazov pre potreby MK SR,
predaj publikácií na základe objednávok,
spracovanie niektorých periodík (Otázky žurnalistiky, Kultúrne dejiny) pre CEEOL,
grafické spracovanie a príprava pre tlač časopisu Kuriér.
V roku 2014 VERBUM vydalo 102 titulov a vychádzali v ňom nasledujúce periodiká:
Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok (4x ročne),
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok (5x ročne),
KURIÉR – Informačný spravodajca KU (3-4x ročne),
Otázky žurnalistiky (2 dvojčísla ročne),
Zdravotnícke štúdie (2x ročne),
Kultúrne dejiny (2x ročne),
Verba Theologica (2x ročne),
Notitiae Historiae Ecclesiasticae (2x ročne),
VERBUM (2x ročne).
Priestory a technické vybavenie
V novej budove UK KU sa nachádzajú 2 tiché študovne, 1 počítačová študovňa, 1 konferenčná a 1 prednášková
miestnosť. Okrem študovní je možné študovať v otvorenom priestore UK KU, kde sa nachádzajú stoly so
stoličkami, či pohodlné kreslá a sedačky. Študenti môžu využívať počítače, ktoré sú rozmiestnené po knižnici,
zapožičať si notebook alebo pracovať na vlastných počítačoch, pretože v UK KU sa v stoloch nachádzajú zásuvky
na elektrickú energiu a pripojenie na internet. V celej budove je možné wifi pripojenie na internet. Na samostatné
vypožičanie kníh slúžia selfchecky, z ktorých jeden má aj licenciu na vracanie kníh. Knihy je možné vrátiť aj
prostredníctvom biblioboxov. Používatelia môžu využívať kopírovacie zariadenia a najmodernejšie skenery.
V novej budove UK KU sa nachádza aj kníhkupectvo a kaviareň. Priestory knižnice spríjemňujú diela doc. akad.
mal. Pavla Ruska, ArtD. – Otčenáš a Nádej. UK KU využíva technológiu založenú na rádio-frekvenčnej
identifikácii (RFID). Na ochranu knižničného fondu sú používané elektromagnetické pásky.
V tomto roku do digitalizačného pracoviska knižnice pribudol nový skener a softvér na spracovanie digitálnych
dokumentov, ktorý študentom a vedeckopedagogickým pracovníkom uľahčí prácu s digitálnymi dokumentmi,
čo by malo prispieť k skvalitneniu štúdia a vedeckej práce. Prehľad o základnom priestorovom a technickom
vybavení UK KU poskytuje tabuľka č. 48.
Na pracovisku v Košiciach sa dokončilo preloženie knižničného fondu do nových regálov, ktoré nám darovala
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach.
Tabuľka 48 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2011 - 2013

Priestory a technické vybavenie

2011

Počet miest v študovniach a čitárňach

2012

2013

2014

183

183

561

561

Celková plocha knižnice v m2

2 473

2 473

6 776

6 776

z toho priestory pre používateľov

1 723

1 723

5 035

5 035

Počet selfcheckov

5

5

5

5

Počet biblioboxov

4

4

6

6

Počet pracovných staníc 3M

6

6

9

9

Počet digitálnych knižničných asistentov (DLA)

4

4

4

4

Počet detekčných brán

5

5

5

5

Počet kombinovaných de/aktivátorov
Počet počítačov
Počet skenerov (Treventus)

7

7

9

9

180

168

381

381

2

2

2

5

2

6

6

4

9

Počet skenerov pre študentov

1

Počet kopírovacích zariadení pre študentov

4
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Priestory a technické vybavenie

2011

Online katalóg na internete (áno=1, nie=0)
Počet prevádzkových hod.
pre požívateľov

2012

2013

2014

1

1

1

1

68

54

54

58

Zamestnanci knižnice
Pričlenením vydavateľstva pribudol do UK KU jeden zamestnanec, ktorý zabezpečuje činnosť vydavateľstva
a zároveň participuje na digitalizácii (tabuľka č. 49). Zanikla funkcia riaditeľa vydavateľstva, ktorý vydavateľstvo
riadil v prvej polovici roku. V druhej časti roku koordinovala činnosť vydavateľstva riaditeľka UK KU.
Nedostatok pracovníkov sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám poskytli fakulty a rektorát KU
a pracovníkmi, ktorí boli financovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ich práca spočívala najmä
v zakladaní kníh, kontrole fondu, adjustácií a konzultačných službách. Počet brigádnikov tento rok bol podstatne
nižší v porovnaní s minulým rokom, preto bolo náročnejšie zabezpečiť všetky činnosti UK KU.
V UK KU v Košiciach bol ukončený pracovný pomer s pracovníčkou, ktorá zabezpečovala evidenciu publikačnej
činnosti pre pracovníkov Teologickej fakulty KU v Košiciach. Túto pracovnú činnosť prebrala doktorandka
a pracovníčka knižnice.
Tabuľka 49 Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU

Zamestnanci knižnice

2010

2011

2012

2013

2014

Počet zamestnancov (fyzické osoby)

18

17

18

18

19

zamestnanci vykonávajúce knihovnícke
činnosti

17

16

17

17

17

so základným knihovníckym vzdelaním
(kvalifikačný kurz)

9

9

13

13

s odborným knihovníckym vzdelaním
(VŠ, SOŠ)

3

2

2

2

2

Počet zamestnancov (prepočítaný stav na
plný úväzok)

18

17

18

18

18,2

13

Na pozvanie Katolíckej univerzity Božského srdca v Miláne sa riaditeľka UK KU a pracovníčka výpožičných
služieb zúčastnila pracovného pobytu v knižnici milánskej univerzity, čo prinieslo rozvoj vzájomnej spolupráce,
ako aj poznatky o fungovaní úspešnej akademickej knižnice.
V rámci ERAZMU navštívilo UK KU viacero knihovníkov z okolitých krajín.

9.3

Oddelenie prevádzky a investícií

Spracovala: Ing. Danka ŽAKAROVSKÁ
Počet zamestnancov: 11
Činnosť v administratívnej oblasti:
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, spracovanie 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 fakultami KU. Vypracováva a aktualizuje register nehnuteľností KU vlastných ako aj prenajatých.
Zastrešuje a vykonáva činnosti vyplývajúce z Vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR a Zákona 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. Pravidelne podľa harmonogramu organizuje revízie
vyhradených technických zariadení- elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích.
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Činnosť v oblasti investícii a inžinierskej činnosti:
V rámci činnosti 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.
Činnosť v oblasti údržby:
Zamestnanci sa podieľali na drobných opravách a údržbe priestorov budovy Univerzitnej knižnice, ŠD Ruža, ul.
Plavisko 39, Ružomberok a ŠD – blok „C“ v Ružomberok. V zimnom období zabezpečovali pravidelné
odpratávanie snehu na im pridelených úsekoch. V areáli na Hrabovskej ceste zabezpečili koordináciu vývozu
komunálneho odpadu so separáciou odpadu a pravidelným čistením exteriéru budov od odpadkov.
Činnosť BOZP a PO :
Pravidelne podľa harmonogramu vykonáva a metodicky vedie priebežnú kontrolu požiarnych hydrantov
a hasiacich prístrojov, požiarnych samozatváračov v súlade s legislatívou. Realizuje priebežne školenia
novoprijatých zamestnancov a študentov KU z oblasti BOZP a PO pre všetky fakulty a pracoviská KU.

9.4

Formácia na Katolíckej univerzite

Spracoval: PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
Formácia na KU bola inšpirovaná nasledujúcimi skutočnosťami
Rokom Sedembolestnej Panny Márie, Rok zasväteného života a Čistý rok,
osobnosťou sv. Jána Pavla II.,
príhovory pápeža Františka,
pôsobením Ducha Svätého.
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,
smerovať všetky aktivity, aby sa celé spoločenstvo KU stávala evanjelizujúcim spoločenstvom.

9.4.1 Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v roku 2014
UPaC formuje najmä prostredníctvom:
slúženia svätých omší,
vysluhovania sviatostí,
adoráciami,
modlitbou posvätného ruženca,
duchovnými obnovami,
sústredeniami zo spirituality,
prípravou k sviatostiam,
činnosťou malých spoločenstiev,
púťami.
Tím UPaC Ružomberok
Kňazi
PaedDr. Róbert Slotka, PhD. – duchovný správca
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Mgr. Dušan Galica, PhD.
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
Mgr. František Kovaľ, SJ
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Výpomocní kňazi:
Mgr. Pavol Dzivý, PhD., SDB
ThLic. Jozef Luscoň, SDB
ThDr. Igor Suchý, PhD., pre gréckokatolíkov
Koordinátor, zamestnanci chráneného pracoviska, dobrovoľníci z UPSVaR
Koordinátor:
Mgr. Otília Kočálková – organizácia podujatí a formácia
Zamestnanci chráneného pracoviska:
Marek Grznár – administratívne práce
Mgr. Slávka Rišová – pracovná asistencia, administratívne práce
Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce
Mgr. Mária Lovichová – pracovná asistencia, účtovníctvo
Dobrovoľníci z ÚPSVaR:
Od 01.03.2014 do 31.08.2014
Mgr. Ivana Pavlicová – t. č. doktorandka na Katedre sociálne práce PF KU
Od 01.10.2014 do 31.12.2014
Dagmar Štachurová
Spolupracovníci: pedagógovia, zamestnanci, absolventi a študenti KU
Pedagógovia, zamestnanci, absolventi KU:
Mgr. Gabriel Fidrík, PhD., Mgr. Jozef Púček, PhD., PaedDr. Michal Loncko, PhD., Mgr. Ján Líška, PhD. –
Modlitbové spoločenstvo pri KU
PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub
PhDr. Helena Palaťková, PhD. – masmediálna sekcia
Študenti KU:
Organizačný tím UPaC (príprava akcií a ich realizácia):
Bc. Pavol Maškara, PF KU, 2. r. Mgr, Inf,
Martina Vojčíková (aj služba kostolníčky), PF KU, 3. r. Bc, SP,
Mária Vargová (fotografka), FF KU, 2. r. Bc, Hi – Nv,
Katarína Mochnacká (organizácia kultúrnych podujatí, služba v UPaC), FF KU, 2.r. Bc, Aj – Hi,
Marta Staňová (mediálny tím), FF KU, 1. r. Bc, Sj – Hi.
Služba v UPaC :
Dominik Verešpej, aj koordinátor športu, PF KU, 2. r. Bc, Inf – Nv,
Ľubomír Sahul, PF KU, 2. r. Bc, Mat – Hi,
Vladimír Dutka, PF KU, 2. r. Bc, Nv – Aj,
Bc. Katarína Pappová, PF KU, 1. r. Mgr, Bi – Ge,
Bc. Michaela Mikundová, FF KU, 1. r. Mgr, Fi – Nv,
Bc. Mária Sedláková, FF KU, 2. r. Mgr, Sj – Nv.
Kostolníčky:
Bc. Anita Kočišová, aj animátorka, PF KU, 2. r. Mgr, Nv,
Katarína Kolečanská, PF, KU, 3. r. Bc, PEP,
Bc. Katarína Kavcová, PF KU, 1. r. Mgr, Ma – Bi,
Bc. Eva Mižíková, FF KU, 3. r. Bc, Sj – Hi,
Mgr. Darina Obušeková, PF KU, doktorandka.
Animátori malých spoločenstiev:
Bc. Jozef Dubec, PF KU, 1. r. Mgr, Nv – Inf,

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014

Strana 71

Filip Bambúch, PF KU, 2. r. Bc, SP,
Peter Hric, PF KU, 3. r. Bc, Inf - Ge
Bc. Anton Buchel,PF KU, 2. r. Mgr, Nv – Ge,
Bc. Nikolaj Duda, PF KU, 2. r. Mgr, Hv - Nj,
Bc. Lucia Michlíková, aj kostolníčka, FF KU, 2. r. Mgr, Sj – Nv,
Bc. Ján Hreško, FF KU, 2. r Mgr, Hi – Fi,
Bc. Lucia Hovancová, FF KU, 2. r. Mgr, Psy,
Jana Trenčáková, FZ KU, 3. r Bc, Oš.
Pomoc pri Tvorivých dielňach:
Mária Buvalová, PF KU, 2. r. Bc, PEP,
Bc. Františka Goliášová, PF KU, 2. r. Mgr, Bi – Aj.
Duchovné aktivity a podujatia UPaC
Počas akademického roka sa v priebehu týždňa slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte,
v kaplnke na rektoráte, v Kostole sv. Rodiny, v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol Jezuitov a na internátoch
RUŽA, IKAR a TRIO.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Po – Pia: 10:00 – 12:00 v UPaC
Po – Štv: 14:00 – 17:00 v UPaC
Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia na základe osobného dohovoru.
Kostol Povýšenia sv. Kríža: Po 19:30 – 20:30
Kostol sv. Rodiny, Ružomberok - Rybárpole ½ hod. pred začiatkom sv. omše, prípadne po jej skončení.
V prvopiatkovom týždni 1 hod. pred začiatkom sv. omše.
FZ KU: St 11:00 – 12:00
Internáty: ½ hod. pred začiatkom sv. omše a po jej skončení.
Adorácie
Kaplnka sv. Alberta:
Pondelok, streda, štvrtok: 07:30 – 12:00
Utorok: 07:30 – 19:00
Raz v mesiaci z piatku na sobotu celonočná adorácia: 21:00 – 8:00
Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole:
Streda: 17:30 – 18:00
Prvý piatok: po sv. omši
Nedeľa po prvom piatku: 07:45 – 08:00
Internáty: individuálne
Trojdňová adventná adorácia: čas prípravy na advent a modlitby za univerzitu, adorácie prebiehajú počas dňa
v Kaplnke sv. Alberta a v noci na internátoch, pri sv. omšiach zaznievajú tematické príhovory o Eucharistii.
Spoločné modlitby a pobožnosti
Kaplnka sv. Alberta v po – pia:
11:45

Modlitba posvätného ruženca

15:00

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Typy modlitieb: Májové pobožnosti, Fatimské soboty, Októbrové pobožnosti, Novéna k Duchu Svätému, Krížové
cesty
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Charitatívne aktivity
Sociálna činnosť, do ktorej sa tím UPaC v roku 2014 aktívne zapájal bola hlavne ovocím Svetových dní mládeže
(SDM). V roku 2005 počas 20. SDM v nemeckom Kolíne nad Rýnom členovia UPaC v prvej časti tohto podujatia
trávili týždenný pobyt v diecéze Fulda – Geisa Amt, kedy sa vybudovali hlboké vzťahy s nemeckými priateľmi.
Po skončení SDM sa vybudované vzťahy prehlbovali a vyjadrovali sa aj konkrétnou podobou vo forme
vzájomných návštev, vo vzájomnej duchovnej a z nemeckej strany aj v materiálnej podobe. Tak sa zrodil projekt
charitatívnej pomoci pre slovenské rodiny, ktorú na nemeckej strane organizoval farár farnosti Schleid – o. Béla
Horvath. V októbri a v novembri 2013 nemeckí priatelia vyslali na Slovensko dva kamióny, ktoré obsahovali
potraviny, šatstvo, obuv, školské potreby, domáce potreby, nábytok, elektrospotrebiče a iné. Následná logistika
nasmerovania charitatívnej pomoci slovenským rodinám počas roka 2014 ležala na pleciach tímu UPaC.
Z charitatívnej zbierky, ktorú bolo potrebné roztriediť sa najprv pomohlo mnohým rodinám v sociálnej v núdzi
z Ružomberka a okolia. Časť charitatívnej pomoci bola nasmerovaná do sociálnych zariadení v Žakovciach,
v Kláštore pod Znievom, do Domu sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši, do Katolíckej Charity vo Zvolene, do
Detských domovov v Ružomberku a Donom Kubíne, do mnohých iných zariadení ako aj obcí na Slovensku, napr.
pre mnohopočetné rodiny obce Poloma pri Sabinove, obce Oravská Polhora, atď. Tímu UPaC, ktorý v danej
aktivite venoval veľa času v celej činnosti pomáhali aj viaceré inštitúcie, napr. mesto Ružomberok a obec Likavka,
ktoré poskytli skladové priestory, Ústav sociálnej práce PF KU, ale aj mnohí laici, mladé rodiny, ktorí pomohli pri
triedení pomoci.
Charitatívna pomoc z Nemecka a sociálne aktivity, v ktorých sa UPaC v roku 2014 veľmi angažovalo pomohli
mnohým a mnohým aspoň sčasti uľahčili námahu života.
Sústredenia zo spirituality
Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného základu na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU)
a tvoria pre kňazov z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) podstatnú univerzitnú
pastoračnú činnosť. SZS na Pedagogickej fakulte KU v roku 2014 prebiehali od utorku po štvrtok (Važec, Špania
Dolina, Ústie nad Priehradou, Trlenská dolina). Na Filozofickej fakulte KU prebiehali od štvrtka do soboty
(Spišské Podhradie – Spišská Kapitula). Na Fakulte zdravotníctva KU boli SZS len dvojdňové. V letnom semestri
každý kňaz z UPaC moderoval šesť až sedem SZS, v zimnom semestri štyri. SZS absolvovali študenti prvého
a druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia. Asi desať percent študentov
absolvovalo SZS z rozličných dôvodov náhradnou formou. SZS umožňujú osobný kontakt kňazov UPaC so
všetkými študentmi KU a vytvárajú hodnotný evanjelizačný priestor. Ich súčasťou je slávenie sv. omší, osobný
rozhovor kňaza s každým študentom, sviatosť zmierenia, prednášky a diskusie, práca v skupinkách, sledovanie
evanjelizačných filmov, turistika, šport, prezentácia aktivít UPaC.
Príprava k sviatostiam
Príprava študentov k iniciačným sviatostiam sa začala v septembri 2013 a ukončila sa v máji 2014. Na prijatie
sviatosti birmovania sa pripravovali piati študenti, z toho jeden aj na prvé sväté prijímanie. Príprava sa
realizovala skupinovou aj individuálnou formou kvôli rozdielnemu rozvrhu hodín. Študenti prijali sviatosť
birmovania vo svojich farnostiach. Na začiatku nového akademického roka 2014/15 mal záujem o prípravu
k sviatosti birmovania iba jeden študent. Keďže mal možnosť sa pripravovať aj vo svojej farnosti, v akademickom
roku 2014/15 prípravu k sviatostiam nerealizujeme.
Blízka príprava k sviatosti manželstva je súčasťou dvojročného cyklu – Škola rodiny, ktorá prebieha formou
prednášok a diskusií s manželmi, lekármi, psychológmi. Stretnutia sa uskutočňovali na Internáte Ruža každú
druhú stredu v mesiaci o 19:00.
Témy, ktoré odzneli v letnom semestri akademického roka 2013/2014 boli zamerané na budovanie vzťahu pred
manželstvom, sexualitu a čnosť čistoty, zranenia z rodiny:
12.02.2014

Ako naplniť čas známosti? – manželia Jakubíkovci

26.02.2014

Ako riešiť konflikty vo vzťahu? – manželia Paterekovci

12.03.2014

Miesto sexuality v ľudskom živote – manželia Izraelovci

26.03.2014

Zdržanlivosť pred manželstvom verzus voľná láska – manželia Izraelovci

09.04.2014

Zranenia z rodiny a ich uzdravenie – manželia Naďovci
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Témy Školy rodiny v zimnom semestri 2014/2015 sa venovali otcovstvu a materstvu, prirodzeným metódam
plánovania rodičovstva a preventívnemu výchovnému systému. Témy boli usporiadané podľa časového
harmonogramu lektorov:
01.10.2014
29.10.2014

Byť otcom a matkou, radosť z dieťaťa – manželia Jakubíkovci
Preventívny výchovný systém v rodine (metóda dialógu, umenie napomínať) – manželia
Mlynčekovci

12.11.2014

Žiť lásku v manželstve naplno (prirodzené metódy plánovanie rodičovstva 1.) – manželia
Naďovci

