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PRÍHOVOR REKTORA
Vážená akademická obec,
milí čitatelia Výročnej správy o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013!
„Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku
univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí na blaho a
úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje
výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede.“
Týmito vznešenými slovami sa začína apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla Druhého EX CORDE ECCLESIAE
o katolíckych univerzitách. V tomto duchu predkladám Výročnú správu za rok 2013 – pýtajúc sa, ako sme
v uplynulom roku budovali na Katolíckej univerzite v Ružomberku spoločenstvo lásky k vede, na blaho ľudstva,
ako sme sa blížili k pomyselnému „ideálu“ katolíckej univerzity.
Vo výročnej správe sa všetko dočítate – dovoľte mi ale vyzdvihnúť niekoľko okamihov zo života našej alma mater,
medzi ten najkrajší a najvýznamnejší radím otvorenie novej budovy Univerzitnej knižnice KU. Bez knižnice
nebude ani univerzita, ani štúdium, ani študenti, ani výskum. Kto si myslí opak, hlboko sa mýli. Preto sme
budovali knižnicu, aby sa posilnila láska k vede, vzdelávaniu a učeniu (sa). Záujem študentov len potvrdzuje, že
sme konali správne.
Som šťastný, že v ten veľký deň 25. septembra 2013 bol naším hosťom J.E. Zenon kardinál Grocholewski, prefekt
Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorému sme udelili čestný titul doctor honoris causa. Kardinál strávil
v Ružomberku niekoľko dní a verím, že jeho prítomnosť posilnila a pozdvihla akademickú obec, ktorej úctu takto
kardinál dal svojou prítomnosťou v našom meste. Nie je to maličkosť. Tým viac, že takýto veľký investičný
projekt sa v najbližších rokoch na KU zrejme nezopakuje.
Teším sa z ďalších úspechov Katolíckej univerzity v minulom roku 2013: prvý technicko-prírodný objav, kladné
hospodárenie internátov, vzrastanie Poradenského centra na dôležitosti, úspešné prednášky Kolégia KU,
organizovanie konferencie Uninfos, nové zahraničné partnerstvá, posilňovanie spolupráce s Trnavskou
univerzitou. A mnoho iného. Za úspech pokladám každú maličkosť, ktorá je prospešná pre študenta či pedagóga
KU, každý drobný úspech, nový poznatok, zaujímavé zistenie, publikačný prírastok. Čokoľvek, čo slúži dobru a
rozvoju.
Žiaľ, rok 2013 nebol len rokom úspechov a pozitívnych správ. Preto musel pri otvorení akademického roka
konštatovať aj veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober: „Tak veľmi nám v dnešných časoch chýba pokora – a to
aj na našej Katolíckej univerzite! Pritom v celom serióznom akademickom i cirkevnom prostredí vidíme, že
velikáni v oblasti ducha a intelektu vynikajú práve touto čnosťou. Pokoj, ľudskosť, skromnosť, dobrota srdca
a pokora sú vlastnosti, ktoré ich charakterizujú.“ Slová veľkého kancelára KU netreba ďalej komentovať, preto
spolu s ním si prajem (nielen) pre rok 2014 pre nás všetkých: „Kristus musí rásť, hoci by z nás malo ubudnúť!“
Na tomto mieste treba pripomenúť práve konštitúciu EX CORDE ECCLESIAE, ktorá v článku 21 priam vyzýva
tvoriť a budovať Kristom presiaknuté spoločenstvo. A nesmú to byť len slová! Veď čítame, že „prameň jej jednoty
vychádza z oddanosti pravde, vysokého oceňovania ľudskej hodnoty a nakoniec z osoby a posolstva Krista, ktoré
dáva tejto inštitúcii vlastnú kvalitu. Na základe tohto vzoru je univerzitné spoločenstvo preniknuté duchom
slobody a lásky a vyznačuje sa vzájomnou úctou, čestným dialógom a ochranou práv každého jednotlivca.“
Ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, v súlade s článkom 24 apoštolskej konštitúcie EX CORDE
ECCLESIAE, rázne vyzývam: „Zodpovední vedúci a správcovia katolíckej univerzity musia trvale podporovať
rozvoj univerzity a univerzitného spoločenstva riadnym plnením povinností v duchu služby.“
Spoločnými silami sa KU darí budovať si dobré meno. Preto je dôležité veľmi citlivo dbať, aby neuváženými
krokmi či nesprávne mienenou snahou neutrpelo dobré meno KU. Každé dobré meno sa ťažko buduje a ľahko
stráca. Na to by mal pamätať nielen každý študent, ale aj každý pedagóg a zamestnanec jedinej katolíckej
univerzity na Slovensku.
V novom roku 2014 prajem Katolíckej univerzite v Ružomberku, jej akademickej obci, jej priateľom
a podporovateľom, len to najlepšie, samé úspechy a dosahovanie najvyšších kvalít!
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
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 2012/2013 študovalo 7 037
študentov, 4 528 v dennej a 2 509 v externej forme štúdia, vrátane 401 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), Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE)
a Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE). Na valnom zhromaždení FUCE, ktoré sa konalo
v máji 2013 na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme do vedenia Európskej federácie katolíckych
univerzít zvolili rektora KU, prof. Tadeusza Zasȩpu, PhD. Ako člen rady federácie bude pôsobiť najbližšie tri
roky.
Univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu 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 2013 univerzita pokračovala v upevňovaní a nadväzovaní partnerstiev, uzavrela ďalšie dohody
o spolupráci a výmene študentov s cieľom podporovať ich intelektuálny, profesionálny a osobnostný rast.

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

HISTÓRIA
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí
biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého
riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja
TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej
univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU
a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta
KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu
vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou
s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 10/2001), jeho nástupcom 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) a terajším rektorom je teológ a žurnalista
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 - )

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.
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013
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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
ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa
učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach
a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu
v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku
nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže
rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou
a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
VÍZIA (AKÍ CHCEME BYŤ V ROKU 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií.

1.1 Vedenie
Vedenie KU vo funkčnom období rektora 2012-2016
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.
druhé funkčné obdobie;
poverená od 02.07.2012, vymenovaná od 06.12.2012

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.
prvé funkčné obdobie;
poverený od 01.09.2012, vymenovaný od 06.12.2012

Kvestorka

Ing. Anna JURČOVÁ

1.2

Akademický senát

Predseda AS KU

Ing. Richard KEREKEŠ, PhD.
prvé funkčné obdobie; predseda od 11.11.2011 do 15.09.2013
PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; predseda od 10.12.2013 do 10.11.2015

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; od 19.11.2013 do 10.12.2013
PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; podpredsedníčka od 11.11.2011 do 19.11.2013

Podpredseda AS KU – študentská časť

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

Tajomník AS KU

ScSLic., PhDr. Andrea BOŽEKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; tajomníčka od 11.11.2011 do 10.11.2015

Členovia za Pedagogickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

Členovia za Filozofickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.
štvrté funkčné obdobie; člen AS od 27.10.2002 do 10.11.2015
doc. PaedDr. Peter KRŠKA, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 17.12.2012 do 16.09.2013
JUDr. Juraj ČECH, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2015
PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 08.10.2013 do 10.11.2015
Mgr. Dominika PAŽÍTKOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Mgr. Miroslav ZAJAC
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
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 ANTOLOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Mgr.Matúš DEMKO
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 28.08.2013
Mgr. Martin NOSÁL
prvé funkčné obdobie; člen AS od 16.10.2013 do 10.11.2015
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Členovia za Teologickú fakultu KU:
zamestnanecká časť

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 10.11.2015
PhDr. Ján PRAMUKA, PhD.
tretie funkčné obdobie; člen AS od 04.11.2004 do 10.11.2015
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 10.11.2015
ThDr. PaeDr. Mária DUCHOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 06.11.2013 do 10.11.2015

študentská časť

Mathias GOČÍK
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
ThLic. PaedDr. Lucia BABJAKOVÁ GÁLLOVÁ
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU:
zamestnanecká časť

študentská časť

1.3

doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH
tretie funkčné obdobie; člen AS od 10.11.2005 do 10.11.2015
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 01.08.2013
PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.
druhé funkčné obdobie; člen AS od 08.12.2009 do 10.11.2015
PhDr. Bc. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD.
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 17.09.2013
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
Viktor MYDLO
prvé funkčné obdobie; člen AS od 11.11.2011 do 10.11.2015
Martin GÁBOR
prvé funkčné obdobie; člen AS od 30.10.2013 do 30.10.2017

Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady KU 2012 - 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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prof. Tadeusz ZASĘPA, PhD., predseda VR KU (KU FF) – žurnalistika; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
prof. Peter OLEKŠÁK, PhD., podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky; člen VR od
10.10.2012 do 30.06.2016
doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc. – biológia a ekológia; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
doc. PhDr. Jiří DAN, CSc. – psychológia; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. – didaktika náboženskej výchovy; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. ThDr. Ján DUDA, PhD. – kánonické právo; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – katolícka teológia (cirkevné dejiny); člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. – pedagogika; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika; člen VR od
10.10.2012 do 30.06.2016
doc. Marian KUNA, PhD. – filozofia; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. – ošetrovateľstvo; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
doc. Róbert LAPKO, Th.D. et PhD. – katolícka teológia (biblická teológia)/žurnalistika; člen VR od
10.10.2012 do 30.06.2016
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. – verejné zdravotníctvo; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr. – história; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. PhDr. Jozef MLACEK, CSc. – slovenský jazyk/žurnalistika; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. Jana MORICOVÁ, PhD. – katolícka teológia/religionistika; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD. – sociálna práca; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
doc. RNDr. Nadežda STOLLÁROVÁ, CSc. – biológia; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. – katolícka teológia (biblická teológia); člen VR od 10.10.2012
do 30.06.2016
doc. ThDr. Ján VEĽBACKÝ, PhD. – cirkevná hudba; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. – filozofia; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016

Externí členovia
1.

J.E. Bernard BOBER, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár KU; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
2. J.E. prof. Cyril VASIĽ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Rím – východné cirkevné
právo; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
3. J.E. ThDr. Štefan SEČKA, PhD., spišský diecézny biskup - katolícka teológia (katechetika); člen VR od
10.10.2012 do 30.06.2016
4. J.E. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD., UK Bratislava - história; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
5. prof. Antoni DĘBIŃSKI, rektor Katolíckej univerzity JPII v Lubline - právo; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
6. prof. Stanislaw DZIEKOŃSKI, rektor Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave –
katechetika; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016
7. prof. JUDr. Marek ŠMÍD, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
8. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove - geografia; člen VR od
10.10.2012 do 30.06.2016
9. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c, SAV Bratislava – elektrotechnika; člen VR od 10.10.2012 do
30.6.2016
10. prof. RNDr. Jozef ĎURČEK, CSc., emeritný rektor a profesor KU - fyzika; člen VR od 10.10.2012 do
30.06.2016
11. prof. Dr. Phil. Emília HRABOVEC, UK Bratislava - história; člen VR od 10.10.2012 do 30.06.2016

1.4

Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárne komisie pracujú na fakultách univerzity.

1.5
Fakulty

Súčasti univerzity
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
dekan: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU
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
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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.
ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Riaditeľ: Ing. Emil JAMRICH
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA
Riaditeľka: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
SPRÁVA BUDOV
Riaditeľka: Ing. Danka ŽAKAROVSKÁ
KATOLÍCKE BIBLICKÉ DIELO KU
Riaditeľ: SSLic. ThDr. Peter JUHÁS
PRÁVNICKÝ INŠTITÚT KU
Poverený riaditeľ inštitútu: JCDr. Jozef MARČIN, PhD.

1.6

Správna rada

Predseda
J. E. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
predseda od 28.05.2011 do 24.05.2013, prvé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 10.03.2009 do
09.03.2015, RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup
Podpredseda
Ing. Michal SLAŠŤAN
podpredseda od 28.05.2011, druhé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 17.04.2008 do 16.04.2014,
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok
Členovia navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.

J. E. Mons. ThDr. Ján BABJAK, SJ, PhD.
predseda SR KU do 27.05.2011, prvé funkčné obdobie, za člena SR KU vymenovaný od 23.07.2008 do
09.03.2015, GK Biskupstvo Prešov/arcibiskup – metropolita

2.

Ing. Michal SLAŠŤAN
Mestské lesy, s. r. o., Ružomberok
Ing. Igor VIDA
Tatra banka, a.s./predseda predstavenstva
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.
RK Biskupstvo Žilina/diecézny biskup
Ing. Juraj BLANÁR
ŽSK/predseda

3.
4.
5.
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vymenovaný od 17.04.2008 do 16.04.2014
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
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6.

J. E. Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
RK Arcibiskupstvo/diecézny biskup a predseda KBS

Členovia navrhnutí rektorom KU
7.
8.
9.

Mons. Bernard BOBER, veľký kancelár KU
vymenovaný od 05.12.2013 do 04.12.2019
Ing. Ján HUDACKÝ
vymenovaný od 19.04.2013 do 18.04.2019
J. E. Mons. PaedDr. Andrej IMRICH
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
RK biskupstvo Spišské Podhradie/pomocný biskup
10. Mgr. Art. Andrej HRNČIAR
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
Mesto Martin/primátor
11. Ing. Peter JAKUBÍK
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
Johnson Controls Bratislava s.r.o/Accounts Receivable Manager Europe
12. Ing. Ľubomír SIDOR
vymenovaný od 10.03.2009 do 09.03.2015
LSS, s.r.o./konateľ

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

vymenovaný od 18.03.2010 do 17.03.2014

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

vymenovaný od 06.12.2012 do 05.12.2014
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2013
Spracoval: Mgr. Vladimír BUZNA, PhD.
27. januára 2013
Posledná januárová nedeľa bola už tradične venovaná Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Počas nej sa mohli veriaci každoročne modliť
za svoju jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Rozvoj univerzity
mohli podporiť aj finančne, a to aj prostredníctvom zbierky v diecézach,
kde ich miestni biskupi vyhlásili. Výťažok poslúžil na podporu výstavby
novej univerzitnej knižnice. Ľudia v kostoloch si mohli vypočuť aj list
rektora KU, v ktorom sa zameriava na poslanie katolíckej univerzity v
súčasnej spoločnosti.
20. februára 2013
Možnostiam ďalšej, užšej spolupráce sa venovalo rokovanie vedení
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Trnavskej univerzity v Trnave,
ktoré sa konalo v stredu 20. februára 2013 v Sieni rektorov rektorátu
KU. V programe stretnutia nechýbali témy vzájomnej spolupráce pri
riešení spoločných vedeckých projektov a pri výmene zamestnancov
KU a TU v jednotlivých komisiách a radách univerzity. Dôležitú časť
rokovania tvorila diskusia o kritériách akreditácie študijných
programov, pre habilitačné a inauguračné konanie, kritériách začlenenia
vysokej školy v procese komplexnej akreditácie a kritériách kvality používaných pre hodnotenie vzdelávania
a výskumu na oboch univerzitách.
22. februára 2013
Spiritualita práce bola hlavnou témou duchovnej obnovy, ktorá sa
konala na Katolíckej univerzite v Ružomberku pre zamestnancov
rektorátu a súčastí KU. Účastníci si pod vedením pátra Františka Kovaľa
SJ, riaditeľa a špirituála Kolégia KU, vypočuli úvahy nad miestom práce
v živote človeka z teologického hľadiska so zameraním sa na
pracujúceho Boha Otca – Stvoriteľa, na pracujúceho Ježiša Krista –
Spasiteľa, na pracujúce spoločenstvo veriacich, na Nedeľu – deň Pánov
a na prežívanie voľného času. Duchovnú obnovu zavŕšila spoločná
bohoslužba v jezuitskom Kostole povýšenia sv. kríža v Ružomberku,
ktorú celebroval prorektor KU doc. Róbert Lapko a koncelebrovali
František Kovaľ a prorektor KU doc. Ján Veľbacký.
4. marca 2013
Katolícka univerzita v Ružomberku zverejnila svoj Dlhodobý zámer na roky 2012 - 2017. Jeho cieľom je stanoviť
ciele, stratégie a úlohy ako dosiahnuť excelentnosť univerzity, ktorá prihliada aj na výkonnosť a efektivitu,
potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky. Dlhodobý zámer tvorí päť kapitol – 1. Premeny
kontextu, 2. Štúdium, 3. Výskum, 4. Univerzita a sieť spoločenských vzťahov a 5. Podporné procesy. Každá
kapitola sa venuje osobitným oblastiam pedagogickej, vedeckej, výskumnej a administratívnej činnosti
univerzity. Téma tvorby dlhodobého zámeru bola súčasťou rokovaní kolegiálnych orgánov univerzity od
polovice roku 2012. Dokument prerokovala Vedecká rada KU dňa 7. novembra 2012 a Akademický senát KU
schválil dňa 5. februára 2013.
5. marca 2013
Zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku sa spolu s niekoľkými stovkami veriacich zo všetkých diecéz
Slovenska zúčastnili Národnej púte v Ríme, ktorá sa v dňoch od 26. do 28. februára 2013 uskutočňovala pri
príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Účastníci púte absolvovali v Ríme bohatý
program, ktorý zavŕšila generálna audiencia pápeža Benedikta XVI., na ktorej sa po svojej abdikácii naposledy
rozlúčil s veriacimi z celého sveta.
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18. marca 2013
Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku otvorilo od aj nového
akademického roka svoje brány. Vychádza zo samotného poslania KU,
ktorým je formovanie mysle a srdca: v duchu katolíckej morálnej,
intelektuálnej a akademickej tradície poskytovať univerzitné vzdelávanie
a výchovu a integrálne rozvíjať človeka pre dobro celej spoločnosti.
„Duchovný život a formácia v prostredí komunity za sprevádzania
skúsenými duchovnými vodcami je osvedčeným spôsobom – takzvané
know-how Cirkvi, vďaka ktorému vyrástli mnohé veľké osobnosti
schopné odovzdávať svetu evanjeliové posolstvo,“ povedal košický
arcibiskup a veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober na slávnosti Veni Sancte v septembri 2012, keď Kolégium
KU začalo svoj pilotný ročník. Projekt kolégia sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť
univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné
osobnosti, ktoré sú schopné múdrosťou a cnostným životom svedčiť o pravde, dobre a kráse.
17. apríla 2013
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študujú viacerí študenti so
zrakovým či iným zdravotným postihnutím. Univerzita chce vytvárať
rovnaké podmienky pre štúdium študentom so špecifickými potrebami,
preto jej rektor prof. Tadeusz Zasȩpa vydal smernicu, ktorou sa upravujú
podmienky uchádzačov so špecifickými potrebami pri prijímacom
konaní a podmienky študentov so špecifickými potrebami počas štúdia
na KU. Pre zamestnancov KU smernica ustanovuje okrem iného aj to, ako
vytvoriť zodpovedajúce podmienky štúdia či ako vytvoriť prístupné
akademické prostredie pre týchto študentov. Pre uchádzačov a študentov
so špecifickými potrebami upravuje zase to, aké podmienky musia títo uchádzači a študenti splniť, aby im škola
mohla poskytnúť podporné služby. Hlavnou podmienkou je skutočnosť, aby poskytované služby a prípadné
ďalšie aktivity realizované s cieľom sprístupnenia štúdia neznižovali študijné požiadavky na študentov so
špecifickými potrebami.
19. apríla 2013
Univerzitné štúdium so sebou prináša mnohé príležitosti, vďaka ktorým
sa poslucháči môžu istý čas vzdelávať aj v zahraničí. Program Erasmus,
ktorý vysokoškolákov posiela do sveta, aby tam študovali alebo pracovali
vo svojom odbore, je najobľúbenejším projektom pre zahraničné pobyty.
Umožňuje im lepšie sa pripraviť na svoje budúce povolanie a získať
skúsenosti v medzinárodnom prostredí. Rok vopred sa záujemcovia o
Erasmus pobyty uchádzajú o pridelenie štipendia. Prvýkrát v histórii
Katolíckej univerzity v Ružomberku počet uchádzačov o mobilitu za
účelom štúdia, nielen dosiahol, ale aj prekročil hranicu 100 prihlášok.
Poslucháči si volili z pestrej ponuky vysokoškolských inštitúcii a zaujímavých krajín. Vybraní uchádzači
získavajú finančný príspevok, ktorý im pomôže pokryť náklady spojené s pobytom. Mobility sa uskutočnia v
priebehu ďalšieho akademického roka. KU aktuálne spolupracuje so 107 univerzitami, pričom Oddelenie pre
zahraničné vzťahy a mobility KU rokuje s ďalšími potenciálnymi partnermi.
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14. mája 2013
Prvého dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
docenta Imricha
Vaška ocenili Cenou
Andreja
Radlinského
in
memoriam. Ocenenie Rady KBS pre spoločenské komunikačné
prostriedky, ktoré prevzal jeho syn Andrej Vaško, získal za celoživotnú
prácu pre rozvoj katolíckych médií. Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. je
známy ako esejista, editor, básnik, autor scenárov a kultúrny organizátor.
Stal sa prvým dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v
Ružomberku, túto funkciu zastával v rokoch 2001-2007. Na fakulte založil
Vedecký ústav Ladislava Hanusa – k Hanusovi ako významnej osobnosti
slovenského duchovného, národného a vedeckého života mal blízko aj
tým, že osobne podporoval kresťanskú akademickú formáciu
v Spoločenstve Ladislava Hanusa. Rodák z Ondrašoviec, kde sa narodil v roku 1936, zomrel 9. februára 2010.
Cenu Andreja Radlinského udeľuje Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky z príležitosti mediálnej
nedele. Zámerom udeľovania tohto ocenenia je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa
význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svojimi dielami, či svojou činnosťou
pravdivo a v duchu kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií.
23. mája 2013
Dve tretiny Ružomberčanov súhlasia s tvrdením, že Katolícka univerzita
priaznivo ovplyvňuje život v meste a regióne. Vyplýva to z anonymného
internetového dotazníka, ktorý zverejnila KU na svojej webstránke a
rozličných sociálnych sieťach. Zúčastnilo sa ho až 269 účastníkov:
študentov, pedagógov, priateľov KU i obyvateľov Ružomberka. Cieľom
bolo zistiť vnímanie univerzity občanmi mesta a regiónu. Z dotazníka
vyplýva, že respondenti akceptujú zodpovedné správanie sa KU k
svojmu okoliu a životnému prostrediu (87 %). Taktiež vnímajú priaznivý
vplyv školy nielen na mesto a región (83 %), ale aj na miestnu ekonomiku (85 %); oceňujú zodpovedné správanie
sa KU pri riešení problémov Ružomberka a okolia (62 %). Viac ako dve tretiny respondentov súhlasia so
stanoviskom, že Katolícka univerzita vo svojich činnostiach pôsobí otvorene, eticky a transparentne. Čo by mohla
KU zlepšiť? Respondenti navrhujú organizovať akademické podujatie v meste pre verejnosť, vybudovať športový
areál, realizovať ekologické aktivity či viac zapájať študentov do diania. Spomedzi nedávnych udalostí účastníci
internetového dotazníka zaregistrovali najmä výstavbu novej univerzitnej knižnice. Pozitívne ohlasy získali
školské médiá, Kolégium KU alebo podujatie Objatie ruší zajatie.
26. mája 2013
Rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasȩpu zvolili do
vedenia Európskej federácie katolíckych univerzít (Fédération des universités
catholiques Européennes – FUCE), kde ako člen rady FUCE bude pôsobiť
najbližšie tri roky. Rozhodli o tom členovia valného zhromaždenia FUCE, ktoré
sa konalo od 24. do 25. mája 2013 na Libera Università Maria Ss. Assunta
(LUMSA) v Ríme. Jeho súčasťou bola aj medzinárodná konferencia s témou
Projekt Európy zajtrajšia: úloha katolíckych univerzít. Oboch udalostí sa
zúčastnili aj zástupcovia vedenia KU na čele s rektorom. Profesora Michela
Scheuera z L’Université de Namur v Belgicku po sobotnom valnom
zhromaždení vo funkcii prezidenta FUCE vystriedal na trojročné obdobie rektor
Katolíckej univerzity vo francúzskom Lyone prof. Thierry Magnin. V novej
šesťčlennej rade budú okrem rektora KU prof. Tadeusza Zasȩpu pôsobiť prof.
Władysław Zuziak, rektor Pontifikálnej univerzity Jána Pavla II. v Krakove,
prof. Marceliano Arranz Rodrigo, rektor Pontifikálnej univerzity v španielskej Salamanke, prof. Thérèse Lebrun,
rektorka Katolíckej univerzity v Lille vo Francúzsku, Mgr Camille Moubarak, rektor Univerzity La Sagesse v
Libanone a Andrea Ciampani, profesor na LUMSA v Ríme.
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28. júna 2013
Docentka MUDr. Anna Lesňáková, PhD. bude novou dekankou Fakulty
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na štvorročné obdobie
ju do funkcie zvolil Akademický senát FZ KU na svojom 3. rokovaní v
utorok 11. júna 2013. Dôveru jej prejavilo deväť z prítomných 12 členov
senátu. Kandidátku na dekanku FZ KU už v zmysle Štatútu FZ KU potvrdil
veľký kancelár KU, košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober
dňa 12. júna 2013. Novú dekanku, ktorej funkčné obdobie začalo 1. augusta
2013, vymenoval do funkcie rektor KU prof. Tadeusz Zasȩpa v piatok 28.
júna 2013. Pri tejto príležitosti udelil rektor Veľkú striebornú medailu
KU prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc. ako ocenenie za jeho zásluhy pri vzniku Fakulty zdravotníctva KU,
ktorej bol dekanom v rokoch 2005-2009 a 2009-2013, za osobnú angažovanosť pri jej ďalšom rozvoji a za
dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť.
21. augusta 2013
Katolíckej univerzite v Ružomberku boli dňa 12. augusta 2013 ministrom školstva SR priznané práva udeľovať
akademické tituly v bakalárskom študijnom programe právo v dennej a externej forme, v magisterskom
programe kánonické právo v dennej a externej forme a v doktorandskom (PhD.) študijnom programe kánonické
právo v dennej a externej forme. Absolventi bakalárskeho študijného programu právo okrem možnosti
pokračovať v magisterskom a doktorandskom vzdelávaní, získajú po skončení štúdia zodpovedajúce vedomosti
z problematiky teórie práva, orientujú sa v uplatňovaní zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Uplatnenie
nájdu vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych a súkromných inštitúciách. Absolventi
študijného programu kanonické právo na KU sa uplatnia v cirkevnom súdnictve alebo cirkevnej administratíve.
Otvárajú sa im možnosti pracovať v profesiách ako cirkevný advokát, cirkevný notár, cirkevný sudca, cirkevný
sekretár a v iných. Za integrovaním nového študijného odboru kánonické právo do slovenského vysokoškolského
vzdelávania stojí práve KU, ktorá požiadala o jeho zaradenie do sústavy študijných odborov v Slovenskej
republike, čo Akreditačná komisia odsúhlasila v júli 2012. Následne, dňa 27. augusta 2012 Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR schválilo zmenu sústavy slovenských študijných odborov. Nové študijné programy
sa budú realizovať na Právnickom inštitúte KU, ktorého činnosť by mala byť zavŕšená vznikom novej Právnickej
fakulty KU. Bližšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke http://pravo.ku.sk.
25. septembra 2013
Slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte a zasadaním vedeckých rád sa
začal v stredu 25. septembra 2013 v poradí už štrnásty akademický rok na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jej rektor prof. Tadeusz Zasępa
povzbudil študentov a pedagógov nebáť sa nových dní a nových výziev,
ktoré pred nimi stoja: a teda aj nového akademického roka. „Všetko to, čo
vám do života prinesie, nech vám slúži na dobro a budovanie. Zajtrajší
deň vždy znamená výzvu, ktorá nás ale nemá zdolať a pokoriť, ale má nás
niečomu naučiť a v niečom zmeniť k lepšiemu,“ uviedol vo svojom
príhovore. KU pri príležitosti začiatku nového akademického roka udelila
čestný titul doctor honoris causa Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, ktorý je prefektom Kongregácie pre
katolícku výchovu. „Ako Cirkev sme tu pre chudobných, utrápených, zranených. Vy ich stretávate, keď
navštevujete školy a univerzity po celom svete. Vy viete najlepšie, že okrem vzdelania oni potrebujú lásku.
Ukazujete nám to svojím postojom a spôsobom jednoduchého života a služby,“ vyhlásil o kardinálovi
Grocholewskom rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.
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25. septembra 2013