Kňazi z UPaC sú zapojení do diecézneho tímu lektorov, ktorí zabezpečujú bezprostrednú prípravu snúbencov
na manželstvo. Tím ponúka trikrát v roku kurz pre snúbencov a do týchto kurzov sú pozvaní študenti,
absolventi a zamestnanci KU.
Kňazi z UPaC počas roka niekoľkokrát asistovali študentom a absolventom KU pri uzatváraní sviatosti
manželstva.
Činnosť malých spoločenstiev
Súčasťou integrálnej formácie študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku sú aj malé spoločenstvá, ktoré
ponúkajú mladým stretnutie v skupinkách. Ich náplňou je spoločné uvažovanie nad Božím slovom, reflexia nad
životom vo svetle Božieho slova, spoločná modlitba a zdieľanie sa. Animátori jednotlivých spoločenstiev vo svojej
práci čerpali inšpiráciu z evanjelizačného kurzu „Nasleduj Krista.“ Spoločenstvá študentov pôsobili na viacerých
miestach: Internát RUŽA (animátor: Filip Bambuch, 10 študentov), Internát IKAR (animátor: Peter Hric, Ján
Hreško, Jozef Dubec, Nikolaj Duda, 15 študentov) Internát TRIO (animátor: Lucia Hovancová, Jana Trenčáková,
10 študentov) a v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (animátor: Ivana Gabrišová,
Františka Goliášová, Darina Obušeková, Anita Kočišová, 10 študentov). Malé spoločenstvá študentov sa
pravidelne stretávali počas prednáškového obdobia po sv. omši na internátoch a v priestoroch UPaC v stredu.
Formáciu animátorov zabezpečoval o. Stanislav Dulák. Stretnutia animátorov prebiehali v pondelok po
mládežníckej sv. omši. Animátorom bola ponúknutá víkendovka jedenkrát za semester.
Iné duchovné aktivity
duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku Rybárpoli
duchovná obnova raz v mesiaci spojená so sv. omšou, adoráciou a prednáškou pre ružomberských seniorov
požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie bytov pedagógov
i zamestnancov KU, január 2014
modlitba Ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, Kaplnka sv. Alberta Veľkého, každý štvrtok o 16:00
V škole sv. Písma – putovanie s Abrahámom, podujatie viedla s. Fides Strenková CJ, každý druhý pondelok
o 17:00 v letnom semestri AR 2013/14, UPaC
modlitba sv. ruženca pred milostiplnou sochou Fatimskej Panny Márie, 12.02.2014 o 17:00, Kostol Povýšenia
sv. Kríža, 20 účastníkov
víkendovka s MUDr. Františkom Orlovským: Žena poznaj seba, 28.02.–01.03.2014, UPaC, 16 účastníkov
autorské čítanie s Michalom Albertom, 19.03.2014, UPaC, 15 účastníkov
týždeň za ochranu počatého života (viaceré podujatia), 24.–30.03.2014
Púť Wadowice – Oswiecim, 29.03.2014, 52 účastníkov
celouniverzitná krížová cesta na ružomberskej Kalvárii, 08.04.2014
Veľkonočný odber krvi, 23.04.2014, UPaC, 70 účastníkov
Púť do Krakowa – svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II., 27.04.2014, 52 účastníkov
Púť s pedagógmi PF do Šaštína, 30.05.2014, 6 účastníkov
Modlitba za Katolícku univerzitu 7 x 24, 26.05.–02.06.2014, okolo 140 modlitebníkov
Pešia púť do Czestochowej z Vranova nad Topľou, 01.–15.08.2014, 5 účastníci
Škola modlitby s Božím slovom, podujatie viedla s. Fides Strenková CJ, každú druhú stredu o 17:00
v zimnom semestri AR 2014/15, UPaC
víkendovka s manželským tímom: Chodíme spolu, ako ďalej?, 10.–12.10.2014, UPaC, 15 účastníkov
Púť Wadowice – Oswiecim, 18.10.2014, 52 účastníkov
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AKADEM, 14.–16.11.2014, Košice, 23 účastníkov z UPaC
Kríž SDM na KU, 26.11.2014
Adventný odber krvi, 03.12.2014, UPaC, 55 účastníkov
Adventný Krakow, 06.12.2014, 55 účastníkov
divadelné predstavenie: To bolo pre Teba!, 09.12.2014, Aula Jána Pavla II., 114 účastníkov

9.4.2 Formačné príhovory na fakultách KU
Duchovné slovko pedagógov a zamestnancov KU sa uskutočnilo v pôstnom období (02.04. 2014) a v adventnom
období (17.12.2014), ktoré viedol vikár pre katechézu Bansko-bystrickej diecézy ThDr. Marián Bublinec, PhD.
Počas prednáškového obdobia raz za dva týždne v stredu prebiehalo malé spoločenstvo pedagógov KU, na
ktorých sa rozoberali texty encykliky Lumen fidei (letný semester AR 2013/14) a Jánovho evanjelia (zimný
semester AR 2014/15). Stretnutia sa pravidelne zúčastňovalo okolo šesť účastníkov.
V letnom semestri AR 2013/14 boli zabezpečené formačné zamyslenia, ktoré zazneli na pedagogických poradách
fakúlt. Zamyslenia viedli títo kňazi: PF KU – ThLic. Jozef Luscoň, SDB; FZ KU – PhDr. Mgr. Peter Novysedlák; TF
KU – PaedDr. Róbert Slotka, PhD. V zimnom semestri AR 2014/15 ponúkol zamyslenie ThLic. Ing. Jozef Žvanda,
PhD pre PF KU.

9.4.3 Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2014
Do formačnej činnosti UPaC na KU sa zapájalo aj Modlitbové spoločenstvo pri KU, ktorého členmi sú študenti,
pedagógovia, zamestnanci a absolventi KU. Toto spoločenstvo ponúkalo modlitby chvál (raz v mesiaci v utorok
o 19:00 v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli), stretnutie rodín absolventov KU (vo štvrtok raz v mesiaci v UPaC),
stretnutia animátorov (v stredu každý týždeň), prácu v malých skupinkách (každý týždeň), duchovnú
konferenciu pre širokú verejnosť (v pôstnom období). Modlitbové spoločenstvo duchovne sprevádzal o. Róbert
Slotka.

9.4.4 Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2014
Kolégium KU ponúkalo vybranej skupine študentom KU v Ružomberku intenzívnu intelektuálno-duchovnú
formáciu v malom spoločenstve. Táto skúsenosť má im neskôr pomôcť stať sa lídrami medzi spolužiakmi tak na
pôde univerzity ako aj na pôde študentských domovov. Vedenie Kolégia KU zabezpečujú kňazi Univerzitného
pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku, o. Jozef Žvanda je riaditeľom a na starosti má organizačnú
stránku Kolégia KU, páter František Kovaľ, SJ je špirituálom – duchovným vodcom. V zimnom semestri
Akademického roka 2014/2015 malo Kolégium KU 15 členov, z toho 6 študentov FF KU a 9 študentov PF. Účasť
študentov FZ KU v Kolégiu KU v uplynulom čase absentovala.
Program Kolégia KU bol nasledovný:
Pondelok 19:30 – účasť na vysokoškolskej sv. omši, 22:00 – spoločné vešpery
Utorok 07:00 – sv. omša v kaplnke v budove FZ KU, 16:16 – účasť na podujatí Hosť na KU v budove
Univerzitnej knižnice
Streda 07:00 – modlitba Ranných chvál
Štvrtok 19:00 – kolokvium s pozvaným hosťom v zasadačke PF KU, po skončení adorácia do 21:00
Spoločné víkendovky – jedenkrát v mesiaci.
Kolokvium s pozvaným hosťom spočívalo v diskusii členov Kolégia KU s pozvaným hosťom, ktorý danú
diskusiu aj moderoval a ktorý aj pre danú diskusiu vopred pripravil študijný text. Témy stretnutí sa dotýkali
problematikou sveta masmédií (doc. Terézia Rončáková, Mgr. Peter Kravčák PhD.), zaoberali sa otázkami
súčasnej Katolíckej cirkvi (Mgr. Imrich Gazda PhD., PaedDr. Róbert Slotka PhD.), otázkami výchovy a sveta IT
technológií (Ing. Janka Majerčáková PhD), otázkami sociálnej činnosti Cirkvi (PhDr. Helena Palaťková PhD.)
a iné.
Víkendovky – spoločne strávené víkendy mali za cieľ ešte viac utužiť spoločenstvo členov Kolégia KU
a ponúknuť im ďalší intelektuálno-duchovný rast. V zimnom semestri sa uskutočnili dve takéto podujatia:
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17. - 19.10.2014 – návšteva Národného múzea v Martine, Matice Slovenskej, Národného cintorína. 21. - 23.11.2014
– duchovná obnova na chate pátrov Jezuitov v Trlenskej doline pri Ružomberku. Okrem spomínaných aktivít
členovia Kolégia KU v uplynulom čase zažili aj veľa spoločných chvíľ, ich spoločenstvo sa vzájomne utužilo.
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X.

ROZVOJ

Spracovala: Ing. Anna JURČOVÁ
Univerzitná knižnica KU
Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku bola financovaná z vlastných zdrojov, z darov a spolufinancovaná
zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom projektov „Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej
infraštruktúry KU“ (ITMS 26250120035) a „Dostavba a vybavenie budovy univerzitnej knižnice Katolíckej
univerzity v Ružomberku“ (ITMS 26250120051) v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Projekt „Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU“ (ITMS 26250120035) bol ukončený
ku dňu 31.12.2013 v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a v zmysle
Príručky pre prijímateľa NFP pre Operačný program VaV nasledovnými aktivitami:
1.1 Dobudovanie infraštruktúry dátového centra Katolíckej univerzity
2.1 Dobudovanie objektu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
V rámci projektu „Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU“ (ITMS 26250120035) boli
ku dňu 03.11.2014 prostredníctvom záverečnej žiadosti o platbu uhradené výdavky zo zdrojov EU a ŠR vo výške
304 376,55 €.
Projekt „Dostavba a vybavenie budovy univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku“ (ITMS
26250120051) bol ukončený ku dňu 28.02.2014 v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve
o poskytnutí NFP a v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP pre Operačný program VaV nasledovnými aktivitami:
1.1 Dostavba budovy univerzitnej knižnice
1.2 Vybavenie budovy univerzitnej knižnice.
V rámci projektu „Dostavba a vybavenie budovy univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku“
(ITMS 26250120051) boli prostredníctvom žiadosti o platbu uhradené výdavky zo zdrojov EU a ŠR vo výške
1 067 519,95 €.
Digitalizačné pracovisko a internát „C- blok“
V rámci projektu „Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ružomberku ako investícia do lepšej kvality
vzdelávania“ (ITMS kód projektu: 26250120061) operačného programu Výskum a vývoj získala KU sumu
2 489 028,86 € eur, ktorá bude použitá na rekonštrukciu a nadstavbu študentského internátu „C“ a zároveň na
vytvorenie fungujúceho digitalizačného pracoviska Univerzitnej Knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Aktivita 1.1: Vybudovanie digitalizačného pracoviska
výdavky pre aktivitu:

1 197 600,00 €,

z prostriedkov EU:

1 017 960,00 €

zo SR:
vlastné:

119 760,00 €
59 880,00 €

Cieľom projektu je sprístupnením digitalizovaného vzdelávacieho obsahu zvýšiť konkurencieschopnosť a kvalitu
vzdelávania na KU v Ružomberku, vytvoriť prístup k digitalizovanému obsahu študentom, interným riešiteľom
vytvoriť priestor na komunikáciu so spolupracovníkmi z externého prostredia na úrovni ekvivalentnej
podobným pracoviskám v EÚ.
Cieľom projektu je tiež uchovanie a ochranu historického majetku.
Aktivita 1.2 Stavebné úpravy ubytovacieho objektu „C“
výdavky pre aktivitu:

1 260 517,46 €

z prostriedkov EU:

1 071 439,84 €

zo SR:
vlastné:

126 051,75 €
63 025,87 €
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Cieľom projektu je zvýšiť ubytovacie kapacity objektu a zlepšiť kvality poskytovania ubytovacích služieb
študentov.
Súčasťou projektu je aj riešenie ubytovania pre imobilných študentov s dobudovaním výťahov a špeciálnych izieb
so špecifickými potrebami pre týchto študentov.
Po ukončení rekonštrukcie bude internát KU moderným ubytovacím zariadením spĺňajúcim všetky náročné
kritéria vysokoškolských študentských domovov.
Riadenie projektu, publicita a informovanosť
výdavky pre aktivitu:

18 549,00 €

z prostriedkov EU:

15 766,65 €

zo SR:

1 854,90 €

vlastné:

927,45 €

Na Pedagogickej fakulte KU sa v priebehu roku 2014 pokračovalo v realizácii dvoch štrukturálnych projektov:
„Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku“ a „Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite a jej pracoviskách“, podporené
z Operačného programu vzdelávanie.
„Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách“
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 148.088,79 EUR, čo tvorí 95% z celkového rozpočtu
projektu.
Trvanie projektu: 09/2013 – 02/2015
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť kvalitu života, zmobilizovať osobnostný a intelektuálny potenciál a vytvoriť podmienky pre vznik nových
sociálnych väzieb obyvateľov nad 50 rokov.
Špecifické ciele projektu:
1. Posilniť kvalitu a rozšíriť možnosti štúdia na Univerzite tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku.
2. Aktivizácia seniorov prostredníctvom ďalšieho rozširovania vedomostí a zručností.
Projekt sme začali realizovať v mesiaci september 2013. Hlavnou náplňou aktivít projektu je realizácia
vzdelávacích kurzov pre seniorov v rámci Univerzity tretieho veku v Ružomberku, Levoči a Starej Ľubovni,
Seniorský inkubátor a záujmové vzdelávanie seniorov s využitím IKT. V roku 2013 sa do aktivít projektu zapojilo
vyše 70 seniorov z okolia Ružomberka, Levoče a Starej Ľubovne. Odbornú úroveň vzdelávania garantujú lektori
z radov vedecko-pedagogických zamestnancov KU.
„Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku“
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 798.039,84 EUR, čo tvorí 95% z celkového rozpočtu
projektu.
Trvanie projektu: 01/2013 – 12/2015
Hlavný cieľ projektu:
Strategický cieľ projektu nadväzuje na predchádzajúci projekt a reaguje na výzvu OP Vzdelávanie, t.j.: na základe
získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť základňu „dobrej praxe“
pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Z uvedeného cieľa boli vyšpecifikované konkrétne úlohy, ktoré sú
rovnomenné s aktivitami projektu:
1.1

Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004, ISO 10014.

1.2

Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie.

1.3

Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990.

1.4

Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu IWA2, CAF a ESG.

2.1

Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností.

2.2

Implementácia zásad manažérstva informačnej bezpečnosti.

2.3

Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity.
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2.4

Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti .

3.1

Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru
kvality.

3.2

Vytvorenie

a komunikovanie

dobrej

praxe

z implementácie

systémov

podporujúcich

kultúru

kvality.
3.3

Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF.

V roku 2014 sa riešili aktivity 2.1. – 2.4.
V priebehu roka 2014 sa začali v rámci výučby využívať na Fakulte zdravotníctva KU nasledovné novo zakúpené
pomôcky a prístrojové vybavenie pre študijné programy Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť:
a)

študijný program Fyzioterapia:
elektrické lehátka 5 ks- á 570,-€
špeciálne stoličky RAL 5 ks - á 53,- €

b)

študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť:
Kamera GoPro HERO 4Silver s príslušenstvom- 530,-€

Od letného semestra akademického roka 2013/2014 začala výučba študentov dvoch študijných programov
Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo na prízemí druhej budovy na Námestí A. Hlinku 60.

Učitelia začali

využívať 4 nové kabinety a študenti uvedených študijných programov 5 učební, z toho 2 odborné učebne. Prvé
nadzemné poschodie budovy je využívané ako kancelárske priestory. Presunom výučby študentov dvoch
katedier FZ KU a vedenia fakulty do druhej budovy sa výrazne zlepšili priestorové podmienky pre
zamestnancov aj študentov.
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Spracoval: doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.
Katolícka

univerzita

v Ružomberku

(KU)

podporuje

modernizáciu

vysokoškolského

vzdelávania

a medzinárodnú spoluprácu, ktorá je významným nástrojom rozvoja jej akademického prostredia. Cezhraničná
kooperácia je posilňovaná prostredníctvom členstva univerzity vo významných medzinárodných organizáciách:
Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU) i Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE),
v ktorej má univerzita personálne zastúpenie v osobe prof. Tadeusza Zasȩpu. Rovnako je univerzita členom
Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE), ktorej členom predsedníctva je doc. Tomáš
Jablonský. KU je aktívna v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii participujúcich v Programe
celoživotného vzdelávania (LLP) s osobitným dôrazom na podprogram Erasmus. V rámci neho zvyšuje počet
mobilít jednotlivcov a v tomto roku koordinovala aj Intenzívny program LLP/Erasmus. Spolupráca cez
podprogram Grundtvig – Učiace sa partnerstvá – Multilaterálne partnerstvá sa rozvíja prostredníctvom Fakulty
zdravotníctva KU.

Zastúpenie Pedagogickej fakulty KU a Teologickej fakulty KU v dvoch sieťach

Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia má podiel na raste skúseností so zahraničným
akademickým prostredím.

11.1 Mobility študentov a pracovníkov
Zahraničná mobilita študentov a zamestnancov prispieva k posilňovaniu ich zručnosti, odbornosti a pravdaže
k rozvoju univerzity samotnej. V priebehu roka členovia akademickej obce využívali možnosti existujúcich
partnerstiev, rovnako realizovali výskumno-vzdelávacie pobyty na základe individuálnych kontaktov. Univerzita
ďalej pokračovala v upevňovaní doterajších bilaterálnych vzťahov a uzatvorila nové dohody o spolupráci
a výmene študentov. Rámcové a medziuniverzitné dohody sa výrazne podieľajú na počte akademických mobilít,
v rámci ktorých členovia akademickej obce cestujú do zahraničia na výskumné, prednáškové a jazykové pobyty.
Partnerstvá uzavreté v neurópskych krajinách vyžadujú ich prehlbovanie v ďalšom období.
Na spoluprácu s okolitými štátmi využívali študenti i zamestnanci čoraz častejšie Stredoeurópsky výmenný
program pre univerzitné štúdia, či už v podobe spolupracujúcich sietí, alebo sa o účasť v programe uchádzali
samostatne. Recipročne univerzita cez tento program prijala zahraničných študentov i výskumníkov a aj týmto
spôsobom upevňovala cezhraničnú spoluprácu. Ponuku Národného štipendijného programu na svoj vedecký
výskum využil len jeden člen akademickej obce, pričom v rámci tohto programu univerzita zahraničných hostí
neprijala. Domáci aj zahraniční uchádzači o mobility najčastejšie siahli po možnosti realizovať výskumné pobyty
a monitorovacie návštevy koordinované cez bilaterálne dohody.
Na 26. ročníku konferencie EAIE, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové stretnutie zástupcov škôl
a organizácii zapojených do medzinárodnej vzdelávacej výmeny, mala svoje zastúpenie aj KU. Konferencia sa
tentoraz organizovala v Prahe. Inšpiratívne stretnutia prispeli k uzavretiu novej bilaterálnej spolupráce.
Okrem vlastný informačných nástrojov o zahraničných aktivitách pripravila univerzita v spolupráci so
Slovenskou informačnou agentúrou (SAIA) informačný seminár pre záujemcov o zahraničné mobility. Už
pravidelne KU organizuje spoločensko-informačné podujatia aj pre zahraničných študentov.
Výrazný podiel na medzinárodnej výmene študentov a zamestnancov má podprogram celoživotného
vzdelávania – LLP/Erasmus. Okrem opätovného nárastu počtu individuálnych mobilít, tento rok KU získala
finančnú podporu vo výške 35 616,00 EUR na usporiadanie Intenzívneho programu LLP/Erasmus, ktorý sa konal
od 02.09.2013 do 13.09.2013. Do projektu sa aktívne zapojili študenti a pedagógovia Pedagogickej fakulty KU
a partneri z nasledujúcich univerzít: z University of Hradec Králové a University of West Bohemia (Česko),
University of Debrecen, University of Kaposvár, University of Szeged, Eszterházy Károly College (Maďarsko),
Partium Christian University (Rumunsko) a partneri z tureckých univerzít Istanbul University, Fatih University
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a Pamukkale University. Dokopy sa na KU vzdelávalo 39 študentov pod odborným vedením 16 zahraničných
pedagógov. Venovali sa histórii školstva v rôznych krajinách, využívaniu informačno-komunikačných
technológii vo vzdelávaní a ich prepojeniu s praxou. Študijné materiály a podrobnosti o projekte sú verejnosti
dostupné na projektovej stránke: http://nce.ku.sk.
Vzhľadom na prípravu nového programu Erasmus+, ktorého fungovanie bolo naplánované na roky 2014-2020,
univerzita bola úspešná v získaní Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie, ktorá ju oprávňuje participovať
v tomto novom programe.
Na mobility jednotlivcov v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2014/2015 Národná agentúra Programu
celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo výške 363 077
EUR. Suma vo výške 186 864 EUR bola pridelená na študijné pobyty a suma 58 500 EUR na mobility zamerané na
stáž. Mobility pracovníkov s cieľom výučby na partnerskej škole boli finančne podporené vo výške 41 113 EUR a
mobility pracovníkov zamerané na školenie vo výške 13 000 EUR. Na organizáciu mobilít bolo vyčlenených
63 600 EUR. Z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo univerzite pridelených 29 658 EUR.
Tabuľka 50 Financovanie podprogramu LLP/Erasmus

Akademický
rok

Mobilita
za účelom
štúdia

Mobilita za
účelom
stáže

Mobilita za
účelom
výučby

Mobilita za
účelom
školenia

Organizácia
mobilít

Príspevok
MŠVVaŠ

Spolu

2013/2014

131 070

43 000

36 000

11 100

19 000

23 054

263 224

2014/2015

186 864

58 500

41 113

13 000

63 600

29 658

363 077

Univerzita disponuje oprávnením realizovať všetky typy mobilít v rámci LLP/Erasmus:
a) Mobilita študentov: Študijný pobyt LLP/Erasmus
Tieto študijné pobyty sú študentmi KU obľúbené. Najviac poslucháčov strávilo semester, či celý akademický rok
na univerzitách v Česku, Poľsku, Maďarsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Taliansku
i Portugalsku. Vyšší záujem sme zaznamenali o Lotyšsko a prvýkrát absolvovali štúdium aj v Chorvátsku.
Dokopy KU vyslala 87 študentov. Najväčší záujem o túto formu mobility bol aj tento rok medzi poslucháčmi
z Filozofickej fakulty KU a Pedagogickej fakulty KU. Študenti Fakulty zdravotníctva KU aj tentokrát
uprednostnili odbornú stáž Erasmus, napriek tomu počet záujemcov z tejto najmladšej fakulty oproti minulým
rokom rastie. Erasmus intenzívne jazykové kurzy pred začatím svojho študijného pobytu absolvovalo 15
študentov, a tým narástol ich počet o 5 osôb oproti minulému roku. Poslucháči ich absolvovali v Poľsku, Turecku
i Taliansku.
b) Mobilita študentov: Pracovná stáž LLP/Erasmus
Počet záujemcov o nadobudnutie praktických zručností počas stáži znova vzrástol, spolu túto možnosť využilo 35
študentov, ktorí mobilitu uskutočnili v inštitúciách previazaných s ich študijným odborom v Anglicku, Belgicku,
Česku, Maďarsku. Túto formu mobility využili poslucháči všetkých fakúlt.
c) Mobilita pracovníka: Výučba LLP/Erasmus
Mobilitu zameranú na profesionálny rozvoj pedagóga prostredníctvom výučby a stretnutí na partnerskej
univerzite absolvovalo 77 pedagógov KU. Záujemcovia vycestovali najčastejšie do Čiech, Lotyšska, Chorvátska,
Poľska, Maďarska, Nemecka, ale aj do Slovinska a Veľkej Británie. Jednotlivé stretnutia následne prispeli
k nadviazaniu spolupráce aj pri študentských pobytoch.
d) Mobilita pracovníka: Školenie LLP/Erasmus
Záujem o mobilitu pracovníka vysokej školy je stále vyšší. Atraktívnosť tohto typu mobility potvrdzuje
skutočnosť, že školenie v tomto roku na prestížnych zahraničných školách uskutočnilo o 16 zamestnancov viac
v porovnaní s uplynulým rokom. Dokopy teda 37 pracovníci univerzity. Prijali ich partnerské univerzity v Česku,
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Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Rakúsku, Nemecku. Aj tento typ zahraničnej aktivity podporuje medzinárodnú
kooperáciu univerzity.

11.2 Mobility zahraničných študentov a pracovníkov
a1) Mobilita študentov na KU zo zahraničia LLP/Erasmus
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovalo 34 poslucháčov z rôznych odborov. Zahraniční poslucháči sa
však zaujímali aj o stáž, ktorú dvaja zahraniční študenti absolvovali na Fakulte zdravotníctva KU a dvaja na
Pedagogickej fakulte KU. Zahraniční študenti pochádzali, podobne ako v minulom roku, prevažne z Čiech,
Poľska, Lotyšska a Španielska.
b1) Mobilita pracovníka na KU zo zahraničia: Výučba LLP/Erasmus
Počet zahraničných vyučujúcich sa zvýšil o 8 osôb oproti minulému roku, teda 98 pedagógov v aktuálnom roku
vyučovalo na KU. Prichádzajúci pedagógovia zastupovali partnerské inštitúcie z Čiech, Lotyšska, Poľska,
Maďarska, Rakúska, Slovinska i Turecka.
c1) Mobilita pracovníka zo zahraničia: Školenie LLP/Erasmus
Počet nepedagogických pracovníkov, ktorí si prišli vymeniť skúseností dosiahol 57 osôb (31 zahraničných
pracovníkov absolvovalo mobilitu na KU v uplynulom roku). Išlo zväčša o pracovníkov zahraničného oddelenia,
o zamestnancov študijných a ekonomických oddelení, knižníc, poradní a informačno-technologických oddelení.
Hosťujúci zamestnanci pochádzali z Čiech, Francúzska, Poľska, Lotyšska.

11.3 Partnerské univerzity v rámci LLP/Erasmus
Znova vyšší záujem študentov aj zamestnancov o aktivity podprogramu LLP/Erasmus, prirodzene, upevňuje
existujúce partnerstvá a etabluje univerzitu v medzinárodnom vzdelávacom prostredí. Zároveň kladie za úlohu
ponúknuť nové príležitosti, či už odchádzajúcim, alebo prichádzajúcim členom akademickej obce. Zoznam
spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií bol preto v rámci tohto podprogramu rozšírený o nasledujúce
vzdelávacie inštitúcie:
College of Management, Trade and Marketing (Bulharsko), University of Pardubice (Česko), Universidad de
Valladolid, Esic Business and Marketing School (Španielsko), Università degli Studi di Milano, University for
Foreigners

"Dante

Alighieri"

(Taliansko),

Catholic

University

of

Croatia

(Chorvátsko).

Spolupráca

s Francúzskom, Litvou a Rumunskom bola nadviazaná v roku 2014 podpísaním dohody o spolupráci s Catholic
Institute of Higher Studies (Francúzsko), litovskou Klaipeda University a Klaipeda State University College
a rumunskou "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia. Do zoznamu spolupracujúcich krajín pribudla aj
Cyperská republika prostredníctvom Neapolis University Pafos.
Tabuľka 51 Zoznam spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií v rámci LLP/Erasmus:

PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Anglicko
Filozofia

Heythrop College University of London

Teológia

Belgicko
Teológia

Katholieke Universiteit Lueven

Filozofia

Thomas More University College, MechelenAntwerpen
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Bulharsko
Pedagogika
Angel Kanchev University of Ruse

Matematika
Informatika

College of Management, Trade and Marketing,
Sofia

Filológia

Cyprus

Neapolis University Pafos

Psychológia
Náboženstvo

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

Pôrodná asistencia
Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia
Laboratórne vyšetrovacie techniky
Sociálna práca

Masarykova univerzita v Brně

Filológia
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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad
Labem

Predškolská pedagogika
Pedagogika
Filológia
Fyzioterapia
Základné vzdelanie
Hudba a hudobné vedy
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Filozofia

Univerzita Karlova v Praze

Humanitné vedy
Teológia
Psychológia
Teológia

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogika
Sociálna práca
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
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Vysoká škola Karlovy Vary
Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Pardubice

Psychológia
Sociálna práca
Manažment
Sociálna práca
Pedagogika
Filológia
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia

Francúzsko
Catholic Institute of Higher Studies (ICES),
La Roche-sur-Yon

Filológia
Politológia
História

Holandsko
Katholieke Pabo Zwolle

Pedagogika

Chorvátsko
Sveučilište u Rijeci. Rijeka
Hrvatsko katoličke Sveučilište, Zagreb

Pedagogika
História
Psychológia

Litva
Ošetrovateľstvo
Klaipeda State College

Pôrodná asistencia
Fyzioterapia
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA
Klaipeda University

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Psychológia

Lotyšsko
Latvijas University Riga

Teológia
Filológia
Pedagogika

Riga Teacher and Educational Management
Academy

Psychológia
Manažment
Žurnalistika

Riga Higher Institute of Religious Sciences

Teológia
Ošetrovateľstvo

Riga Stradinš University

Pôrodná asistencia
Fyzioterapia
Sociálna práca

Maďarsko
Apor Vilmos Katolikus Foiskola, Vác

Pedagogika

Eőtvős Loránd Tudományegyetem, Budapest

Filológia

Gál Ferenc Hittudományi Foiskola, Szeged

Teológia
Pedagogika
Pedagogika
Komunikačné a informačné vedy

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Filológia
Humanitné vedy
Teológia
Predškolská pedagogika

Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Szent Isztván Egyetem Gödöllő, Tessedik Egyetemi
Központ

História
Archeológia
Pedagogika
Pedagogika

Debreceni Egyetem, Debrecen

Geografia
Hudba a hudobné vedy

Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kar, Sopron

Pedagogika

Kaposvar University

Pedagogika

Nemecko
Die Ludwig-Maximilians-Universität, München
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Teológia
Slovanské jazyky
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
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Vzdelávanie a učiteľstvo

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstätt

Filológia
Psychológia
Sociálna práca, Účtovníctvo

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt
Georgen, Frankfurt am Main

Religionistika (Teológia)
Filozofia a etika
Lingvistika

Universität Bayreuth

Kultúrne štúdia
Humanitné vedy

Universität Passau

Pedagogika
Komunikačné a informačné vedy

Nórsko
Nord-Trøndelag University College, Steinkjer

Pedagogika

Poľsko
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Pedagogika
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 Słupsku

Prírodné vedy
Akademia Techniczno-Humanistyczna
v Bielsku-Białej

Filológia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach

Marketing predaja
Manažment
Pedagogika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

Hudba

ATENUEM Szkola Wysza w Gdansku

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

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II w
Lublinie

Dejiny umenia
Filozofia
Pedagogika
Psychológia, Psychológia správania
História
Komunikačné a informačné vedy
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ŠTUDIJNÝ ODBOR
Pedagogika, TT
Manažment a administratíva
Národná bezpečnosť

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie

Krízový manažment a ľudské zdroje
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca, Účtovníctvo
Fyzioterapia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Matematika
Informatika
Počítačové vedy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Anglická filológia
Nemecká filológia
Pedagogika
História

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Saczu
Państwowa Wysza Szkola Zawodowa im.
Stanislawa Staszica w Pile
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Matematika, IT
Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia
Fyzioterapia
Ošetrovateľstvo
Urgentná zdravotná starostlivosť
Vzdelávanie a učiteľstvo
Hudba a hudobné umenie
Obchod a administratíva
Pedagogika
Sociálna práca
Pedagogika
Medicína
Filológia
Komunikačné a informačné vedy
Spoločenské vedy (Náuka o rodine)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Žurnalistika
Teológia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie

Matematika
Pedagogika
Environmentálne vedy, Ekológia
Biológia
História

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Dejiny umenia
Sociálne vedy
Filozofia
Psychológia
Psychológia správania
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Matematika, Informatika
Fyzika

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Chémia
Teológia
Žurnalistika
Pedagogika

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Teológia
Business Studies, Manažment
Pedagogika

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w
Siedlcach

Humanitné vedy
Filológia
Matematika, Informatika
Prírodné vedy
Fyzioterapia
Informatika
Matematika

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Verejné zdravotníctvo
Umenie a dizajn

Uniwersitet Slaski w Katowicach

Teológia
Žurnalistika

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

Moderné ES-jazyky
Filológia

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Pedagogika
Fyzioterapia
Humanitné vedy
Management

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Sociálna práca
Výtvarné umenie
Žurnalistika
Informatika

Wyższa Szkola Biznesu w Nowym Sączu

Manažment
Psychológia
Pedagogika
Humanitné vedy

Jesuit University Ignatianum in Krakow

Sociálna práca
Wyższa Szkola Komunikowania i Mediów
Spolecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej
w Toruniu
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Wyższa Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci w
Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyzsza Szkola Turystyki i ekologii w Suchej
Beskidzkiej
Uniwersytet Opolski w Opolu

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Verejné zdravotníctvo
Sociálna práca
História
Pedagogika
Sociálna práca

Portugalsko
Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa

Vzdelávanie a učiteľstvo
Psychológia

Rakúsko
Kirchliche Pädagogische Hochschule, Graz
Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz

Humanitné vedy
Pedagogika
Hudba a hudobné vedy
Výtvarné umenie
Hudba

Pedagogische Hochschule Kärnten-Viktor Frankl
Hochschule, Klagenfurt

Špeciálna pedagogika
Geografia
Filológia
Matematika
Biológia

Rumunsko
"1 Decembre 1918" University of Alba Iulia

História

Slovinsko
Univerza v Ljubljani
University of Maribor

Teológia
Filológia
Pedagogika

Španielsko
Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus
de Avila, Avila

Pedagogika

Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Pedagogika

Ošetrovateľstvo
Sociálna práca

Universidad De Valladolid

Pedagogika

Esic Business And Marketing School, Madrid

Marketing a reklama

Taliansko
Vzdelávanie a humanitné vedy
Libera Università Maria Santissima Assunta, Roma

Žurnalistika
Psychológia
Sociálna práca, Účtovníctvo

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

Hudba

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Filológia
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ŠTUDIJNÝ ODBOR

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Filológia

Università per Stranieri di Perugia

Filológia

Università degli Studi di Milano

Filológia

University for Foreigners "Dante Alighieri", Reggio
Calabria

Filogógia
Sociálna práca

Turecko
İstanbul Üniversitesi
Pamukkale Universitesi, Denizli

Matematika, IT
Pedagogika
Matematika, IT
Informatika

Yasar Üniversitesi, Izmir

Filológia
Manažment
Výtvarné umenie
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XII. SYSTÉM KVALITY
Spracovala: Mgr. Daniela VRABKOVÁ

12.1 Manažment vysokej školy
Monitorovanie kvality je súčasťou inštitucionálnej politiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Súčasný systém
riadenia kvality vychádza z Dlhodobého zámeru KU na obdobie rokov 2012 – 2017 a z nadväzujúcich
dlhodobých zámerov rozvoja, vypracovaných jednotlivými fakultami. Štruktúra cieľov z Dlhodobého zámeru KU
sleduje niekoľko oblastí: oblasť výchovy a vzdelávania, oblasť vedy a výskumu, medzinárodná spolupráca,
vzťahy s verejnosťou, rozvoj, riadenie infraštruktúry, hospodárenie univerzity, ako aj vnútorný život univerzity.
Systém vnútorného zabezpečovania kvality je centrálne koordinovaný z úrovne vedenia KU a na jednotlivých
fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení špecifík daných fakúlt. Všetky organizačné útvary
univerzity vnímajú svoje zodpovednosti a právomoci pri zlepšovaní kvality, ktoré spočívajú v iniciovaní
a zapájaní sa do spoločných aktivít (napr. samohodnotenie, stanovovanie a revízia cieľov kvality, monitorovanie
a meranie, preskúmanie manažmentom, projekty zlepšovania kvality) a v rozvíjaní vlastných aktivít smerujúcich
zlepšovaniu svojho i celouniverzitného prostredia. Ciele kvality sú rozložené v niektorých prípadoch až na
úroveň kolektívu alebo jednotlivca a podobne sú vyhodnocované na celkovej aj individuálnej úrovni. Jednotlivci
sú povzbudzovaní k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov rôznymi oceneniami a odmenami.
Podporným mechanizmom pre zavedenie a overenie funkčného vnútorného systému pre zabezpečenie kvality na
KU rešpektujúceho európske normy pre zabezpečenie kvality vzdelávania bol realizovaný projekt s názvom
„Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku“, (ITMS
kód projektu: 26110230044). Projekt sa zameriaval na zvýšenie kvality v nasledujúcich oblastiach činnosti KU:
vzdelávanie, výskum a manažment a riadenie. Projekt sa realizoval na všetkých fakultách KU. Výsledkom
projektu boli navrhnuté postupy pre zabezpečenie kvality v súlade s požiadavkami legislatívy SR (Zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 87a „Vnútorný systém kvality“).
Zo strategických dokumentov boli vypracované a schválené dokumenty:
Politika kvality KU,
Systém

vnútorného zabezpečenia

kvality

vzdelávania

podľa

ESG

na

Katolíckej

univerzite

v Ružomberku,
Smernica rektora o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na Katolíckej
univerzite v Ružomberku.
Projekt umožnil zaviesť komplexný systém hodnotenia kvality vzdelávacích, výskumných a riadiacich procesov.
Nastavenie takéhoto systému umožní vytvoriť podmienky na realizáciu moderného vysokoškolského
vzdelávania, zvýšiť kvalitu výskumu a zefektívniť procesy riadenia KU, čím sa zlepšia podmienky pre
medzinárodnú spoluprácu a zvýši sa pozitívne vnímanie fungovania KU ako celku. Vnútorné procesy
monitorovania kvality sú založené na vnútorných hodnoteniach hlavných činností.
Sledujú sa parametre hlavne v oblasti:
vzdelávania,
vedy a výskumu,
ľudských zdrojov,
medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov,
podporných služieb,
vzťahov s verejnosťou.
Za účelom zabezpečenia udržateľnosti systému riadenia KU bola zriadená Rada pre kvalitu KU, ktorej poslaním
je spolupracovať pri tvorbe, zavádzaní, udržiavaní a priebežnom zdokonaľovaní systému manažérstva kvality na
KU v Ružomberku.
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Na podporu zabezpečenia kvality procesov a činností v oblasti riadenia, vzdelávania a výskumu je od 01.01.2013
v realizácii projekt „Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“. Strategický cieľ projektu nadväzuje na
predchádzajúci projekt „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ a reaguje na výzvu
OP Vzdelávanie, t. j. na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality
vytvoriť základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Z uvedeného cieľa boli
vyšpecifikované konkrétne úlohy, ktoré sú rovnomenné s aktivitami projektu:
1.1

Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004, ISO 10014.

1.2

Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie.

1.3

Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990.

1.4

Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu IWA2, CAF a ESG.

2.1

Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností.

2.2

Implementácia zásad manažérstva informačnej bezpečnosti.

2.3

Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity.

2.4

Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti .

3.1

Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru kvality.

3.2

Vytvorenie a komunikovanie dobrej praxe z implementácie systémov podporujúcich kultúru kvality.

3.3

Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF.

Externé hodnotenie kvality KU v Ružomberku na národnej úrovni zabezpečuje procesom komplexnej akreditácie
Akreditačná komisia, poradný orgán MŠVVaŠ SR. Akademický rok 2013/2014 bol rokom príprav na komplexnú
akreditáciu, do procesu ktorej KU v roku 2014 vstúpila. Obstáť v procese nastávajúcej komplexnej akreditácie
a obhájiť status univerzitnej vysokej školy bol preto najdôležitejším cieľom univerzity v sledovanom období.
V danom roku univerzita a jej fakulty zrealizovali prípravu podkladov na komplexnú akreditáciu činností
vysokej školy s odovzdaním kompletného materiálu v mesiaci júl 2014. V októbri sa uskutočnila návšteva
dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie na pôde univerzity a jej fakúlt.

12.2 Kvalita vzdelávania
Prioritou v oblasti výchovy a vzdelávania je poskytovať výnimočné univerzitné vzdelávanie a výchovu v duchu
katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov a významných odborníkov,
podporujúc spoločnú univerzitnú komunitu v spojení výskumu a vzdelávania; pokračovať vo vytváraní
priaznivého prostredia pre štúdium a formáciu svojich študentov, založeného na kresťanských hodnotách
a vytvárať špecifické podmienky v súlade s katolíckou identitou a inovácie pre rozvíjanie programov vzdelávacej
sústavy tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám praxe, dopytu trhu a edukačným i osobným záujmom učiacich
sa.
Súčasťou zabezpečovania kvality na KU je monitorovanie kvality vo vzdelávacom procese. V súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Smernicou rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému
zabezpečovania kvality na KU majú študenti možnosť vyjadriť sa každoročne k hodnoteniu kvality výučby
a o učiteľoch formou anonymného dotazníka. Hodnotenie sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov
prednáškového obdobia každého semestra. Každý pedagogický zamestnanec má možnosť prostredníctvom
odpovedí sebareflexiou reagovať na zistené nedostatky.
Monitorovanie a pravidelné hodnotenie vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje na každej fakulte KU, pričom
fakulta vyhodnocuje zistené nedostatky a prijíma konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie.
Ďalšou formou vyhodnocovania úrovne kvality poskytovaného vzdelávania je zisťovanie miery nadobudnutia
vedomostí pred a po absolvovaní vyučovacieho procesu a porovnaním s vyhodnotením úrovne vedomostí po
realizácii vzdelávacej činnosti.
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12.2.1 Kvalita vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU
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 výučby pedagógov zo
strany študentov ako jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania.
Hodnotenie sa uskutočnilo formou anonymného dotazníka. 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
má právo oboznámiť vyučujúci hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej katedry.
Testovanie predmetov 2013/2014
V zimnom semestri akademického roku 2013/2014 sa v nižšie uvedených študijných programoch vykonalo
testovanie študentov a ich vedomostná úspešnosť pred prednáškami vybraného predmetu a z nadobudnutých
vedomostí po prednáškovom období. Do testovania sa zapojilo 17 katedier, pričom nižšie priložená tabuľka
ponúka prehľad študijných programov a počtu testovaných predmetov, ktoré určil garant študijného programu
ako profilové predmety na testovanie.
Tabuľka 52 Prehľad študijných programov a predmetov, pri ktorých sa uskutočnilo hodnotenie

Priemerná
úspešnosť
vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť
vo
výstupnom
testovaní

Názov študijného
programu

Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Manažment

Bc.