Katolícka univerzita v Ružomberku má od stredy 25. septembra 2013 novú univerzitnú knižnicu. Sprístupnila ju
študentom, pedagógom i širokej verejnosti za účasti prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu a čerstvého
doktora honoris causa KU Zenona kardinála Grocholewského a ďalších významných hostí. Výstavbu sa podarilo
dokončiť po 869 dňoch, ktoré prebehli od posviacky základného kameňa 11. mája 2011 až po otvorenie. „Stavali
sme knižnicu nielen pre prítomnosť, ale aj pre budúcnosť, kde sa zmestí oveľa viac kníh a kde budeme môcť
konečne umiestniť knižné dary, ktoré máme prisľúbené,“ uvádza koordinátor celého procesu výstavby prof. Peter
Olekšák. Architektonický návrh a štúdiu vypracovali Ing. Ján Potoma, Ing. arch. Stanislav Šutvaj a Mgr. Art.
Matúš Bišťan. Železobetónový skelet nadväzuje na súčasný areál univerzity. „Veľa prvkov v interiéri ostane
z pohľadového betónu, z nehrdzavejúcej ocele a zo skla. Tým, že knižnica má otvorený charakter, nechceli sme
reálne pravdivé materiály prekrývať náhradami, stierkami alebo obalovými materiálmi. Pomerne asketická
konštrukcia má svoj význam. Predpokladáme, že materiály budú pekné také, aké budú. Bol to zámer,“ informuje
architekt Stanislav Šutvaj z ateliéru A02. „Verím, že tu študenti nájdu svoje miesto a budú tu chcieť chodiť.
Priestor, ktorý dostanú k dispozícii, je pre mladého človeka naprojektovaný dobre. Nesie v sebe pozitívnu
myšlienku,“ dopĺňa Stanislav Šutvaj. O výstavbe Univerzitnej knižnice KU sa diskutovalo takmer desaťročie, už
od vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2000. Vykročením bola urbanistická súťaž v roku 2006
vyhlásená aj na podnet vtedajšieho dekana Filozofickej fakulty KU doc. Imricha Vaška. Konkrétny plán
vybudovať novú univerzitnú knižnicu verejne pred akademickou obcou v apríli 2008 prezentoval rektor KU prof.
Tadeusz Zasępa. Myšlienka vyplynula z nevyhnutnej potreby zabezpečiť pedagógom a študentom univerzity
modernú knižnicu, ktorá by zodpovedala požiadavkám doby. Jej súčasťou, okrem rozsiahlych knižničných
priestorov sústredených na štyroch podlažiach, je univerzitný archív, prednáškové, galerijné priestory, ktoré
budú môcť využívať umelci na prezentovanie svojej tvorby, priestory na organizovanie kultúrnych a
spoločenských podujatí, tiché študovne, oddelenie vzácnych výtlačkov, súčasťou knižnice bude aj kaviareň a
kníhkupectvo. Investícia do stavebných prác bez prípravných prác a zariadenia budovy dosiahla 8,9 milióna eur.
Výstavba novej Univerzitnej knižnice KU bola financovaná z darov drobných aj významných darcov a
spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie. Z projektu EÚ s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a
vzdelávacej infraštruktúry KU (ITMS 26250120035) bolo na účely výstavby knižnice vyčlenených 2,7 milióna
EUR, projekt s názvom Dostavba a vybavenie budovy UK KU (ITMS 26250120051) podporil výstavbu sumou 2,8
milióna EUR. V súčasnosti je ešte potrebné získať jeden milión eur na úhradu stavebných prác a zariadenia
budovy. „Prostriedky budú použité na vnútorné vybavenie, ktoré zatiaľ ešte chýba. Ale verím, že za podpory
našich dobrodincov sa aj tento cieľ podarí naplniť,“ uvádza Peter Olekšák.
21. októbra 2013
Významný objav sa podaril pracovníkovi Katolíckej univerzity
v Ružomberku z Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty.
Environmentalista, ekológ, pedagóg a výskumník doc. Ing. Jaroslav
Demko, CSc. vynašiel technické riešenie, ktoré zvyšuje energetické
parametre biomasy. Ide vôbec o prvý objav na KU. Biomasa je biologický
materiál, ktorej súčasťou je aj rastlinná biomasa, takzvaná fytomasa. Práve
tu sa zamerala pozornosť docenta Jaroslava Demka. „Doterajšie výskumy
v tejto oblasti boli zväčša orientované len na získavanie objemu biomasy –
teda len aby toho bolo kvantum, aby sa zvyšovalo množstvo dopestované
na jednotku plochy,“ hovorí docent Demko. „Môj výskum nešiel touto cestou, po hmotnosti, ale po kvalite, po
vnútornej stránke biomasy, aby mala čo najlepšie energetické parametre, akými sú spaľovacie teplo
a výhrevnosť.“ Ak by sme jeho výsledky uviedli na konkrétnom príklade, tak aby aj obyčajná drevená trieska,
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briketa či peletka „sálala“ viac tepla. Vo svojom výskume Jaroslav Demko využíval stimulátory na to, aby
biomasa dosiahla viac makroergických, teda vysokoenergetických látok. Výnimočnosť objavu spočíva tiež v tom,
že energeticky modifikovaná biomasa je produktom fotosyntézy. „Fotosyntéza je najrozšírenejšou chemickou
a fotochemickou reakciou, je to reakcia, ktorá nám akumuluje a „odkladá“ energiu slnka – energiu slnečného
žiarenia. Biológovia sú skeptickí pri jej regulovaní, avšak pri možnosti vyriešenia riadenia fotosyntézy, a to
najmä zvýšenia využitia slnečného žiarenia rastlinami, dokážeme vyriešiť mnohé problémy. Nebojím sa povedať,
že by to pomohlo vyriešiť energetické problémy ľudstva, ako aj problém hladu vo svete,“ hovorí Demko.
7. novembra 2013
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
je
v celoslovenskom meradle najúspešnejšou fakultou v počte získaných
zahraničných grantov. Vo finančnom objeme grantov zo zahraničia patrí
medzi päť najúspešnejších fakúlt na Slovensku. V hodnotenom období
rokov 2009 až 2012 získala 27 zahraničných grantov v oblasti výskumu
a vývoja v celkovom objeme 636 304,23 eur. Špecifikom je, že fakulta
nemala ani jeden zahraničný grant z Európskej únie, ale špecializovala sa
na granty financované menšími programami a nadáciami z Európy
a USA. Konštatuje to Súhrnná správa o výsledku kontroly financovania
vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách, ktorú
v minulých dňoch zverejnil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR). Pracovníci NKÚ SR vykonali v prvom
polroku 2013 kontrolu výkonnosti 19 vybraných fakúlt verejných vysokých škôl na Slovensku, ktorej cieľom bolo
preveriť financovanie vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách
a univerzitách. Z celkového počtu hodnotených 19 fakúlt prvých päť, medzi ktorými je aj FF KU, dokázalo
pokryť 67 % počtu všetkých získaných projektov zo zahraničia. Rovnako päť fakúlt - Materiálovotechnologická
fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave, Ekonomická fakulta TU Košice, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a Filozofická fakulta KU Ružomberok, dokázalo
pokryť 86 % finančného objemu 14 866 011,84 EUR zo všetkých zahraničných grantov 19 hodnotených fakúlt.
27. novembra 2013
Katolícka univerzita v Ružomberku a jej fakulty obhájili svoj kvalitatívny rast aj v roku 2012. Vyplýva to z
aktuálneho Hodnotenia fakúlt vysokých škôl 2013 - Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania
ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré v stredu, 27. novembra 2013
predstavila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). KU a jej štyri fakulty boli posudzované v
skupine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske vedy. Filozofická fakulta KU sa v skupine fakúlt so
zameraním na filozofické vedy umiestnila na štvrtom mieste s hodnotením 59,1 bodov, čím potvrdila svoje
minuloročné umiestnenie. Najlepšie hodnotenie dosiahla v grantovej úspešnosti, čo si osobitne v správe všimla aj
ARRA, keď konštatuje: „Viaceré fakulty si tiež bodovo pohoršili pri indikátoroch grantovej úspešnosti, to je ale
spôsobené skôr výrazným zvýšením zahraničných grantov pre Filozofickú fakultu KU, čím sa dramaticky
navýšila referenčná hodnota s ktorou boli ostatné fakulty porovnávané.“ Pedagogická fakulta KU s hodnotením
49,4 bodov skončila šiesta v poradí v skupine pedagogické vedy a v tabuľke si polepšia o dve miesta oproti
ôsmemu miestu v minulom roku. Podľa správy ARRA je za zlepšením získanie väčšieho množstva zahraničných
grantov. Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na piatom mieste s 45,4 bodmi. „Vo
všeobecnosti u tejto skupiny fakúlt pretrváva trend poklesu záujmu o štúdium, ktoré už tak dosahuje veľmi nízke
hodnoty. Na solídnej úrovni sa záujem udržiava len na Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU, za ktorou sa
ešte mierne doťahujú Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU a Teologická fakulta KU. Ostatné fakulty sa už ale
pohybujú v extrémne nízkych hodnotách záujmu o štúdium,“ hodnotí ARRA. Fakulta zdravotníctva KU s
priemerným bodovým hodnotením 33,7 sa v skupine lekárske vedy posunula z minuloročného deviateho na
siedme miesto v rebríčku.
Podrobnejšie správy o uvedených udalostiach a ďalších významných podujatiach na KU a jej fakultách sa nachádzajú na
internetovej stránke KU: www.ku.sk a na stránkach fakúlt Pedagogická fakulta KU (www.pf.ku.sk), Filozofická
fakulta KU (www.ff.ku.sk), Teologická fakulta KU (www.tf.ku.sk) a Fakulta zdravotníctva KU (www.fz.ku.sk).
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ
Spracovala: Ing. Oľga PATOPRSTÁ

3.1

Študijné odbory a programy

Katolícka univerzita poskytovala v roku 2013 vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, spravidla v obidvoch
formách štúdia. Vo všetkých študijných programoch sa výučba uskutočňovala v slovenskom jazyku. V študijných
programoch, ktoré pripravovali predovšetkým budúcich učiteľov cudzích jazykov, sa výučba uskutočňovala aj
v anglickom, nemeckom, talianskom a ruskom jazyku.
Ako vyplýva z tabuľky č. 15 prílohy k VS, najväčší počet akreditovaných študijných programov (56, tzn. 51,85 %)
ponúkaných k 01.09.2013 bol v prvom stupni štúdia. V druhom stupni štúdia bolo ponúkaných akreditovaných
študijných programov 40. Na dvoch miestach štúdia (Košice, Spišská Kapitula) sa uskutočňoval študijný program
Katolícka teológia v spojenom prvom a druhom stupni. Univerzita ponúkala celkovo 12 doktorandských
študijných programov (11,1 % z celkového počtu študijných programov).
V roku 2013 TF KU získala právo uskutočňovať nový bakalársky študijný program etické a sociálno-kultúrne štúdiá
v študijnom odbore etika v dennej forme štúdia. PF KU získala právo uskutočňovať nový magisterský študijný
program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca v dennej a externej forme a nový
doktorandský študijný program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca v dennej
a externej forme. KU v Ružomberku získala právo uskutočňovať nový bakalársky študijný program
právo, magisterský študijný program kánonické právo a doktorandský študijný program kánonické právo
v obidvoch formách štúdia.
Ako vyplýva z tabuľky č. 16 prílohy k VS, v roku 2013 sa na PF KU skončila platnosť priznaných práv v troch
bakalárskych študijných programoch: učiteľstvo fyziky (v kombinácii), učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo
náboženskej výchovy. Pozastavené práva boli v dvoch bakalárskych študijných programoch: učiteľstvo chémie (v
kombinácii) (PF KU), manažment (PF KU - detašované pracovisko v Poprade) a v dvoch magisterských študijných
programoch: manažment (PF KU – detašované pracovisko v Poprade), špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých (PF KU). Na FF KU bolo pozastavené právo v doktorandskom študijnom programe teória a dejiny
žurnalistiky.
Katolícka univerzita, podobne ako v minulých 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 k VS), v roku 2013 v prvom stupni štúdia mala
KU akreditované 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),
právo (3.4.1). V porovnaní s rokom 2012 sa teda zvýšil počet študijných odborov.
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 umelecko-výchovných a výchovných
predmetov (1.1.3), predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), špeciálna pedagogika (1.1.6), filozofia (2.1.1),
história (2.1.7), katolícka teológia (2.1.13), žurnalistika (3.2.1), psychológia (3.1.9), sociálna práca (3.1.14),
manažment (3.3.15), ošetrovateľstvo (7.4.1), pôrodná asistencia (7.4.4), kánonické právo (3.4.12). 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.
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V treťom stupni štúdia mala KU akreditované študijné programy v 8 študijných odboroch (porov. tabuľka č. 15
prílohy k VS). 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),
kánonické právo (3.4.12).
Z hľadiska vývoja počtu študentov (porov. tabuľka 1a prílohy k VS) od roku 2008 do roku 2010 pretrvávala
tendencia znižovania ich počtu. Po miernom zvýšení v roku 2011 znovu nastal pokles celkového počtu študentov
na KU. Pokiaľ ide o vývoj počtu študentov z hľadiska formy, od roku 2010 sa každoročne zvyšoval počet
študentov študujúcich v dennej forme, v roku 2013 však nastalo mierne zníženie. V roku 2013 z celkového počtu
6 734 študentov študovalo v dennej forme 4 555 tzn. 67,64 % z celkového počtu.
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Graf 1 Vývoj počtu študentov, stav k 31.10. daného roka
Z analýzy počtu študentov z hľadiska stupňa vyplýva, že od roku 2010 sa každoročne zvyšoval počet študentov
v prvom stupni. V roku 2013 nastalo jeho zníženie. V súčasnosti je to 4376 študentov, čo predstavuje 64,98 %,
z celkového počtu študentov. V porovnaní s rokom 2012 je to o 2,32 % menej. V druhom stupni štúdia študovalo
1 872 študentov, čo prestavuje 27,79 % z celkového počtu študentov. V porovnaní s rokom 2012 nastal mierny
pokles počtu študentov (143) študujúcich v spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona
o vysokých školách. V roku 2013 došlo tiež k výraznému zníženiu počtu doktorandov – v porovnaní s rokom
2012 o 62, z toho 24 v dennej a 38 v externej forme. V súčasnosti na KU študuje 343 doktorandov, z toho 40,1 %
v dennej forme. Od roku 2010 je zaznamenávaný medziročný mierny pokles počtu študentov v treťom stupni
štúdia.
Z celkového počtu študentov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania bolo inej štátnej príslušnosti 160 študentov,
tzn. 2,28 z celkového počtu študentov. (porov. tabuľka č. 1 prílohy k VS), čo predstavuje zvýšenie oproti roku
2012 o 15 študentov. Podobne ako v minulom období medzi cudzincami dominovali občania Poľskej republiky.

3.2

Prijímacie konanie

Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2013 v súlade s podmienkami prijímacieho konania boli na všetky
fakulty KU prijímaní tí uchádzači, ktorí preukázali najlepšie predpoklady pre štúdium zvoleného študijného
programu.
S výnimkou bakalárskych študijných programov uskutočňovaných v externej forme naďalej pretrvával vyšší
záujem o štúdium, ako sú kapacitné možnosti univerzity a ňou stanovený plánovaný počet prijímaných
uchádzačov.
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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 1,38 prihlášky (porov. tabuľka
č. 3a prílohy k VS), čo predstavuje mierne zníženie v porovnaní s minulým akademickým rokom. Pri študijných
programoch druhého stupňa pripadalo na jedno plánované miesto 1,22 prihlášky (porov. tabuľka č. 3b prílohy
k VS), čo predstavuje zvýšenie záujmu v porovnaní s uplynulým rokom, v ktorom to bolo 0,97. Konštatovať
možno tiež zvýšenie záujmu o štúdium v dennej forme štúdia oproti minulému roku. Pretrvávala tendencia
najväčšieho záujmu uchádzačov o štúdium študijných programov z odboru učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy. V celouniverzitnom meradle pri magisterských študijných programoch bol najväčší záujem
o štúdium študijných programov z odboru ekonómia a manažment v externej forme na PF KU, kde pripadali na
jedno plánované miesto 2,1 prihlášky. Ako vyplýva z tabuľky č. 3c, na KU pri doktorandskom štúdiu pripadalo
priemerne 1,5 prihlášky na 1 plánované miesto, čo predstavuje zníženie záujmu v porovnaní s rokom 2012. Pri
študijných programoch tretieho stupňa (porov. tabuľka 3c) pripadal najväčší počet prihlášok (11) na jedno
plánované miesto v študijnom programe z odboru žurnalistika a informácie uskutočňovanom v dennej forme na
Filozofickej fakulte KU.
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Graf 2 Prijímacie konanie na študijné programy v roku 2013
Na základe analýzy počtu zapísaných možno konštatovať, že v študijných programoch prvého stupňa
a v spojenom prvom a druhom stupni sa zapísalo na štúdium 67,87 % z prijatých v dennej forme štúdia
a 67,77 % z uchádzačov prijatých na štúdium v externej forme (porov. tabuľka č. 3a prílohy k VS), čo predstavuje
67,85 % z celkového počtu prijatých uchádzačov. V porovnaní s minulým rokom ide o mierne zvýšenie počtu
zapísaných v dennej forme štúdia a o zníženie počtu zapísaných v externej forme štúdia, celkovo ide o zníženie
počtu zapísaných (v roku 2012 sa zapísalo celkovo 69,92 %).
V druhom stupni štúdia sa zapísalo 88,54 % z prijatých v dennej forme a 87,9 % z prijatých v externej forme
(porov. tabuľka č. 3b prílohy k VS). Predstavovalo to 81,71 % plánovaného počtu prijatých v dennej forme
a 94,4 % plánovaného počtu prijatých v externej forme. V porovnaní s minulým rokom sa v dennej forme štúdia
mierne percentuálne znížil počet zapísaných v porovnaní s počtom prijatých, v externej forme štúdia sa naopak
mierne zvýšil počet zapísaných v porovnaní s počtom prijatých. Na magisterské študijné programy sa celkovo
zapísalo 88,25 % z prijatých uchádzačov. Z celkového počtu prihlášok na magisterské štúdium 80,26 % tvorili
prihlášky absolventov bakalárskeho štúdia na KU (porov. tabuľka 3b prílohy k VS), tzn. oproti minulému roku sa
zvýšilo percentuálne zastúpenie 11,96 %. Pri prvých dvoch stupňoch štúdia získalo nižšie vzdelanie v zahraničí
47 uchádzačov, tzn. 1,91 % zo zapísaných, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako dvojnásobok
minuloročného počtu.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, pri študijných programoch tretieho stupňa sa nezapísali na
štúdium všetci prijatí uchádzači. Pri dennej forme štúdia sa zapísalo 97,3 % prijatých uchádzačov (porov.
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tabuľka č. 3c prílohy k VS), pri externej forme štúdia sa zapísalo 92,16 % prijatých uchádzačov, čo predstavuje
zníženie oproti minulému roku. Spomedzi 143 uchádzačov o doktorandské štúdium 58 (tzn. 40,56 %) absolvovalo
predchádzajúce štúdium na KU. Medzi uchádzačmi bolo 32 záujemcov, (tzn.22,38 %), ktorí získali vzdelanie
druhého stupňa v zahraničí.
Pokiaľ ide o aktivity univerzity, ktoré propagovali štúdium na KU, podobne ako v minulých rokoch sa využívalo
zverejnenie informácií na webovom sídle univerzity a na portáli vysokých škôl. Na stredné školy boli
distribuované informačné letáky o možnostiach štúdia na KU. Osvedčili sa návštevy stredných škôl v okresoch
Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad a Levoča, ktoré uskutočňovali zástupcovia
Fakulty zdravotníctva KU a Pedagogickej fakulty KU. S veľkým záujmom zo strany uchádzačov sa stretol Deň
otvorených dverí, ktorý sa konal na ružomberských fakultách.

3.3

Absolventi

V akademickom roku 2012/2013 riadne ukončilo štúdium 2 422 absolventov (porov. tabuľka č. 2 prílohy k VS).
Znamená to, že oproti minulému akademickému roku, v ktorom ukončilo štúdium 2 406 absolventov, nastalo
mierne zvýšenie. Keďže na Pedagogickej fakulte KU dlhodobo študuje najväčší počet študentov, je pochopiteľné,
že má aj najväčší počet absolventov (1 414), teda 58,38 % z celkového počtu absolventov KU. Podobne ako vlani
bol najnižší počet absolventov na Fakulte zdravotníctva KU (269). Pokiaľ ide o jednotlivé stupne štúdia (porov.
tabuľka č. 2 prílohy k VS), z celkového počtu absolventov úspešne ukončilo bakalárske štúdium 1 388
(57,31 %), magisterské 956 (39,47 %) a doktorandské 78 (3,22 %). Z porovnania percentuálneho rozdelenia
absolventov do jednotlivých stupňov vyplýva, že v porovnaní s akademickým rokom 2011/2012 sa výrazne
zvýšilo zastúpenie absolventov bakalárskeho štúdia (o 16,91 %), naopak znížilo sa percentuálne zastúpenie
absolventov magisterského štúdia (o 16,85 %). Medzi absolventmi KU bolo 40 cudzincov (tzn. 1,65 %
z celkového počtu absolventov), čo zodpovedá dlhodobejšej tendencii mierneho medziročného zvyšovania počtu
absolventov s inou štátnou príslušnosťou.
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Graf 3 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013
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 2013 úspešne ukončilo 95 osôb (porov. tabuľka č. 12 prílohy k VS), čo
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predstavuje zníženie počtu v porovnaní s minulým rokom, v ktorom úspešne absolvovalo rigorózne konanie 101
osôb. Na Filozofickej fakulte KU úspešne ukončilo rigorózne konanie 5 absolventov, na Pedagogickej fakulte KU
66 a na Teologickej fakulte KU 24.
V roku 2013 bolo na obhajobu predložených 2 582 záverečných a rigoróznych prác (porov. tabuľka č. 12 prílohy
k VS), z ktorých bolo úspešne obhájených 2 553, tzn.98,88 % z celkového počtu predložených prác. V porovnaní
s rokom 2012 došlo k percentuálnemu zvýšeniu obhájených prác o 3,54 %. Pokračovalo kontrolovanie originality
všetkých predložených prác prostredníctvom systému pre odhaľovanie plagiátov v centrálnom registri
záverečných prác.