7

937

74,11%

44,03%

75,84%

Predškolská
a elementárna
pedagogika

Bc.

3

237

83,54%

47,13%

90,08%

Liečebná pedagogika

Bc.

7

194

78,60%

64,67%

75,51%

Sociálna práca

Bc.

5

294

67%

57,72%

76,06%

Špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých

Bc.

6

514

82,19%

43,12%

77,87%

Pedagogika

Bc.

3

458

58,73%

68,33%

79,66%

Učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry (v
kombinácii)

Bc.

1

7

100%

91,66%

98%

Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje

Bc.

5

14

57,14%

47,2%

69,5%

Učiteľstvo hudobného
umenia
(v kombinácii)

Bc.

5

55

67,27%

45,8%

68,6%

Predškolská
a elementárna
pedagogika sociálne
znevýhodnených
skupín

Bc.

7

244

71,10%

43,46%

79,85%
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Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Priemerná
úspešnosť
vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť
vo
výstupnom
testovaní

Názov študijného
programu

Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)

Bc.

3

134

61,56%

45,7%

64,53%

Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)

Bc.

2

131

55,34%

28,92%

47,82%

Učiteľstvo chémie
(v kombinácii)

Bc.

3

36

73,61%

48,53%

77,76%

Učiteľstvo ruského
jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Bc.

3

20

75%

67%

85,66%

Učiteľstvo
informatiky

Bc.

3

73

82,19%

54,68%

84,23%

Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)

Bc.

3

60

78,33%

28%

92%

Bc.

4

12

66,66%

60%

74,5%

Bc.

3

6

66,6%

38,33%

80%

Učiteľstvo
náboženskej výchovy

Bc.

5

67

64,17%

21,46%

86,88%

Učiteľstvo výtvarného
umenia
(v kombinácii)

Bc.

4

80

55%

45,15%

78,5%

Manažment

Mgr.

4

300

86%

42,58%

80,05%

Sociálna práca

Mgr.

1

82

89,63%

52,67%

66,15%

Učiteľstvo hudobného
umenia
(v kombinácii)

Mgr.

2

11

64,25%

37%

78,7%

Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)

Mgr.

3

71

83,09%

54,73%

71,73%

Učiteľstvo
náboženskej výchovy

Mgr.

2

51

53,92%

15,55%

100%

Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)

Mgr.

2

85

50,58%

26,45%

79,35%

Učiteľstvo
informatiky
(v kombinácii)

Mgr.

3

59

77,11%

47,65%

80,26%

Špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých

Mgr.

6

171

64,03%

47,66%

81,05%

Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie

Mgr.

3

180

67,5%

60,28%

83,33%

Učiteľstvo hudobného
umenia a spevu
Učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná
hudba
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Názov študijného
programu

Stupeň
štúdia

Počet
testovaných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia (v kombinácii)

Mgr.

2

Počet
zapísaných
študentov

Percentuálny
podiel
testovaných
študentov

Priemerná
úspešnosť
vo
vstupnom
testovaní

Priemerná
úspešnosť
vo
výstupnom
testovaní

16

84,37%

28,12%

82,75%

Najviac predmetov bolo testovaných v študijných programoch manažment (Bc.), liečebná pedagogika (Bc.)
a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených (Bc.), v každom programe po 7 predmetov.
V uvedených programoch bol najvyšší percentuálny podiel testovaných študentov v programe učiteľstvo
talianskeho jazyka (100%) na Bc. stupni, sociálna práca (89,63%) na Mgr. stupni a manažment (86%) na Mgr.
stupni. Najnižší podiel testovaných študentov bol v programe učiteľstvo geografie (v kombinácii) (len 50,58%) na
Mgr. stupni, učiteľstvo náboženskej výchovy (53,92%) na Mgr. stupni a učiteľstvo výtvarného umenia (55%) na
Bc. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo vstupnom testovaní dosiahli predmety zo študijného programu učiteľstvo
talianskeho jazyka v kombinácii (91,66%) na Bc. stupni, v programe pedagogiky (68,33%) na Bc. stupni, učiteľstvo
ruského jazyka (67%) na Bc. stupni a v štud. programe liečebná pedagogika (64,67%) na Bc. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo výstupnom testovaní dosiahli predmety zo študijného programu učiteľstvo
náboženskej výchovy (100%) na Mgr. stupni, učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii (98%) na Bc.
stupni, učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (92%) na Bc. stupni, v programe predškolská a elementárna
pedagogika (90,08%) na Bc. stupni, učiteľstvo náboženskej výchovy (86,88%) na Bc. stupni, učiteľstvo ruského
jazyka a literatúry v kombinácii (85,66 %) na Bc. stupni, učiteľstvo informatiky (84,23%) na Bc. stupni a učiteľstvo
pre primárne vzdelávanie (83,33%) na Mgr. stupni.
Uplatnenie absolventov
V akademickom roku 2013/2014 sa už druhýkrát uskutočnil prieskum medzi absolventmi štúdia na Pedagogickej
fakulte KU v Ružomberku, ktorí ukončili svoje štúdium v rokoch 2012, 2013. Išlo o absolventov vo všetkých troch
stupňoch v dennej a externej forme. Prvý prieskum, uskutočnený pred rokom bol jednou z úloh projektu pod
názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“. Účelom zrealizovaného prieskumu
bolo získanie pohľadu čerstvých absolventov na ich uplatnenie, prínos ich vzdelania na PF KU a zistenie
možnosti zlepšenia vo vzdelávacom procese z pohľadu potrieb praxe. Prieskum bol realizovaný elektronickým
dotazníkom, ktorý bol elektronicky distribuovaný 2 549 absolventom. Dotazník vyplnilo 592 respondentov.
Respondentov, ktorí zodpovedali na všetky otázky bolo 467. Vedenie fakulty bude výsledky prieskumu dôkladne
analyzovať, príjme potrebné opatrenia s cieľom zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie v nasledujúcich rokoch na PF KU.

12.2.2 Kvalita vzdelávania na Fakulte zdravotníctva KU
Na monitorovanie kvality vzdelávacieho procesu fakulta používa najmä:
dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu – študentmi a akademickými
pracovníkmi,
akademický informačný systém Abakus- kontrola úplnosti materiálov o štúdiu, stav predmetov, počty
kreditov a pod.,
monitorovanie úspešnosti/neúspešnosti študentov na skúškach,
aktualizácia informačných listov predmetov,
pravidelné stretnutia študentov s vedením fakulty,
vyhodnocovanie a oceňovanie najlepších študentov záverečných prác, najlepších prác ŠVOČ, účasť na
domácich a zahraničných súťažiach,
systém kontroly profilových predmetov a ďalšie.
V súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov majú študenti právo hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu formou
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anonymného dotazníka. Hodnotenie sa uskutočnilo počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia
každého semestra. Pomocou dotazníka sa monitorovali názory na obsah učiva, metódy štúdia, úroveň využívania
didaktických pomôcok, zabezpečenie študijnou literatúrou, spokojnosť s prácou študijných oddelení, spokojnosť
s učiteľmi, vzťah a lojalitu k fakulte a pod.
Ďalšou formou vyhodnocovania úrovne kvality poskytovaného vzdelávania bolo zisťovanie miery nadobudnutia
vedomostí pred a po absolvovaní predmetu a porovnanie s vyhodnotením úrovne vedomostí po realizácii
vzdelávacej činnosti.
Na hodnotení vzdelávacieho procesu participovali aj učitelia, ktorí na konci akademického roka hodnotili kvalitu
vzdelávania pomocou dotazníka, ktorý bol zameraný na hodnotenie kvality procesu výučby, hodnotenie
študentov a hodnotenie komunikácie a prístupu študentov k danému predmetu.
Študentské ankety realizovala fakulta v printovej podobe a ich závery prerokúvala s jednotlivými učiteľmi.
Následne vedúci katedier iniciovali konzultácie s učiteľmi, ktorí v hodnotení nedosiahli uspokojivé výsledky.
Ďalej boli realizované hospitácie vedúcich katedier, prípadne garantov daného študijného programu a predmetu
(na prednáškach a cvičeniach), kde boli sledované predovšetkým parametre hodnotené študentmi. Prípadné
zistené nedostatky boli konzultované s príslušným učiteľmi a boli navrhnuté opatrenia na ich odstránenie.
Fakulta monitorovala kvalitu vzdelávania aj nepriamo, sledovaním pripomienok, resp. sťažností na výchovnovzdelávací proces. V uplynulom akademickom roku disciplinárna komisia neriešila žiadnu sťažnosť.
Ďalším ukazovateľom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je počet študentov, ktorí prekračujú štandardnú
dĺžku štúdia. Na fakulte v akademickom roku 2013/2014 študovalo vo všetkých stupňoch štúdia 704 študentov.
Z toho 65 študentov študovalo dlhšie bakalársky stupeň ako je jeho štandardná dĺžka a 9 študenti študovali
dlhšie magisterský stupeň ako je jeho štandardná dĺžka.
Tabuľka 53 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v prvom stupni štúdia

POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE
AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Spolu

Opakovanie štátnej skúšky
alebo ročníka

Štúdium v inom ŠP
alebo na inej VŠ

OŠETROVATEĽSTVO

40

19

21

PÔRODNÁ ASISTENCIA

6

3

3

9

1

8

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

4

0

4

FYZIOTERAPIA

3

0

3

LABORATÓRNE VYŠ. METÓDY

3

0

3

SPOLU

65

23

42

Bakalárske študijné programy

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

Tabuľka 54 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v druhom stupni štúdia

POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE
AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Spolu

Opakovanie štátnej skúšky
alebo ročníka

Štúdium v inom ŠP
alebo na inej VŠ

OŠETROVATEĽSTVO

9

9

0

SPOLU

9

9

0

Magisterský študijný program

Informačné systémy
Študenti aj učitelia využívajú akademický informačný systém Abakus, prostredníctvom ktorého študenti
získavajú prehľad nielen o jednotlivých predmetoch (hodnotenie, termíny skúšok a podobne), záverečných
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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 (http://fz.ku.sk). Učitelia využívajú akademický informačný systém
Abakus na zadávanie informačných listov, termínov skúšok v jednotlivých predmetoch, hodnotenie študentov,
zverejňovanie oznamov pre študentov a pod.
Systém zverejňovania informácií
Systém zverejňovania aktuálnych informácií sa realizuje cez internetovú stránku (http://fz.ku.sk). Informácie sú
priebežne kontrolované, aktualizované zodpovednými pracovníkmi fakulty. Na zverejňovanie informácií sú
využívané aj nástenky v priestoroch fakulty, brožúra „Informácie o štúdiu“ pre konkrétny akademický rok.
Počet študentov, ktorí štúdium zanechali, prerušili alebo boli zo štúdia vylúčení
Z celkového počtu študentov zapísaných v akademickom roku 2013/2014 na bakalárske študijné programy, 81,2%
študentov pokračovalo v štúdiu v akademickom roku 2014/2015 v druhom roku štúdia v príslušných bakalárskych
programoch.
Tabuľka 55 Kontinuita študentov v prvom stupni štúdia

KONTINUITA ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍK

rozdiel

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

% pokrač. v št.

89

-27

V-9, Z-11,
P-5, Pp-2

76,7

25

17

-8

V-3, Z-3, P-2

68,0

41

32

-9

V-2, Z-6, P-1

78,0

24

22

-2

V-1, Z-1

91,7

FYZIOTERAPIA

31

29

-2

Z-1, P-1

93,5

LABOLATÓRNE
VYŠETROVACIE METÓDY
V ZDRAVOTNÍCTVE

13

14

+1

Pp+1

107,7

SPOLU

250

203

-47

Bakalárske
študijné programy

1. roč.
2013/2014

2. roč.
2014/2015

OŠETROVATEĽSTVO

116

PÔRODNÁ ASISTENCIA
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ
VEREJNÉ
ZDRAVOTNÍCTVO

V-15, Z-22,

81,2

P-9, Pp-1

V dvojročnom magisterskom programe bola kontinuita študentov prvého a druhého ročníka 87,1%.
Tabuľka 56 Kontinuita študentov v druhom stupni štúdia

KONTINUITA ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍK
1. roč.
2013/2014

2. roč.
2014/2015

rozdiel

OŠETROVATEĽSTVO

31

27

-4

SPOLU

31

27

-4

Magisterské
študijné programy
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nástup po
preruš. (N)
opakujúci (O)
vylúčení (V)
prestup (Pp)
N+2, V-1, O+2,
Pp-7
N+2, V-1, O+2,
Pp-7

% pokrač. v št.

87,1
87,1
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Počas roka zo študentov 1. ročníkov požiadali o prerušenie štúdia 9 študenti. Štúdium zanechalo 22 študentov.
Pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku bolo zo štúdia
vylúčených 16 študentov. Po prerušení na štúdium nastúpili 2 študenti. Ročník opakovali 2 študenti. Na fakultu
prestúpil 1 študent a 9 študentov prestúpilo na inú VŠ.
Uplatnenie absolventov
Ďalším aspektom viazaným na kvalitu vzdelávania je prepojenie študijného programu a jeho absolventov na trh
práce. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vo svojom rankingu vysokých škôl publikovanom
v roku 2014 sledovala ako jedno z kritérií podiel nezamestnaných absolventov na celkovom počte absolventov
vysokých škôl. Všetky fakulty Katolíckej univerzity dosiahli priaznivé výsledky. Fakulta zdravotníctva KU
s nezamestnanosťou absolventov 1,8% v skupine Lekárske vedy dosiahla štvrté miesto v skupine. Spomedzi
zdravotníckych fakúlt skupiny, na ktorých sa nerealizuje štúdium medicíny, obsadila prvé miesto v rámci SR.
Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti
V rámci komplexného hodnotenia úrovne vzdelávacej činnosti na fakulte možno formulovať nasledovné závery:
Všetky študijné programy boli na fakulte ponúkané a realizované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich
akreditácia je priebežne sledovaná, vyhodnocovaná a podľa potreby aktualizovaná.
Celkové počty študentov na fakulte majú mierne klesajú tendenciu; ale počty študentov v dennej forme
štúdia majú vzostupnú tendenciu, pokles je hlavne v externej forme štúdia.
Záujem o štúdium na prvom stupni štúdia je stabilný napriek klesajúcemu trendu maturantov na
Slovensku.
Fakulta zaznamenala medziročne 100% nárast študentov, ktorí vycestovali na zahraničnú mobilitu.
Z hľadiska nezamestnanosti absolventov si fakulta udržiava veľmi dobrú pozíciu na trhu práce - 1,8%
v skupine Lekárske vedy.
Dlhodobo pozitívnym trendom vo vzdelávaní študentov je spolupráca s praxou, o čom svedčia mnohé
ocenenia študentov na národnej a medzinárodnej úrovni.

12.2.3 Kvalita vzdelávania na Filozofickej fakulte KU
Na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality pri poskytovaní vzdelávania je potrebné pokračovať v snahe
o zlepšovanie vo sfére výskumu. S cieľom odovzdávať nové a aktuálne poznatky ľudského bádania FF KU
posilňuje svoje postavenie výskumnej inštitúcie. Výskumný program je zameraný na podporu dosahovania
medzinárodných úspechov, interdisciplinárny dialóg a účasť študentov na dobrách (produktoch) dosahovaných
pri výskumných a vzdelávacích činnostiach.

činností fakulty. Rozvoj fakulty umožňuje nadštandardná grantová činnosť fakulty.

ávacej.
Hodnotenie Vedeckej rady FF KU
Vedecká rada FF KU na svojom 3 zasadnutí dňa 28. mája 2014 hodnotila úrovne FF KU vo vzdelávacej činnosti
a v oblasti vedy v zmysle § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. a prijala nasledujúce uznesenie:
V súlade § 30 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. Vedecká rada Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku zhodnotila úroveň fakulty za rok 2013 vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a konštatovala:
(a) v oblasti vzdelávania oceňuje, že sa FF KU sústredí výlučne na dennú formu štúdia v rámci
bakalárskych a magisterských stupňov štúdia a konštatuje, že FF KU v oblasti vzdelávania dosahuje
primerané výsledky, a tiež pozitívne hodnotí podporu zahraničných študentských mobilít zo strany FF
KU,
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(b) v oblasti vedy vysoko oceňuje úspešnosť FF KU v oblasti zahraničnej projektovej činnosti,
internacionalizácie výskumu a publikačnej činnosti, taktiež kladne hodnotí zapojenosť vysokoškolských
učiteľov FF KU a interných doktorandov do riešenia vedeckých projektov a oceňuje trend v oblasti
zvyšovania kvalifikačnej štruktúry a miery vysokoškolských učiteľov s titulom PhD.
Hodnotenie vlastnej činnosti študentmi
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 2013/2014 bolo hodnotených 37 vyučujúcich a celkovo bolo odovzdaných 127 dotazníkov. Za
zimný semester 2014/2015 bolo hodnotených 51 vyučujúcich. Celkovo bolo odovzdaných 178 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.
V roku 2014 bolo ku dňu 31. 10. zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 62 študentov, 27
študentov štúdium zanechalo. Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2014/2015 vznikla 108 študentom
bakalárskych študijných programov a 20 študentom dvojročných magisterských študijných programov.
Hodnotenie ARRA
Filozofická fakulta KU na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré
vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) pre rok 2014 skončila na 2. mieste spomedzi
desiatich hodnotených fakúlt v kategórii humanitného a filozofického zamerania. Za desať rokov hodnotenia
ARRA ide v súčasnom modeli hodnotenia o historicky najlepšie umiestnenie pre FF KU. Hodnotenie fakúlt je
vypracované na základe verejne dostupných informácií poskytovaných slovenskými vysokými školami. Celkovo
je sledovaných 20 rozličných indikátorov zameraných na komplexné zhodnotenie kvantitatívnej a aj kvalitatívnej
úrovne jednotlivých fakúlt.

12.2.4 Kvalita vzdelávania na Teologickej fakulte KU
Na Teologickej fakulte sa vykonáva v závere každého semestra hodnotenie pedagógov a predmetov zo strany
študentov. Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom funkcionality „Anketa“ v akademickom informačnom
systéme AIS2, ktorá zabezpečuje, že študent vyplní hodnotenie len raz a hodnotí len predmety, ktoré má
v danom semestri v zápisnom liste a len príslušných pedagógov. Po skúsenosti z predchádzajúcich rokov bol
dotazník v tomto hodnotení zjednodušený, nakoľko väčšie množstvo otázok odrádzalo študentov od jeho
vypĺňania. Študenti môžu k otázkam vkladať aj slovný komentár.
Odpovede študentov sa vyhodnocujú na pedagogických poradách, ktoré sa konajú na začiatku semestra
a rovnako na poradách katedier, kde sa prijímajú aj konkrétne opatrenia pre zvýšenie kvality vzdelávania.
Pedagógovia si môžu pozrieť svoje hodnotenie v akademickom informačnom systéme AIS2 a porovnať ho
s priemernými hodnotami. Rovnako si môžu prezrieť aj slovné komentáre. Vedúci katedier vidia hodnotenie
všetkých pedagógov katedry. Dekan a prodekan pre vzdelávanie si môžu prezerať hodnotenie všetkých
pedagógov.
Absolventi fakulty sú po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia oslovení prostredníctvom emailu, v ktorom ich
žiadame o vyplnenie hodnotiaceho dotazníka. Vyjadrujú sa komplexne k svojmu ukončenému štúdiu na fakulte.
Hoci sa výzva posiela všetkým absolventom, návratnosť nie je veľmi vysoká. S absolventmi však fakulta nevie
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zabezpečiť bezprostrednejšiu komunikáciu. Do budúcnosti sa uvažuje so spustením portálu na komunikáciu
s absolventmi „Alumni“, ktorý ako jeden z modulov ponúka akademický informačný systém AIS2 používaný na
fakulte. Dotazníky absolventov sa realizujú cez aplikáciu Google Formuláre.
O výsledkoch hodnotenia absolventov rokujú príslušné orgány vedenia fakulty, ktoré prijímajú aj príslušné
opatrenia na zabezpečenie zvyšovania kvality vzdelávania.
Hodnotenie výučby zo strany študentov v roku 2014
Letný semester 2013/2014
Otázka

Odpovede

Priemer

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny?

433

1,79

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho?

330

1,61

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.
príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)?

309

2,00

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi?

285

2,14

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia
predmetu a sledoval ich plnenie?

285

1,17

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho.

107

text

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho.

85

text

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety?

280

2,04

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu?

279

2,02

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas skúškového
obdobia?

276

4,07

Zimný semester 2014/2015
Otázka

Odpovede

Priemer

1. Ako hodnotíte pripravenosť vyučujúceho na hodiny?

628

1,51

2. Ako hodnotíte odbornosť vyučujúceho?

461

1,35

3. Ako hodnotíte schopnosť vyučujúceho vyvolávať záujem o daný predmet (napr.
príkladmi z praxe, aktuálnymi informáciami,...)?

484

1,63

4. Ako hodnotíte výučbu z pohľadu využiteľnosti získaných poznatkov v praxi?

445

1,64

5. Vyučujúci na začiatku semestra jasne stanovil požiadavky a kritéria ukončenia
predmetu a sledoval ich plnenie?

454

1,08

6. Uveďte najväčšie POZITÍVA vyučujúceho.

248

text

7. Uveďte najväčšie NEGATÍVA vyučujúceho.

182

text

8. Absolvovali by ste u daného vyučujúceho aj ďalšie predmety?

439

1,76

9. Ako hodnotíte predmet na základe celkového dojmu?

442

1,65

10. Ako vnímate časovú záťaž strávenú štúdiom týždenne počas skúškového
obdobia?

426

4,31

V priemerných hodnotách odpovedí za jednotlivé otázky sú veľmi malé rozdiely, napriek tomu môžeme vyvodiť
isté závery. Ako pozitívne študenti hodnotia jasné stanovenie požiadaviek a kritérií ukončenia predmetu na
začiatku semestra, taktiež odbornosť vyučujúceho. Slabšie hodnotenie študenti udelili využiteľnosti získaných
poznatkov v praxi a schopnosti vyučujúcich vyvolať záujem o daný predmet. Takéto výsledky idú v línii
výsledkov akademického roku 2013/2014.
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Hodnotenie štúdia absolventmi v roku 2014
V akademickom roku 2013/2014 sa uskutočnil aj prieskum medzi absolventmi štúdia na Teologickej fakulte KU.
Výsledky prieskumu:
Ktorý študijný program ste absolvovali?
Sociálna práca
0%

5%

9% 0%

Sociálna filozofia

9%

Náuka o rodine

5%

Učiteľstvo filozofie a
náboženskej výchovy
Učiteľstvo náboženskej
výchovy
Katolícka teológia

73%

Iný

Za koľko mesiacov od ukončenia štúdia ste sa
zamestnali?
1 mesiac

2%

2 mesiace

0%

9%
23%

3 mesiace

8%

4 mesiace
6%

5%

5 mesiacov
6 a viac mesiacov
som nezamestnaný/á

Súvisí Vaša terajšia práca s odborom, ktorý ste
študovali?
0%
áno

5%
20%

skôr áno
nie

15%
3%

skôr nie
neviem
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Museli ste si po nástupe do zamestnania doplniť
vzdelanie?
0%
5%

6%

áno

6%

skôr áno
nie
26%

skôr nie
neviem

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň
teoretického vzdelávania?

5%

2%

0%
výborne
23%

21%

veľmi dobre
dobre
dostatočne

50%

nedostatočne
neviem

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu úroveň
praktického vzdelávania?

0%
18%

výborne

11%

veľmi dobre
12%

26%

33%

dobre
dostatočne
nedostatočne
neviem
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Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu
nápomocnosť učiteľov?

3%

3% 3%
výborne
24%

veľmi dobre

26%

dobre
dostatočne

41%

nedostatočne
neviem

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu skladbu
predmetov študijného programu?
0%
5%

9%

12%

výborne
veľmi dobre

15%

dobre
dostatočne

59%

nedostatočne
neviem

Ako hodnotíte v absolvovanom štúdiu
sprostredkovanie užitočných kontaktov?

9%

výborne

9%

12%

21%

11%

veľmi dobre
dobre

38%

dostatočne
nedostatočne
neviem
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Ak by ste sa teraz hlásili na vysokú školu, opäť by
ste si vybrali Katolícku univerzitu?

6%

11%
38%

áno
skôr áno

21%

skôr nie
nie

24%

neviem

Keby ste sa mali znova rozhodnúť, zvolili by ste si
študijný odbor, ktorý ste vyštudovali?
5%

6%

áno
45%

20%

skôr áno
skôr nie

24%

nie
neviem

Aký je Váš celkový dojem zo štúdia (ohodnoťte
známkou 1-výborný, 5-neuspokojivý)?
3%

0%

0%
15%

27%

1
2
3

55%

4
5
neviem
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12.3 Kvalita výskumnej a umeleckej činnosti
Spracovala: doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.
Zabezpečovanie kvality sa zakladá na vzájomnom prepojení vedecko-výskumnej činnosti a výchovnovzdelávacej činnosti s efektívnym transferom nových poznatkov do pedagogického procesu. Vedecko-výskumnú
činnosť na KU a jej výsledky zhromažďujú, analyzujú a vyhodnocujú na fakultách prodekani pre vedu, umenie
a doktorandské štúdium, ktorí pracujú pod vedením prorektorky pre vedu a umenie. Výstupom je
identifikovanie pozitív a progresu ako aj možných problémov a bariér uskutočňovania procesov kvality vedy
a výskumu (ako aj ďalších podporných procesov), ich analýza s definovaním perspektív a nových rozvojových
výziev v oblasti kvality pre ďalšie plánovacie obdobie (akademický/kalendárny rok, dva roky alebo dlhšiu etapu)
na primárnej úrovni - fakulta, následne na úrovni univerzity. Poverení pracovníci aktívne získavajú a distribuujú
informácie, týkajúce sa národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov, koordinujú a ďalej
zabezpečujú metodickú a konzultačnú činnosť a relevantné informácie sprostredkovávajú jednotlivým súčastiam
univerzity, pričom komunikujú priamo so zamestnancami zodpovednými za vedu a výskum. V spolupráci
s Rektorátom KU a Univerzitnou knižnicou KU je zabezpečovaná informovanosť zamestnancov o výzvach,
projektoch, grantoch, školeniach a možnostiach zvyšovania kvality ich vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.
Každoročne sa vyhodnocuje a ďalej analyzuje plnenie cieľov vo vedecko – výskumnej činnosti jednotlivých
pracovísk tak, aby boli v súlade so zavedeným vnútorným systémom zabezpečenia kvality a cieľmi Dlhodobého
zámeru KU. V rámci systému kvality vedy a výskumu univerzita vo vedeckovýskumnej činnosti sleduje
nasledovné oblasti: smerovanie výskumu, akreditáciu, projektovú činnosť, publikačnú a edičnú činnosť, kvalitu
vedeckých pracovníkov, vedecké podujatia, doktorandské štúdium. Dodržiavanie pravidiel sa pravidelne
hodnotí na zasadnutiach Vedeckej rady KU.
Jedným z ukazovateľov kvality KU je aj každoročné hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl Akademickou
rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) opierajúce sa o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní
a výskume jednotlivých fakúlt. ARRA v roku 2014 predstavila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských
vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu
jednotlivých fakúlt za rok 2013. Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt
verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.
Pedagogická fakulta KU sa s hodnotením 49,2 bodov umiestnila na 7. mieste v skupine pedagogických fakúlt
a oproti minuloročnému hodnoteniu si pohoršila o jedno miesto. V skupine filozofických fakúlt nastalo niekoľko
menších zmien. Filozofická fakulta KU sa spomedzi desiatich hodnotených fakúlt v kategórii humanitného
a filozofického zamerania posunula o dve priečky vyššie na druhé miesto s hodnotením 61,9 bodov. Za desať
rokov hodnotenia ARRA ide v súčasnom modeli hodnotenia o historicky najlepšie umiestnenie pre FF KU.
Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologických fakúlt na 4. mieste so 54,4 bodmi, čím si polepšila
o jedno miesto. „Vo všeobecnosti u tejto skupiny fakúlt pretrváva trend poklesu záujmu o štúdium, ktorý už tak
dosahuje veľmi nízke hodnoty. Za posledných desať rokov klesol počet prihlásených o viac ako polovicu,
nezvýšil sa na žiadnej z fakúlt, a aj v súčasnosti najžiadanejšie fakulty (obidve z PU) majú problém na desať
plánovaných miest nájsť aspoň sedem uchádzačov.“ hodnotí ARRA. Fakulta zdravotníctva KU s priemerným
bodovým hodnotením 28,4 sa v skupine medicínskych fakúlt posunula z minuloročného ôsmeho na siedme
miesto v rebríčku.
Vývoj umiestnenia jednotlivých fakúlt KU v hodnotení fakúlt vysokých škôl Slovenskou akademickou
rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA je znázornený v Tabuľke 57 a Grafe 11.
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Tabuľka 57 Umiestnenie fakúlt KU v rebríčku podľa ARRA v rokoch 2009 - 2014

Skupina podľa ARRA

fakulta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Skupina PEDAGOG
hodnotených 9 fakúlt

PF

7.
(35,4)

6.
(44,7)

5.
(48,0)

8.
(47,0)

6.
(49,4)

7.
(49,2)

Skupina FILOZOF
hodnotených 9 fakúlt

FF

5.
(54,0)

4.
(60,3)

6.
(50,6)

3.
(57,3)

4.
(59,1)

2.
(61,9)

Skupina TEOLOG
hodnotených 7 fakúlt

TF

2.
(42,5)

5.
(37,3)

4.
(39,0)

3.
(48,5)

5.
(45,4)

4.
(54,4)

Skupina MED
hodnotených 10 fakúlt

FZ

9.
(14,7)

7.
(23,6)

10.
(22,8)

9.
(25,7)

7.
(33,7)

8.
(28,4)

12
10
8

PF
FF

6

TF
4

FZ

2
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Graf 11 Trend umiestnenia fakúlt KU v rebríčku ARRA
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY)
Katolícka univerzita v Ružomberku aj v roku 2014 plnila svoje poslanie poskytovať univerzitné vzdelávanie
a výchovu v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície a uskutočňovať výskum pre
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Univerzite boli k 01.09.2014 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné
akademické tituly absolventom štúdia v:
25-tich študijných odboroch v prvom stupni štúdia,
14-tich študijných odboroch v druhom stupni štúdia,
7-tich študijných odboroch v treťom stupni štúdia.
Celkový počet študentov na KU k 31.10.2014 bol 5 988, z toho 4 351 študovalo v dennej forme štúdia. Z denných
študentov v bakalárskom štúdiu študovalo 2 886 študentov, v magisterskom štúdiu 1 327 a v doktorandskom
štúdiu 138 študentov.
Vzdelávanie zabezpečovalo 437 vysokoškolských učiteľov a 247 ostatných zamestnancov.
V akademickom roku 2013/2014 riadne ukončilo štúdium 2 277 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia
v dennej a externej forme, z toho 0,79 % bolo cudzincov.
Vo všetkých stupňoch vzdelávania pretrvával vyšší záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti univerzity
a ňou stanovený plánovaný počet prijímaných uchádzačov. V prípade bakalárskych študijných programov
a študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 1,47 prihlášky, čo
predstavuje mierne zvýšenie oproti roku 2013 (kedy to bolo 1,38). Pri študijných programoch druhého stupňa
pripadalo na jedno plánované miesto 1,37 prihlášky. Pri doktorandskom štúdiu pripadalo priemerne 1,3
prihlášky na 1 plánované miesto, čo predstavuje pokles v porovnaním s rokom 2013 (kedy to bolo 1,5).
Ďalšie vzdelávanie sa v roku 2014 uskutočňovalo aj v tradičných formách na Univerzite tretieho veku, kde do
prvého ročníka nastúpilo 133 frekventantov. V rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania
na FF KU štúdium úspešne ukončilo 2 absolventov z 10 evidovaných účastníkov. Pedagogická fakulta KU
poskytovala v roku 2014 doplňujúce pedagogické štúdium 58 záujemcom, pričom v danom roku štúdium
úspešne ukončilo 25 absolventov. Každoročne sa počet vzdelávaných mierne znižuje. Na Teologickej fakulte bolo
na tomto type vzdelávania k 31.10.2014 zapísaných 109 frekventantov, z toho 23 novoprijatých. Doplňujúce
pedagogické štúdium na TF KU úspešne absolvovali 3 účastníci.
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa v roku 2014 jednotlivé fakulty KU uchádzali o granty, ktoré boli
zamerané podľa vedecko-výskumných činnosti fakúlt:
ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí (Fakulta zdravotníctva),
humanitné, historické a sociálno-behaviorálne vedy (Filozofická fakulta a Teologická fakulta),
pedagogické vedy, celoživotné vzdelávanie (Pedagogická fakulta).
Na KU bolo podaných 49 výskumných projektov (42 domácich a 7 zahraničných). Do riešenia výskumných
projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo z celkového počtu vedecko-výskumných
pracovníkov KU zapojených 48,34 % tvorivých pracovníkov a 44 doktorandov dennej formy štúdia z celkového
počtu 138 doktorandov v dennej forme štúdia.
Na riešenie zahraničných výskumných projektov v roku 2014 získali zamestnanci KU v zahraničných grantových
schémach finančné prostriedky v celkovej výške 150.880 €. Prostredníctvom domácich grantových schém na
riešenie projektov získala KU objem finančných prostriedkov v sledovanom období 127.131,- €, čo v porovnaní
s rokom 2013 znamená pokles o 38,27 %. Pri porovnaní získaných projektov s predchádzajúcimi rokmi došlo
v roku 2013 nie len k poklesu počtu projektov, ale aj k poklesu objemu finančných prostriedkov.
Systém podpory študentov je zabezpečený aj formou rôznych druhov štipendií v zmysle platnej legislatívy
a vnútorných predpisov KU. Sociálne štipendium bolo v roku 2014 vyplatené 716 študentom v celkovej výške
1 498 726 EUR pri priemernej mesačnej výške 209 EUR na jedného študenta.
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Členovia akademickej obce sa aj v tomto roku výrazne zapojili do Stredoeurópského výmenného programu pre
univerzitné štúdia. Siahli po možnostiach poskytovaných v rámci spolupracujúcich sietí, rovnako sa o mobilitu
uchádzali jednotlivo. V menšej miere využili ponuky Národného štipendijného programu. Najčastejšie realizovali
výskumné pobyty prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Na akademický rok 2014/2015 Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo
výške 363 077 EUR na akcie LLP/Erasmus.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2014:
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 bol schválený a nadobudol účinnosť dňa 30.01.2014.
Harmonogram akademického roku 2014/2015 bol podpísaný dňa 03.02.2014.
Smernica rektora KU v Ružomberku pre Systém hodnotenia referencií, podľa podmienok zákona o verejnom
obstarávaní č. 25/2006 Z.z. bola schválená a nadobudla účinnosť dňa 15.04.2014.
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a decentov, konkrétne kritériá na obsadzovanie funkcií
profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na KU boli schválené a nadobudli účinnosť
dňa 18.06.2014.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu ,,docent“ a „profesor“ pre
oblasť výskumu: Pedagogické vedy, študijný odbor: Sociálna práca boli schválené a nadobudli účinnosť dňa
18.06.2014.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu ,,docent“ a „profesor“ pre
oblasť výskumu: Pedagogické vedy, študijný odbor: Odborová didaktika – didaktika hudby boli schválené
a nadobudli účinnosť dňa 18.06.2014.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu ,,docent“ a „profesor“ pre
oblasť výskumu: Pedagogické vedy, študijný odbor: Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej
výchovy boli schválené a nadobudli účinnosť dňa 18.06.2014.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“
pre oblasť výskumu: Humanitné vedy, študijný odbor: Katolícka teológia boli schválené a nadobudli účinnosť
dňa 18.06.2014.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“
pre oblasť výskumu: Humanitné vedy, študijný odbor: Teória a dejiny žurnalistiky boli schválené a nadobudli
účinnosť dňa 18.06.2014.
Novelizovaný Organizačný poriadok KU bol schválený a nadobudol účinnosť dňa 08.07.2014.
Organizačný poriadok Rektorátu KU bol schválený a nadobudol účinnosť dňa 15.07.2014.
Novelizovaná Smernica rektora č.1/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU
v akademickom roku 2014/2015 nadobudla platnosť dňom 02.07.2014 a účinnosť od 01.09.2014 do 31.08.2015.
Smernica rektora č. 3/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku
2015/2016 nadobudla platnosť dňom 15.12.2014 a účinnosť od 01.09.2015 do 31.08.2016.
Dodatok k smernici rektora č. 2/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom
roku 2013/2014 bola vydaná 16.07.2013, účinnosť nadobudla 01.09.2013 do 31.08.2014.
Štatút Univerzitnej knižnice KU schválený v AS KU a nadobúda účinnosť dňa 23.09.2014.
Smernica rektora KU č. 2/2014 o správe a používaní elektronickej pošty na KU bola schválená a nadobudla
účinnosť dňa 24.11.2014.
Aktuálne a platné vnútorné predpisy v úplnom znení sú zverejnené na internetovej stránke www.ku.sk, v sekcii
Úradná nástenka.
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Príloha č. 2
Tabuľková časť o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013
Tabuľka č. 1 Počet študentov k 31.10.2014 v členení podľa stupňov vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia
a štátneho občianstva
Tabuľka č. 1a Vývoj počtu študentov za šesťročné obdobie
Tabuľka č. 2 Počet študentov, ktorý riadne skončili vysokoškolské štúdium
Tabuľka č. 3a Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni
Tabuľka č. 3b Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni
Tabuľka č. 3c Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni
Tabuľka č. 4 Údaje o povinnosti uhrádzať školné študentmi vysokej školy
Tabuľka č. 5 Údaje o školnom určenom na jednotlivé študijné programy
Tabuľka č. 6 Údaje o akademických mobilitách v akademickom roku
Tabuľka č. 7 Menný zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora
Tabuľka č. 8 Menný zoznam predložených návrhov na habilitačné konanie
Tabuľka č. 9 Sumárna tabuľka o výberových konaniach na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov
Tabuľka č. 10 Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov s ohľadom na ich tituly
Tabuľka č. 11 Údaje o akademických mobilitách v akademickom roku za VŠ učiteľov a výskum-ných pracovníkov
Tabuľka č. 12 Údaje o zaťaženosti vysokoškolských učiteľov vedením záverečných prác
Tabuľka č. 13 Prehľad o publikačnej činnosti
Tabuľka č. 14 Prehľad o umeleckej činnosti
Tabuľka č. 15 Zoznam akreditovaných študijných programov
Tabuľka č. 16 Zoznam študijných programov s pozastaveným právom udeľovať absolventom zodpovedajúci akademický titul
Tabuľka č. 17 Zoznam práv na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
Tabuľka č. 18 Zoznam práv na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov,
ktoré mali k 31.12.2014 pozastavenú platnosť
Tabuľka č. 19 Výskumné granty
Tabuľka č. 20 Ostatné – nevýskumné granty
Tabuľka č. 21 Záznamy o umeleckej činnosti
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2014
Denná forma

Externá forma

Fakulta

Stupeň
štúdia

Pedagogická

1

1527

54

771

2

2354

2

777

4

511

1

1293

občania SR

cudzinci

občania SR

cudzinci

1+2

Spolu

0

3

74

10

57

72

213

spolu Pedagogická fakulta

2378

68

1339

75

3860

1

472

2

474

2

203

1

204

Filozofická

1+2

0

3

28

7

2

37

spolu Filozofická fakulta

703

3

7

2

715

Teologická

1

163

4

39

206

2

206

1

98

305

1+2

130

5

0

135

3

22

0

26

15

63

spolu Teologická fakulta

521

10

163

15

709

655

9

6

0

670

24

3

27

Zdravotníctva

1
2
1+2

0

3

4

spolu Fakulta zdravotníctva

3

7

659

9

33

3

704

1

2817

69

816

2

3704

2

1186

6

633

4

1829

1+2

130

5

0

0

135

3

128

10

93

89

320

spolu Katolícka univerzita

4261

90

1542

95

5988

Spolu podľa stupňov

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

3250

2717

3128

3513

3352

2886

2

1270

925

938

808

919

1192

1+2

279

184

152

150

143

135

3

124

169

176

165

141

138

Spolu

4923

3995

4394

4636

4555

4351

Externá forma
Stupeň

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1679

1637

1651

1445

1024

818

2

833

1459

1465

1047

953

637

1+2

81

9

1

1

0

0

3

214

259

243

240

202

182

Spolu

2807

3364

3360

2733

2179

1637

V dennej aj v externej forme spolu
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