3.4

Ocenenia študentov a motivačné štipendiá

Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri,
štvorručnej hre na klavíri, hre na organe a v sólovom speve boli ocenení 13 študenti Pedagogickej fakulty KU,
ktorí sa umiestnili na prvom (Jozef Gödri, Veronika Balážecová), druhom (Martina Capková, Gabriela Stanková,
Lýdia Dančová, Jana Krajčovičová, Zuzana Fernezová) alebo treťom mieste (Gabriela Stanková, Miriam
Reichlová, Martin Ilko, Martin Ištván, Peter Pekarčík), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Sameliaková, Anaida
Novikas). Na medzinárodnej interpretačnej súťaži Pedagogických fakúlt Českej republiky sa na 1. mieste v hre
na organe umiestnil Martin Ilko a na 3. mieste v hre na klavíri sa umiestnila Gabriela Stanková. Na
medzinárodnej klavírnej súťaži „II. Wiosenne spotkania przy fortepianie“ sa na treťom mieste v štvorručnej
hre na klavíri umiestnili: Gabriela Stanková a Miriam Reichlová. Cenu za interpretáciu skladby B. Martinů získala
Gabriela Stanková.
Na Česko-Slovenskom kole ŠVOČ Katolícku univerzitu v Ružomberku úspešne reprezentoval študent Mgr. Ján
Hruboš z PF KU, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.
Študenti FZ KU sa zúčastnili viacerých súťaží konaných na národnej a medzinárodnej úrovni. Vo Vojenskom
výcvikovom priestore v Lešti sa konala súťaž posádok RLP, RZP a študentov pri riešení hromadných nešťastí,
ktorej sa zúčastnili 8 študenti (Michal Bojnický, Imrich Horňák, Lucia Dufalová, Mária Hricová, Ján Kováč,
Dominik Števaňák, Ivan Fallat, Ján Gál) a umiestnili sa na prvom, druhom, štvrtom a ôsmom mieste. Študenti
bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Michal Bojnický, Imrich Horňák a Ján Kováč
obsadili prvé miesto v súťažiach: „Den první pomoci“ v Ostrave (Česká republika), „Záchranáři“ v Rokytniciach
(Česká republika), „Až na dno“ v Skryje (Česká republika). Michal Bojnický a Ján Kováč sa zúčastnili aj súťaže
„INTER VITAM ET EXITUM“ v Pardubiciach (Česká republika), kde obsadili tretie miesto.
Študent FZ KU Michal Bojnický bol pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenený primátorom mesta
Ružomberok za úspešnú reprezentáciu KU na národnej a medzinárodnej úrovni.
Veľký mediálny ohlas malo medzinárodné cvičenie s názvom „Letisko 2013“, ktoré sa konalo v dňoch 18. –
20.11.2013. Cvičenie bolo venované nácviku záchranných akcií pri hromadnom nešťastí, ktorého účastníkmi boli
aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť.
Na práci v oblasti študentskej záujmovej činnosti sa aktívne podieľali študenti Filozofickej fakulty KU
prostredníctvom rádia Pulz a časopisu Zumag. Študenti doktorandského štúdia sa svojimi vedeckovýskumnými
aktivitami prezentovali prostredníctvom publikačnej činnosti a účasťou na konferenciách.
Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2013 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. 4 Štipendijného poriadku KU bolo z celkového objemu finančných prostriedkov
určených na motivačné štipendiá po odrátaní prostriedkov určených na odborové 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. Motivačné štipendium bolo priznávané študentom v obidvoch formách štúdia.
V roku 2013 bolo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky priznané 54 študentom v celkovej výške
25 766 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zníženie, ktoré súviselo so znížením 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. 7 Štipendijného poriadku KU), sa spája udelenie Ceny rektora KU, ktorá bola v roku
2013 udelená 24 absolventom.
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Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Pedagogická fakulta KU
Bc. Zoltán Benko (Cena rektora KU)
Ľudvika Bugajová (Cena rektora KU)
Bc. Eva Bumberová (Cena rektora KU)
Bc. Jozef Čisarik
Bc. Jaroslav Feranc
Bc. Alžbeta Gerová
Bc. Kristína Halušková (Cena rektora KU)
Zuzana Jacková
Laura Kameníková
Katarína Kavcová
Ján Kamodi
Michal Kentoš
Patrik Korinok
Bc. Boris Lach (Cena rektora KU)
Andrea Lajčáková (Cena rektora KU)
Bc. Katarína Lazárová
Lýdia Migrová
Ján Papik
Júlia Plávková
Bc. Lucia Surová
Filozofická fakulta KU
Bc. Ľuboš Bezeg
Bc. Lucia Briestenská (Cena rektora KU)
Martin Buzna
Tomáš Duník
Pavol Hudák
Veronika Jauschová (Cena rektora KU)
Jakub Krška
Bc. Martin Matušák (Cena rektora KU)

Dominik Selep (Cena rektora KU)
Lívia Šimčeková
Monika Švedová
Paulína Šuľová
Bc. Monika Tatáriková (Cena rektora KU)
Jaroslav Vígh (Cena rektora KU)
Teologická fakulta KU
Tomáš Belá
Bc. Róbert Cár (Cena rektora KU)
Mgr. Lukáš Durkaj (Cena rektora KU)
Mgr. Lukáš Fejerčák (Cena rektora KU)
Bc. Alena Gašparíková
PaedDr. Gabriela Genčúrová
SLLic. Andrej Krivda
Bc. Ľudmila Kroláková (Cena rektora KU)
Mgr. Mária Streberová (Cena rektora KU)
Mgr. Lenka Urbanová (Cena rektora KU)
Fakulta zdravotníctva KU
Michala Baníková (Cena rektora KU)
Dominika Hlušeková (Cena rektora KU)
Alžbeta Marčeková
Monika Megová (Cena rektora KU)
Mária Mlynarčíková (Cena rektora KU)
Zuzana Parigalová
Natália Paschová (Cena rektora KU)
Romana Polačeková (Cena rektora KU)
Matej Roštek
Andrej Šablatúra
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Spracovala: Ing. Oľga PATOPRSTÁ
Podporovať celoživotné vzdelávanie ako proces celoživotného učenia, posilňovať väzby celoživotného
vzdelávania na potreby trhu práce, podporovať rozličné formy záujmového vzdelávania a občianskeho
vzdelávania, ako aj rozšíriť ponuku programov pre vzdelávanie seniorov v rámci Univerzity tretieho veku – to sú
hlavné ciele v oblasti celoživotného vzdelávania na KU. V súčasnosti sú rozličné formy a druhy tohto vzdelávania
realizované na 3 fakultách (PF KU, FF KU, TF KU). Najrozsiahlejšiu edukačnú činnosť vyvíja špecializované
Centrum celoživotného vzdelávania, ktoré bolo zriadené na PF KU v roku 2009. Zameriava sa najmä na
celoživotné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov
základných a stredných škôl a školských zariadení.
V rámci dobiehajúceho individuálneho celoživotného vzdelávania z 24 evidovaných účastníkov vzdelávania na
Filozofickej fakulte KU v roku 2013 svoje štúdium úspešne ukončilo 6 absolventov (učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry, dejepisu, nemeckého jazyka a literatúry).
Na doplňujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo k 31.10.2013 zapísaných 172 študentov,
z toho 111 novoprijatých, pričom v danom roku štúdium absolvovali 112 študenti. V porovnaní s rokom 2012
nastalo zvýšenie o 67 študentov.
V súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní Filozofická fakulta KU v roku 2013 poskytovala 27 záujemcom
kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru
alebo aprobačného predmetu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Je to rovnaký počet frekventantov ako
v roku 2013.
Centrum celoživotného vzdelávania PF KU v roku 2013 ťažisko svojej činnosti zameralo na systémové
zabezpečovanie rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických
a odborných zamestnancov. Pre splnenie tohto cieľa sa okrem bežnej činnosti zameralo na spoluprácu s Ústavom
rusko-slovenských kultúrnych štúdií, Centrom školského managementu Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity
v Prahe, Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, European Universities Continuing Education
Network a Asociáciou centier celoživotného vzdelávania pri univerzitách.
V rámci kontinuálneho vzdelávania CCV zabezpečovalo nasledovné typy vzdelávania:
Inovačno - funkčné vzdelávanie „Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia“ v nasledovných moduloch:
právne normy školskej politiky,
školský manažment,
aktuálny informačný systém v školskom riadení,
inovatívnosť v manažérstve kvality a osobnostného rozvoja,
moderné riadenie edukácie a odborných činností.
Uvedené štúdium absolvovalo 11 vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí odprezentovali pri záverečných
skúškach nové prístupy a kvalitatívne aspekty riadenia metodických orgánov na škole, uplatňovanie nástrojov
evalvácie kvality a riadenia.
Funkčné vzdelávanie „Školský manažment“ v nasledovných moduloch:
základy práva a školskej politiky,
strategický manažment,
marketing,
informačný systém v riadení,
manažérstvo kvality,
základy personálneho manažmentu,
psychosociálny tréning a program na rozvoj ľudských zdrojov,
riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností,
kurikulum výkonnosti manažéra,
celoživotné vzdelávania.
Školský manažment ukončilo 8 absolventov v rozsahu 150 hodín vzdelávacieho programu. Vo svojich
záverečných prácach navrhli systémovo-štrukturálne prístupy k výučbe s akcentom na efektívnosť a kvalitu
výučbových jednotiek.
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Edukačné vzdelávanie k atestačným skúškam:
Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované atestácie pedagogických a odborných zamestnancov
a vzhľadom k danej skutočnosti zabezpečovalo edukačnú prípravu.
Edukačná prípravu na vykonanie prvej atestácie zabezpečilo CCV v nasledovných moduloch:
ciele vyučovacieho a výchovného procesu, vzdelávacie štandardy,
učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu,
didaktické zásady,
organizačné formy vzdelávania,
hodnotenie a klasifikácia žiakov.
Edukačná prípravu na vykonanie druhej atestácie zabezpečilo CCV v nasledovných moduloch:
didaktika, jej úlohy a predmet skúmania,
moderná didaktika,
metakognícia, metaučenie, autoregulácia učenia,
moderné koncepcie vyučovacieho procesu, školský vzdelávací program,
inovácie v didaktike,
legislatívna norma pre hodnotenie a klasifikáciu,
kľúčové kompetencie.
Celkovo edukačnú prípravu na prvú atestáciu absolvovalo 251 pedagogických a odborných zamestnancov, na
druhú atestáciu absolvovalo 231 pedagogických a odborných zamestnancov.
V roku 2013 úspešne absolvovalo atestačné skúšky celkom 435 pedagogických a odborných zamestnancov.
V porovnaní z rokom 2012 možno konštatovať, že sa skvalitnila úroveň atestačných prác. A to predovšetkým
v oblasti riešenia didakticko-metodických problémov v edukačnom procese s uplatnením významných inovácií
s akcentom na sústavné skvalitňovanie vyučovacieho procesu.
Tabuľka 1 Prehľad o počte absolventov podľa jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania na PF KU
Kontinuálne vzdelávanie
Inovačno - funkčné vzdelávanie „INOVÁCIE V MANAŽOVANÍ ŠKOLY
A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA“
Funkčné vzdelávanie „ŠKOLSKÝ MANAŽMENT“

Počet absolventov
11
8

EDUKAČNÁ PRÍPRAVA na vykonanie prvej atestácie

251

EDUKAČNÁ PRÍPRAVA na vykonanie druhej atestácie

231

Prvá atestácia – bez edukačnej prípravy

178

Druhá atestácia – bez edukačnej prípravy

258

Aktuálne otázky v pedagogike a psychológii
Celkový počet absolventov kontinuálneho vzdelávania

21
958

V roku 2013 univerzita získala právo uskutočňovať na PF KU 5 nových vzdelávacích programov kontinuálneho
a celoživotného vzdelávania:
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí
Aktivizácia osôb s ochorením demencie
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe
V rámci vzdelávania seniorov pokračovalo štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je centrálne koordinované
rektorátom Katolíckej univerzity a ktoré navštevovalo 146 záujemcov. Na Teologickej fakulte KU študovali
filozoficko – teologický základ (43 účastníkov), pričom do prvého ročníka nastúpili 16 frekventanti a v roku 2013
štúdium úspešne absolvovalo 14 osôb. Štúdia Senior v súčasnej spoločnosti organizovaného rektorátom KU sa
zúčastňovalo 59 seniorov, pričom do prvého ročníka nastúpilo 23 frekventantov. V roku 2013 štúdium úspešne
absolvovalo 9 osôb v študijnom programe Humanitné štúdiá. Na Pedagogickej fakulte KU, Inštitúte J. Páleša
v Levoči sa štúdia religionistiky zúčastňovalo 30 frekventantov. Po prvýkrát sa seniori vzdelávali aj na Inštitúte
Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, pričom do prvého ročníka nastúpilo 14 frekventantov v študijnom
programe Sociálna práca.
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Fakulta zdravotníctva KU 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
Ružomberok – FN. Ich účastníci získali certifikáty s príslušným počtom kreditov. Organizovaním vzdelávacích
aktivít fakulta napomáha zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú povinní sústavne sa vzdelávať v rámci
celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas
výkonu zdravotníckeho povolania. V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Liptov so
sídlom v Liptovskom Mikuláši a Falck-academy a.s. sa FZ KU podieľala aj na realizácii kurzov laickej prvej
pomoci. V rámci ďalšieho vzdelávania fakulta požiadala Akreditačnú komisiu MZ SR o akreditáciu
špecializačného študijného programu „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“ a certifikačného
študijného programu v odbore „Funkčné vyšetrovacie metódy“.
V roku 2013 sa na TF KU už po druhýkrát uskutočnila Letná škola jazykov Biblie s ponukou gréčtiny a sýrčiny
pre začiatočníkov a hebrejčiny pre pokročilých. Vlani ponúkla hebrejčinu a gréčtinu pre začiatočníkov a v letnom
semestri 2012/2013 aj gréčtinu pre pokročilých.
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V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ
TVORIVEJ ČINNOSTI
Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
Výskumná, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť, patrí medzi strategické ciele KU. Rozvíja sa nielen kvantitatívne,
ale aj kvalitatívne, o čom svedčia extenzívne ukazovatele zvyšovania publikačnej činnosti a pozitívny nárast
domácich projektov a grantov v slovenských výskumných agentúrach a grantových schémach, predložených a
riešených tak zo strany individuálnych vedcov ako aj menších riešiteľských kolektívov alebo jednotlivých
pracovísk.
Na zvýšenie tvorivej činnosti KU a objemu získaných výskumných grantov boli použité motivačné nástroje tak
fakultné fondy na podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti, ako aj zefektívnenie práce projektových stredísk
na fakultách.
V roku 2013 sa jednotlivé fakulty KU uchádzali o granty, ktoré boli zamerané podľa vedecko-výskumných
činnosti fakúlt:
ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí (Fakulta zdravotníctva KU),
humanitné, historické a sociálno-behaviorálne vedy (Filozofická fakulta KU a Teologická fakulta KU),
pedagogické vedy, celoživotné vzdelávanie (Pedagogická fakulta KU).
Z pohľadu projektovej činnosti možno rok 2013 hodnotiť ako veľmi prínosný. Na KU bolo podaných 92
výskumných projektov, z ktorých bolo schválených 59 (43 domácich a 16 zahraničných). Z hľadiska vnútornej
štruktúry prevažujú najmä projekty aplikovaného výskumu pridelené prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej
grantovej komisie (KEGA), naopak najmenej získaných projektov tvoria zahraničné projekty.
Tabuľka 2 Prehľad počtu podaných výskumných projektov
PREHĽAD POČTU PODANÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV
Podané projekty

FF

PF

APPV

FZ

TF

SPOLU

19

-

2

21

KEGA

0

25

3

4

32

VEGA

3

15

1

2

21

INÉ DOMÁCE

14

-

-

14

ZAHRANIČNÉ

3

2

-

5

76

6

8

93

Celkový súčet

3

Tabuľka 3 Prehľad všetkých získaných výskumných grantov
PREHĽAD VŠETKÝCH ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV
Fakulty

2010

2011

2012

2013

Pedagogická fakulta KU

18

33

41

31

Filozofická fakulta KU

13

25

20

20

Teologická fakulta KU

3

1

4

6

Fakulta zdravotníctva KU

2

3

8

2

Celkový súčet

36

62

73

59

Do riešenia výskumných projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo z celkového
počtu 376,15 vedecko-výskumných pracovníkov KU zapojených 205 tvorivých pracovníkov, čo znamená, že
54,5 % tvorivých pracovníkov bolo zapojených do riešenia výskumného projektu. Okrem vedecko-výskumných
pracovníkov do riešenia projektov bolo zapojených aj 68 doktorandov dennej formy štúdia z celkového počtu 141
doktorandov v dennej forme štúdia.
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Tabuľka 4 Počet vedecko-výskumných pracovníkov zapojených do projektovej činnosti
POČET VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV ZAPOJENÝCH DO PROJEKTOVEJ ČINNOSTI
počet učiteľov

% z celkového
počtu učiteľov

počet doktorandov

% z celkového
počtu doktorandov

36

60%

10

25%

122

50%

48

65%

Fakulta zdravotníctva KU

18

45%

4

50%

Teologická fakulta KU

29

63%

6

30%

205

54,5%

68

48%

Filozofická fakulta KU
Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

5.1

Projekty podporované z domácich grantových schém

Dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu na KU, ktoré môžeme preukázať počtom realizovaných výskumných
projektov a projektov v rámci ďalšej tvorivej činnosti, vo veľkej miere prispeli k odborného rastu pracovníkov
KU. Ich realizácia prispela k získaniu významných zdrojov finančných prostriedkov potrebných na
uskutočňovanie výskumných činností, na materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební, a rovnako
dôležitému zverejňovaniu a divulgácii dosiahnutých výsledkov prostredníctvom odborných publikácií,
vedeckých článkov a monografií, ktorých počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má rastúcu tendenciu. Aj
v tomto roku KU zaznamenala stúpajúcu tendenciu rastu získavaných projektov z domácich grantových schém.
Údaje o počte projektov a ich finančnom zabezpečení v hodnotenom období uvádzame v tabuľkách.
Tabuľka 5 Prehľad počtu získaných výskumných domácich projektov z domácich grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH PROJEKTOV Z DOMÁCICH GRANTOV
Pracoviská

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

Pedagogická fakulta KU

13

19

22

29

Filozofická fakulta KU

9

10

6

7

Teologická fakulta KU

1

1

4

5

Fakulta zdravotníctva KU

0

1

4

2

Celkový súčet

23

31

36

43

Rektorát

Tabuľka 6 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH DOMÁCICH
GRANTOV
2010
Fakulta
Rektorát

Suma

2011
Počet

Suma

2012
Počet

Suma

2013
Počet

Suma

Počet

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Pedagogická fakulta KU

46 171 €

13

64 557 €

19

139 966 €

22

137 684 €

29

Filozofická fakulta KU

34 201 €

9

18 982 €

10

17 896 €

6

47 421 €

7

Teologická fakulta KU

4 741 €

1

3 074 €

1

22 542 €

4

18 254 €

5

-€

0

825 €

1

9 381 €

4

2 581 €

2

85 113 €

23

87 438 €

31

189 785 €

36

205 940 €

43

Fakulta zdravotníctva KU
Celkový súčet
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Tabuľka 7 Prehľad počtu získaných domácich grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH DOMÁCICH GRANTOV
Podané projekty

FF

PF

FZ

TF

SPOLU

APPV

-

4

-

-

4

KEGA

1

11

2

5

19

VEGA

6

9

-

-

15

INÉ DOMÁCE

-

5

-

-

5

Celkový súčet

7

29

2

5

43

Tabuľka 8 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV
2010
Fakulta

2011

2012

2013

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

-€

-

-€

-

8 308 €

4

14 824 €

4

21 311 €

1

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Spolu

21 311 €

1

-€

-

8 308 €

4

14 824 €

4

Pedagogická fakulta KU

12 911 €

6

30 786 €

13

42 491 €

9

38 671 €

11

Filozofická fakulta KU

5 103 €

3

7 349 €

2

8 507 €

1

40 227 €

1

KEGA Teologická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva
KU

4 741 €

1

3 074 €

1

22 542 €

4

18 254 €

5

-€

-

825 €

1

2 406 €

2

2 581 €

2

Spolu

22 755 €

10

42 034 €

17

75 946 €

16

99 733 €

19

Pedagogická fakulta KU

33 260 €

7

33 771 €

6

19 167 €

6

34 189 €

9

Filozofická fakulta KU

7 787 €

5

11 633 €

8

7 389 €

4

7 194 €

6

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

41 047 €

12

45 404 €

14

26 556 €

10

41 383 €

15

Pedagogická fakulta KU

-€

-

-€

-

70 000 €

3

50 000 €

5

Filozofická fakulta KU

-€

-

-€

-

2 000 €

1

-€

-

Ostatné Teologická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva
KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

6 975 €

2

-€

-

-€

0

-€

0

78 975 €

6

50 000 €

5

85 113 €

23

87 438 €

31

189 785 €

36

205 940 €

43

Pedagogická fakulta KU
Filozofická fakulta KU
APVV Teologická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva
KU

VEGA Teologická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva
KU
Spolu

Spolu
Celkový súčet

Najvyššiu úspešnosť v získaní projektov dosiahla Pedagogická fakulta KU s počtom 29. Filozofická fakulta KU
a Teologická fakulta KU aj napriek nízkemu počtu získaných projektov, zaznamenali nárast počtu vypracovaných
projektov v domácich grantových systémov oproti minulým rokom. Jedinou fakultou, ktorá zaznamenala
zníženie počtu získaní domácich grantov bola Fakulta zdravotníctva KU.
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5.2

Projekty podporované zo zahraničných schém

V roku 2013 bolo schválených 16 zahraničných projektov. Oproti minulému roku KU zaregistrovala značný
pokles úspešnosti v podávaní zahraničných projektov o 56,75 %. Schválené projekty boli finančne podporené
týmito zahraničnými grantovými schémami: Washington D.C. Corporation; EEIG-BRUXELLES a MERCI,s.r.o.;
Fundation of European Economic Interest Grouping European Economic Chamber of Trade, Commerce and
Industry, Belgium; Scientia–ARS-Edukatio, Miedzynarodowa Fundacja, Krakow; Education, Audiovisual &
Culture Executive Agency (EACEA).
Tabuľka 9 Prehľad počtu získaných výskumných projektov zo zahraničných grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZO ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
Pracoviská

2010

2011

2012

2013

Pedagogická fakulta KU

5

14

19

2

Filozofická fakulta KU

4

15

14

13

Teologická fakulta KU v Košiciach

2

-

-

1

Fakulta zdravotníctva KU

2

2

4

-

Celkový súčet

13

31

37

16

Na riešenie zahraničných výskumných projektov v roku 2013 získali zamestnanci KU v zahraničných grantových
schémach finančné prostriedky v celkovej výške 147 255 €. Pri porovnaní získaných projektov s predchádzajúcimi
rokmi došlo v roku 2013 nielen k poklesu počtu projektov, ale aj k poklesu objemu finančných prostriedkov.
Tabuľka 10 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných výskumných zahraničných grantov
PREHĽAD OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH VÝSKUMNÝCH ZAHRANIČNÝCH
GRANTOV
2010

2011

2012

2013

Fakulta

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Pedagogická fakulta KU

82 262 €

5

185 717 €

14

49 752 €

19

5 287 €

2

Filozofická fakulta KU

43 550 €

4

287 368 €

15

275 118 €

14

140 968 €

13

Teologická fakulta KU

7 030 €

2

-€

-

-€

-

1 000 €

1

Fakulta zdravotníctva KU

4 800 €

2

2 400 €

2

4 400 €

4

-€

-

137 642 €

13

475 485 €

31

329 270 €

37

147 255 €

Celkový súčet

Suma

Počet

16

Najúspešnejšou fakultou, ktorá prevýšila ostatné fakulty v získaní finančných prostriedkov na riešenie
zahraničných projektov bola Filozofická fakulta KU. Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku sa v roku 2013
nepodieľala na riešení zahraničných grantov.