4929

4354

4779

4958

4376

3704

2

2103

2384

2403

1855

1872

1829

1+2

360

193

153

151

143

135

3

338

428

419

405

343

320

Spolu

7730

7359

7754

7369

6734

5988

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2013/2014

Fakulta

Stupeň
štúdia

Denná forma
občania SR

Pedagogická

cudzinci

občania SR

Spolu

cudzinci

1

636

1

353

2

992

2

172

1

308

0

481

1+2

0

0

0

0

0

3

16

1

14

8

39

824

3

675

10

1512

1

175

0

175

2

88

0

88

Spolu Pedagogická fakulta
Filozofická

Externá forma

1+2

0

3

12

0

1

0

13

275

0

1

0

276

1

68

0

33

2

51

0

105

1+2

18

0

0

3

4

0

5

2

11

141

0

143

3

287

140

0

6

0

146

50

2

52

Spolu Filozofická fakulta
Teologická

Spolu Teologická fakulta
Zdravotníctva

1
2

101
1

18

1+2

0

3
Spolu Fakulta zdravotníctva

Spolu podľa stupňov

157

3

1

4

143

0

57

2

202

1

1019

1

392

2

1414

2

311

1

463

3

778

1+2

18

0

0

0

18

3

35

1

21

10

67

1383

3

876

15

2277

Spolu Katolícka univerzita

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina študijných odborov

Prijatie

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

Počet prihlášok

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

500

696

611

514

371

1,4

0,8

0,7

0,7

humanitné vedy

150

135

114

87

59

0,9

0,8

0,7

0,4

spoločenské a behaviorálne vedy

220

290

281

207

152

1,3

0,7

0,7

0,7

žurnalistika a informácie

40

68

68

50

36

1,7

0,7

0,7

0,9

ekonómia a manažment

130

139

132

110

65

1,1

0,8

0,6

0,5

nelekárske zdravotnícke vedy

251

658

658

444

283

2,6

0,7

0,6

1,1

1291

1986

1864

1412

966

1,5

0,8

0,7

0,7

Spolu

Účasť

Prihlášky/
plán

Plánovaný počet

Externá forma
Podskupina študijných odborov

Zápis/
plán

362

291

286

214

1,6

1,0

0,7

1,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

24

23

23

17

0,4

1,0

0,7

0,3

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

50

47

42

38

27

0,9

0,9

0,7

0,5

nelekárske zdravotnícke vedy

20

8

8

0

0

0,4

0,0

0,0

0,0

355

441

364

347

258

1,2

1,0

0,7

0,7

spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Zápis

Zápis/
prijatie

220

humanitné vedy

Prijatie

Prijatie/
účasť

Počet prihlášok

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

Účasť

Prihlášky/
plán

Plánovaný počet

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2014
(pokračovanie)
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

% z celkového
počtu prihlášok

Zápis

% z celkového
počtu účasti

% z celkového
počtu prijatia

% z celkového
počtu zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

6

6

6

6

0,6

0,7

0,8

1,0

humanitné vedy

3

3

3

3

2,2

2,6

3,4

5,1

23

23

23

22

7,3

7,6

10,0

13,0

ekonómia a manažment

2

0

0

0

1,1

0,0

0,0

0,0

nelekárske zdravotnícke vedy

8

8

5

4

1,2

1,2

1,1

1,4

42

40

37

35

1,7

1,8

2,1

2,9

spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina študijných odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

Plánovaný počet Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Prihlášky/
plán

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

250

387

374

297

261

1,5

0,8

0,9

1,0

35

35

35

30

29

1,0

0,9

1,0

0,8

180

287

270

259

230

1,6

1,0

0,9

1,3

žurnalistika a informácie

25

30

29

29

24

1,2

1,0

0,8

1,0

ekonómia a manažment

90

116

116

104

79

1,3

0,9

0,8

0,9

nelekárske zdravotnícke vedy

50

11

11

0

0

0,2

0,0

0,0

0,0

630

866

835

719

623

1,4

0,9

0,9

1,0

humanitné vedy
spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

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

110

244

215

163

128

2,2

0,8

0,8

1,2

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

24

20

20

19

0,4

1,0

1,0

0,3

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

40

78

77

64

41

2,0

0,8

0,6

1,0

nelekárske zdravotnícke vedy

50

11

11

0

0

0,2

0,0

0,0

0,0

260

357

323

247

188

1,4

0,8

0,8

0,7

humanitné vedy
spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2014 (pokračovanie)
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina študijných odborov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

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

Zápis

561

531

403

332

88,9

90,2

87,6

85,3

28

28

24

23

80,0

80,0

80,0

79,3

252

241

226

203

81,0

83,1

81,0

81,5

žurnalistika a informácie

29

28

28

23

96,7

96,6

96,6

95,8

ekonómia a manažment

184

183

162

119

94,8

94,8

96,4

99,2

10

10

0

0

45,5

45,5

0,0

0,0

1064

1021

843

700

87,0

88,2

87,3

86,3

humanitné vedy
spoločenské a behaviorálne vedy

nelekárske zdravotnícke vedy
Spolu

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

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

Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

1

1

0

0

0,2

0,2

0,0

0,0

humanitné vedy

1

1

1

1

2,9

2,9

3,3

3,4

spoločenské a behaviorálne vedy

2

1

1

1

0,6

0,3

0,4

0,4

ekonómia a manažment

2

1

1

1

1,0

0,5

0,6

0,8

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

4

3

3

0,5

0,3

0,3

0,4

Spolu

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina študijných odborov

Zápis/
plán

19

18

10

9

1,9

0,6

0,9

0,9

6

15

13

4

4

2,5

0,3

1,0

0,7

24

42

42

22

21

1,8

0,5

1,0

0,9

žurnalistika a informácie

2

8

8

2

2

4,0

0,3

1,0

1,0

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

84

81

38

36

2,0

0,5

0,9

0,9

spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Zápis

Zápis/
prijatie

10

humanitné vedy

Prijatie

Prijatie/
účasť

Počet prihlášok

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

Účasť

Prihlášky/
plán

Plánovaný počet

Externá forma
Podskupina študijných odborov

Prijatie

Zápis

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

Počet prihlášok

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

10

9

9

8

7

0,9

0,9

0,9

0,7

humanitné vedy

12

4

4

4

4

0,3

1,0

1,0

0,3

spoločenské a behaviorálne vedy

33

33

31

22

21

1,0

0,7

1,0

0,6

žurnalistika a informácie

4

1

1

4

3

0,3

4,0

0,8

0,8

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

47

45

38

35

0,8

0,8

0,9

0,6

Spolu

Účasť

Prihlášky/
plán

Plánovaný počet

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2014 (pokračovanie)
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

Účasť

% z celkového
počtu prihlášok

Zápis

Prijatie

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

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

9

9

5

4

32,1

33,3

27,8

25,0

humanitné vedy

9

9

3

3

47,4

52,9

37,5

37,5

26

26

14

14

34,7

35,6

31,8

33,3

žurnalistika a informácie

8

8

4

3

88,9

88,9

66,7

60,0

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

52

26

24

39,7

41,3

34,2

33,8

spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

Účasť

% z celkového
počtu prihlášok

Zápis

Prijatie

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

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

6

6

6

6

21,4

22,2

33,3

37,5

humanitné vedy

2

2

2

2

10,5

11,8

25,0

25,0

21

20

14

14

28,0

27,4

31,8

33,3

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

28

22

22

22,1

22,2

28,9

31,0

spoločenské a behaviorálne vedy

Spolu

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2013/2014)
Počet študentov

Počty študentov
z toho počet študentov,

Forma štúdia
stupeň

Denná forma

ktorým bolo
školné
odpustené

ktorým bolo
školné
znížené

Počet
žiadostí o
odpustenie
školného

0

368

1

36

120

77

48

2

274

0

43

0

9

19

12

5

1+2

29

0

29

0

1

2

4

8

3

8

0

8

0

0

0

0

0

734

0

448

1

46

141

93

61

1

997

973

21

3

1

51

127

46

2

963

939

18

6

7

92

156

44

0

0

0

0

0

0

0

0

189

179

10

85

4

2

4

2

2149

2091

49

94

12

145

287

92

1

1420

973

389

4

37

171

204

94

2

1237

939

61

6

16

111

168

49

1+2

29

0

29

0

1

2

4

8

3

197

179

18

85

4

2

4

2

2883

2091

497

95

58

286

380

153

3
Spolu externá forma

Spolu

cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné

Počet
žiadostí o
zníženie
školného

423

1+2

obe formy spolu

ktorým vznikla
povinnosť
uhradiť školné v
externej forme

ktorým vznikla
povinnosť
uhradiť školné
za prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia

1

Spolu denná forma
Externá forma

ktorým vznikla
v ak. roku
2013/2014
povinnosť
uhradiť školné

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2014
Akademický rok začatia štúdia
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

spoločenské a behaviorálne vedy

1

denná

0%

3%

77%

57%

93%

86%

spoločenské a behaviorálne vedy

1

externá

0%

12%

75%

27%

80%

82%

spoločenské a behaviorálne vedy

2

denná

2%

92%

98%

97%

98%

98%

spoločenské a behaviorálne vedy

2

externá

0%

91%

21%

70%

98%

spoločenské a behaviorálne vedy

3

denná

0%

0%

38%

72%

74%

100%

spoločenské a behaviorálne vedy

3

externá

0%

0%

9%

50%

40%

73%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

1

denná

2%

4%

63%

73%

63%

74%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

1

externá

1%

1%

80%

81%

74%

1%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

2

denná

1%

84%

91%

93%

97%

97%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

2

externá

4%

92%

95%

97%

95%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

3

denná

0%

0%

60%

79%

52%

86%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

3

externá

0%

13%

20%

33%

33%

25%

humanitné vedy

1

denná

3%

1%

33%

50%

58%

63%

humanitné vedy

1

denná

humanitné vedy

2

externá

83%

100%

76%

90%

humanitné vedy

2

externá

humanitné vedy

1+2

denná

0%

0%

0%

38%

8%

11%

humanitné vedy

3

denná

0%

0%

0%

45%

64%

0%

humanitné vedy

3

externá

0%

0%

0%

0%

0%

0%

žurnalistika a informácie

1

denná

0%

4%

83%

72%

84%

84%

žurnalistika a informácie

2

denná

0%

88%

94%

100%

96%

96%

žurnalistika a informácie

3

denná

0%

0%

100%

33%

82%

100

Podskupina študijných odborov

80%
3%

77%
90%

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2014
(pokračovanie)
Akademický rok začatia štúdia
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

žurnalistika a informácie

3

externá

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ekonómia a manažment

1

denná

0%

1%

77%

77%

75%

78%

ekonómia a manažment

1

externá

0%

5%

79%

73%

80%

80%

ekonómia a manažment

2

denná

0%

92%

95%

99%

95%

97%

ekonómia a manažment

2

externá

0%

89%

91%

96%

99%

nelekárske zdravotnícke vedy

1

denná

47%

56%

64%

74%

73%

nelekárske zdravotnícke vedy

1

externá

33%

81%

88%

83%

89%

nelekárske zdravotnícke vedy

2

denná

56%

100%

nelekárske zdravotnícke vedy

2

externá

96%

91%

99%

96%

nelekárske zdravotnícke vedy

3

denná

100%

100%

100%

nelekárske zdravotnícke vedy

3

externá

Podskupina študijných odborov

98%
95%

100%

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2013/2014
a porovnanie s akademickým rokom 2012/2013
V roku 2013/2014
Fakulta

Pedagogická

Fyzický počet
vyslaných
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fyzický počet
prijatých
študentov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

119

223,25

0

8

63

113,25

0

3,5

Filozofická

58

222,75

0

10,5

13

73,25

0

0

Teologická

12

21,25

0

8,25

4

5,25

0

4

Zdravotníctva

22

70,25

0

0

6

26,5

0

0

211

537,5

0

26,75

86

218,25

0

7,5

Spolu

V roku 2012/2013

Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fyzický počet
prijatých
študentov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Pedagogická

92

112,22

3

9,99

49

75,54

0

12,58

Filozofická

76

285,62

3

19,56

4

19,06

0

0

Teologická

17

44,38

0

12,56

4

23,42

0

0

Zdravotníctva

11

34,26

0

0

10

42,74

0

0

1

3

Rektorát
Spolu

196

476,48

6

42,11

68

163,76

0

12,58

Rozdiel 2014 a 2013

15

61,02

-6

-15,36

18

54,49

0

-5,08

Rozdiel v %

7,7

12,8

-100,0

-36,5

26,5

33,3

0,0

-40,4

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2014

P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum
začiatku
konania

Dátum
predloženia
ministrovi

Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)

1.

Mária Machalová

3.1.14 Sociálna práca

17.6.2013

9.7.2014

nie

2.

František Trstenský

2.1.13 Katolícka teológia

19.5.2014

17.12.2014

áno

3.

Martin Štrbák

2.1.13 Katolícka teológia

20.5.2014

17.12.2014

áno

4.

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló

2.1.13 Katolícka teológia

19.5.2014

17.12.2014

áno

5.

Štefan Lenčiš

2.1.13 Katolícka teológia

23.6.2014

––

áno

6.

Jozef Bieľak

2.1.13 Katolícka teológia

30.9.2014

––

áno

7.

Jacek Neumann

2.1.13 Katolícka teológia

3.10.2011

18.6.2014

nie

V tom počet
žiadostí mimo
vysokej školy

Inauguračné konanie

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014

1

0

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014

5

0

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014

2

0

Počet inak skončených konaní

0

0

- zamietnutie

0

0

- stiahnutie

0

0

- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

1

0

Celkový počet predložených návrhov

Priemerný vek uchádzačov
6

46

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2014
P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum začiatku
konania

Dátum udelenia
titulu

Zamestnanec vysokej
školy (áno/nie)

1.

Andrzej Krynski

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

29.10.2012

18.06.2014

nie

2.

Marcin Białas

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

04.06.2013

13.05.2014

nie

3.

Branislav Kľuska

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

25.06.2013

13.05.2014

áno

4.

Julia Gorbaniuk

3.1.14 Sociálna práca

17.06.2013

13.05.2014

nie

5.

Monika Podkowińska

3.1.14 Sociálna práca

17.06.2013

18.06.2014

nie

6.

Oľga Račková

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

10.12.2013

18.06.2014

áno

7.

Ladislav Vaska

3.1.14 Sociálna práca

08.10.2013

18.09.2014

nie

8.

Janka Bednáriková

1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika
hudby

02.06.2014

30.06.2014

áno

9.

Mariusz Śniadkowski

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

19.02.2014

19.11.2014

nie

10.

Robert Necek

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

19.02.2014

19.11.2014

nie

11.

Ewa Kucharska

3.1.14 Sociálna práca

19.02.2014

19.11.2014

nie

12.

Zuzana Chanasová

1.1.10 Odborová didaktika – Teória
vzdelávania náboženskej výchovy

02.06.2014

19.11.2014

áno

13.

Iwona Dabrowska Jablońska

3.1.14 Sociálna práca

02.06.2014

05.12.2014

nie

14.

Juraj Jurica

2.1.13 Katolícka teológia

16.05.2014

24.06.2014

áno

15.

Vladimír Juhás

2.1.13 Katolícka teológia

15.05.2014

24.06.2014

áno

16.

Peter Fotta

2.1.13 Katolícka teológia

19.05.2014

24.06.2014

áno

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 (pokračovanie)
P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum začiatku
konania

Dátum udelenia
titulu

Zamestnanec vysokej
školy (áno/nie)

17.

Szczepan Tadeusz
Praśkiewicz

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

09.10.2014

nie

18.

Henryk Wojciech Szeloch

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

09.10.2014

nie

19.

Mieczyslaw Kuriański

2.1.13 Katolícka teológia

29.07.2014

09.10.2014

nie

V tom počet žiadostí
mimo vysokej školy

Habilitačné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014

7

0

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014

4

0

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014

19

0

Počet inak skončených konaní

0

0

- zamietnutie

0

0

- stiahnutie

0

0

- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

2

0

Celkový počet vymenovaných docentov

Priemerný vek
19

52

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2014

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,
do ktorých sa
neprihlásil
žiaden
uchádzač

Počet konaní
bez
uzatvorenia
zmluvy

Počet konaní, kde bol
prihlásený vš učiteľ,
ktorý opätovne
obsadil to isté miesto

Profesora

34

2,89

4,65

3,38

1,11

0

0,11

7,79

Docenta

53

3,54

5,52

3,625

0

0,15

0,04

9,85

Ostatné

95

8,09

14,18

3,4375

0

0,15

0

32,81

182

5,8

9,9

3,5

1,11

0,3

0,15

50,45

Spolu

Počet miest obsadených bez výberového konania
Zamestnanec
VŠ učiteľ nad 70 rokov

Fyzický počet

Prepočítaný
počet

1

0,25

Ostatní

19

12,45

Spolu

20

12,7

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2014
Ostatní
učitelia bez
vedeckej
hodnosti

Spolu

219,9

31,7

64,5

0

110,4

13,3

Filozofická

66,5

15,5

12

0

35

4

Teologická

52,4

7,6

12,9

0

28

3,9

Zdravotníctva

52,3

4,6

18,1

0

19,4

10,2

391,1

59,4

107,5

0

192,8

31,4

100

15,2

27,5

0,0

49,3

8,0

376,1

13,3

26,5

0

52,4

7,8

15,0

1,9

1,0

0,0

-3,1

0,2

Fakulta

Pedagogická

Spolu
Podiel v %
Podiel v % v 2013
Rozdiel 2014 - 2013

Docenti, bez
DrSc.

Ostatní
učitelia s
DrSc.

Ostatní
učitelia s
PhD, CSc.

Profesori,
docenti s
DrSc.

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2013/2014
a porovnanie s akademickým rokom 2012/2013
V roku 2013/2014

Fakulta

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Pedagogická

83

336

0

209

122

535

0

231

Filozofická

32

72

0

692

7

35

0

0

Teologická

27

130

120

79

31

117

0

63

Zdravotníctva

22

118

0

0

25

128

0

0

Rektorát

22

139

0

0

35

187

0

0

186

795

120

980

220

1002

0

294

Spolu

V roku 2012/2013

Fakulta

Pedagogická

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

104

319

Filozofická

92

39

Teologická

30

115

Zdravotníctva

36

61

Rektorát

11

64

Spolu

273

598

209

rozdiel

-87

197

-31,9

32,9

rozdiel v %

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

235

118

348

256,00

179

1124

43

81

50

30

131

28

146

40

32

9

49

20

101

1522

218

725

0

346

-89

-542

2

277

0

-52

-42,6

-35,6

0,9

38,2

0,0

-15,0

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach
predložených na obhajobu v roku 2014

Počet
obhájených

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác bez PhD.

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác (odborníci
z praxe)

1431

1405

325

53

22

Diplomová

804

795

269

69

21

Dizertačná

70

69

48

0

6

Rigorózna

154

145

70

0

4

2459

2414

712

122

53

Počet
predložených
záverečných
prác

Bakalárska

Záverečná práca

Spolu

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s rokom 2013
V roku 2014

Kategória
fakulta

Pedagogická

ACA, ACB,
BAA, BAB,
BCB, BCI, EAI,
CAA, CAB, EAJ

AAA, AAB,
ABA, ABB

FAI

ADC, BDC

ADD, BDD

ADM, ADN,
AEM, AEN

CDC, CDD

BDM, BDN,
CBA, CBB

Ostatné

Spolu

34

28

29

8

0

0

4

0

476

579

Filozofická

2

6

4

2

3

0

2

0

146

165

Teologická

19

7

12

190

229

1

4

7

2

0

0

4

0

169

187

56

45

52

12

3

0

11

0

981

1160

Zdravotníctva
Spolu

1

V roku 2013

Kategória
fakulta

Pedagogická

ACA, ACB,
BAA, BAB,
BCB, BCI, EAI,
CAA, CAB, EAJ

AAA, AAB,
ABA, ABB

FAI

ADC, BDC

ADD, BDD

ADM, ADN,
AEM, AEN

CDC, CDD

BDM, BDN,
CBA, CBB

Ostatné

Spolu

31

39

36

13

1

0

0

0

571

691

Filozofická

9

8

9

7

6

0

2

0

246

287

Teologická

18

6

11

1

180

217

2

0

2

2

0

0

144

154

Spolu

60

53

58

23

7

0

1141

1349

Rozdiel

-4

-8

-6

-11

-4

0

-160

-189

-6,7

-15,1

-10,3

-47,8

-57,1

0,0

-14,0

-14,0

Zdravotníctva

Rozdiel v %

1
4

0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2014
a porovnanie s rokom 2013
V roku 2014
Kategória fakulta

Z**

Y**

81

11

20

0

0

0

81

11

20

Z**

Y**

83

33

2

9

Spolu

85

42

25

Rozdiel

-4

-31

-5

-4,7

-73,8

-20,0

Pedagogická
Teologická
Spolu

X**

V roku 2013
Kategória fakulta
Pedagogická
Teologická

Rozdiel v %

X**
25

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014
1.stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka
titulu

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná
hudba

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a hra na
klávesové nástroje

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a spev

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo výtvarného umenia
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

(v kombinácii)

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

R/S

Bc.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

I/S

Bc.