5.3

Výskumná a vzdelávacia činnosť podporovaná prostredníctvom
ostatných grantov

Okrem domácich a zahraničných výskumných grantov implementovali pracoviská KU v roku 2013 viacero
ďalších grantov z rôznych podporných schém. Spolu s fakultami na ich dosiahnutí participoval aj Rektorát KU,
ktorý v roku 2013 získal z darov a grantov na podporu výstavy Univerzitnej knižnice KU finančné prostriedky
v celkovej výške 196 759,89 € a v rámci programu ERASMUS finančné prostriedky vo výške 292 068 €.
Na riešenie ostatných domácich projektov v roku 2013 získala KU finančné prostriedky v celkovej výške
137 804,74 €.
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Tabuľka 11 Prehľad počtu získaných ostatných domácich grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH DOMÁCICH GRANTOV
Pracoviská

2010

2011

2012

2013

Rektorát

2

5

4

4

Pedagogická fakulta KU

8

7

4

4

Filozofická fakulta KU

-

1

-

-

Teologická fakulta KU

-

-

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

-

1

-

1

10

14

8

9

Celkový súčet

Tabuľka 12 Prehľad objemu získaných finančných prostriedkov z ostatných domácich grantov
PREHĽAD OBJEMU ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z OSTATNÝCH DOMÁCICH
GRANTOV
2010
Fakulta

Suma

Rektorát

2011
Počet

Suma

2012
Počet

Suma

2013
Počet

Suma

Počet

445 388 €

2

335 200 €

5

280 953 €

4

119 961,74 €

4

Pedagogická fakulta KU

31 724 €

8

32 377 €

7

1 500 €

4

6 323 €

4

Filozofická fakulta KU

-€

-

3 600 €

1

-€

-

-€

-

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

154 600 €

1

-€

-

11 520 €

1

10

525 777 €

14

8

137 804,74 €

9

Celkový súčet

477 112 €

282 453 €

Na riešenie ostatných zahraničných projektov získala KU finančné prostriedky v celkovej výške 371 966,15 €.
Tabuľka 13 Prehľad počtu získaných ostatných zahraničných grantov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH GRANTOV
Pracoviská

2010

2011

2012

2013

Rektorát

8

6

6

5

Pedagogická fakulta KU

6

7

4

-

Filozofická fakulta KU

1

-

-

1

Teologická fakulta KU

1

-

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

-

-

-

2

16

13

10

8

Celkový súčet

Tabuľka 14 Prehľad objemu získaných finančných prostriedkov z ostatných zahraničných grantov
PREHĽAD OBJEMU ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z OSTATNÝCH ZAHRANIČNÝCH
GRANTOV
2010
Fakulta
Rektorát

Suma

2011
Počet

Suma

2012

2013

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

644 838 €

8

1 056 390 €

6

417 058 €

6

369 766,15 €

6

29 947 €

6

4 228 €

7

-€

4

-€

-

Filozofická fakulta KU

150 000 €

1

-€

-

-€

-

-€

1

Teologická fakulta KU

4 500 €

1

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

-€

-

13

417 058 €

10

Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

829 285 €

16

1 060 618 €
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2 200 €

2

371 966,15 €

9
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Zo štrukturálnych fondov EÚ boli v roku 2013 finančne podporené 4 projekty na PF KU v celkovej výške
439 336 € a 3 projekty na Rektoráte KU v celkovej výške 3 855 640,93 €. V rámci Operačného programu Výskum a
vývoj bolo v roku 2013 na PF KU ukončené riešenie dvoch projektov: „Podpora profesionálneho rastu
doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na PF KU“ a „Posilnenie kultúry kvality na
Katolíckej univerzite v Ružomberku“. V rámci Operačného programu Vzdelávanie sa v roku 2013 na PF KU
začali realizovať ďalšie dva ďalšie štrukturálne projekty: „Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného
zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“ a „Vzdelávanie seniorov
na Katolíckej univerzite a jej pracoviskách“.
Tabuľka 15 Prehľad počtu získaných grantov zo štrukturálnych fondov
PREHĽAD POČTU ZÍSKANÝCH GRANTOV ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Pracoviská

2010

2011

2012

2013

Rektorát

-

3

1

0

Pedagogická fakulta KU

4

4

4

4

Filozofická fakulta KU

-

-

-

-

Teologická fakulta KU

-

-

-

-

Fakulta zdravotníctva KU

-

-

-

-

Celkový súčet

4

7

5

4

Tabuľka 16 Prehľad objemu získaných finančných prostriedkov z grantov zo štrukturálnych fondov
PREHĽAD OBJEMU ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z GRANTOV ZO
ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
2010
Fakulta

Suma

2011
Počet

Suma

2012
Počet

Suma

2013
Počet

Suma

Počet
3

-€

-

5 540 576 €

3

2 416 731 €

1

3 855 640,93
€

346 802 €

4

301 356 €

4

219 369 €

4

439 336 €

4

Filozofická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Teologická fakulta KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

Fakulta zdravotníctva KU

-€

-

-€

-

-€

-

-€

-

5

4 294 976,93
€

7

Rektorát
Pedagogická fakulta KU

Celkový súčet

5.4

346 802 €

4

5 841 932 €

7

2 636 100 €

Vnútorná grantová schéma vysokej školy

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. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na riešené
projekty v roku 2013 predstavovala 60 537,74 €.
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Tabuľka 17 Prehľad o počte podporených projektov a finančnom zabezpečení
VNÚTORNÁ GRANTOVÁ SCHÉMA
poskytnuté
finančné
prostriedky

názov fondu

28

17 545 €

Fond na podporu vedy na FF KU

122

40 480 €

Grantová agentúra PF KU (GAPF)

počet podporených
projektov
Filozofická fakulta KU
Pedagogická fakulta KU
Fakulta zdravotníctva
KU
Teologická fakulta KU
Celkový súčet

-

-

6

2 512,74 €

156

60 537,74 €

Fond na podporu vedy a výskumu na TF
KU

Na Pedagogickej fakulte KU bola zriadená Grantová agentúra (GAPF), ktorá sa zameriava na podporu malých,
investične nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred
určeným spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov. V roku 2013 boli vyhlásene výzvy na
predkladanie žiadostí o pridelenie interného grantu. Žiadosti o grant bolo možné podať v v šiestich
tematických oblastiach, pričom posledná bola rozdelená do dvoch podoblastí:
1. Vedecko-výskumné a umelecké projekty.
2. Účasť na vedeckých a umeleckých aktivitách a podujatiach.
3. Vedecko-výskumná činnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.
4. Podpora vedeckých aktivít a podujatí.
5. Podpora stáží vysokoškolských učiteľov a doktorandov.
6A. Podpora ostatných aktivít spojených s vedeckou, umeleckou a vzdelávacou činnosťou.
6B. Tlač publikácií.
Počet žiadostí podaných cez Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku bol v roku 2013 oproti predchádzajúcim
rokom opäť vyšší. Finančné prostriedky pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku boli vyčlenené z
fakultného rozpočtu. Podaných bolo spolu 149 žiadostí,v celkovej hodnote 177 289 €. Podporených bolo 122
projektov v celkovej výške 40 480 €. Doba riešenia projektov GAPF schválených v roku 2013 bola stanovená od
01.09.2013 do 31.08.2014.
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 zo dňa
23. marca 2012 podporované výskumné aktivity jednotlivých učiteľov fakulty vo forme finančného grantu.
V roku 2013 boli v rámci tejto grantovej schémy vyhlásené dve výzvy na podávanie žiadostí o grantovú podporu
z fondu a celkovo bolo podporených 28 projektov vysokoškolských učiteľov FF KU v sume 17 545 €.
Automatickým poberateľom bola z prostriedkov fondu pridelená suma v celkovej výške 2 680 €.
Fakulta zdravotníctva nemá vytvorenú vnútornú grantovú schému na podporu vedy a výskumu.
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila Vydavateľskú a umelecká činnosť v objeme
4 743,03 €. Organizovanie konferencií a sympózií finančnou čiastkou 166,60 € a časť výdavkov financovaných zo
zdrojov fakulty na podporu vedy a výskumu tvorilo financovanie nákladov na Služobné cesty pedagogických
zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti vo výške 4 431,93 €. Z fondu na podporu vedy a výskumu
bolo podporených 6 projektov vysokoškolských učiteľov TF KU sumou 2 512,74 €.

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 dvaja prefekti a dvaja špirituáli. Ku koncu
roka 2013 bolo vo výchove kňazského seminára 58 seminaristov. V júni 2013 ukončilo formáciu kňazskou
vysviackou 9 seminaristov a prijatých bolo 10 kandidátov. Aktivity kňazského seminára:
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013
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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: Študenti kňazského seminára sa pravidelne zúčastňujú mobilít za účelom štúdia alebo
pracovnej stáže. V roku 2013 boli v rámci mobility v USA traja seminaristi. V júni sa vrátil z ročnej mobility
v nemeckej diecéze Limburg jeden seminarista. Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra jeden
bohoslovec v pastoračnom centre v Českej republike a siedmi na Slovensku. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú
už zároveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach. Okrem seminaristov za
Košickú arcidiecézu študuje v kňazskom seminári aj jeden seminarista za diecézu Oradea v Rumunsku.
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 Scholacantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole
sv. Antona Paduánskeho a realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci.
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.
Expertná činnosť LI JJ:
1. Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen – spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá 07.01.2011
2. Teologické stanovisko k „Modlitbe za záchranu sveta cez obete abortovaných dietok“ (6/2013-LK)
3. Návrh obnoveného znenia Lekcionára II. (13/2013-LK)
4. Posúdenie slovenskej úpravy nápevu Verím v Boha podľa J. Trošta (20/2013-LK)
5. Omšový formulár Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (28/2013-LK)
6. Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ (29/2013-LK)
7. Vyhodnotenie pripomienok a definitívna úprava formuláru „Na poďakovanie Bohu za dar ľudského
života“ (32/2013-LK)
8. Stanovisko k návrhu na zosúladenie prikázaných sviatkov s dňami pracovného pokoja (44/2013-LK)
9. Slovenský preklad modlitby pre púť do Lúrd v Roku viery (47/2013-LK)
10. Odborné stanovisko k používaniu muštu pri sv. omši (54/2013-LK)
11. Posúdenie liturgických textov pre Svetový deň misií (57/2013-LK)
12. Stanovisko k niektorým liturgickým otázkam – omša mimo posvätného priestoru, liturgické slávenia
a Neokatechumenát (59/2013-LK)
13. Pietne miesta za obete nehôd (74/2013-LK)
14. Slovenský preklad zmienky sv. Jozefa v eucharistických modlitbách (79/2013-LK)
15. Analýza o dokončení Liturgického spevníka (82/2013-LK)
16. Obnovené slovenské znenie Omšového poriadku – návrh 3 (91/2013-LK)
17. Obnovené slovenské znenie Omšového poriadku- Dodatok – návrh 1 (96/2013-LK)
18. Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2014 (108/2013-LK)
19. Vyjadrenie k tzv. Hubertovským slávnostiam (121/2013-LK)
20. Liturgický spevník – Advent, Vianoce – materiál na oponentúru (140/2013-LK)
21. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála – Advent + Vianoce (148/2013-LK)
Projektová činnosť LI JJ:
Liturgický inštitút je riešiteľom projektu „Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála“. 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
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Vatikáne. Taktiež spolupracuje s LKKBS a SSV na príprave nového Lekcionára II. V roku 2013 sa pripravil
definitívny návrh, očakáva sa publikačný výstup.
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
Košice. Jeho úlohou je zabezpečovať výuku spomenutých etických disciplín v akademickom prostredí
a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania v uvedenej oblasti. Cieľom
inštitútu je popularizácia a aplikácia etiky do sociálneho prostredia. Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa
na hľadaní riešiteľských možnosti a podávaní vedeckých projektov v spolupráci s TF KU, a tiež s inými
organizáciami, s ktorými spolupracuje.
KONZULTAČNÉ STREDISKO NÁUKY O RODINE (ĎALEJ IBA KS NOR)
INŠTITÚT NÁUKY O RODINE (INOR) V BRATISLAVE
Inštitút náuky o rodine (INOR) v Bratislave je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život
v manželstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe,
v redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Úzko spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu.
Pedagógovia, študenti a absolventi „náuky o rodine“ na INOR sa zapájajú do vzdelávacích, pastoračných
a charitatívnych aktivít v treťom sektore a vo farnostiach v rozličných regiónoch Slovenska. V rámci odbornej
praxe sa poslucháči v roku 2013 zapojili do projektov v mieste svojho bydliska: letné prázdninové tábory pre deti
a rodiny; príprava a vedenie spoločenstiev rodín, detí, mládeže; prednáškové cykly pre snúbencov.
CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na
začiatku r. 2006 a je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Riadi sa schváleným štatútom. Medzi jeho najvýznamnejšie vedecké aktivity v roku 2013 patrili
organizované konferencie CE TF KU Košice v rámci Dni mesta Košice a aktívna účasť na konferenciách.
Spolupracuje na projekte „Susedia, priatelia, bratia s VŠ FG Szeged“ a na projekte spolupráce arcidiecéz Košíc –
Amafi, „Oblasť ekumény - výmena skúsenosti“. Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej
univerzity v Ružomberku spolupracuje aj s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged v rámci maďarsko-slovenského
vedeckého okrúhleho stola, aktuálne rozšíreného na projekt v rámci V4 s českým partnerom FF MU Brno.
S ekumenickým spoločenstvom v Košiciach spolupracuje na príprave bohoslužieb formou vytlačenej aktuálnej
príručky.
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV
Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku mala v roku 2013 priznané práva na habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch: Sociálna práca, Odborová didaktika hudby, Odborová didaktika
- teória vzdelávania náboženskej výchovy, Dejiny a teória žurnalistiky a Katolícka teológia.
Počas roka 2013 sa na KU uskutočnilo 12 habilitačných konaní, z toho 10 v odbore Sociálna práca a 2 v odbore
Odborová didaktika - teória vzdelávania náboženskej výchovy a jedno konanie na vymenúvanie profesora
v odbore Katolícka teológia. Traja uchádzači boli zo Slovenska a desiati uchádzači boli zo zahraničia.
Tabuľka 18 Prehľad habilitačných konaní
ZOZNAM UDELENÝCH VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV „DOCENT“

P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum
začiatku
konania

Dátum
udelenia
titulu

Zamestnanec
VŠ (áno/ nie)

2013
1.

Zuzana Havrdová

sociálna práca

08.03.2012

29.05.2013

nie

2.

Miroslav Juzl

sociálna práca

29.02.2012

29.05.2013

nie

3.

Anna WeissbrotKoziarska

sociálna práca

25.05.2012

29.05.2013

nie

4.

Anton Lisnik

sociálna práca

15.06.2012

29.05.2013

áno

5.

Barbara Nowak

sociálna práca

28.02.2012

29.05.2013

nie

6.

Darina Havrlentová

sociálna práca

02.11.2012

29.05.2013

nie

7.

Augustyn Ormanty

odborová didaktika - teória
vzdelávania NV

22.03.2012

29.05.2013

nie

8.

Teresa Olearczyk

odborová didaktika - teória
vzdelávania NV

04.11.2012

29.05.2013

nie

9.

Waldemar Woźniak

sociálna práca

18.02.2013

16.08.2013

nie

10.

Romuald Adam
Dobrzeniecki

sociálna práca

29.10.2012

23.08.2013

nie

11.

Aleksandra
Siedlaczek-Szwed

sociálna práca

10.10.2012

23.08.2013

nie

12.

Peter Brnula

sociálna práca

11.08.2012

23.08.2013

nie

Tabuľka 19 Prehľad konaní na vymenúvanie profesorov
ZOZNAM UDELENÝCH VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV „PROFESOR“

Meno a
priezvisko

P.č.

Študijný
odbor

Dátum
začiatku
konania

Dátum
predloženia
ministrovi

Dátum
udelenia
titulu
prezidentom
SR

Zamestnanec
VŠ (áno/ nie)

10.06.2013

26.11.2013

nie

2013
1.

doc. ThDr. Andrzej
Baczyński, PhD.
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VII. ZAMESTNANCI
Spracovala: Mgr. Marta ONDREJKOVÁ

7.1 Štruktúra zamestnancov
Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len KU) sa vo svojej personálnej činnosti zameriava na skvalitňovanie
odborného a kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov a zároveň umožňuje ďalšie vzdelávanie aj
ostatných zamestnancov KU. Cieľom riadenia ľudských zdrojov je vytváranie takých podmienok, aby bolo
zabezpečené systematické vzdelávanie a rast kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov.
K 31.10.2013 boli zamestnaní na KU v Ružomberku VŠ učitelia v kvalifikačnej štruktúre uvedenej v tabuľke 20.
Tabuľka 20 Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov
Fakulta
PF
FF
TF
FZ
Rektorát
Spolu

Profesori,
docenti s DrSc.

Docenti bez
DrSc.

Ostatní
učitelia bez
DrCs.

25,75
10,5
9,85
4,0
0
50,1

61,9
10,0
9,9
18,0
0
99,8

0
0
0
0
0
0

Ostatní
učitelia
s PhD.,
DrSc.
115,25
35,86
28,4
16,53
1,0
197,04

Ostatní
učitelia bez
vedeckej
hodnosti
12,3
4,0
7,3
5,6
0
29,2

Spolu
215,2
60,36
55,45
44,13
1,0
376,14

Oproti sledovanému obdobiu roku 2012 (k 31.10.2012) len mierne poklesol počet vysokoškolských učiteľov, kedy
KU vykazovala 378,19 vysokoškolských učiteľov,
počet profesorov a docentov s DrSc. sa znížil o 0,39 %,
počet docentov bez DrSc. sa zvýšil o 0,35 %,
počet ostatných učiteľov s PhD., resp. CSc. stúpol o 3,54 %,
počet ostatných učiteľov bez PhD., resp. CSc. klesol o 1,05 %.

Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov
193,51
191,06
183,3 197,05
173,1

200,0
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Graf 4 Vývoj kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov KU za roky 2009 - 2013
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K 31. 12. 2013 bolo v pracovnom pomere na KU zamestnaných 674 zamestnancov, z toho 437 vysokoškolských
učiteľov, (64,8 % zamestnancov), 11 vedecko-výskumných zamestnancov (1,6 % zamestnancov), z toho 10
s vysokoškolským vzdelaním a 251 nepedagogických zamestnancov (37,2 % zamestnancov). Z celkového počtu
zamestnancov bolo k uvedenému dátumu zamestnaných 351 žien (52,07 %).
Nepedagogickí zamestnanci boli zaradení na rektoráte, fakultách a súčastiach univerzity a zabezpečovali
administratívno – správne činnosti univerzity.
Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU je uvedená v tabuľke.
Tabuľka 21 Veková štruktúra zamestnancov
Zamestnanci KU

Priemerný vek

VŠ učitelia

49,8

Odborní zamestnanci

47,3

Administratívni zamestnanci

47,6

Prevádzkoví zamestnanci

47,2

Priemerný vek za celú KU

49,0

Priemerný vek zamestnancov KU
60
49,8

50
46,4

41,4
40

47,6

47,3

46,5

48,6

49,0
48,3 47,2

44,04
43,2

40,0

45,11
44,5

2011

30

2012
2013

20

10

0
VŠ učitelia

odborní
zamestnanci

administratívni
zamestnanci

prevádzkoví
zamestnanci

priemerný vek za
celú KU

Graf 5 Priemerný vek zamestnancov KU za obdobie 2011 - 2013
Prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov bolo zabezpečené aj v roku 2013, hlavne ich účasťou na
školeniach, kurzoch, seminároch. Zamestnanci, u ktorých to stanovuje osobitný predpis absolvovali povinné
školenia a preškolenia, v zmysle príslušných zákonov.
Výberové konania na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov sú bližšie uvedené v tabuľkovej prílohe č. 9.
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7.2

Pracovné prostredie

Spracoval: doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.
Prehlbovanie odbornosti a vzdelávania zamestnancov KU bolo v roku 2013 zabezpečené ich účasťou na rôznych
školeniach, kurzoch, seminároch či vedeckých podujatiach. V rámci riešenia jednotlivých úloh projektov alebo ich
častí, členovia riešiteľských kolektívov počas roka na svojich pracoviskách organizovali aktivity, ktoré
napomáhali k zvyšovaniu kvality výskumu, výmene skúsenosti a poznatkov a nadviazania vzájomnej
spolupráce.
Pedagogická fakulta KU:
Snahou PF KU bolo počas roka 2013 podporovať a oceniť vedeckých aj pedagogických pracovníkov v oblasti
vydávania vedeckých a umeleckých publikácií, podporiť mobilitu svojich pracovníkov v riešení najmä
zahraničných grantov. Rozvojové zámery Pedagogickej fakulty KU sa orientujú na budovanie nových učební
a laboratórií vybavených modernou prístrojovou technikou, ktoré umožnia náročné riešenie výskumných úloh a
zabezpečia konkurencieschopnosť fakulty v európskom výskumnom priestore.
Filozofická fakulta KU:
F
V roku 2013 sa
vysokoškolskí učitelia FF KU aktívne zapojili do zahraničných mobilít v rámci programu Erazmus. Rovnako
aktívne VŠ učitelia fakulty využili možnosti absolvovať výskumné pobyty v rámci vnútorného grantového
programu Field Specific Post-Doctoral Research Projects (Post-Doc 2010-2013), a Field Specific Post-Doctoral
Research Projects II (Post-Doc 2012-2015).
Program Post-Doc II
-krát vyhlá
-

-

su vo svojom odbore.

Nepriamym dô
kritériám vo svojich oblastiach.

-

Teologická fakulta KU:
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských,
výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na
rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí.
Výsledkom aktivít TF KU boli okrem účasti na zahraničných konferenciách, usporiadania domácich vedeckých
konferencií s medzinárodnou účasťou aj študentská a učiteľská mobilita za účelom školenia alebo výučby
prostredníctvom programu Erazmus alebo na základe bilaterálných dohôd, či programu CEEPUS.
Fakulta zdravotníctva KU:
Podielala sa na organizovaní rôznych medzinárodných vedeckých konferencií. Pedagogickí zamestnanci
a študenti FZ realizovali v roku 2013 zdravotno-výchovnú kampaň na základných a stredných školách
v Ružomberku v rámci podpory a upevnenia zdravia na tému: prvá pomoc; správne držanie tela (projekt
„Zdravý chrbátik“), zdravá výživa; prevencia drogových závislostí; prevencia HIV/AIDS. Od novembra 2013 sa
katedra verejného zdravotníctva (KVZ) FZ KU v Ružomberku zapojila do projektu e-Bug podporovaného
Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorého cieľom má byť odovzdanie základných
informácií o mikroorganizmoch, o spôsoboch šírenia infekčných chorôb, o očkovaní, naučiť deti rozlišovať
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„dobré“ baktérie od „zlých“ a ďalšie zaujímavé poznatky. Katedra ošetrovateľstva sa počas celého roka 2013
podieľala aj na organizovaní celookresných seminárov v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných
asistentiek v Ružomberku a Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok - FN. Spolupracuje s mnohými
vzdelávacími inštitúciami ako napr.: MC Nevedko, Ružomberok; Slovenským Červeným krížom; s Fórom života.
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
Spracovala: Ing. Oľga PATOPRSTÁ
Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2013 systém sociálnej podpory študentov na KU pozostával z priamej
podpory formou štipendií a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá) a štipendiá
z vlastných zdrojov.

8.1

Sociálne štipendiá

V roku 2013 boli na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyplatené sociálne štipendiá v celkovej výške
1 644 729 €, čo je o 13 329 € (o 0,81 %) viac 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 768 študentov univerzity (18 % z celkového počtu študentov občanov SR v dennej forme v prvých
dvoch stupňoch štúdia), pričom priemerná výška štipendia na 1 študenta dosahovala mesačne 214 €, tzn., že
došlo k zníženiu oproti predchádzajúcemu roku 2012 o 12 €. Keďže najviac denných študentov sa vzdeláva na
Pedagogickej fakulte KU, je pochopiteľné, že najväčší počet poberateľov sociálneho štipendia (454 v mesačnom
priemere) bol práve z tejto fakulty.
Tabuľka 22 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium podľa fakúlt v roku 2013

Fakulta

Celkový počet
študentov
(osobomesiace*)

Celková
výška
vyplatených
štipendií

Priemerný
počet
študentov
mesačne

Priemerná
suma
štipendií
mesačne

Priemerná
výška
štipendia na 1
študenta
mesačne

Filozofická

1 170

247 445 €

117

24 745 €

211 €

Teologická

871

187 615 €

87

18 762 €

216 €

Pedagogická

4 537

995 069 €

454

99 507 €

219 €

Zdravotníctva

1 097

214 600 €

110

21 460 €

195 €

KU

7 676

1 644 729 €

768

164 474 €

214 €

8.2

Školné a štipendiá z vlastných zdrojov

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj v roku 2012/2013 bola na Katolíckej univerzite v Ružomberku
maximálna výška školného určená na 850 €, minimálna dosahovala 500 €. Podobne ako v minulom období, aj
v roku 2013 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 VŠ. V akademickom roku 2012/2013 sa vzťahovala povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia na 2 390
študentov (porov. tabuľka č. 4 prílohy k VS), čo predstavuje oproti minulému roku zníženie o 10,95 %
v porovnaní s minulým akademickým rokom, v ktorom malo povinnosť uhrádzať školné z dôvodu štúdia
v externej forme 2 684 študentov. Práve úhrada školného pri externom štúdiu bola najčastejším dôvodom platenia
školného – vzťahovala sa na 78,16 % z celkového počtu študentov platiacich školné. Z dôvodu prekročenia
štandardnej dĺžky štúdia platilo školné 559 študentov, tzn. 18,28 % z celkového počtu platiacich školné (porov.
tabuľka č. 4 prílohy k VS). Z celkového počtu študentov KU povinnosť uhradiť školné sa vzťahovala na 3 058
študentov, tzn. 45,41 % študujúcich. Keďže najväčší počet študentov z celkového počtu študentov KU, ako aj
z počtu študentov v externej forme štúdia, študoval na Pedagogickej fakulte KU, je pochopiteľné, že práve na tejto
fakulte sa povinnosť uhradiť školné vzťahovala na najväčší počet študentov – 2 099 študentov, tzn. 48,58 %
z celkového počtu študentov PF KU.
Ako vyplýva z tabuľky č. 4 k prílohe VS, z celkového počtu študentov, ktorí mali povinnosť uhradiť školné, si
žiadosť o zníženie školného podalo 528 študentov (17,27 %). O odpustenie školného žiadalo 277 študentov
(9,06 %), pričom 79 z nich bolo vyhovené. Z celkového počtu 805 žiadostí o zníženie alebo odpustenie školného
bolo školné odpustené alebo znížené 450 študentom (55,90 % z celkového počtu žiadateľov). Pozitívne boli
vybavené aj ďalšie podané žiadosti, ktoré sa vzťahovali na uhradenie školného formou splátkového kalendára v 2
alebo 3 splátkach alebo na odloženie splatnosti školného.
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Tabuľka 23 Poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov
Fakulta

Celková výška vyplatených štipendií

Pedagogická

61 540 €

Filozofická

25 525,31 €

Teologická

7 230 €

Zdravotníctva

7 550 €

KU

101 755,31 €

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2013 poskytla študentom aj štipendiá z vlastných zdrojov vo výške
101 755,31 €. V porovnaní s rokom 2012, v ktorom boli priznané štipendiá z vlastných zdrojov v celkovej výške
89 494,88 €, ide o zvýšenie poskytnutých štipendií celkovo o 12 260,43 €.
Všetci študenti KU majú možnosť využiť služby novozriadeného Poradenského centra KU, ktoré funguje v
priestoroch bloku C na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku. Odborný tím v Poradenskom centre KU
ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne
poradenstvo a zároveň pomáha študentom so zdravotným postihnutím, študentom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a študentkám – matkám s deťmi. Poradenské centrum KU tiež spolupracuje
s Univerzitným pastoračným centrom J. Vojtaššáka.