Pedagogická

1.1.4 Pedagogika

Pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická

1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická
(Levoča)

1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika
sociálne znevýhodnených skupín

d/e

S

Bc.

Pedagogická
(Levoča)

1.1.6 Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých

d/e

S

Bc.

1.1.7 Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika

d/e

S

Bc.

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

3.3.15 Manažment

Manažment

d/e

S

Bc.

Filozofická

3.1.6 Politológia

Politológia

d/e

S

Bc.

Filozofická

3.1.9 Psychológia

Psychológia

d

S

Bc.

Filozofická

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Bc.

Filozofická

2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúra

Anglický jazyk pre komerčnú prax

d/e

A

Bc.

Filozofická

2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Nemecký jazyk a kultúra

d/e

N

Bc.

Filozofická

2.1.27 Slovenský jazyka a literatúra

Jazyk a kultúra Slovenska

d/e

S

Bc.

Filozofická

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Bc.

Filozofická

2.1.6 Religionistika

Religionistika

d

S

Bc.

Pedagogická
(Levoča)
Pedagogická (Dolný
Kubín)
Pedagogická
(Poprad)

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Filozofická

2.1.7 História

História

d/e

S

Bc.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

A

Bc.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

D

Bc.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Filozofická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy
(v kombinácii)

d

S

Bc.

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Teologická
(Bratislava)

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Teologická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Teologická
(Spišská Kapitula)

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Teologická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy

d/e

S

Bc.

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Teologická

2.1.5 Etika

História

d

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.4 Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

d

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.6 Urgentná zdravotná starostlivosť

Urgentná zdravotná starostlivosť

d

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.2 Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

d/e

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.7 Fyzioterapia

Fyzioterapia

d

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve

d/e

S

Bc.

Zdravotníctva

7.4.8 Rádiologická technika

Rádiologická technika

d

S

Bc.

Forma

Jazyky

Skratka titulu

2. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná
hudba

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a hra na
klávesové nástroje

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia a spev

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo výtvarného umenia

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky

d/e

S

Mgr.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo hudobného umenia
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo výtvarného umenia
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

1.1.6 Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca vo verejnej správe
a sociálne služby

d/e

S

Mgr.

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Poradenstvo a sociálna komunikácia

d/e

S

Mgr.

Pedagogická
(Poprad)

3.3.15 Manažment

Manažment

d/e

S

Mgr.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Filozofická

3.1.9 Psychológia

Psychológia

d

S

Mgr.

Filozofická

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Mgr.

Filozofická

2.1.7 História

História

d/e

S

Mgr.

Filozofická

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Mgr.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

A

Mgr.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

N

Mgr.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Filozofická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Filozofická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v
kombinácii)

d

S

Mgr.

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Mgr.

Teologická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Teologická
(Spišská Kapitula)

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Teologická

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy

d/e

S

Mgr.

Teologická

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

Učiteľstvo náboženskej výchovy
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Teologická

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Mgr.

Zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

Mgr.

Forma

Jazyky

Skratka titulu

1.a 2. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Forma

Jazyky

Skratka titulu

3. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

PhD.

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca vo verejnej správe
a sociálne služby

d/e

S

PhD.

Pedagogická

3.1.14 Sociálna práca

Poradenstvo a sociálna komunikácia

d/e

S

PhD.

Pedagogická

1.1.10 Odborová didaktika

Teória vzdelávania náboženskej výchovy

d/e

S

PhD.

Pedagogická

1.1.10 Odborová didaktika

Didaktika hudby

d/e

S

PhD.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2014 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Filozofická

2.1.9 Slovenské dejiny

História

d/e

S

PhD.

Filozofická

2.1.2 Systematická filozofia

Systematická filozofia

d/e

S

PhD.

Filozofická

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky

Teória a dejiny žurnalistiky

d/e

S

PhD.

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

ThLic., PhD.

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

ThLic., PhD.

Teologická

3.1.14 Sociálna práca

Charitatívna a misijná práca

d/e

S

PhD.

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva
alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2014
Pozastavené práva
Fakulta

Stupeň

Študijný odbor

Študijný
program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Dátum
pozastavenia

Dátum odňatia
práva alebo
skončenia
platnosti

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta

Stupeň

Študijný odbor

Študijný
program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Pedagogická

1.

3.3.15 manažment

manažment

D

S

Bc.

Pedagogická

2.

3.3.15 manažment

manažment

E

S

Mgr.

1.12.2014
(doručené na KU
12.01.2015)
1.12.2014
(doručené na KU
12.01.2015)

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2014
Fakulta

Odbor

Pedagogická

1.1.10 Odborová didaktika - Teória vzdelávania náboženskej výchovy

Pedagogická

1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby

Filozofická

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky

Teologická

2.1.13 Katolícka teológia

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
- pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2014
Pozastavené práva
Fakulta

Odbor

Dátum pozastavenia

V roku 2014 neboli pozastavené práva na uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov.

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta
Pedagogická

Odbor
3.1.14 Sociálna práca

Dátum odňatia alebo skončenia platnosti
9.12.2014

Číslo/identifikácia
projektu

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

1.

PF

VEGA

G D

1/0184/
14

Labaš, Vladimír,
doc. RNDr., PhD.

2.

PF

VEGA

G D

2/0038/
14

Tomčíková, Ivana,
Mgr., PhD.

3.

PF

VEGA

G D

1/0264/
14

Zubko, Peter, prof.
PhDr., ThDr., PhD.

4.

PF

VEGA

G D

1/0275/
13

Hurbánek, Pavol,
Mgr., PhD.

5.

PF

VEGA

G D

2/0031/
13

Adamko, Rastislav,
doc. ThDr., PhD.

6.

PF

VEGA

G D

1/0027/
13

Adamko, Rastislav,
doc. ThDr., PhD.

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014

Názov projektu

Multikomponentné špeciálne sklá
pre optoelektroniku, nelineárnu
optiku a vláknovú optiku
Adaptačné stratégie na prírodné
a spoločenské disturbancie
prebiehajúce v lesnej krajine
Administratívno-právne písomnosti
latinských biskupov o cirkvi
byzantského obradu na východnom
Slovensku
Tvorba, verifikácia a aplikácia
priestorových modelov zaľudnenia
a osídlenia na báze európskych
služieb pre monitoring krajiny
CANTUS PLANUS - gregoriánsky
chorál na Slovensku ako fenomén
doby
Výskum a pramenná edícia
graduála deponovaného v
Slovenskom národnom archíve v
Bratislave, fond Knižnice
Bratislavskej kapituly, signatúra
Manuscripta 67

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

2014 - 2016

6 010,00 €

0€

2014 - 2017

5 326,00 €

0€

2014 - 2017

3 326 ,00 €

0€

2013 - 2016

9 421,00 €

0€

2013 - 2016

4 679,00 €

0€

2013 - 2016

1861,00 €

0€

Číslo/identifikácia
projektu

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

7.

PF

VEGA

G D

1/0030/
12

Bella, Pavel,
doc. RNDr., PhD.

8.

PF

VEGA

G D

1/0008/
12

Tomčík, Peter,
doc. Ing., PhD.

9.

PF

VEGA

G D

2/0113/
12

Stollárova,
Nadežda, doc.
RNDr., CSc.
Chalupka, Ľubomír,
prof. PhDr., CSc.

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné ( Z)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

10.

PF

VEGA

G D

1/0921/
12

11.

PF

KEGA

G D

017KU4/2014

Gejdoš, Miroslav,
doc. PhDr. PaedDr.
PhD.

12.

PF

KEGA

G D

002UJS4/2014

Billich, Martin,
RNDr. PhD.

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Hypogénne jaskyne na Slovensku:
2012 - 2014
speleogenéza a morfogenetické typy
Voltampérometrická detekcia
environmentálne významných látok 2012 - 2014
pomocou uhlíkových štruktúr
Babezióza na Slovensku
Cesty formovania slovenskej
systematickej hudobnej vedy po
roku 1945 - východiská, koncepcie,
priekopníci, výsledky, kontexty
Progresívne prvky v materiáloch
prvého Učiteľského ústavu na
území Slovenska a ich aplikácia pre
pedagogiku a odborové didaktiky
21. storočia
Interaktívne elektronické učebné
materiály na podporu
implementovania moderných
technológií do vyučovania
matematiky a informatiky

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

4 994,00 €

0€

2 838,00 €

0€

2012 - 2015

6 336,00 €

0€

2012 - 2015

8 876,00 €

0€

2014 - 2016

4 999,00 €

0€

2014 - 2015

2 115,00 €

0€

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

13.

PF

KEGA

G D

003KU4/2013

Tkačik, Štefan,
RNDr. PhD.

14.

PF

KEGA

G D

035UK4/2013

Janoško, Pavol,
Mgr. PhD.

15.

PF

KEGA

G D

032KU4/2012

Slabeycius, Juraj,
prof. RNDr. CSc.

16.

PF

KEGA

G D

010TTU
-4/2012

Gazdíková, Viola,
PaedDr. Mgr. , PhD.

17.

PF

KEGA

G D

027KU4/2012

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

Názov projektu

Využitie pôvodných matematických
demonštrácií a fyzikálnych
pokusov, ktoré použil Galileo
Galilei v mechanike a pohybe telies
vo vyučovaní na základných
a stredných školách
Model uplatnenia školskej liečebnej
pedagogiky pri podpore inkluzívnej
klímy v materskej a základnej škole
Rozbor príčin nízkeho záujmu
a neobľúbenosti predmetov
matematika a fyzika na základných
a stredných školách
Tvorba a overovanie využitia
virtuálnych exkurzií na strednej
škole
Musica nova spiritualis

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

2013 - 2015

2 743,00 €

0€

2013 - 2014

6 073,00 €

0€

2012 - 2014

4 483,00 €

0€

2012 - 2014

1 793,00 €

0€

2012 - 2014

5 114,00 €

0€

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničn é (Z)

Grant (G)/objednávka (O)
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Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

18.

PF

APVV

G D

APVV0625-11

Bella, Pavel,
doc. RNDr., PhD.

19.

PF

APVV

G D

SK-FR20130007

Labaš, Vladimír,
doc. RNDr., PhD.

20.

PF

TAČR

G Z

TA0403
1376

Černák, Igor,
doc. Ing. PhD.

21.

PF

SCIENTIA -- ARS EDUCATIO
miedzynarodowa
fundacja

G Z

22.

FF

VEGA

G D

23.

FF

VEGA

G D

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

SAE
Gr.
19.10.14
P.SK
1/0192/
14
1/0925/
13

Janigová, Emília,
doc. PhDr. Ing.,
PhD.
Volek, Peter, prof.
Dr. phil. fac. theol.
Huťka, Miroslav,
Mgr., PhD.

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

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

2012 - 2015

3 684,70 €

0€

Charakterizácia vybraných
špeciálnych skiel

2014 - 2015

2 640,00 €

0€

2014 - 2017

16 030,00 €

0€

2014 - 2017

4 000,00 €

0€

2014 - 2016

3 513,00 €

0€

2013 - 2015

1 436,00 €

0€

Výzkum/vývoj metodiky výcviku
leteckých specialistů L 410UVP E20“
Kompetencie sociálnych
pracovníkov v zariadeniach
sociálnych služieb na Slovensku a
Poľsku
Problém realizmu a antirealizmu v
humanitných vedách
Rád svätého Augustína v
stredovekých dejinách Slovenska

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

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

2013 - 2015

24.

FF

VEGA

G D

1/0087/
13

Holdoš, Juraj,
Mgr., PhD.

Internetová závislosť a osobnosť
typu D (Sociálna inhibícia
a negatívna afektivita v kontexte
problematického používania
internetu v populácii univerzitných
študentov)

25.

FF

Nederlandse
Taalunie

G Z

RUZO
MB(8)/r
v

Bžoch, Adam,
prof. PhD.

Nederlandistik 6

G Z

ID♯155
71

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

G Z

ID♯156
37

Labuda, Pavol,
PhD.

John Templeton
Foundation via
University of
Innsbruck
John Templeton
Foundation,
Philadelphia/USA

26.

FF

27.

FF

28.

TF

KEGA

G D

046KU4/2012

Hišem, Cyril,
prof. ThDr. PhD.

29.

TF

KEGA

G D

043KU4/2012

Novotný, Štefan,
ThDr., PhD.

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

601,00 €

0€

2014

2 500,00 €

0€

Divine Foreknowledge, Grace and
Human Freedom

2011 - 2014

4 800,00 €

0€

Realism

2011 - 2014

2 500,00 €

0€

2012 - 2014

1 973,00 €

0€

2012 - 2014

3 203,00 €

0€

Moderné vysokoškolské učebnice
cirkevných dejín s použitím
informačných technológií
Komentovaná bibliografická online
príručka náuky o rodine

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

30.

TF

KEGA

G D

041KU4/2012

Jenčo, Ján,
doc. ThDr. PhD.

31.

TF

KEGA

G D

022KU4/2013

Fabian, Anton,
prof. ThDr. JCDr.
PhD.

32.

TF

KEGA

G D

018KU4/2013

Lešková, Lýdia,
doc. PhDr. Ing. PhD.

33.

TF

KEGA

G D

018KU4/2014

Lapko, Róbert,
doc. Th.D., PhD.

Názov projektu

Výskum využívania inovačných
metód v primárnom vzdelávaní
predmetu náboženská výchova
a tvorba nových učebných pomôcok
pre ich implementáciu do
edukačného procesu
Postoje k manželstvu a rodičovstvu.
Sociologický prieskum ako
východisková báza na vytvorenie
komplexných multimediálnych
učebných materiálov k predmetom
Sociálna práca - Manželské a
rodinné poradenstvo
Výskum využívania aktivizujúcich
metód v sekundárnom vzdelávaní
predmetu sociálno-právna ochrana
a tvorba nových učebných pomôcok
pre ich implementáciu do
edukačného procesu
Metodika nového prekladu Sv.
písma do slovenčiny

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

2012 - 2014

5 684,00 €

0€

2013 - 2015

3 343,00 €

0€

2013 - 2015

3 263,00 €

0€

2014 - 2016

1 793 ,00 €

0€

TF

KEGA
NKS (Nadácia
Kňazského seminára
biskupa Jána
Vojtaššáka)
FOND LADISLAVA
PYRKERA, n. f.
Ružomberok

Číslo/identifikácia
projektu

34.

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

G D

034KU4/2014

Ragan, Gabriel,
prof. ThDr. PhD.

G D

NKS
Gr.
21.10.14

Majda, Peter,
ThDr. PhD.

G D

FLP/14/
10/14

Ragan, Gabriel,
prof. ThDr. PhD.

35.

TF

36.

TF

37.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

SAE-G05/2013

Pramuka, Ján, PhDr.
PhD.

38.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

SAE-G06/2013

Akimjak, Amantius,
prof. PhD.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

SAE
Gr.
15.10.14
P.SK

Bieľak, Jozef, doc.
PhD.

39.

Názov projektu

On-line a e-learning príručka
spevov pre žiakov základných škôl
Znaky časov v dielach teológov
Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule – Spišskom Podhradí
Sanácia ohrozených rodín
v súčasnej spoločnosti
Nowe aspekty w pracy socjalnej w
kontekście Katolickiej nauki
społecznej
Odnowa muzyki kościelnej w
Diecezji Spisz po Soborze
Watykańskim Drugim
Teologia pracy socjalnej w dziełach
słowackich, polskich i czeskich
teologów

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

2014 - 2016

3 429,00 €

0€

2014 - 2016

1 500,00 €

0€

2014 - 2016

3 000,00 €

0€

2013 - 2015

2 000,00 €

0€

2013 - 2015

2 050,00 €

0€

2014 - 2016

1 000,00 €

0€

40.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)
SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

41.

TF

G Z

42.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

43.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

44.

TF

SAE (Scientia-ArsEducatio)

G Z

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahran ičné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

SAE
Gr.
20.10.14
P.SK
SAE
Gr.
21.10.14
P.SK
SAE
Gr.
18.10.14
P.SK
SAE
Gr.
17.10.14
P.SK
SAE
Gr.
16.10.14
P.SK

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

Štefaňak, Ondrej,
doc. PhD.

Wyniki badań z teologii katolickiej
po Soborze Watykańskim Drugim
w środowisku teologicznym w
Spiśskiej Kapitule – Spiśskom
Podhradi

2014 - 2016

5 000,00 €

0€

Kuboš, Ján,
ThDr. PhD.

Teologia katolicka we
współczesnych dziełach teologów
słowackich, czeskich i polskich

2014 - 2016

2 000,00 €

0€

Jenčo, Ján,
doc. ThDr. PhD.

Vedecké výskumy v praktickej
teológii v dielach autorov
Visegradskej štvorky

2014 - 2016

1 000,00 €

0€

Ragan, Gabriel,
prof. ThDr. PhD.

Analýza sociálnej filozofie vo
vedeckých dielach zo Slovenska,
Poľska a Českej republiky

2014 - 2016

5 000,00 €

0€

Ragan, Gabriel,
prof. ThDr. PhD.

Wyniki badań z teologii katolickiej
w dzielach mlodych pracowników
nauki z Polski i Slowacji

2014 - 2016

3 000,00 €

0€

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

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

46.

47.

FZ

FZ

FZ

KEGA

PPD Slovak
Republic, s.r.o.

PPD Slovak
Republic, s.r.o.

Číslo/identifikácia
projektu

45.

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

G D

034KU4/2013

Littva, Vladimír,
doc. PhDr. Mgr.
PhD., MPH

G D

Milleni
um
Pharma
ceutical
s, Inc.
C21004

Lacko, Anton,
prof. MUDr. CSc.

G D

Milleni
um
Pharma
ceutical
s, Inc.
XL184308

Lacko, Anton,
prof. MUDr. CSc.

Názov projektu

Uspokojovanie spirituálnych
potrieb zomierajúcich pacientov z
pohľadu pracovníkov v
zdravotníctve z hľadiska praxe
Randomizované dvojito zaslepené
multicentrické klinické skúšanie
fázy 3 porovnávajúce Orteronel
(TAK 700) plus prednizon
s placebom plus prednizon
u pacientov s metastatickou
kastrácii rezistentnou rakovinou
prostaty bez predchádzajúcej
chemoterapie
Randomizované, kontrolované
klinické skúšanie fázy 3
porovnávajúce kabozantinib
(XL184) a everolimus u pacientov s
metastatickým karcinómom
renálnych buniek, ktorý
progredoval po predchádzajúcej
liečbe VEGFR inhibítorom
tyrozínkinázy

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

2013 - 2015

4 292 ,00 €

0€

2010 - 2015

2 520,00 €

0€

2013 - 2015

270,00 €

0€

PF

ASFEU

G D

2.

PF

ASFEU

G D

3.

PF

Mesto Ružomberok

4.

FZ

Washington D.C.
Corporation

5.

FZ

EEIG Brusel

6.

Rektorát

1.

ASFEU OPV

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

ITMS
2611023
0074

Tkačik, Štefan,
RNDr. PhD.

ITMS
2612013
0048
Zmluva
o posky
G D
tnutí
dotácie
WDCCG Z USA.10
.13/10
EEIGEU/PG Z
Kv./20.
12.13
G D

ITMS
2611023
0044

Jablonský, Tomáš,
doc. PaedDr. PhD.

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Budovanie dobrej praxe v oblasti
systému vnútorného zabezpečenia
2012 - 2015
kvality na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Vzdelávanie seniorov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku a jej
2013 - 2015
pracoviskách

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
na jej účet
v období od 1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii KV

194 900,00 €

0€

47 900,00 €

0€

Kaščáková, Silvia
Mgr. PhD.

Detská univerzita 2014 "Rodina je
môj poklad"

2014

150,00 €

0€

Simočková, Viera,
doc. PhDr.PaedDr.
PhD.

Monitoring of the length of the
women's fertile period

2014 - 2015

390,00 €

0€

Minarik, Milan,
doc. MUDr. PhD.