8.3

Ubytovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala ubytovanie vo vlastných a v zmluvných účelových zariadeniach:
Tabuľka 24 Počty ubytovaných študentov
Počet ubytovaných
študentov
k 31.12.2012

Počet ubytovaných
študentov
k 31.12.2013

Vlastné ubytovacie zariadenia
ŠD Hrabovská cesta 1/C, Ružomberok
ŠD Ruža, Plavisko 39, Ružomberok
Námestie A. Hlinku č. 56, Ružomberok
Ubytovacie zariadenie Bottova 15, Levoča
Kňazský seminár sv. Boromejského, Hlavná 89, Košice
Kňazský seminár biskupa J.Vojtašáka, Spišská Kapitula 12,
Spišské Podhradie
Spolu
Zmluvné zariadenia
Spolu zmluvné zariadenia
Celkom za KU
Podiel študentov KU využívajúcich ubytovacie zariadenia za rok 2013

112
128
21
100
52

117
130
17
97
56

61

63

474

480

819
1293

753
1 233
30,53 %

V roku 2013 sme počas akademického roka poskytovali aj prechodné a krátkodobé ubytovanie pre externých
študentov a zamestnancov KU.
Platby za ubytovanie sa pohybovali od 46 € do 120 €/mesiac v závislosti od ubytovacieho zariadenia a kategórie
izieb.
V priebehu roka 2013 bol na našich stránkach zverejnený prieskum pre študentov so zameraním na ubytovacie
a stravovacie služby. Zúčastnilo sa ho 267 respondentov študujúcich študijné odbory v Ružomberku. Najväčšie
zastúpenie mali študenti s trvalým pobytom zo Žilinského kraja (23,6 %), Prešovského (22,47 %), Košického
(8,99 %) a Trenčianskeho (5,9 %) kraja. Z toho študenti z PF – 35,96 %, FF – 28,09 %, ZF 8,61 %.
Úroveň ubytovania študenti hodnotili podľa ubytovacích zariadení. V ubytovacích zariadeniach KU na
Hrabovskej ceste 1/C považovali za nedostatok spoločné hygienické zariadenia a absenciu viacerých kuchyniek.
Strana 42

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013

ŠD Ruža: študentom vadila vzdialenosť internátu od školy, absencia kuchynského riadu v kuchynkách, tlačiareň
na vrátnici.
Naše internáty boli, až na uvedené nedostatky, hodnotené pozitívne s porovnaním ubytovania u zmluvných
partnerov, alebo privátov.
Ubytovacie zariadenia KU v Ružomberku:
ŠD Hrabovská cesta 1/C, Ružomberok
V priebehu roka nám bol poskytnutý dar vo forme športového náčinia do posilňovne, tiež bola sprístupnená
miestnosť „malá telocvičňa“ pre loptové hry, ako je floorball, halový futbal, aerobic, zumbu...
ŠD Ruža, Plavisko 39, Ružomberok
V mesiaci september bol realizovaný environmentálny projekt. Podstatou projektu bola výsadba listnantých,
ihličnatých stromov, kríkov, živých plotov a kvetín, najmä ruží, ktoré sú charakteristickým znakom mesta
Ružomberok a ŠD Ruža. Súčasťou projektu bolo vytvorenie centrálneho oddychového priestoru s lavičkami
a stolmi.
Médiá
Počas akademických prázdnin v roku 2013 bola v ŠD Hrabovská cesta 1/C realizovaná rekonštrukcia kúrenia, čo
malo kladný dopad na úsporu energií oproti predchádzajúcim rokom.
Porovnanie nákladov v peňažnom vyjadrení za TUV,
vodné, stočné a el. energiu

8.4

2011
96 899

2012
74 540

2013
66 770

Stravovanie študentov

Spracovala: Mgr. Renáta ŠRÁMEKOVÁ
Stravovacie služby a úroveň stravovania študenti hodnotili pozitívne, čo sa odráža na počtoch odstravovaných
študentov v predchádzajúcom období.
Tabuľka 25 Počty vydaných obedov študentom
Počet vydaných obedov

2011
74 730

2012
75 921

2013
84 642

Katolícka univerzita v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom 11 externých
dodávateľov stravovacích služieb a 1 vlastnej jedálne.
Tabuľka 26 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
SATEL – SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825, Poprad
HARMONY – Marcel Bobko, Letná 1,Poprad
RUMA, s.r.o.,Slávkovská 858/13, Levoča
Základná škola Sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Gastromila, s.r.o., Košice
Vlastné jedálne:
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula
Hospodárenie UaSZ KU
V roku 2013 UaSZ KU v Ružomberku, tak ako v predchádzajúcich rokoch 2010 až 2012 dosiahlo priaznivý
hospodársky výsledok.
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8.5

Poradenská a konzultačná činnosť

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Poradenské centrum KU vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberku na začiatku akademického roku
2011/2012. Prostredníctvom Poradenského centra Katolícka univerzita v Ružomberku poskytovala v roku 2013
svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách.
Odborný tím v Poradenskom centre KU poskytuje kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo,
zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha študentom so špecifickými
potrebami a študentkám – matkám s deťmi. Súčasťou služieb je aj SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo
prostredníctvom mailovej adresy poradna@ku.sk. Aktuálne informácie poskytujeme prostredníctvom webovej
stránky: poradna.ku.sk. Poradenské centrum KU tiež spolupracuje s Univerzitným pastoračným centrom
J. Vojtaššáka.
Poradenské centrum KU je organizačne začlenené pod Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku,
nadriadeným je prorektor poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu. Pre študentov
a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku je Poradenské centrum KU otvorené počas celého
akademického roka v pracovné dni od 9:00 do 16:00 (v inom čase po dohode). V Poradenskom centre KU pracuje
koordinátorka Katarína Markovičová, PhD. (kariérové poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, poradenstvo
a podpora pre študentov so špecifickými potrebami). Psychologické poradenstvo zabezpečovali v roku 2013:
PhDr. Jana Bachanová, Mgr. et Bc. Miriama Gerbová (január – jún), Mgr. Barbora Holíková (september –
december), Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Prehľad najdôležitejších činností Poradenského centra KU v roku 2013
Okrem hlavnej činnosti – poskytovanie informačných a poradenských služieb – Poradenské centrum KU
organizovalo viaceré podujatia, ktoré mali preventívny a podporný charakter.
Tabuľka 27 Prehľad podujatí organizovaných Poradenským centrom KU v roku 2013
Dátum
konania
Názov podujatia
podujatia
letný semester
30. 01. 2013
Podpora pre študentov so špecifickými potrebami – prezentácia pre pedagógov
20. 02. 2013
Efektívna komunikácia pri konfliktoch (seminár)
27. 02. 2013
Modelové riešenia konfliktov (seminár)
06. 03. 2013
Poznaj sám seba (seminár)
13. 03. 2013
Prijmi sám seba (seminár)
20. 03. 2013
Umenie prezentovať sa (seminár)
10. 04. 2013
Výber životného partnera (seminár)
17. 04. 2013
Efektívne učenie sa (seminár)
24. 04. 2013
Pred odchodom do zahraničia (seminár)
30. 04. 2013
Zvládanie stresu (seminár)
27. 05. 2013
29. 05. 2013
Podpora pre študentov so špecifickými potrebami – prezentácia pre pracovníkov
04. 06. 2013
študijných oddelení a ostatných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so študentmi
22. 08. 2013
so špecifickými potrebami
27. 08. 2013
28. 08. 2013
zimný semester
02. – 12. 09. 2013
Stretnutia so študentmi na zápisoch
02. 10. 2013
Byť spolu a sám – Prečo a ako rozvíjať partnerské a rodinné vzťahy? (seminár)
09. 10. 2013
Cesta k sebe – základ cesty k druhým (seminár)
16. 10. 2013
EQ – emočná inteligencia (seminár)
23. 10. 2013
Ako môžu rôzni ľudia spolu fungovať? (seminár)
29. 10. 2013
Stretnutia so študentmi na internátoch
30. 10. 2013
Duševne chorí – aké je to žiť a priateliť sa s nimi (seminár)
06. 11. 2013
Byť pripravený na rozvoj vzťahov (seminár)
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Dátum
konania
podujatia
13. 11. 2013
12. 11. 2013
20. 11. 2013
26. 11. 2013
27. 11. 2013
27. 11. 2013
04. 12. 2013

Názov podujatia
Výber životného partnera (seminár)
Informačný deň pre študentov TF KU v Košiciach (Témy: Aké mám práva a povinnosti?
Kam po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre študentov.)
Ako lepšie komunikovať v partnerských vzťahoch (seminár)
Informačný deň pre študentov Inštitútu Štefana Nahálku v Poprade (Témy: Aké mám
práva a povinnosti? Kam po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí.
Psychohygiena pre študentov.)
„Ženský“ a „mužský svet“ – vzájomná príťažlivosť a nedorozumenia (seminár)
Informačný deň pre študentov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči (Témy: Aké mám práva
a povinnosti? Kam po škole? Možnosti študovať a praxovať v zahraničí. Psychohygiena pre
študentov.)
Konflikty – korenie vzťahu (seminár)

Informácie o poskytnutých službách Poradenským centrom KU
Sociálno-právne poradenstvo bolo v roku 2013 poskytnuté 416-krát. Študenti sa oboznámili so svojimi právami
a povinnosťami, poradkyňa im poskytla poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež sprostredkovala
právne poradenské služby. Právne otázky boli konzultované s právnikom, ktorý je k dispozícii Poradenskému
centru KU podľa potreby.
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 2013 bolo využité 1 188-krát zo
strany študentov a absolventov. Kariérové poradenstvo bolo na Katolíckej univerzite v Ružomberku pred
vznikom Poradenského centra KU poskytované prostredníctvom Oddelenia pre kariérne poradenstvo. Kariérové
poradenstvo bolo v roku 2013 rozšírené o program s názvom Moje portfólio zameraný na dlhodobú individuálnu
prácu klientov (sebapoznávanie, rozvojové aktivity). Ide o špeciálny komplexný prístup Poradenského centra KU
ku zlepšeniu pozície na trhu práce našich absolventov. Metodika vytvorená Poradenským centrom KU, ktorá sa
zameriava na rozvoj profilu študenta pred vstupom na trh práce, bola predstavená 24.10.2013 na konferencii
„Rozvoj kompetencí VŠ poradců napříč poradenským spektrem“ v Telči. Pilotný projekt si vyskúšali ešte v letnom
semestri akademického roka 2012/2013 piati študenti. Od začiatku akademického roka 2013/2014 sú v ňom
zapojení 11 študenti, ktorí pravidelne pracujú na rozvoji svojho potenciálu a na príprave na vstup na trh práce.
Psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 357-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 646-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. Ocenením príkladného prístupu Katolíckej univerzity v Ružomberku v podpore
študentov so špecifickými potrebami bolo menovanie univerzitnej koordinátorky pre študentov so špecifickými
potrebami Kataríny Markovičovej, PhD., v októbri 2013 za členku Rady ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.
V roku 2013 sa služby študentom so špecifickými potrebami realizovali v súlade s platnou legislatívou. Nový
systém podpory študentov so špecifickými potrebami sa Katolíckej univerzite v Ružomberku podarilo zabehnúť
príkladne, KU vytvorila vlastný vnútorný predpis – Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium
a študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súvislosti s novým systémom
podpory študentov so špecifickými potrebami ustanoveným zákonom a smernicou rektora realizovali pracovníci
Poradenského centra KU stretnutia s pracovníčkami študijných oddelení jednotlivých fakúlt, ktoré sa so
študentmi so špecifickými potrebami často stretávajú. Cieľom stretnutí bolo, aby pracovníčky vedeli študentom
poskytnúť potrebné informácie o podpore študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. 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.
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Priestory, ktoré sú v Poradenskom centre KU vyhradené pre študentov – rodičov maloletých detí, boli v roku
2013 využité 70-krát, najmä na dojčenie, ale aj pobyt detí počas študijných povinností matky.
K ďalším aktivitám Poradenského centra KU patrili informačné stretnutia so študentmi na internátoch
a informačné dni na mimoružomberských univerzitných pracoviskách. Ako preventívne aktivity zorganizovalo
Poradenské centrum KU pre študentov KU viaceré semináre a tréningy zamerané na osobnostný rozvoj
a zvládanie štúdia. Ponuka seminárov zohľadňovala najčastejšie problémy vyskytujúce sa u študentov
v poradenských rozhovoroch.
Služby Poradenského centra KU boli v roku 2013 využívané nielen študentmi KU, absolventmi KU a uchádzačmi
o štúdium na KU, ale na Poradenské centrum KU 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 KU ďalej odporúčali svojim
študentom.
Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas celého skúškového obdobia. Študentom sme
v roku 2013 ponúkli 1 273 podporných služieb (asistenčné služby, semináre, testovania).
Keď k počtu podporných služieb prirátame 2 607 služieb poradenstva, získame celkový počet služieb
Poradenského centra KU. Za rok 2013 to bolo 3 880 služieb.
Tabuľka 28 Počet poskytnutých služieb Poradenským centrom KU v roku 2013 podľa jednotlivých oblastí
Celkový počet služieb PC
Služby poradenstva
Podporné služby
KU
Sociálno-právne poradenstvo
416
tréningy, semináre,
Kariérové poradenstvo
1 188
asistenčné služby,
v roku 2013
Psychologické poradenstvo
357
poskytnutie priestorov na
Poradenstvo pre študentov so
pobyt
646
špecifickými potrebami
Spolu
2 607
1 273
3 880
Počet študentov využívajúcich Poradenské centrum KU sa oproti roku 2012 takmer zdvojnásobil. Čo bolo
spôsobené najmä dvoma významnými faktormi, ktorými sú: reagovanie na potreby klientov a personálna
stabilizácia Poradenského centra KU. Boli zavedené nové služby pre študentov KU, ako je Moje portfólio či nový
systém podpory študentov so špecifickými potrebami vyplývajúci zo zákona. Organizovali sa semináre
a workshopy na témy, ktoré mladých ľudí prirodzene zaujímajú a trápia. Témy seminárov sa týkali najmä
sebapoznania, prijatia sa, zvládania štúdia a stresu, relaxácie, komunikácie, partnerských vzťahov... Na začiatku
semestra majú študenti k dispozícii zoznam plánových aktivít, ktoré prebiehajú vždy v jednom dni v týždni
v Poradenskom centre KU. 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. Okrem aktivít
konajúcich sa v Poradenskom centre KU sú ponúkané semináre z oblasti kariérového poradenstva a osobného
rozvoja aj na mimoružomberských univerzitných pracoviskách.
O výhodách a vybavení priestorov 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 KU. Viacerí študenti prichádzali do Poradenského centra KU práve
na základe uvedených vstupných informácií. Zo spätnej väzby študentov využívajúcich služby Poradenského
centra KU máme informácie, že boli so službami spokojní.
Plánované aktivity Poradenského centra KU v roku 2014
V roku 2014 plánuje Poradenské centrum KU pokračovať v zabehnutých a overených službách, chce reagovať na
potreby študentov KU, získavať spätnú väzbu a jej výsledkom prispôsobiť podporné aktivity. Veľkým cieľom pre
rok 2014 je pracovať na rozvoji služieb psychologického poradenstva.
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Našim plánom v nasledujúcom roku 2014 je rozšíriť ponuku kariérového poradenstva, preto chceme vybudovať
ucelený tréningový blok, ktorý bude v priebehu akademického roka sprevádzať študentov jednotlivými krokmi
vstupu na trh práce a zároveň rozvíjať potrebné kompetencie z aspektu potrieb zamestnávateľov.
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.

8.6

Športová činnosť v roku 2013

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Športová činnosť na KU v roku 2013 bola zameraná na masový rozvoj jednotlivých odvetví športu, ako aj na
reprezentáciu univerzity. Vykonáva sa na základe ročného plánu v súlade s plánmi ostatných subjektov
participujúcich na propagácii a podpore športu.
Koordinátorom pre šport na KU je Mgr. Miroslav Balšínek.
Na realizáciu športových aktivít sme mali podpísané zmluvy na tieto zariadenia:
ZŠ Rybárpole (denne 19:00 - 22:00)
Halu T- 18 na Plavisku (utorok 19:30 – 22:00)
Umelý trávnik MFK (18:30- 20:00)
Atletický areál ZŠ Zarevúcka
Dlhodobé súťaže:
Univerzitná futbalová liga (okóber – máj)
Univerzitná florbalová liga, mestská RUŽA liga (priebežne podľa harmonogramu)
Spolnotenisová liga (okresná súťaž)
Krátkodobé súťaže a aktivity:
05.03. Univerzitný volejbalový turnaj
09.04. Futbalový turnaj VŠ SR Trnava
11.04. Akademiské majstrovstvá SR v aerobiku
16.04. Volejbalový turnaj
17.04. Florbalová liga II. kolo Banská Bystrica
18.04. Stolnotenisový turnaj
23.04. Florbalový turnaj
24.04. Futbalový zápas výber KU – výber Spišskej Diecézy
26.04. Cykloturistika v okolí Ružomberka
01.05. Výstup na V. Choč
04.05. CUB CUP volejbalový turnaj v Dolnom Kubíne
08.05. Výstup na Šíp
18.05. Cykloturistika
22.05. Turistika Veľká Fatra – Rakytov
25.05. Výstup na Salatín
27.05. Cykloturistika L.Osada, L. Lúžna, P.Ľupča, Rbk
21.09. Turistika Vysoké Tatry
25.09. Futbalový turnaj
26.09. Výstup na Čebrať
12.10. Memoriál Štefana Halienku – prechod Veľkou Fatrou
22.10. Florbalový turnaj
23.10. Stolnotenisový turnaj
05.11. Futsalový turnaj
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03.12. Volejbalový turnaj
05.12. Stolnotenisový turnaj
Činnosť ŠK KU
Športový klub KU v Ružomberku sa aktívne zapojil do univerzitných súťaží usporiadaných SAUŠ. Úspešní sme
boli v kolektívnych športoch a vynikajúce meno univerzity obhajovali športovci aj v individuálnych športoch:
Florbal - III. miesto v univerzitnej lige Stred, účasť v Ruža lige /dlhodobá súťaž/
Futbal - účasť na turnaji univerzitných družstiev vo futbale
Stolný tenis - okresná súťaž
Vynikajúce výsledky dosiahli študenti FF KU Tomáš Kubej /atletika/ a Pavol Balážik /silový trojboj/. V roku 2013
sa Tomáš Kubej stal vicemajstrom SR v cezpoľnom behu a v behu do vrchu a Pavol Balážik sa stal
niekoľkonásobným svetovým šampiónom a držiteľom svetových rekordov vo svojej kategórii.
Plánované aktivity v oblasti športu pre rok 2013 sme splnili. Vzhľadom k tomu, že nedisponujeme vlastnými
športovými zariadeniami, väčšia čiastka financií poskytnutými MŠVVaŠ SR sa investuje do prenájmov
a zostávajúce prostriedky do obnovy materiálu na športovanie.
Výrazne sa zlepšila spolupráca s jednotlivými fakultami. V novom plánovacom období chceme pokračovať
v príprave priestorov pre vybudovanie fittnes centra a priestorov pre šport pod ubytovacím zariadením v časti
„C“ v rámci rekonštrukcie budovy.
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1

Informačné technológie

Spracoval: Ing. Emil JAMRICH
Personálne zabezpečenie
Počas r. 2013 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. K 30.09.2013 ukončil pracovný pomer jeden zamestnanec
aplikačného oddelenia, náhrada bola zabezpečená od 01.07.2013.
Tabuľka 29 Personálne pokrytie hlavných činností
Činnosť

Počet
úväzkov

Poznámka

Správa a rozvoj sieťovej
infraštruktúry

0,7

350 manažovateľných sieťových zariadení (prepínače, firewally,
bezdrôtové zariadenia, IP kamery) – trvalý nárast o 37 % oproti r.
2012

Správa a rozvoj dátových
centier

0,8

41 aktívnych fyzických serverov, 67 virtualizovaných serverov, 6
SAN/NAS systémov, 5 páskových knižníc – prechodný nárast o cca
54 % oproti r. 2012

Správa podporných IT
služieb

0,5

Podporné služby pre klientske počítače a aplikačné servery (napr.
DNS, NTP, DHCP, Radius, SAN/NAS, Backup, LDAP, atď.)

Správa interaktívnych IT
služieb a aplikácií
Vývoj softvéru
Vydávanie a správa
preukazov

1
2,8
1

Napr. Abakus, Zimbra, weby (52), Registratúra, Stravovanie,
Oracle-VDI, LMS, atď.
Cca 70 % vývojových kapacít pre potreby štátnej správy, 30 % pre
potreby univerzity
Študentské a zamestnanecké preukazy – tlač, agenda

Správa telefónov

0,3

Evidencia, výdaj, rozúčtovanie

Dohľad nad ochranou
osobných údajov

0,2

Dohľad nad ochranou OÚ v UIS

Správa licencií a
distribúcia softvéru, správa
certifikátov

0,1

Podpora užívateľov

0,8

Vo všetkých oblastiach v pôsobnosti ÚIKT

Servisné činnosti

0,5

Výmeny/opravy/inštalácie zariadení, kabeláže a pod.

Administratívne činnosti
a riadenie

0,3

Finančné zabezpečenie
Rozpočet stanovený rozpočtovým provizóriom na r. 2013 bol hranične postačujúci na krytie osobných
a nevyhnutných prevádzkových nákladov. Z rozpočtu 193 000 € bolo vyčerpaných 191 665 €. 98,5 % výdavkov
tvorili osobné náklady, 1,5 % tovary a služby - z toho 60 % pre vnútornú potrebu ÚIKT, 40 % pre potreby
univerzity.
Dlhodobé úlohy zabezpečované ÚIKT v r. 2013
1. Technická podpora pre súčasti univerzity bez vlastných IT pracovníkov.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prevádzka a správa sieťovej infraštruktúry v lokalite RK, technická podpora pre dislokované pracoviská.
Prevádzka a správa univerzitných dátových centier.
Vydávanie a správa zamestnaneckých a študentských preukazov.
Centrálna správa mobilných telefónov a súvisiaca agenda.
Prevádzka a správa podsystémov univerzitného informačného systému, správa externých aplikácií.
Správa licencií a distribúcia softvéru.
Styk s informačnými systémami štátnej správy.
Vývoj aplikačného softvéru pre potreby univerzity.
Dohľad nad ochranou osobných údajov v UIS.
Správa uzla siete SANET v Ružomberku.

Projekty
1.

3. výzva 5.1 OPVaV:
realizácia sieťovej infraštruktúry budovy Univerzitnej knižnice KU (ďalej len „UK KU“)
základná inštalácia a konfigurácia dátoveho centra v budove UK KU

Hlavné úlohy realizované v r. 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizácia sieťovej infraštruktúry budovy UK KU – 90 aktívnych prvkov (prepínače, bezdrôtové
prístupové body).
Základná inštalácia a konfigurácia dátového centra budovy UK KU (30 serverov, 3 SAN/NAS systémy, 3
páskové knižnice).
Inštalácia a konfigurácia cca 200 ks SunRay v priestoroch UK KU.
Bezpečnostné kamery budovy UK KU (5 ks).
Pripojenie na medzinárodnú sieť Eduroam.
Vývoj:
prepracovanie AIS-Abakus na aktuálnu technologickú platformu (hotové cca 60 %)
CRŠ2, CRŠ3, – implementácia, riešenie priebežných problémov
štatistické výstupy pre štátnu správu
prijímacie konanie – implementácia legislatívnych zmien
styk so štátnou pokladnicou – prechod na SEPA
nová funkčnosť AIS-Abakus: združené termíny, generovanie posudkov, evidencia projektov, platby
študenta, karty študenta, stavy študenta, školné, motivačné štipendiá, mobility, špeciálne potreby,
modifikované zobrazovanie rozvrhu
modifikácie AIS-Abakus – cca 30 minoritných vylepšení a rozšírení funkčnosti.

Rámcový plán hlavných úloh na r. 2014
V r. 2014 budú aktivity ÚIKT smerované hlavne do oblastí:
1. IT infraštruktúra:
uvedenie dátového centra v budove UK KU do produkčného stavu
transfer záťaže z doterajších DC na DC v budove UK KU
2. IT služby:
implementácia podpory pre systém riadenia kvality do AIS Abakus
integrácia interných zdrojov dát do univerzitného webu
autentizácia a autorizácia stacionárnych klientskych koncových zariadení
Plnenie úloh dlhodobého zámeru
Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti rozvoja IT
Úlohy:
Priebežná modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry zameraná na minimalizáciu prevádzkových
nákladov pri zachovaní požadovaného rozsahu a kvality služieb.
Priebežná implementácia technických, administratívnych a legislatívnych opatrení na zvýšenie
bezpečnosti a ochrany dát.
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Indikátory:
počet zamestnancov spravujúcich IT infraštruktúru vo vzťahu k počtu spravovaných zariadení
a podsystémov – oproti roku 2012 nárast počtu sieťových zariadení o 37 %, zariadení DC o 54 % pri
nezmenenom počte zamestnancov,
spotreba energie dátových centier vo vzťahu k rozsahu a kvalite služieb – prechodný nárast po dobu
transferu záťaže zo starých DC na DC v budove UK KU,
úspora prevádzkových nákladov modernizáciou/optimalizáciou IT infraštruktúry – prejaví sa až v r.
2014 po migrácii záťaže na nové DC v budove UK KU,
agregačný faktor virtualizácie serverov – cca 11 : 1 (mimo serverov, u ktorých je virtualizácia neúčelná),
zoznam opatrení na zvýšenie bezpečnosti a ochrany dát – administratívne postupy pre prípady krádeže
identity a zabudnutia hesla,
počet bezpečnostných incidentov nezachytených opatreniami – 9 (5x únik hesla bežného užívateľa cez
phishing, 4x čiastočný prienik na ad hoc web servery pod správou zamestnancov fakúlt), priemerný
denný počet zachytených incidentov je cca 85.000.
Zvyšovanie dostupnosti IT služieb
Úlohy:
Rozširovanie komunikačnej infraštruktúry v súlade s rastom potrieb
Zlepšovanie doby odozvy interaktívnych služieb
Zvyšovanie nepretržitej dostupnosti služieb
Minimalizácia plánovaných servisných odstávok služieb
Indikátory:
počet koncových prípojok, zvyšovanie prenosovej kapacity - +900 (budova UK KU),
počet bezdrôtových prístupových bodov - +50 (budova UK KU),
doba interaktívnej odozvy kritických služieb UIS – stav nezmenený,
doba bezporuchovej prevádzky jednotlivých služieb – sieťová infraštruktúra 99,97 %, podporné IT
služby 99,9 %, interaktívne IT služby 99,7 %,
doba plánovaných servisných odstávok – celková doba plánovaných servisných odstávok bola 7 hod.,
výhradne mimo pracovných dní.
Zvyšovanie kvality a rozsahu služieb
Úlohy:
Priebežná modernizácia UIS, implementácia ďaľších podsystémov a služieb
Priebežná modernizácia a rozširovanie funkčnosti AIS Abakus
Tvorba a aktualizácia rozhraní medzi UIS a externými informačnými systémami
Indikátory:
zoznam nových podsystémov a služieb – zapojenie do siete Eduroam,
zoznam rozšírení funkcionality existujúcich podsystémov – AIS-Abakus – združené termíny,
generovanie posudkov, evidencia projektov, platby študenta, karty študenta, stavy študenta, školné,
motivačné štipendia, mobility, špeciálne potreby, modifikované zobrazovanie rozvrhu, + cca 30
minoritných rozšírení,
zoznam nových rozhraní medzi UIS a externými IS – bez zmeny,
zoznam modifikácií existujúcich rozhraní medzi UIS a externými IS – ÚIPŠ, CRŠ2, CRŠ3, ŠP –
implementácia legislatívnych zmien,
zoznam zistených a odstránených chýb UIS – odstránená potenciálna možnosť objednávky po uzávierke
v stravovacom systéme.

9.2

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity

Spracovala: RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.
Knižničný fond
Všetky pracoviská UK KU naďalej používajú KIS Virtua, prostredníctvom ktorého sú zapojené do súborného
katalógu knižníc Slovenská knižnica v SR.
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Medzi hlavné priority UK KU patrí sprístupňovanie čo najväčšieho počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich
používateľov. Ročný prírastok v roku 2013 tvorí 14 225 KJ. V porovnaní s rokom 2012 to znamená nárast o 944 KJ
(Tabuľka 30). 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 26
KJ, ktoré sú evidované v zozname úbytkov.
UK má 1 223 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 30). 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 2013 bolo spracovaných 1 122 záznamov.
Tabuľka 30 Akvizícia knižničného fondu UK KU 2010 - 2013
Akvizícia
2010
Prírastok knižničných jednotiek
14 973
z toho kúpou
3 045
z toho darom
11 812
z toho výmenou
107
z toho inak (náhrada)
9
z prírastku knihy
6 524
z prírastku audiovizuálne a elektronické dok.
72
z prírastku iné (kvalifikačné práce)
8 169
Počet titulov dochádzajúcich periodík
216
Úbytky knižničných jednotiek
1 753
Celkový stav knižničného fondu

129 863

2011
11 927
2 391
9 334
89
113
10 052
32
1 765
196
18

2012
13 281
1 980
11 150
124
27
11 550
102
1 615
207
309

2013
14 225
2 190
11 932
67
36
11 102
98
2 669
191
26

128 012

140 897

155 096

Aj v tomto roku 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 31). V rámci skúšobných
prístupov bol používateľom umožnený vstup do týchto databáz: eBook Academic Subscription Collection,
Amirsys Pathology Reference Center, International Index to Performing Arts, Maternity and Infant Care, The
Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs, ProQuest Dissertations and Theses, Cambridge Journals, DynaMed,
Joanna Briggs Institute EBP Database.
UK KU prijala významný dar od rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku profesora Tadeusza Zasępu, PhD.,
ktorý tvorilo približne 100 000 KJ z rôznych oblastí, najmä z humanitných vied a matematiky. Ďalšie knižničné
dary sme získali z Centra Aletti v Olomouci, od prof. Milana S. Ďuricu, pána Antona Semeša, Ing. Bohdana
Telgárskeho a mnohých iných darcov.
Na nákup knižničného fondu bolo celkovo vynaložených 49 016,82 EUR (Tabuľka 31). V porovnaní s rokom 2012,
počet KJ získaných kúpou, ako aj množstvo finančných prostriedkov vynaložených na ich nákup mierne stúpol
(Tabuľka 32).
Aj v tomto roku sa UK KU podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe 2.5 Akvizícia knižníc,
vďaka ktorej boli zakúpené knihy v hodnote 2 403,96 EUR, celkovo 137 titulov a 2 191 exemplárov.
Tabuľka 31 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v roku 2013
Fakulty
Fakulta zdravotníctva KU

Knihy (v €)

Časopisy (v €)

JSTOR (v €)

Spolu (v €)

4 532,27

262,33

0,00

4 794,60

Filozofická fakulta KU

11 434,28

4 431,07

1 800,00

17 665,35

Pedagogická fakulta KU

13 218,30

1 954,00

1 255,00

16 427,30

Teologická fakulta KU

5 290,78

939,74

0,00

6 230,52

Univerzitná knižnica KU

2 481,96

0,00

0,00

2 481, 96

38 300,70

7 661,12

3 055,00

49 016,82

SPOLU
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Tabuľka 32 Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2010-2013
Rok

Vyčlenené financie na nákup
literatúry (€)

Počet kúpených
knižničných jednotiek
(KJ)

2009

67 924 €

5 938

2010

63 948 €

3 045

2011

50 551 €

2 391

2012
2013

40 338 €
49 017 €

1 980
2 190

Medziročný
rast / pokles

V roku 2013 bola UK KU, vďaka kvalite bibliografických záznamov, vybratá do konzorcia knižníc KIS3G, ktoré sa
bude podieľať na tvorbe menných autorít v rámci Súborného katalógu Slovenská knižnica.
Knižničné služby a používatelia
UK KU sa neustále snaží skvalitňovať a rozširovať služby svojim používateľom. V roku 2013 bolo v UK KU 7 492
registrovaných používateľov (Tabuľka 33), čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 21 %. Študenti predstavujú
84 % z celkového počtu používateľov. Z celkového počtu študentov KU je v UK registrovaných 93 %. Vďaka
novým priestorom UK KU vzrástla návštevnosť knižnice šesťnásobne. V starých priestoroch v Ružomberku sa
mesačná návštevnosť pohybovala priemerne okolo 2 400 študentov, kým v nových priestoroch to bolo okolo
14 800 študentov.
Celkový počet výpožičiek predstavuje 106 391, z toho je 79 922 absenčných a 26 469 prezenčných výpožičiek
(Tabuľka 33 a 34). Na poklese počtu výpožičných jednotiek malo vplyv sťahovanie do nových priestorov, pretože
knižnica v Ružomberku bola zatvorená od júla do 25. septembra 2013.
Tabuľka 33 Knižničné služby poskytované UK KU
Knižničné služby
Výpožičky spolu
z toho absenčné výpožičky
z toho prezenčné výpožičky
z toho prezenčné periodiká
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet vypracovaných bibliografií a rešerší
Registrovaní používatelia
z toho poslucháči VŠ
Potenciálni používatelia
z toho poslucháči VŠ
Akcie informačnej výchovy

2010
122 466
70 257
52 209
7 029
728
517
408
5 144
3 928
7 967
7 299
13

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

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

2013
106 391
79 922
26 469
8 539
474
575
452
7 492
6 276
7 397
6 734
15

2010

2011

2012

2013

SPOLU

70 590

95 200

100 275

79 922

Ružomberok

Tabuľka 34 Výpožičné služby v UK KU na jednotlivých pracoviskách

Absenčné výpožičky

Prezenčné výpožičky

Spolu

59 323

77 987

84 309

68 962

Košice

7 983

11 540

10 829

7 350

Spiš

3 284

5 673

5 137

3 610

SPOLU

45 609

41 222

36 188

26 469

Ružomberok
Košice
Spiš

17 983
21 940
5 686

18 782
15 751
6 691

23 628
8 633
3927

17 670
6 035
2 764

122 466

136 424

136 463

106 391

UK KU má v prevádzke šesť biblioboxov, ktoré umožňujú bezpečné a spoľahlivé vrátenie kníh bez nutnosti
osobnej návštevy knižnice i mimo otváracej doby (Tabuľka 35). Vrátené dokumenty sú z biblioboxov vyberané
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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.
V júni spustilo pracovisko v Košiciach selfcheck, čo umožňuje používateľom vypožičať si dokumenty samostatne,
bez asistencie pracovníkov knižnice.
Tabuľka 35 Počet dokumentov vrátených prostredníctvom biblioboxov
Počet dokumentov vrátených cez Bibliobox
UK RBK
Košice
2012
11 227
2 090
2013
9 958
2 302

Spiš
1 112
847

Poprad
-

Spolu
14 429
13 107

Oproti minulému roku bol zaznamenaný zvýšený počet využívania web stránky UK a klesol počet poskytovania
informácii prostredníctvom e-mailu a služby Spýtajte sa knižnice (Tabuľka 36). Významný je tiež fakt, že on-line
katalóg je súčasťou webového portálu Slovenská knižnica.
Tabuľka 36 Elektronické služby UK v rokoch 2011 - 2013
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

UK KU aj v tomto roku organizovala rôzne podujatia, z ktorých najvýznamnejšie sú uvedené v Tabuľke 37.
Okrem spomenutých podujatí UK KU organizovala mnohé prehliadky novej budovy UK KU pre študentov
a vyučujúcich KU, žiakov základných a stredných škôl (z okresu Ružomberok a Spišská Nová Ves), pracovníkov
knižníc, seniorov, kresťanskú mládež SR, návštevníkov podujatia AKADEM.
Počas Týždňa slovenských knižníc sme používateľom odpustili registračné a sankčné poplatky a zdarma ponúkli
multiplikáty darovaných kníh.
Tabuľka 37 Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2013
Mesiac

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Júl
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Pracovisko

Výstava - Košickí fotografi – K-91
Mgr. M. Černý a Mgr.L. Magyarová – „Naše mesto KOŠICE“

UK KU Košice

Prezentácia knihy Ekumena Košice 1994-20

UK KU Košice

Vernisáž výstavy prác z klasického kreslenia absolventky kurzu AZ Renáty Bacúrovej pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky
Magyarovej.

UK KU Košice

Exkurzia pre študentov 1. ročníka Fakulty umení z odboru
architektúra Technickej univerzity v Košiciach

UK KU Košice

Výstava fotografií z misie v Tanzánii – Misia SHELUI
Emília Biháriová a Zuzana Ďuríková

UK KU Košice

Týždeň slovenských knižníc - výstava vzácnych historických kníh
s výkladom ThLic. Tomáša Filipa, PhD.

UK KU Košice

Poplenérová výstava fotografií Združenia košických fotografov K91 z oblasti Polonín

UK KU Košice

Výstava fotodokumentu "svietiene" - Peter Sedlák

UK KU Košice

Trojruža – literárno-umelecká súťaž

UK KU
Ružomberok

Výstava akademického maliara Štefana Leonarda Kostelničáka pod
názvom Čaro ornamentu. Kurátorka výstavy PhDr. Gabriela
Čiasnohová pripravila seminár pre našich študentov Celoživotného
vzdelávania.
Detská univerzita – workschop: Kto ma nájde (nielen pre
knihomoľov)

UK KU Košice

UK KU Košice
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Mesiac

August

25.9.2013

Vybrané podujatia organizované UK KU v roku 2013

Pracovisko

STROM – 28. medzinárodný salón fotografie

UK KU Košice

Pracovná návšteva z Krajskej knižnice v Žiline z Úseku odbornej
literatúry a Koordinácie kultúrno-výchovnej činnosti, vedúci KIS
centrálnej knižnice Mgr. Daniel Husárik

UK KU Košice

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ BUDOVY UK KU

UK KU
Ružomberok

Informačné hodiny v knižnici pre denných študentov 1. ročníkov
TF KU (3x)

UK KU Košice

Informačné hodiny v knižnici pre denných študentov 1. ročníkov
TF KU
September

Výstava o stavbe novej UK
Informačná hodina pre denných študentov 1. ročníky FF KU
Pracovná návšteva riaditeľky Akademickej knižnice Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach Ing. Márie Schürgerovej.
Prednáška Kolégium rektora - Ján Dolný - vzťah viery a rozumu v
živote a diele bl. J. H. kardinála Newmana
Výstava s misijnou tematikou
Prednáška pre študentov – ERAZMUS - pani Grochálová, (SAIA,
Žilina)
Prednáška: Galileo Galilei, Rosangela Libertini

Október

Informačná hodina pre denných študentov FZ KU - Verejné
zdravotníctvo
Výstava Via Cassoviensis, pod záštitou košického arcibiskupa
Bernarda Bobera
Konferencia UNIFOS
Pracovná návšteva riaditeľky univerzitnej knižnice Trnavskej
univerzity
Informačná hodina pre študentov FZ KU - Ošetrovateľstvo
Konferencia – Roadshow Moderný učiteľ 2013

November

December

UK KU Spišské
Podhradie
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok
UK KU Košice
UK KU
Ružomberok
UK KU Spišské
Podhradie
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok
UK KU Košice
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok
UK KU
Ružomberok

Beseda pre žiakov základných škôl o knihách a knižniciach spojenú
s prehliadkou knižnice

UK KU Spišské
Podhradie

Uvedenie knihy Poľné kvety; Autor: Rudolf Jurolek
Ilustroval: Ján Kudlička
Informačná hodina pre študentky Strednej zdravotnej školy sv
Alžbety v Košiciach pod vedením MUDr. Viery Simočkovej.
Beseda s autorom knihy Jánom Zachariášom „Medzi trónom
a nebom“ V rámci 24. ročníka FSU/MMK

UK KU
Ružomberok

Premietanie filmu Organ v nebi - Matúš Demko
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Priestory a technické vybavenie
KU v roku 2013 dokončila stavbu novej budovy UK. Počas mesiacov jún – september pracovníci knižnice za
pomoci brigádnikov zbalili a presťahovali knižničný fond a zariadenie UK. Presťahovalo sa približne 2 958
banánových škatúľ kníh a periodík, z toho bolo 1 625 škatúľ z voľného výberu, okolo 817 škatúľ zo skladov a 516
škatúľ periodík. Dňa 25. septembra 2013 bola budova slávnostne otvorená a od tohto dňa UK sídli v priestoroch,
ktoré zodpovedajú všetkým požiadavkám kladeným na moderné akademické knižnice.
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, 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 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. Prehľad o základnom priestorovom a technickom vybavení UK KU poskytuje Tabuľka
38.
Na pracovisku v Košiciach bol vybudovaný bezbariérový prístup do knižnice, ktorí ocenili naši čitatelia –
vozičkári a časť knižničného fondu bola preložená do nových regálov, ktoré nám darovala Univerzitná knižnica
Technickej univerzity v Košiciach.
UK využíva technológiu založenú na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID). Na ochranu knižničného fondu sú
používané elektromagnetické pásky.
Tabuľka 38 Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2010 - 2013
Priestory a technické vybavenie
2010
2011
Počet miest v študovniach a čitárňach
183
183
2
Celková plocha knižnice v m
2 473
2 473
z toho priestory pre používateľov
1 723
1 723
Počet selfcheckov
0
5
Počet biblioboxov
0
4
Počet pracovných staníc 3M
0
6
Počet digitálnych knižničných asistentov
0
4
(DLA)
Počet detekčných brán
1
5
Počet kombinovaných de/aktivátorov
3
7
Počet počítačov
168
180
Počet skenerov (Treventus)
2
2
Počet skenerov pre študentov
1
1
Počet kopírovacích zariadení pre študentov
4
4
Online katalóg na internete (áno=1, nie=0)
1
1
Počet prevádzkových hod.
68
54
pre požívateľov

2012
183
2 473
1 723
5
4
6

2013
561
6 776
5 035
5
6
9

4

4

5
7
168
2
2
4
1

5
9
381
2
6
9
1

54

58

Zamestnanci knižnice
Napriek novým priestorom počet zamestnancov knižnice ostal nezmenený (Tabuľka 39). Nedostatok
pracovníkov sme kompenzovali brigádnikmi, ktorých nám poskytli fakulty 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.
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Tabuľka 39 Počet a vzdelanie zamestnancov UK KU
Zamestnanci knižnice
Počet zamestnancov (fyzické osoby)

2010

2011

2012

2013

18

17

18

18

zamestnanci vykonávajúce knihovnícke
činnosti

17

16

17

17

so základným knihovníckym vzdelaním
(kvalifikačný kurz)

9

9

13

13

s odborným knihovníckym vzdelaním (VŠ,
SOŠ)

3

2

2

2

Počet zamestnancov (prepočítaný stav na
plný úväzok)

18

17

18

18

Dvaja pracovníci knižnice z pracoviska v Košiciach sa zúčastnili na dvoch mobilitách pracovníka za účelom
školeniach v rámci programu ERAZMUS a to v Knižnici na Teologickej fakulte Jihočeskej univerzity v Českých
Budějovicích a v Knižnici Teologickej fakulty Univerzity v Ljubljane v Slovinsku. UK KU prijala v rámci
ERAZMU za účelom školenia pracovníčku knižnice z Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, dve
pracovníčky z State Higher Vocational School in Nowy Sacz a jednu pracovníčku z Knižnice Gál Ferenc College
zo Szegedu.

9.3

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Spracovali: prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD., Ing. Martin Kuniak
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené ako účelové a informačné pracovisko Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Vydavateľstvo VERBUM nadväzuje na prácu rovnomenného vydavateľstva založeného
v roku 1946. Cieľom vydavateľstva VERBUM je vydávať a distribuovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti tvorivých
pracovníkov a periodických vedeckých a umeleckých publikácií v jednotlivých oblastiach výskumu na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
(Štatút VERBUM – vydavateľstva KU; Článok 1; Odsek 1 – 3)
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity riadi jeho riaditeľ, administratívny chod vydavateľstva
zabezpečuje jeden pracovník vydavateľstva.
VERBUM – vydavateľstvo KU v roku 2013 pokračovalo v zabezpečovaní centrálnych služieb súvisiacich
s vydavateľskou činnosťou: prideľovanie ISBN čísel publikáciám na základe žiadostí z jednotlivých pracovísk
univerzity, zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona
o povinných výtlačkoch do knižníc v SR, archivácia vydaných publikácií, predaj publikácií na základe
objednávok,...
Vo VERBUM – vydavateľstve KU vychádzajú 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)
Časopis „prešiel pod“ VERBUM – vydavateľstvo KU od čísla 2/2013.
V roku 2013 VERBUM – vydavateľstvo KU vydalo 125 titulov.
Tabuľka 40 Prehľad publikácií vydaných vo vydavateľstve VERBUM v roku 2013
P. č.

Názov publikácie

1.

Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VII.

2.

Princípy počítačových systémov
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P. č.

Názov publikácie

3.

Doprava a zdravie II.

4.

Vzdelávanie odborníkov v oblasti sociálnej práce v Európskej únii

5.

Prevencia v praxi. Protidrogová politika a prevencia vo verejnej správe

6.

Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu II. Zborník vedeckých prác

7.

Kresťanstvo v Rímskej ríši do roku 313

8.

Poznámky k teórii koordinačných zlúčenín

9.

Vybrané fyzikálne metódy v modernom priemysle, technológiách a medicíne

10.

(Ne-)možnosť hovoriť dnes o Bohu

11.

Aktivizácia jednotlivcov s mentálnym postihnutím dramatoterapiou

12.

Technické materiály

13.

Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zborník
prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 5.11. – 7.11.2012

14.

Motivácia vo vyučovaní slovenského jazyka

15.

Etika manažéra vo svetle sociálneho dialógu

16.

Fyzikálne praktikum I. Mechanika, molekulová fyzika a termodynamika

17.

Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci
s marginalizovanými skupinami v študentských prácach. Zborník z medzinárodnej konferencie

18.

Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 25. október 2012

19.

Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti. Zborník vedeckých statí 1

20.

Porta fidei – Rok viery

21.

12. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z konferencie

22.

Pedagogika Johanna Heinricha Pestalozziho

23.

Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte

24.

Scientologická cirkev u nás a vo svete

25.

Špeciálna didaktika matematiky

26.

Enviromentálna výchova v špeciálnych základných školách

27.

Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy VIII.

28.

Dobrá prax tvorby vnútorného modelu kvality na univerzite

29.

Túry do textúry III

30.

Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie (Zborník z
medzinárodnej konferencie)

31.

Slovenský jazyk SYNTAX; doplnené a upravené vydanie

32.

Antikoncepcia. Učenie Katolíckej cirkvi a pastoračná prax

33.

Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí. Zborník abstraktov
z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

34.

Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII.

35.

Starostlivosť o seniorov prostredníctvom pobytovej a terénnej sociálnej práce

36.

Úloha sociálneho pracovníka pri sanácii rodiny

37.

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím I

38.

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím II

39.

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím III

40.

Musica et educatio IV.

41.

Divadelná arteterapia v pedagogickej a sociálnej praxi

42.

Integrácia jednotlivcov s mentálnou retardáciou

43.

Európske a svetové koncepty chudoby v období sociálnych a demografických premien
spoločnosti. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu
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P. č.

Názov publikácie

44.

Biológia v škole dnes a zajtra. Zborník príspevok z konferencie s medzinárodnou účasťou 17. – 18.
január 2012

45.

Talianska diaspóra v strednej Európe. Obraz hranice, cudzinca a cudzieho

46.

Osoby s duševnou zaostalosťou a sviatosti uvádzania do kresťanského života

47.

Matej Bel – organizátor moderného vedeckého života v Uhorsku

48.

Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s
marginalizovanými skupinami. Zb. príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18

49.

Zbrane a prevencia psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií

50.

Kinetická teória plynu a termodynamika

51.

Základy makromolekulovej chémie

52.

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013

53.

Informácie o štúdiu 2013/2014; FF KU

54.

Pedagogická interpretácia hudby v základnej škole

55.

Podpora študentov so špecifickými potrebami na PF KU v Ružomberku

56.

Zborník príspevok z Interpretačných kurzov v sólovom speve 2013

57.

Informácie o štúdiu 2013/2014; PF KU

58.

Bezpečnostní mamagement v letectví

59.

Posolstvo pre mier vo svete

60.

Procesy samohodnotenia vzdelávacej inštitúcie – samohodnotenie podľa ISO 9004 a ISO 10014

61.

Edukace dětí a mládeže ve volném čase I.

62.

Malý lexikón predškolskej a elementárnej pedagogiky

63.

Náčrt sociálnej patológie a pedagogiky psychosociálne narušených

64.

Informácie o štúdiu FZ KU 2013/2014

65.

Psychológia a znalostná spoločnosť

66.

Rodzina między starym a nowym paradygmatem

67.

Motivácia od študenta po manažéra

68.

Princíp subsidiarity v súčasnej sociálnej legislatíve

69.

Analytická chémia

70.

Geografia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov

71.

Rizikový klient v sociálnej práci

72.

Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti II

73.

Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2013

74.

Francúzska a slovenská muzikologická lexika z lexikálneho a prekladateľského hľadiska

75.

Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie

76.

Zbliżanie światów osób (nie-) pełnosprawnych Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki Tom I

77.

Úvod do katolíckej sociálnej náuky

78.

Biocentrická etika životného prostredia Paula W. Taylora

79.

Základný diskurz o Metafyzike

80.

Zbierka úloh z geometrie

81.

Nerozvážna cesta a iné poviedky

82.

Teória chemickej väzby

83.

Ružomberské zdravotnícke dni VIII. ročník - 2013. (Zborník z konferencie)

84.

Inkluzívna edukácia

85.

UNINFOS – 2013. Univerzitné informačné systémy. Zborník abstraktov

86.

UNINFOS – 2013. Univerzitné informačné systémy. Zb. prednášok z medzinár. ved. konferencie

87.

New Challenges in Education
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88.

From Governing to Governance Reconsidered

89.

Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti. Zborník vedeckých statí 2

90.

Geštaltpedagogika Alberta Höfera v náboženskej výchove

91.

Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej v Starej Ľubovni

92.

Rozhovory a matematické dôkazy o dvoch nových vedách, o mechanike a pohybe telies

93.

Dobrá prax komplexného manažérstva kvality vo vzdelávaní

94.

Skvalitnenie prístupu ku vzdelávaniu prostredníctvom implementácie normy ISO 29990

95.

Bakalárska práca. Návod na písanie záverečných prác

96.

Počítač vo výchove a vzdelávaní detí s autizmom

97.

Interdisciplinárne prístupy v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

98.

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

99.

Stručná encyklopédia filozofie

100.

Z funkčno-pragmatických aspektov kontaktovej a areálovej lingvistiky

101.

Nauczyciel kreatorem zmiany

102.

Hodnotenie kvality informácií v projektovom riadení

103.

Zemplínski a abovskí uniati v Barkócziho vizitácii.
Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia IV.

104.

Život a dielo Apoštola Pavla

105.

Universitas Catholica Rosenbergensis. Studia Russico-slovaca. 2013

106.