Research in quality of
cardiopulmonary resuscitation
education in nursing stuff and
paramedics

2014 - 2015

400,00 €

0€

Zvýšenie kvality vzdelávania,
výskumu a systému riadenia na
2011 - 2014
Katolíckej univerzite v Ružomberku

30 104,36 €

0€

Tkačik, Štefan,
RNDr. PhD.

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

1 953 448,89 €

Rektorát

11 376,25 €

ITMS
2625012
0035

Weidlichová
Adriana, MBA

Rektorát

11.

841 860,84 €

G D

ASFEU OPV

G D

ITMS
2625012
0051

Weidlichová
Adriana, MBA

Dostavba a vybavenie budovy
univerzitnej knižnice Katolíckej
univerzity v Ružomberku

2012 - 2014

Rektorát

10.

5 731,36 €

ASFEU OPV

Tuzemské dary a
zbierky

G D

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

Dary a granty na podporu UK KU

2014

0€

3 429,27 €

Rektorát

9.

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

HUBER JOZEF, VIA
DI BRAVETTA 560,
IT, ROMA

G Z

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Dary a granty na podporu UK KU

2014

2 983,00 €

0€

Rektorát

8.

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

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

TEREZIE HUBENY,
BOSSLERSTR.42,
DETTINGENITECK,
DEUTSCHLAND

G D

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

Dary a granty na podporu UK KU

2014

50,00 €

0€

P.č. Fakulta

7.

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Rozvoj informatizácie vzdelávania
a vzdelávacej infraštruktúry
2011 - 2014
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

16.

SK0137
30C

Tkačik, Štefan,
RNDr. PhD.

EVALUATION OF THE
PROGRAM OF FUNDING
CHURCH SCHOOLS

2014

6000,00 €

0 €

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

Príspevok na UK KU

2014

0€

37 340,00 €

Rektorát

15.

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

RENOVABIS

G Z

Rektorát

14.

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

KU v Ružomberku,
n.f.

G D

Rektorát

13.

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

Konferencia
biskupov Slovenska,
Bratislava

G D

Dar.
zmluva
132012

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

Dar na KBD

2013

550,00 €

0€

Rektorát

12.

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

SAAIC Svoradova 1,
Bratislava

G Z

209/201
4 RE

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

Dar - Poradenské centrum KU

2014

200,00 €

0€

Rektorát

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

SAAIC Svoradova 1,
Bratislava

G Z

132011039/R
UZOM
BE01

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

ERASMUS

2013 - 2014

52 512,80 €

0€

17.

Rektorát

SAAIC Svoradova 1,
Bratislava

18.

Rektorát

SAAIC Svoradova 1,
Bratislava

19.

Rektorát

SAAIC Svoradova 1,
Bratislava

G Z

G Z

G D

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014 - pokračovanie

2014-1SK01KA103000020
2014-1SK01KA103000020
2014-1SK01KA103000020

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

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

ERASMUS+

2014 - 2015

205 780,00 €

0€

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

ERASMUS+

2014 – 2015

864,00 €

0€

Jarab, Jozef,
prof. ThDr. PhD.

ERASMUS+

2014 - 2015

29 658,00 €

0€

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

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

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2014
Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZZY

HOCHEL Peter

Emmerich Kálmán: Grófka Marica – umelecká
dramaturgia

Košice (Opera Štátneho divadla)

17.10.2014
(premiéra)

ZZY

HOCHEL Peter

Dni starej hudby 2014 - Francois-Adrien Boildieu:
Beňovský alebo Vyhnanci z Kamčatky - hudobná
úprava (realizácia klavírneho výťahu)

Bratislava (Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu)

11.11.2014

ZZY

PROCHÁZKOVÁ Martina

Koncert z chrámovej tvorby kremnického skladateľa
A. Aschnera. Festival P. Michalicu Hudba pod
diamantovou klenbou

Kremnica: Kostol sv. Františka

27.06.2014

ZZY

ŽIARNA Miriam

Koncert z chrámovej tvorby kremnického skladateľa
18.stor. Antona Aschnera v rámci festivalu Hudba
pod diamantovou klenbou 2014

Kostol sv. Františka v Kremnici

27.06.2014

ZZV

ADAMKO Rastislav

Vianočné impresie III.

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

08.12.2013

ZZV

ADAMKO Rastislav

Kolaudačný koncert

Oravské Veselé, Kostol sv. Alžbety

11.10.2014

ZZV

HOCHEL Peter

Slovenské (a) svetové skladateľky - umelecká
dramaturgia

Liptovský Mikuláš (Liptovská galéria P.
M. Bohúňa), Piešťany (KSC Fontána),
Bratislava (Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca)

20.-22.09.2014

ZZV

HOCHEL Peter

Anton Aschner (1729/32-1793): Duchovná tvorba I Árie a duetá (výber) - hudobná úprava (realizácia
generalbasu)

Ružomberok (Katedra hudby PF KU)

január - december
2013

ZZV

HOCHEL Peter

Anton Aschner (1729/32-1793): Duchovná tvorba II Zborové diela (výber) - hudobná úprava (realizácia
generalbasu)

Ružomberok (Katedra hudby PF KU)

január - december
2013

ZZV

HOCHEL Peter

Anton Aschner (1729/32-1793): Duchovná tvorba III –
Nemecké adventné árie - hudobná úprava (realizácia
generalbasu)

Ružomberok (Katedra hudby PF KU)

január - december

ZZV

HOCHEL Peter

Peter Hochel: Začíname od Adama. Dvadsaťpäť
malých vokalíz pre spev a klavír - umelecké dielo
(harmonizácia, kompozičná úprava)

Bratislava (Hudobné centrum)

máj - december 2013

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2014 – pokračovanie
Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZZV

LALINSKÝ Peter a kol.

Hodový organový koncert 5. ročník

Kostol sv. Matúša v Udiči

21.09.2014

ZXV

LALINSKÝ Peter – hosť
programu

Koncert

Dekanský kostol v Bytči

19.10.2014

ZYV

LALINSKÝ, Peter –
sprievod a sólo

Spomienka na JUDr. Martina Mičuru (zbor a organ)

Dekanský kostol v Bytči

08.11.2014

ZZV

PALOVIČOVÁ Stefka

Komorný koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

03.04.2014

ZZV

PALOVIČOVÁ Stefka

ŠUČ 2014, XI. Ročník interpretačnej súťaže s
medzinárodnou účasťou

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

09.04.2014

ZZV

PALOVIČOVÁ Stefka

Spevácky koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

14.05.2014

ZZV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Vianočné impresie III.

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

08.12.2013

ZZV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Kolaudačný koncert

Oravské Veselé, Kostol sv. Alžbety

11.10.2014

ZZV

ŽIARNA Miriam

Otvárací koncert Nová slovenská hudba

Jezuitský kostol v Bratislave

07.11.2014

ZZV

ŽIARNA Miriam

Koncert

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v
Pohorelej

15.09.2014

ZZV

ŽIARNA Miriam

Koncert chrámovej hudby

Kostol sv. Petra a Pavla v Novom
Smokovci

16.02.2014

ZZV

ŽIARNA Miriam

Vianočné impresie III. Koncert venovaný tvorbe V.
Kubičku pri príležitosti jeho životného jubilea

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

08.12.2013

ZYY

ADAMKO Rastislav

Koncert duchovnej hudby v rámci festivalu Nová
slovenská hudba

Bratislava, Kostol Najsv. Spasiteľa

07.11.2014

ZYY

HOCHEL Peter

IUVENTUS CANTI 2014, XVI. Medzinárodná
spevácka súťaž Imricha Godina - hudobná
interpretácia (korepetícia)

Vráble (Základná umelecká škola,
Mestský úrad, Kultúrny dom)

12.05.-16.05.2014
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Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZYY

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Koncert v rámci festivalu Hudba pod diamantovou
klenbou

Kremnica, Kostol, sv. Františka

27.06.2014

ZYY

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Koncert v rámci festivalu Katedrálny organový
festival

Bratislava, Dóm sv. Martina

11.09.2014

ZYY

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Koncert duchovnej hudby v rámci festivalu Nová
slovenská hudba

Bratislava, Kostol Najsv. Spasiteľa

07.11.2014

ZYV

ADAMKO Rastislav

Koncert duchovnej hudby

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

04.05.2014

ZYV

ADAMKO Rastislav

Komorný chrámový koncert

Pohorelá, Kostol Sedembolestnej Panny
Márie

15.09.2014

ZYV

ADAMKO Rastislav

Adventný koncert

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

14.12.2014

ZYV

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Ludrovský festival stredovekej hudby – koncert,
Gregoriánsky chorál

Ludrová

08.05.2014

ZYV

HOCHEL Peter

Vianočný koncert – hudobná interpretácia

Piešťany (Kúpeľný ostrov)

24.12.2013

ZYV

HOCHEL Peter

Slovenské (a) svetové skladateľky - hudobná
interpretácia

Liptovský Mikuláš (Liptovská galéria P.
M. Bohúňa)

20.09.2014

ZYV

HOCHEL Peter

Slovenské (a) svetové skladateľky - hudobná
interpretácia

Piešťany (KSC Fontána)

21.09.2014

ZYV

HOCHEL Peter

Slovenské (a) svetové skladateľky - hudobná
interpretácia

Bratislava (Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca)

22.09.2014

ZYV

HOCHEL Peter

Noc múzeí a galérií - hudobná interpretácia

Bratislava (Múzeum Jána Cikkera)

17.05.2014

ZYV

JURČO Martin

Koncert z tvorby slovenských skladateľov

Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok

18.02.2014

ZYV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Koncert duchovnej hudby „Ave Maria“

Nový Smokovec, Kostol sv. Petra a Pavla

16.02.2014

ZYV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Koncert duchovnej hudby

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

04.05.2014

ZYV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Komorný chrámový koncert

Pohorelá, Kostol Sedembolestnej Panny
Márie

15.09.2014
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Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZYV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Adventný koncert univerzitných speváckych zborov

Banská Bystrica, Radnica

09.12.2014

ZYV

ZAHRADNÍKOVÁ
Zuzana

Adventný koncert

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža

14.12.2014

ZXY

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Vystúpenie na otváracom koncerte renomovaného
festivalu Nová slovenská hudba, R. Adamko: Proglas

Bratislava

07.11.2014

ZXV

JURČO Martin

S. RACHMANINOV: Prelúdium op. 23, č. 3
D. LAUKO : Slovenský tanec op.23, č.7

Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok

25.02.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Bakalársky koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

31.01.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

ŠUČ 2014, KONCERT POROTCOV

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

08.04.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Bakalársky koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

24.04.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Záverečný koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

24.04.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Diplomový koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

25.04.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Bakalársky koncert

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

25.04.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Koncert duchovnej hudby

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

04.05.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Moyzesiana 2014, Medzinárodná spevácka súťaž
študentov vysokých škôl pedagogického smeru

Pedagogická fakulta PU v Prešove

13.11.2014

ZXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Koncert doktorandov

Organová sieň, Nám. A. Hlinku,
Ružomberok

19.11.2014

ZXV

PROCHÁZKOVÁ Martina

Koncert duchovnej hudby

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok

04.05.2014
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Kategória výkonu

ZXV

Autor

Názov umeleckého výkonu

PROCHÁZKOVÁ Martina

Mládež spieva 2014 - celoštátna postupová súťaž
a prehliadka mládežníckych speváckych zborov
Súťažný koncert speváckych zborov

Miesto realizácie

Termín realizácie

Divadelná sála Domu kultúry, Rimavská
Sobota

17.05.2014

ZXV

ŽIARNA Miriam

Adventný koncert

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

14.12.2014

ZXV

ŽIARNA Miriam

Vianočný koncert ZUŠ Ľ. Fullu Rozprávkové Vianoce

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

10.12.2014

ZXV

ŽIARNA Miriam

Koncert duchovnej hudby

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

04.05.2014

ZVV

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Koncert duchovnej hudby, Gregoriánsky chorál

Ružomberok

04.05.2014

ZVV

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Vystúpenie na V. Medzinárodnom festivale
gregoriánskeho chorálu

Bratislava

24.10.2014

ZVV

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Adventný koncert, Gregoriánsky chorál

Ružomberok

14.12.2014

YZV

PROCHÁZKOVÁ Martina

Ďakovný koncert

HISTORICKÁ RADNICA, Levoča

24.06.2014

YXY

HOCHEL Peter

Peter Hochel: Ubi caritas pre soprán a organ umelecké dielo

Bratislava (Jezuitský kostol)

07.11.2014

YXV

HOCHEL Peter

Anna Ivanová / arr. Peter Hochel: Milujem Hanku hudobná úprava

Liptovský Mikuláš (Liptovská galéria P.
M. Bohúňa), Piešťany (KSC Fontána),
Bratislava (Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca)

20.-22.09.2014

YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Kolégium KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

25.02.2014

YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Kolégium KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

11.03.2014

YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Hosť na KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

30.09.2014

YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Hosť na KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

21.10.2014
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YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Hosť na KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

28.10.2014

YXV

PALOVIČOVÁ Stefka

Hosť na KU

Sieň rektorov, Knižnica KU v
Ružomberku

11.11.2014

XYV

BEDNÁRIKOVÁ Janka

Koncert pri príležitosti 15. výročia založenia Scholy
cantorum, Gregoriánsky chorál

Ružomberok

20.11.2014

ZYZ

ONDREJKOVÁ Zuzana

Koncert/ Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Musikverein Wien, Goldener saal

05.05.2014

ZYZ

ONDREJKOVÁ Zuzana

Koncert/ Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Klangenfurt/ Konzerthaus

08.05.2014

ZYZ

ONDREJKOVÁ Zuzana

8. koncert sezóny/ Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

18.06.2014

ZYY

HERÁKOVÁ Zuzana

2. koncert sezóny/ Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

07.11.2014

ZYY

HERÁKOVÁ Zuzana

Konvergencie 2014/ Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

24.09.2014

ZYY

HERÁKOVÁ Zuzana

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI/
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Medená 3, Bratislava

06.10.2014

ZYY

HERÁKOVÁ Zuzana

Vianočný koncert, Miroslav Dvorský a hostia/
Slovenský národný symfonický orchester

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Medená 3, Bratislava

03.12.2014

ZYY

ONDREJKOVÁ Zuzana

Vianočný koncert k 60. výročiu DSZ SRo/ Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu

Slovenský rozhlas, Štúdio 1, Mýtna 1,
Bratislava

18.12.2013

ZYY

ONDREJKOVÁ Zuzana

4. koncert sezóny/ Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

29.01.2014

ZYY

ONDREJKOVÁ Zuzana

5. koncert sezóny/ Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

28.02.2014

ZYY

ONDREJKOVÁ Zuzana

6. abonentný koncert sezóny/ Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu

Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

28.03.2014

ZYY

ONDREJKOVÁ Zuzana

Allegretto/ XXIV. stredoeurópsky festival
koncertného umenia

Dom umenia Fatra, Žilina

10.04.2014

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2014 – pokračovanie
Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZYY

VERNUSOVÁ, Ivana (člen
Scholy cantorum)

Otvárací koncert festivalu Nová slovenská hudba
(výstup projektu Katedry hudby „Musica nova
spiritualis“ č. 027KU-4/2012)

Jezuitský kostol, Bratislava

07.11.2014

ZXY

BAŇASOVÁ Daniela

Ars et educatio I./ Koncert doktorandov

Organová sieň KU, Nám.A.Hlinku 60,
Ružomberok

19.11.2014

ZXY

BAŇASOVÁ Daniela

Utorky s hosťami

Sieň rektorov - Knižnica KU

14.10.2014

ZXY

BAŇASOVÁ Daniela

Adventný koncert

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

14.12.2014

ZXY

DUTKOVÁ Ľubomíra

Adventný koncert

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

14.12.2014

Organová sieň KU, Nám.A.Hlinku 60,
Ružomberok

19.11.2014

Koncert doktorandov:
ZXY

DUTKOVÁ Ľubomíra

B. Smetana: ária Mařenky z opery Prodaná nevěsta
G. Verdi: ária Amélie z opery Un ballo in maschera

ZXY

KLIMEKOVÁ Jana

Adventný koncert

Kostol Povýšenia sv. Kríža v
Ružomberku

14.12.2014

ZXV

KLIMEKOVÁ Jana

Ars et educatio I./ Koncert doktorandov

Organová sieň KU, Nám.A.Hlinku 60,
Ružomberok

19.11.2014

ZXV

KLIMEKOVÁ Jana

Utorky s hosťami

Sieň rektorov - Knižnica KU

07.10.2014

YZV

ONDREJKOVÁ Zuzana

Spevácky adventný koncert

Koncertná sála PF KU v Ružomberku

05.12.2013

YYV

ONDREJKOVÁ Zuzana

Zmluvné vzťahy medzi Katolíckou cirkvou
a Slovenskom

Nová budova univerzitnej knižnice v
Ružomberku, Veľká prednášková sála

11.03.2014

YYV

ONDREJKOVÁ Zuzana

Dni európskej cudzojazyčnej metodiky

Pedagogická fakulta - Aula Jána Paula II.

21.03.2014

XYY

TIŠŤANOVÁ
DROBLIENKOVÁ Juliana
(korepetítor)

Bratislava spievaj

VŠMU

15.05.2014

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku
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XYY

TIŠŤANOVÁ
DROBLIENKOVÁ Juliana
(korepetítor)

Večer zborového spevu, Koncert z cyklu Umenie nás
spája

Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ M.
Ruppeldta

06.06.2014

XYY

TIŠŤANOVÁ
DROBLIENKOVÁ Juliana
(korepetítor)

„Európska pieseň pod pyramídou“

Malé koncertné štúdio SRo

13.06.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana

„Oci, mami, spievaj s nami!“ - koncert v rámci
podujatia „Detská univerzita 2014“ – Rodina je môj
poklad

Aula Jána Pavla II. KU v Ružomberku

01.07.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
Scholy cantorum)

Koncert v rámci podujatia Rytierske výpravy 2014
Žilinského samosprávneho kraja

Gotický kostol Všetkých svätých,
Ludrová – Kút

08.05.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
Scholy cantorum)

V. Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu

Dóm sv. Martina, Bratislava

23. – 26.10.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
Scholy cantorum)

Latinská sv. omša a koncert s gregoriánskymi spevmi
pri príležitosti 15. výročia vzniku Scholy cantorum
KU

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok

20.11.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
zboru Benedictus)

Dni Andreja Hlinku (150. výročie narodenia Andreja
Hlinku)

Námestie A. Hlinku (pódium pred MsÚ),
Ružomberok

27.09.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
zboru Benedictus, Scholy
cantorum)

Koncert duchovnej hudby

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok

04.05.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
zboru Benedictus, Scholy
cantorum)

Nahrávanie CD v rámci projektu Katedry hudby –
Musica nova spiritualis č. 027KU-4/2012

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok

09.–10.05.2014

XYY

VERNUSOVÁ Ivana (člen
zboru Benedictus, Scholy
cantorum)

Koncert duchovnej hudby

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok

14.12.2014

XXY

VERNUSOVÁ Ivana

Interný koncert

Organová sieň KU v Ružomberku

05.05.2014

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2014 – pokračovanie
Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

XXY

VERNUSOVÁ Ivana

„Zabarambarumbarimburujte si s nami“ - workshopy
v odbore Hudobné umenie v rámci podujatia
„Detská univerzita 2014“ – Rodina je môj poklad

Katedra hudby PF KU v Ružomberku

30.06.2014 –
04.07.2014

XXY

VERNUSOVÁ Ivana

Eucharistická slávnosť (organový sprievod, spev)
v rámci podujatia „Detská univerzita 2014“ – Rodina
je môj poklad

Kostol sv. rodiny, Ružomberok

04.07.2014

XXY

VERNUSOVÁ Ivana

Interný koncert

Organová sieň KU v Ružomberku

08.12.2014

XXV

TIŠŤANOVÁ
DROBLIENKOVÁ Juliana
(korepetítor)

Doktorandský koncert

Organová sieň KU v Ružomberku

19.11.2014

XXV

VERNUSOVÁ Ivana (člen
Scholy cantorum)

Interpretačný seminár gregoriánskeho chorálu (prof.
Dr. N. Albarosa)

Katedra hudby PF KU v Ružomberku

26. – 27.03.2014

XXV

VERNUSOVÁ, Ivana (člen
zboru Benedictus)

Ukončenie akademického roka 2013/2014 (Te Deum)

Kostol sv. rodiny, Ružomberok

05.05.2014

XXV

VERNUSOVÁ, Ivana (člen
zboru Benedictus, Scholy
cantorum)

Otvorenie akademického roka 2014/2015 (Veni sancte)

Kostol sv. rodiny, Ružomberok; Aula
Jána Pavla II. KU v Ružomberku

29.09.2014