Hermeneutika. Krátky náčrt dejín interpretácie

107.

Riadenie ľudských zdrojov 2

108.

Základy elektroniky pre informatikov 1

109.

Podnikové financie

110.

Teoretický rámec sociálnej patológie pre sociálnych pracovníkov

111.

Učiteľ a hodnoty

112.

Manažment a marketing v praxi malých a stredných podnikov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej v Starej Ľubovni

113.

Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 2013

114.

Sociálna práca, manažment a ekonómia - prínosy a limity vedy pre teóriu a prax. Zborník
referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

115.

Zázrakovanie. Spevník a metodická príručka k piesňam na biblické námety pre deti

116.

The Program of Crime Prevention and social Pathology in the Czech Republic

117.

Culmen et fons. Aktuálny výskum v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku

118.

Perspektívy žurnalistického vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy.
Zborník z konferencie Katedry žurnalistiky FF KU

119.

Pastorálny rozmer sociálnej práce

120.

Voľný čas a mimoškolské činnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

121.

Rodičia, žiaci a učitelia, ako tvorcovia spoločných vzdelávacích priestorov
v materskej a základnej škole

122.

Pedagogika voľného času – súčasnosť a perspektívy

123.

Inovatívne metódy náboženskej výchovy v predprimárnej a primárnej edukácii

124.

Zmyslová výchova a matematické predstavy u žiakov v nultom ročníku

125.

Ako rozumieť televízii
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9.4

Správa budov

Spracovala: Ing. Dana ŽAKAROVSKÁ
Správa budov Katolíckej univerzity v Ružomberku je v zmysle Organizačného poriadku KU čl. 2, ods.1 písm. d)
jej účelovým zariadením, ktoré zabezpečuje správu a prevádzku nehnuteľností užívaných KU a to vlastných, ako
aj prenajatých a poskytuje odbornú pomoc a služby pri ich prevádzke a údržbe užívateľom. V rámci spôsobilosti
v oblasti investícií a inžinierskych činností napomáha vedeniu KU v oblasti prípravy a realizácie investičných
činností, vykonáva technický dozor nad investičnou činnosťou v oblasti modernizácií, stavebných úprav
a výstavby nových stavieb. Zastrešuje a vykonáva činnosti vyplývajúce z Vyhl. 508/2009 MPSVaR SR a Zákon
124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to: činnosť bezpečnostného technika pre celú Katolícku
univerzitu v Ružomberku a činnosť požiarneho technika pre celú Katolícku univerzitu.v Ružomberku.
Oblasť administratívnej činnosti:
V rámci pridelených úloh zabezpečuje SB centrálne spracovávanie poistných zmlúv a poistných udalostí
týkajúcich sa poistenia služobných motorových vozidiel, (havarijné a povinné zmluvné poistenie), nehnuteľností,
hnuteľného majetku a osôb, 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 súčasťami
KU. Vypracováva a aktualizuje register nehnuteľností KU vlastných ako aj prenajatých. Pravidelne podľa
harmonogramu organizuje revízie vyhradených technických zariadení - elektrických, tlakových, plynových
a zdvíhacích.
Oblasť investícii a inžinierskej činnosti:
Dominantným výkonom bol výkon stavebného dozoru na stavbe univerzitnej knižnice, ktorý pokračoval
počas roku 2013 a bol zavŕšený kolaudáciu stavby knižnice. Súbežne sa realizovala investičná akcia „Zníženie
energetickej náročnosti budovy – Blok C- Žilinská cesta, spočívajúca vo výmene jestvujúcich rozvodov kúrenia
a radiátorov s možnosťou regulácie spotreby tepla.
Predmet činnosti údržby:
Zamestnanci SB sa podieľali na drobných opravách a údržbe priestorov ŠD Ruža, ul.Plavisko 39, Ružomberok
a ŠD – blok „C“ v Ružomberku. 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. SB zastrešovala výkon vrátnice
v budove rektorátu KU a upratovanie budovy rektorátu KU na Nám. A.Hlinku 60, Ružomberok .
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.

9.5

Médiá a Public Relations

Spracoval: Mgr. Vladimír BUZNA, PhD.
Public Relations (PR) môžeme charakterizovať ako vzťahy s verejnosťou, vzťahy k verejnosti. Cieľom tejto
plánovitej a systematickej aktivity je budovať a udržiavať čo najlepšie vzťahy, vzájomné porozumenie, prispievať
k dobrej reputácii, povesti, obrazu inštitúcie či firmy. Práca v PR zahŕňa všetky aktivity a opatrenia, ktoré majú za
cieľ informovať verejnosť, posilňovať vzťahy, vytvárať imidž, odbúravať predsudky a formovať pozitívnu verejnú
mienku. Katolícka univerzita v Ružomberku v zmysle filozofie otvorenej univerzity aplikuje také postupy, aby
bola verejnosť včas a pravdivo informovaná.

Hovorca univerzity
Akademický senát KU schválil 2. júla 2008 nový Organizačný poriadok KU, v ktorom bolo vytvorené miesto
hovorcu univerzity. V článku 7. bod 5. sú definované jeho právomoci a kompetencie. Hovorca univerzity podľa
nich zodpovedá za vytvorenie a realizáciu mediálnej stratégie univerzity, za kreovanie a implementáciu externej
a internej komunikácie, za PR a lobingové aktivity, prípravu tlačových správ, tlačových konferencií, za
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komunikáciu s novinármi, za mediálne plánovanie, za aktuálnosť univerzitného portálu, internetovej stránky, za
tvorbu periodika pre univerzity a verejnosť, za implementáciu dizajn stratégie univerzity, za produkciu
reklamných materiálov, za rešeršovanie a monitoring dennej tlače, za korektúry tlačovín a textov, za produkčné
aktivity v oblasti internej komunikácie a vzdelávania, za organizáciu spoločenských akcií a marketingových
projektov pre zamestnancov. Okrem toho poskytuje účinnú organizačnú a metodickú podporu fakultám a
súčastiam KU pri komunikácii s médiami. Hovorca pokračoval aj v roku 2013 vo svojej činnosti podľa právomocí
a kompetencií definovaných v Organizačnom poriadku KU a podľa plánu špecifikovaného v internom
dokumente - v Koncepcii komunikačnej stratégie KU. V uplynulom roku na KU pôsobil aj referent pre vzťahy
s verejnosťou.

Strategické dokumenty o komunikácii
KU uskutočňuje systematické aktivity v PR v súlade s Koncepciou komunikačnej stratégie, ktorú prijala v roku 2008.
V nevyhnutných situáciách je manažmentu univerzity nápomocný Manuál krízovej komunikácie s popisom
najlepších komunikačných praktík v čase komunikačnej krízy, ktorá púta záujem verejnosti, najmä médií. V roku
2013 boli jednotlivé úlohy v oblasti vzťahov s verejnosťou realizované v súlade s Dlhodobým zámerom KU 2012 2017.

Vzťahy s médiami
Majú za úlohu vytvárať a udržiavať dobré vzťahy s médiami. Ich výsledkom sú zväčša dobré správy, ktoré
o organizácii prinášajú masmédiá. KU v roku 2013 udržiavala aktívne vzťahy najmä s regionálnymi médiami
(MY-Liptovské noviny, Ružomberký hlas, Ružomberký život, ECHO, Spoločník, TV Liptov, Mestská televízia Ružomberok,
ruzomberok24.sk liptovmagazin.sk, L-Rádio), so spravodajcami tlačových agentúr SITA, TASR a ČTK v regióne,
redaktormi tlačových médií (obzvlášť denníka SME, Pravda, Hospodárske noviny, anglického týždenníka The Slovak
Spectator), rozhlasových staníc, internetových spravodajských portálov a osobitne s kresťanskými médiami –
Katolíckymi novinami, Rádiom Lumen, TV Lux s českou TV Noe, Tlačovou kanceláriou KBS a s talianskou L'Agenzia
S.I.R. - Servizio Informazione Religiosa. Najvyužívanejšími praktikami a nástrojmi aktívnych vzťahov s médiami boli
tlačové správy, ktoré z univerzita posielala do masmédií pri každej významnej udalosti a aktualite, brífingy
a neformálne stretnutia s novinármi, ktoré realizoval hovorca KU, pri významnejších príležitostiach aj rektor
i vedenie. Novinári našli najaktuálnejšie tlačové správy aj na internetových stránkach KU - v časti
O univerzite/Press, kde sa zároveň nachádza aj archív správ z masmédií (My v médiách) a fotografie na
publikovanie (Press foto). Prvkom, ktorý KU naďalej integrovala do rozosielaných tlačových správ bolo aktívne
využívanie kontextových odkazov prostredníctvom hypertextu v texte správy. Udalosťami, ktoré vyvolali
v minulom roku najväčší záujem masmédií bolo otvorenie novej Univerzitnej knižnice KU (25.09.2013) a aktivity
Akademického senátu KU v závere roka.

Internetové stránky
Akademická ratingová a rankingová agentúra (ARRA) v projekte Otvorená univerzita (hodnotenie web stránok
slovenských vysokých škôl a ich fakúlt z hľadiska relevantnosti voči potenciálnym záujemcom o štúdium) pozitívne
hodnotila ochotu a otvorenosť KU pri komunikovaní štatistík uplatnenia absolventov na internetových stránkach
univerzity. Nové internetové riešenia sú zároveň účinným PR nástrojom, ktorým sa univerzita a fakulty jednotne
prezentujú verejnosti. V trende otvorenej univerzity pokračovala Katolícka univerzita aj v roku 2013, kedy
pojkračovali pravidelné stretnutia tímu, ktorý pracuje na ďalšom, komplexnom návrhu redizajnu stránok KU.
V súčasnosti manažment KU naďalej pracuje aj na zosúladení odporúčaní ARRA k hodnoteniu stránok a uvedení
ich pripomienok a rád do praxe.

Fotoportál a videoportál
Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2012 kompletne dokončila a prevádzkovala nový fotoportál. Na
internetovej adrese http://foto.ku.sk ponúkla chronologicky umiestnené fotografické galérie všetkých významných
udalostí a podujatí v živote univerzity od roku 2000 dodnes. V súčasnosti má fotoportál vyše 800 albumov, ktoré
obsahujú niekoľko desiatok tisíc snímok. Autormi prevažnej väčšiny z nich sú fotograf, autor stránky Anton
Kulan a fotoreportér Tlačovej agentúry KU Martin Buzna. V budúcnosti je v pláne zriadenie samostatného
videoportálu. Okrem veľkej informačnej hodnoty budú nové portály aj cenným univerzitným multimediálnym archívom.
V roku 2013 KU integrovala snímky na sociálnu sieť Google+.

Sociálne siete
Internetoví používatelia a návštevníci sociálnej siete Facebook majú od 14. júla 2010 možnosť pridať sa aj do
skupín KU. Zriadila ich s cieľom podporiť komunikáciu so svojimi priaznivcami, absolventmi, súčasnými
študentmi a pedagógmi. Aktívne sú štyri skupiny pre študentov a priaznivcov KU, verejnosť (Katolícka univerzita
v Ružomberku (fanúšikovská stránka), Katolícka univerzita v Ružomberku (stránka organizácie), pre absolventov
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(Alumni Klub KU) a pre potencionálnych uchádzačov o štúdium (Štúdium na KU), ktoré aktuálne zdieľa 10 341
užívateľov internetu. Od roku 2011 je to zvýšenie počtu užívateľov o vyše 2 500. Stránky spravuje hovorca KU,
referent pre vzťahy s verejnosťou KU a v roku 2013 už druhý rok spolupracovali aj administrátori z radov
študentov KU. Interaktívne prostredie Facebooku umožňuje používateľom vyhľadávať priateľov, zdieľať
spoločné fotografie, videá, internetové odkazy, či zapájať sa do diskusií na rôzne témy. Návštevníci stránok majú
možnosť nechávať na spoločnej nástenke odkazy dotýkajúce sa štúdia, týmto spôsobom mnohí hľadajú spoločné
ubytovanie, zdieľajú zážitky zo štúdia a radia si v problémoch dotýkajúcich sa štúdia. Aktívni užívatelia
Facebooku sa môžu do skupín pridať kedykoľvek po kliknutí na hypertextový odkaz v tomto príspevku alebo na
stránke univerzity a fakúlt vo vrchnej interaktívnej lište. Výraznou výhodou je možnosť sledovať štatistiky
návštevnosti, ako aj členiť komunikáciu s prihliadnutím na cieľové skupiny. Predpokladáme, že aj v budúcnosti
zmení samotnú podobu stránok KU na sociálnej sieti Facebook možnosť plnohodnotnejšie využívať napríklad
štatistické dáta a analýzy. Výzvou pre manažment je v budúcom období integrovať do marketingu aj reklamu
prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa zhromažďuje podstatná zložka z cieľovej skupiny univerzity.

Univerzitné médiá
Univerzita aj v roku 2013 informovala o svojich aktivitách prostredníctvom občasníka Kuriér – Informačný
spravodajca KU. Verejnosť v ňom nájde správy o živote na univerzite a jej fakultách, o dosiahnutých úspechoch
a realizovaných aktivitách. Kuriér univerzita distribuuje poštou priaznivcom a priateľom univerzity zo Slovenska
i zahraničia, jeho elektronická podoba je k dispozícii na internetovej stránke KU. V roku 2013 vyšli štyri čísla
časopisu. Mimoriadne septembrové číslo (3/2013) bolo tematicky zameraná na otvorenie novej Univerzitnej
knižnice KU. Okrem neho vychádzal na Filozofickej fakulte KU informačný časopis Fakultná mozaika a študentský
časopis Zumag. Poslucháči Teologickej fakulty KU tvorili a vydávali študentské časopisy Boromeo v Košiciach
a Brázda na Spišskej Kapitule. Okrem obvyklých propagačných materiálov – letáky skladačky sa najmä pri väčších
promo akciách KU, napríklad Nedeli KU (viac v osobitnom odstavci) javia univerzitné časopisy ako vhodný
a prijímaný prvok na informovanie verejnosti. Na KU aj v roku 2013 fungovalo študentské Pulz Rádio
(http://pulzradio.ku.sk). V éteri Rádia Lumen môžu jeho poslucháči počúvať študentskú reláciu, ktorú tvoria
poslucháči žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU. Významný prínos v audiovizuálnej prezentácii tvorí aj
televízne štúdium, ktoré za vyše 640 000 eur vybudovala KU z prostriedkov EÚ. V jeho priestoroch vzniká nová
študentská relácia TV Lux - Z rýchlika. V roku 2013 úspešne fungovala aj študentská televízia TV Unica, verejnosti
prinášala pravidelne napríklad Televízne noviny KU, diskusnú reláciu Na slovíčko a filmovú reláciu Filmshot.

Informačný projekt media.ku.sk
Aj v roku 2013 univerzita prevádzkovala portál http://media.ku.sk. Jeho cieľom je sústrediť na jednom mieste
v chronologickom slede všetky aktuality zo života KU. Portál je platformou na publikovanie príspevkov pre
poslucháčov žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU, ktorí sa do jeho tvorby aktívne zapájajú. Jeho obsah
v súčasnosti zapĺňajú textové, zvukové a obrazové príspevky rozdelené v samostatných kategóriách.
Koordinátorom projektu je hovorca univerzity, všetky žurnalistické prejavy však vznikajú pod vedením senior
editorov, najmä doktorandov na Katedre žurnalistiky FF KU. Neformálnu platformu na publikovanie tvorí blog
Zumag, verejnosti prístupný na adrese: http://zumag.ku.sk.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou KU. Rozhodla o tom Konferencia biskupov Slovenska na
svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29. októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 27. januára 2013 si
veriaci v kostoloch na Slovensku mohli vypočuť list rektora KU a prispieť na činnosť a ďalší rozvoj univerzity v
zbierke. Od roku 2010, v ktorom KU zároveň oslávila 10. výročie svojho vzniku (informácie o výročí sú na
osobitnej stránke www.ku.sk/jubileum), je zároveň možné vo farnostiach zakladať Kluby priateľov KU. Napomôcť
majú združovaniu priateľov a priaznivcov KU, ktorí cítia spoluzodpovednosť za jej existenciu, fungovanie
a akýmkoľvek spôsobom sa angažujú v podpore rozvoja univerzity.

Ďalšie propagačné aktivity
Univerzita na prezentáciu fakúlt, činnosti, ale najmä na informovanie o prijímacích skúškach a študijných
programoch využíva aj reklamné a inzertné služby tlačených médií. Plošné a textové inzeráty sa zameriavajú
najmä na oslovovanie potencionálnych záujemcov o štúdium, predovšetkým v období podávania prihlášok.
V roku 2013 sa KU inzertne prezentovala opäť ako úspešný riešiteľ rozvojových projektov EÚ v oblasti výskumu
a vývoja, vzdelávania v kombinácii s informáciou o ponúkaných študijných programoch. Najvýznamnejšou
a mediálne najatraktívnejšou akciou bolo otvorenie novej Univerzitnej knižnice KU v septembri 2013. Osobitné
akcie pre verejnosť a študentov tvoria dni otvorených dverí, ktoré fakulty každoročne uskutočňujú a ktoré sa
stretávajú s pozitívnym prijatím. Počas nich môžu stredoškoláci priamo počas exkurzie na fakulte navštíviť
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učebné priestory, učebne, laboratória, knižnicu, porozprávať sa s pedagógmi, dozvedieť sa viac o prijímacom
konaní a vytvoriť si pomerne jasnú predstavu o štúdiu na univerzite.

Aktuálne výzvy univerzity v oblasti marketingu, komunikácie a vzťahov s verejnosťou
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

9.6

Väčšia systematickosť a plánovanie v prístupe a v riešení marketingu fakúlt KU, najmä v prístupe
k propagácii ponuky študijných programov pre potenciálnych záujemcov.
Podpora tých foriem reklamy, ktorá má efekt vzhľadom na cieľovú skupinu.
Potreba ďalšieho vzdelávania pracovníkov univerzity, do ktorých agendy patrí marketing a PR (napr.
formou Erasmus mobility za účelom pracovnej stáže).
Otvorenie diskusie o potrebe zriadenia centrálneho oddelenia marketingu, komunikácie a PR, kde by sa
odborné činnosti v oblasti marketingu, internej a a externej komunikácie sústredili a rozvíjali.
Realizácia prieskumu verejnej mienky o KU s cieľom monitoringu aktuálnych názorov verejnosti na
univerzitu a jej fungovanie.
Realizácia komplexného monitoringu masmédií za uplynulé obdobie fungovania KU (od roku 2000)
spojeného s analýzou mediálnych obsahov.
Začlenie sa do profesných organizácií združujúcich pracovníkov v oblasti PR a marketingu na
Slovensku, v Českej republike (CASPRIO) alebo v krajinách EÚ (EUPRIO).
Ďalšie systematické a profesionálne rozvíjanie činností bližšie špecifikovaných v ročnej správe o PR
a komunikácii KU v roku 2013.
Iné marketingové činnosti súvisiace s aktuálnymi výzvami a agendou univerzity.

Formácia na Katolíckej univerzite

Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
Duchovná a intelektuálna formácia študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
sa uskutočňuje najmä prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka, Spoločenstva pri KU
v Ružomberku, Kolégia KU, formačnými príhovormi, ale aj ďalšími mnohorakými spôsobmi.
Zodpovedným za formáciu je doc. Róbert Lapko, PhD. et Th.D. Referentom pre formáciu je Matúš Demko, PhD.

9.6.1 Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v roku 2013
Formácia na KU bola inšpirovaná nasledujúcimi skutočnosťami:
Rok viery,
Rok sv. Cyrila a Metoda,
Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro a Národné stretnutie R13 v Ružomberku.
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 katolíckej univerzity stávala evanjelizujúcim
spoločenstvom.
UPaC formuje najmä prostredníctvom:
slúženia svätých omší,
vysluhovania sviatostí,
adoráciami,
modlitbou posvätného ruženca,
duchovnými obnovami,
sústredeniami zo spirituality,
prípravou k sviatostiam,
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činnosťou malých spoločenstiev,
púťami.
Duchovným správcom UPaC je PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
Prehľad aktivít UPaC v roku 2013
Duchovné obnovy
V spolupráci s občiansky združením Caritas Christi sa v dňoch 24. až 27.01.2013 uskutočnila na pôde KU
duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.
Duchovné obnovy pre pedagógov a zamestnancov KU sa uskutočnili v pôstnom období: 25.02.2013 s prof. ThDr.
Jozefom Jarabom, PhD., 19.03.2013 s pomocným biskupom Košickej arcidiecézy Mons. prof. Stanislavom
Stolárikom a v adventnom období (17.12.2013) s ThDr. Alojzom Frankovským, PhD.
Ďalšie duchovné aktivity UPaC
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 2013,
mládežnícka sv. omša s Mons. Jozefom Haľkom, pomocným bratislavským biskupom, 18.02.2013,
Jezuitský kostol,
prednáška: Vernosť nie je slabosť, 18.02.2013, Aula Jána Pavla II.,
prezentácia knihy o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi - HEDr. Ľ. Hromják, PhD., 04.03.2013,
prednáška s diskusiou: Svetlá a tiene križiackych výprav, HEDr. Ľ. Hromják, PhD., 11.03.2013, 17:00,
UPaC,
Krížová cesta na ružomberskej Kalvárii, 20.03.2013,
Kampaň za počaté dieťa – marec 2013,
Púť spolupracovníkov do Krakowa, 01.06.2013,
Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro, 24 účastníkov cez UPaC,
R13 (Národné stretnutie mládeže), 26.-28.07.2013, spolupráca pri organizácii a realizácii podujatia,
V škole sv. Písma: Putovanie s Abrahámom, v zimnom semestri 2013/2014 v pondelok každý druhý
týždeň,
prednáška a prezentácia knihy Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia, 10.10.2013, Aula Jána Pavla
II., 400 účastníkov,
Týždeň s bl. Jánom Pavlom II., počas ktorého zazneli odkazy o blahoslavenom v príhovoroch pri sv.
omšiach, v prednáške a výstave,
koncert GODZONE – Armáda Kráľa, Poprad, 11.11.2013, 50 účastníkov,
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v dňoch 15. - 17.11.2013
v Ružomberku. Stretnutia sa zúčastnilo 400 vysokoškolákov z celého Slovenska, prebiehalo na pôde KU,
Púť do Hronského Beňadika, 24.11.2013, 55 účastníkov,
Akadémia k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie: Face to face s Máriou, Aula Jána Pavla II.,
11.12.2013, 50 účastníkov.
Spoločenské aktivity UPaC:
Ples Rybárpoľskej rodiny, 09.02.2013, Spoločenské priestory PF KU, 60 účastníkov,
prednáška spojená s diskusiou: Európska dobrovoľnícka služba, Branislav Kožuch, 05.03.2013,
Víkendovka spolupracovníkov - Vysoké Tatry, 08. – 10.03.2013,
Púť Wadowice – Oswiecim, 23.03.2013,
Pôstna kvapka krvi, 16.04.2013, 7:30 – 12:00, UPaC,
Sedliacka veselica – 25.04.2013, 19:30, Spoločenské priestory PF KU, 100 účastníkov,
Divadlo z Kolačkova: Strídža z pod Hája, 05.05.2013, Aula Jána Pavla II,
Opekačka v Čutkove, 21.05.2013,
Národný pochod za život, Košice, 21. - 22.09.2013,
Koncert pre prvákov – eSPé, 02.10.2013, Aula Jána Pavla II.,
Diskusný podvečer: Afganistan vtedy a dnes, MVDr. Assadulláh Akbari, Marián Mydlo, 07.10.2013,
UPaC,
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KU má talent – spoločenský večer v Aule Jána Pavla II., 16.10.2013,
Diskusný podvečer, téma: Misia na Luníku IX., Lenka Košová, UPaC, 21.10.2013,
Historický bál v dobových kostýmoch, 21.11.2013, Spoločenské priestory PF,
Autorské čítanie s Antonom Laučekom, 27.11.2013, UPaC,
Adventná kvapka krvi, 03.12.2013, UPaC,
Adventný Krakow , 07.12.2013,
Silvester na KU, UPaC,
Univerzitné diskusné fórum – v stredu o 15:30 v Spoločenských priestoroch PF KU,
Filmový klub na KU, každý druhý utorok o 20:00 v priestoroch UPaC, ktorý moderoval PaedDr. Ján
Gera, PhD.,
Tvorivé dielne – v priebehu roka 2013 pravidelná aktivita v utorok o 10:00 a v stredu o 16:00. Tvorivé
dielne vedie Mgr. Otília Kočálková,
Šikovná vareška – každý pondelok od 13:00 príprava agapé po mládežníckej svätej omši, na ktorej sa
zúčastňujú študenti pod vedením koordinátora.
Vedenie UPaC Ružomberok
Kňazi
PaedDr. Róbert Slotka, PhD. – duchovný správca (od 10.07.2013)
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Mgr. Dušan Galica, PhD.
ThDr. Stanislav Dulák
Mgr. František Kovaľ, SJ
Výpomocní kňazi:
Mgr. Pavol Dzivý, SDB
Mgr. Jozef Luscoň, SDB
Mgr. Rastislav Dluhý, CSsR
Doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
ThDr. Igor Suchý, PhD., pre gréckokatolíkov
Koordinátor:
Mgr. Otília Kočálková – organizácia podujatí a formácia
Zamestnanci chráneného pracoviska:
Mgr. Slávka Rišová – administratívne práce
Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce
Mgr. Mária Lovichová – pracovná asistencia, účtovníctvo

9.6.2 Formačné príhovory na fakultách KU
Na začiatku letného semestra AR 2012/2013 zazneli po prvýkrát na úvod pedagogických porád formačné
príhovory pre pedagógov a zamestnancov všetkých fakúlt KU (FF KU – Mons. prof. Anton Tyrol – generálny
vikár Spišskej diecézy; PF KU – ThLic. Ing. Michal Zamkovsky CSsR; FZ KU – Sr. MUDr. Miriam Albertyová; TF
KU – prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor KU). Rovnako formačné príhovory zazneli aj na začiatku zimného
semestra AR 2013/2014 (FF KU – Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy; PF KU – doc. ThDr.
Anton Červeň, PhD., SDB; FZ KU – ThDr. Juraj Sedláček, PhD.; TF KU – ThDr. Juraj Pigula, PhD. OSA).

9.6.3 Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2013
Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku je spoločenstvo mladých ľudí – študentov a absolventov
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vzniklo pred trinástimi rokmi. Podnetom pre vznik spoločenstva bola
túžba po tom, aby mladí ľudia prichádzajúci a študujúci na univerzite mohli zažiť osobné stretnutie s Bohom,
spoznať a prijať túto Lásku a šíriť ju ďalej. Odpoveďou na toto Božie pozvanie bola evanjelizácia a formácia
mladých ľudí, z ktorých sa mnohí neskôr stali členmi spoločenstva.
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Od roku 2007 je toto spoločenstvo registrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie Animátor. Je
členom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a od roku 2009 tiež členom celoeurópskej siete
kresťanských spoločenstiev ENC (European Network Communities).
Dlhodobým cieľom tohto spoločenstva je nová evanjelizácia na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a
formácia mladých ľudí. Súčasťou cieľa je tiež rozšírenie tejto činnosti – mimo KU, teda služba (nielen) mladým
ľuďom v rámci spoločenstiev, či na farskej a celoslovenskej úrovni. V rámci našej služby sa Spoločenstvo pri KU
snaží osloviť mladých ľudí, vyvolať v nich záujem a túžbu po Bohu a po živote s Ním. Následne s týmito
mladými pracovať – formovať ich, vyučovať, odovzdávať im skúsenosti, a tiež ich učiť byť aktívnymi – slúžiť
v Cirkvi.
Podujatia Spoločenstva pri KU môžeme rozdeliť na pravidelné a nepravidelné aktivity. Tými pravidelnými sú
kurz Alfa, Učenícky kurz, Stretnutia animátorov, Komunita, Modlitba chvál, či stretnutie jednotlivých diakónií.
Nepravidelnými aktivitami sú konferencie, či služba iným spoločenstvám, farnostiam, diecéznym animátorským
školám, alebo akákoľvek iná služba.
Kontaktné údaje:
Modlitbové spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku – Občianske združenie Animátor
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
Tel: +421908231731
E-mail: spolocenstvoku@gmail.com
Web: www.spolocenstvoku.sk
IČO: 42064139
Bankové spojenie: 2653903353/0200

9.6.4 Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2013
Projekt Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka ročný formačný program, ktorý je určený
predovšetkým študentom univerzity. Prvoradým zámerom projektu je snaha o realizovanie poslania KU
formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím
charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich
kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti, ktoré sú schopné múdrosťou a cnostným
životom odovzdávať evanjeliové posolstvo pravdy, lásky, solidarity a krásy.
Kolégium KU chce žiť hodnoty univerzity a preto hľadá celú pravdu o svete, o človeku a o Bohu; vytvára priestor
pre interdisciplinárne vzdelávanie, profesionálny rast, otvorenú a korektnú diskusiu v ktorej sa môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, kultúre, politike a vo
všetkých vedných disciplínach; rozvíja zmysel pre zodpovednosť, ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro;
učí žiť a pracovať v jednote pre dosiahnutie spoločného cieľa.
Projekt organizačne koordinuje prorektor pre formáciu v spolupráci s povereným riaditeľom – špirituálom
kolégia a radou konzultorov, ktorých menuje rektor KU na obdobie troch rokov. Riaditeľ pripravuje návrh
celoročného programu kolégia a predkladá ho rade konzultorov na schválenie. Je tiež zodpovedný za samotné
realizovanie schváleného programu, pričom oblasť ubytovania a stravovania koordinuje s riaditeľkou UaSZ KU.
Rada konzultorov sa vyjadruje k zameraniu a programu kolégia, jej členovia sa stretávajú minimálne dvakrát
počas akademického roka.
Členmi kolégia sú študenti a stážisti, ktorí boli vybraní prorektorom KU pre formáciu a riaditeľom kolégia. Pri
uskutočňovaní svojho poslania spolupracuje kolégium s UPaC pri KU a inými rovnako zameranými kolégiami na
Slovensku a v zahraničí. Program kolégia sa delí na uzavretý (určený výlučne pre členov a stážistov) a na
otvorený (prístupný absolventom kolégia, ale aj ostatným študentom KU, zamestnancom a záujemcom
rešpektujúcim hodnoty kolégia).
Poslanie Kolégia KU sa dotýka troch rozmerov:
Komunita kolégia by mala byť vytvorená zo študentov všetkých fakúlt, ktorí majú seriózny záujem o formáciu
ponúkanú kolégiom a sú ochotní žiť podľa jeho pravidiel počas celého roka.
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Snaha o súkromný duchovný život, participácia na spoločných pravidelných aktivitách kolégia, dobrovoľné
angažovanie sa v prospech slabých a opustených
Kolégium sa snaží o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu,
históriu, kultúru, umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí
Vedenie a členovia
Poverený riaditeľ a špirituál: František Kovaľ SJ
Rada konzultorov Kolégia KU: Rastislav Adamko, Eduard Bublinec, Peter Olekšák, Peter Olexák, Anton Tyrol,
Jozef Žvanda
Študenti v akademickom roku 2012/2013: Juraj Duda, Nikolaj Duda, Anna Ragančíková, Zuzana Tomášová,
Monika Liptáková, Miroslava Gadušová, Andrea Zemančíková, Marek Kasčák, Patrik Mitura
Študenti v akademickom roku 2013/2014: Mária Pisarčíková, Ľudmila Milčaková, Annamária Verešová, Alžbeta
Zorvanová, Zuzana Trzcionková, Elena Schwirianová, Peter Šidlovský, Lukáš Hovančík, Lukáš Macák, Dominik
Hewlett
Kontakty:
Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 65
034 01 Ružomberok
František Kovaľ SJ, riaditeľ Kolégia KU
Tel.: 0918 337 409
e-mail: frantisek.koval@ku.sk

Prednášky Kolégia KU v letnom semestri 2012/2013
5. február 2013: Milan Lach: Ako sa modlia východní kresťania v pôstnej dobe?
12. február 2013 (Filozofická fakulta KU o 10:00 hod.): Ján Baránek: Etika a prieskumy verejnej mienky,
manipulácia verejnej mienky
12. február 2013: Elena Sláviková-Rabarová: Filmová poéma „Prívet ponad tisícročie“ film o Konštantínovom
Proglase v oživenom obraze
19. február 2013: Marián Bublinec: Odraz vzťahov Najsvätejšej Trojice v živote rodiny
26. február 2013: Mária Spoločníková: Corpus Christi
5. marec 2013: Marián Mráz: Výber životného partnera a modality spolužitia v pohľade antropologických vied
12. marec 2013: Eva Žilineková: Kultúra, kultúrnosť a kultivovanosť. Komunikácia verbálnym a neverbálnym
prejavom
19. marec 2013: Juraj Pigula: Antropologická otázka v Confessiones sv. Augustína
9. apríl 2013: Juraj Jurica: Spravodlivosť a právo
16. apríl 2013: Anton Tyrol: Sväté písma hebrejského ľudu a kresťanská Biblia
23. apríl 2013: Juraj Feník: „Som zahrnutý darmi...“ (Fil 4:18): Financie v listoch apoštola Pavla
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Prednášky Kolégia KU v zimnom semestri 2013/2014
1.október 2013: Ján Dolný: Téma vzťahu viery a rozumu v živote a diele bl. J. H. kardinála Newmana
8.október 2013: Milan Stanislav Ďurica: Politická kontinuita alebo zlom? Andrej Hlinka a Jozef Tiso.
15.október 2013: Peter Olexák: Rímska inkvizícia a Židia v období zdisciplinovania
22.október 2013: Milan Fula: Uniduálna antropológia ako teoretické východisko pre valorizáciu ženy a rodiny
5. november 2013: Helena Hrehová: „Poznanie, cieľ a zmysel v štruktúre morálneho života“
12.november 2013: Jan Koblížek: O principech politické moci u Františka Suáreze
19.november 2013: Josef Čunek SJ: Teilhard de Chardin, svědek přátelství člověka s Bohem a svědek lásky plného
manželství vědy a víry
26.november 2013: Sr. Ivica Kúšiková SSpS: Duchovné prvky v dokumentárnom filme Súď ma a skúšaj
3.december 2013: Ľuboš Rojka, SJ: Prečo Pán Boh stvoril svet tak zle? Interdisciplinárny Filozofickopsychologický pohľad
10.december 2013: Marián Tkáč: „Tajomný fenomén peňazí v ľudskej spoločnosti“
17.december 2013: Pavol Gábor, SJ: „Sme vo vesmíre sami?“ Astrofyzika hľadá odpoveď na odvekú otázku
Kolokviá
Novinkou v rámci programu intelektuálnej formácie sú pravidelné štvrtkové kolokviá so študentmi KKU, ktoré
prebiehali počas celého zimného semestra 2013/2014. Štruktúra kolokvia pozostáva z úvodnej modlitby, krátkeho
úvodu do témy, prednesení dvoch esejí na základe prečítaného sylabu a hodinovej diskusie vychádzajúcej z textu
a témy.
Spolupráca Kolégia KU s médiami
Kolégium KU o svojej činnosti pravidelne informuje prostredníctvom webovej stránky Katolíckej univerzity
v Ružomberku (www.ku.sk) a prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky (kolegium.ku.sk). Pozvánky na
podujatia, správy alebo iné texty sa taktiež dostávajú do univerzitného štvrťročníka Kuriér.
Študenti žurnalistiky mapujú činnosť Kolégia a svoje príspevky zverejňujú na stránke media.ku.sk, väčšinou sú to
písané texty, ale často aj televízne a rozhlasové reportáže.
Kolégium KU intenzívne spolupracuje s Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska (TKKBS). V roku
2013 sa objavilo tiež na Rádiu Lumen a Rádiu Regina.
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X.

ROZVOJ

Spracovala: Mgr. Františka HLINOVÁ

Po viac ako dvoch rokoch od položenia základného
kameňa novostavby bola dňa 25. septembra 2013
otvorená nová univerzitná knižnica KU. Dokorán
otvorila svoje brány na začiatku akademického roka
nielen našim študentom, ale aj širokej verejnosti.
Knižnica KU je prvou stavbou, ktorá je plánovaná
v rámci univerzitného kempusu.
Stavba bola financovaná z vlastných zdrojov, z darov
a spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie
prostredníctvom projektov „Rozvoj informatizácie
vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU“ a
„Dostavba a vybavenie budovy UK KU“ v rámci
operačného programu Výskum a vývoj. Celková výška nákladov na tento multifunkčný viacposchodový objekt
dosiahla sumu takmer 10 000 000 €.
Okrem tejto hlavnej investičnej akcie bola zrealizovaná druhá etapa prác v rámci komplexnej rekonštrukcie
a modernizácie ubytovacieho zariadenia blok „C“ na Hrabovskej ceste v Ružomberku. Rekonštrukčné práce
prebiehali v mesiacoch jún až august 2013. Bola vykonaná rekonštrukcia vykurovacieho systému
a odkanalizovanie nádvoria pri bloku „C“. Zrekonštruovaný systém vykurovania prinesie úsporu na nákladoch
na vykurovanie objektu. Financovanie investičnej akcie „Zlepšenie kvality ubytovacích priestorov KU
v Ružomberku – ubytovací objekt „C“ sa uskutočnilo z kapitálovej dotácie MŠ VVaŠ SR. Investičná akcia začala
v roku 2012, prebiehala v roku 2013 a bude pokračovať aj v roku 2014.
Fakulta zdravotníctva KU v priebehu roka 2013 začala v rámci výučby využívať nasledovné novo zakúpené
pomôcky a prístrojové vybavenie pre študijné programy Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť:
a)

študijný program Fyzioterapia:
svalová figurína muža v životnej veľkosti – 4 080,30 €,
model chrbtice s panvou - 96,50 €,
Skinfold Fat CALIPER – 230,00 €
magnetický bežecký pás – 239,60 €.

b)

študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť:
Doska prenášacia žltá - BaXstrap – 386,08 €,
Pulzný oximeter PC-60C – 150,00 €,
Záchranárske nožnice – 140,00 €,
FigurínaTrauma Manekin – 500,00 €,
Set Trauma Kit – 400,00 €,
Záchranársky batoh – 400,00 €,
Figurína PDA STAT Manekin – 900,00 €.

V novembri 2013 pribudla Fakulte zdravotníctva KU druhá dvojposchodová novozrekonštruovaná budova, ktorá
bude slúžiť na rozšírenie školských priestorov. Prízemie budovy bude plne využívané na výučbu dvoch
študijných programov a poschodie poslúži na zlepšenie podmienok pre prácu vedenia fakulty a konanie
konferencií v priestoroch organovej siene.

Strana 70

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013

XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Spracoval: doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD.
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), Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE),
Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE). Na valnom zhromaždení FUCE, ktoré sa konalo
v máji 2013 na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme do vedenia Európskej federácie katolíckych
univerzít zvolili rektora KU, prof. Tadeusza Zasȩpu. Ako člen rady federácie bude pôsobiť najbližšie tri roky.
Univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu 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 je univerzita zastúpená
prostredníctvom Pedagogickej fakulty KU a Teologickej fakulty KU.

11.1 Mobility študentov a pracovníkov
Vychádzajúc z výzvy rektora Pápežskej lateránskej univerzity a na základe osobného stretnutia rektora Katolíckej
univerzity v Ružomberku s prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu sa piati naši študenti zúčastnili
medzinárodného stretnutia mladých za sociálnu spravodlivosť (20. do 24. marca 2013) na Pápežskej lateránskej
univerzite v Ríme.
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. Počas nich nadviazali aj nové kontakty, ktoré smerovali
k rozvinutiu ďalšej, zväčša projektovej spolupráce. Študenti využívali aj Letné jazykové kurzy organizované
v zahraničí. Pre lepšiu informovanosť domácich študentov o rôznych mobilitných programoch univerzita spolu
so Slovenskou informačnou agentúrou (SAIA) pripravila informačný seminár.
Výrazný nárast počtu študentských a pedagogických mobilít finančne podporovaných v rámci podprogramu
celoživotného vzdelávania – LLP/Erasmus pokračoval. Aj tento rok boli pre domácich študentov pripravené
Informačné semináre k podprogramu, nielen v Ružomberku, ale aj v mimoružomberských pracoviskách a na
Teologickej fakulte v Košiciach. Pre zahraničných partnerov obzvlášť pre prichádzajúcich študentov sa
každoročne, rovnako aj v roku 2013, pripravil bulletin v anglickom jazyku o možnostiach štúdia na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Bulletin obsahoval i praktické informácie spojené s pobytom na Slovensku. Pre
prichádzajúci študentov univerzita znova pripravila v zimnom aj v letnom semestri tzv. Orientačný týždeň. Počas
neho oficiálne privítala zahraničných študentov na Rektoráte KU, zariadila exkurziu po meste, pripravila
spoločensko-kultúrny program, oboznámila poslucháčov s podmienkami štúdia na KU, fungovaním jednotlivých
súčastí univerzity, zaistila presun študentov zo stanice na internát, bola im nápomocná pri ubytovaní.
Zabezpečila bezplatný kurz slovenského jazyka, v ktorého výučbe študenti pokračovali počas celého semestra.
Tieto aktivity univerzita organizovala pre zahraničných poslucháčov, aby im umožnila ľahšiu adaptáciu.
Na akademický rok 2012/2013 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej
univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo výške 263 224 EUR na akcie LLP/Erasmus. Suma vo výške
131 070 EUR bola pridelená na študijné pobyty a suma 43 000 EUR na mobility zamerané na stáž. Mobility
pracovníkov s cieľom výučby na partnerskej škole boli finančne podporené vo výške 36 000 EUR a mobility
pracovníkov zamerané na školenie vo výške 11 100 EUR. Na organizáciu mobilít bolo vyčlenených 19 000 EUR.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo univerzite pridelených 23 054 EUR.
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Tabuľka 41 Financovanie podprogramu LLP/Erasmus:
Mobilita
Mobilita
Mobilita za
Akademický
za účelom za účelom
účelom
rok
štúdia
stáže
výučby

Mobilita za
účelom
školenia

Organizácia
mobilít

Príspevok
MŠVVaŠ

Spolu

2012/2013

117 037

40 730

27 000

8 500

16 940

22 227

232 434

2013/2014

131 070

43 000

36 000

11 100

19 000

23 054

263 224

Univerzita disponuje oprávnením realizovať všetky typy mobilít v rámci LLP/Erasmus:
a) Mobilita študentov: Študijný pobyt LLP/Erasmus:
Študijné pobyty v rámci LLP/Erasmus sú študentmi KU vyhľadávané. V uplynulom období do zahraničia na
mobilitu s cieľom študovať vycestovalo 78 študentov, čo je o 20 osôb viac ako minulý rok. Najviac poslucháčov
strávilo svoj min. semestrálny pobyt na univerzitách podobne ako v minulosti: v Česku, Poľsku, Maďarsku, ale aj
v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Taliansku i Portugalsku. Prvýkrát študenti KU
vycestovali do Turecka. Pozitívne ohlasy dali predpokladať záujem o miestne partnerské univerzity aj v
budúcnosti. Najväčší záujem o túto formu mobility bol aj tento rok medzi poslucháčmi z Filozofickej fakulty KU
a Pedagogickej fakulty KU. Študenti Fakulty zdravotníctva KU uprednostnili odbornú stáž Erasmus, napriek
tomu sme tento rok zaznamenali nárast záujemcov z najmladšej fakulty KU oproti minulým rokom. O troch
vzrástol počet študentov, ktorí boli vybratí, aby uskutočnili Erasmus intenzívne jazykové kurzy pred začatím
svojho študijného pobytu. Išlo o 10 študentov, ktorí sa jazykovo pripravovali v Poľsku a Turecku.
b) Mobilita študentov: Pracovná stáž LLP/Erasmus
Pracovať v inštitúciách úzko previazaných so študijným odborom v cudzine, príležitosť rozvíjať svoje znalosti a
získavať nové zručnosti využilo 28 študentov, ktorí realizovali zahraničnú odbornú stáž. Túto formu mobility
využili poslucháči troch fakúlt, okrem Pedagogickej fakulty KU. Mobilitu tento rok uskutočnili v inštitúciách:
v Anglicku, Česku, Maďarsku, Španielsku a Taliansku.
c) Mobilita pracovníka: Výučba LLP/Erasmus
Počet mobilít pedagogických zamestnancov vzrástol v porovnaní s uplynulým rokom o 13 miest. Dokopy
uskutočnilo mobilitu zameranú na profesionálny a odborný rast s možnosťou spoznať zahraničné akademické
prostredie a krátkodobo v ňom vyučovať 72 pedagógov KU, ktorí vycestovali do: Čiech, Lotyšska, Poľska,
Maďarska, Nemecka, Slovinska, Veľkej Británie.
d) Mobilita pracovníka: Školenie LLP/Erasmus
Záujem o mobilitu pracovníka vysokej školy s cieľom získať skúsenosti, osvojiť si nové pracovné postupy
a použiť ich na príslušnom pracovisku pre skvalitnenie práce a vzdelávania pretrval. I tento typ zahraničnej
aktivity podporil medzinárodnú kooperáciu a prispel k rozširovaniu siete kontaktov. Mobilitu uskutočnili spolu
20 pracovníci univerzity.
Mobility zahraničných študentov a pracovníkov
a1) Mobilita študentov na KU zo zahraničia LLP/Erasmus
Počet prijatých študentov v rámci LLP/Erasmus poklesol oproti predošlému roku o 3 osoby. Na Katolíckej
univerzite v Ružomberku tak študovalo 31 poslucháčov z rôznych odborov. Ďalší traja zahraniční študenti
absolvovali stáž na Fakulte zdravotníctva KU a jeden študent pracoval na Oddelení pre zahraničné vzťahy
a mobility KU (Rektorát KU). Zahraniční študenti pochádzali, podobne ako v minulom roku, prevažne z: Čiech,
Maďarska, Poľska a po prvý raz boli zastúpení aj študenti z Lotyšska a Španielska. Najviac zahraničných
poslucháčov sa vzdelávalo na Pedagogickej fakulte KU a Fakulta zdravotníctva KU.
b1) Mobilita pracovníka na KU zo zahraničia: Výučba LLP/Erasmus
Počet zahraničných vyučujúcich, ktorých hostila Katolícka univerzita v Ružomberku vzrástol zo 74 v minulom
roku na 90 pedagógov v aktuálnom roku. Výučba kolegov z partnerských univerzít bola povzbudením domácim
študentom a pedagógom pri rozhodovaní sa o realizácii vlastnej mobility. Rovnako priblížila a umožnila byť
súčasťou iného vzdelávacie systému, zažiť výučbu v cudzom jazyku aj tým členom akademickej obce, ktorí
z rôznych dôvodov nevycestovali do zahraničia. Prichádzajúci pedagógovia zastupovali partnerské inštitúcie z:
Čiech, Lotyšska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska i Talianska.
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c1) Mobilita pracovníka zo zahraničia: Školenie LLP/Erasmus
Vyšší počet pracovníkov než minulý rok (13) prejavil záujem o mobilitu nepedagogického zamestnanca. Vymeniť
si skúseností a posilniť spoluprácu prišlo 31 zahraničných pracovníkov. Išlo zväčša o zamestnancov študijných,
ekonomických oddelení, pracovníkov zahraničného oddelenia, vzťahov s verejnosťou, knižníc, poradní.
Hosťujúci zamestnanci pochádzali z Čiech, Poľska, Lotyšska, Maďarska. Traja pracovníci absolvovali
monitorovaciu návštevu.

11.2 Partnerské univerzity v rámci LLP/Erasmus
Podprogram LLP/Erasmus aj tento rok patril medzi jeden z najčastejšie využívaných spôsobov zapojenia sa
študentov a zamestnancov do procesu medzinárodnej výmeny. Rastúci záujem o tieto mobility vyžaduje nielen
udržiavanie existujúcich partnerstiev, ale aj ich ďalšie rozvíjanie a vytváranie nových. Aj preto bol v uplynulom
roku zoznam spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií v rámci tohto podprogramu rozšírený o nasledujúce
vzdelávacie inštitúcie:
Angel Kanchev University of Ruse (Bulharsko), Kaposvar University (Maďarsko), Nord-Trøndelag University
College (Nórsko), University of Maribor (Slovinsko), Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Česko),
Vysoká škola Karlovy Vary (Česko), Technická univerzita v Liberci (Česko), Slezská univerzita v Opavě (Česko).
Už existujúca spolupráca s niekoľkoročnými partnermi bola obohatená o ďalšie študijné programy. S University
of Ljubljana (Slovinsko) a Univerzitou Palackého v Olomouci sa rozšírila o slovenský jazyk, s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem o fyzioterapiu a s Latvijas Universitat Riga o psychológiu.
Tabuľka 42 Zoznam spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií v rámci LLP/Erasmus
PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Anglicko
St. Mary´s University College London
Heythrop College University of London

Pedagogika
Humanitné vedy
Filozofia
Teológia

Belgicko
Katholieke Universiteit Lueven
Lessius University College Antwerpen

Teológia
Filozofia
Psychológia

Bulharsko
Pedagogika
Angel Kanchev University of Ruse

Matematika
Informatika

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

Mediálne štúdia, Žurnalistika
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Psychológia
Pedagogika
Ošetrovateľstvo
Filológia
Pedagogika
Matematika

Ostravská univerzita v Ostravě

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

Univerzita Hradec Králové

Predškolská pedagogika
Psychológia
Psychológia správania
Sociálna práca
Matematika
Informatika
Prírodné vedy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad
Labem

Predškolská pedagogika
Pedagogika
Filológia
Fyzioterapia
Základné vzdelanie
Hudba a hudobné vedy
Filozofia

Univerzita Karlova v Praze

Humanitné vedy
Teológia
Psychológia

Univerzita Palackého v Olomouci

Teológia
Pedagogika
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pôrodná asistencia
Pedagogika
Sociálna práca

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Západočeská univerzita v Plzni

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Hudba a hudobné vedy
Fyzika
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Verejné zdravotníctvo
Fyzioterapia
Urgentná zdravotná starostlivosť
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Psychológia
Sociálna práca

Vysoká škola Karlovy Vary

Manažment
Sociálna práca

Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita v Opavě

Pedagogika
Filológia
Sociálna práca

Dánsko
University College Lillebaelt

Pedagogika

Holandsko
Katholieke Pabo Zwolle

Pedagogika

Chorvátsko
Sveučilište u Rijeci

Pedagogika

Lotyšsko
Latvijas University Riga

Riga Teacher and Educational Management
Academy
Riga Higher Institute of Religious Sciences

Riga Stradinš University

Teológia
Filológia
Pedagogika
Psychológia
Manažment
Žurnalistika
Teológia
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Fyzioterapia
Sociálna práca

Maďarsko
Apor Vilmos Katolikus Foiskola

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
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Nzugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kar

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

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

Pedagogika

Poľsko
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Adakemia im. Jana Dlugosza w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsk
Akademia Techniczno-Humanistyczna
v Bielsku-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach

Pedagogika
Politológia
Matematika
Pedagogika, TT
Sociálna práca
Výtvarné umenie
Hudba a hudobné vedy
Filológia
Ošetrovateľstvo
Matematika
Prírodné vedy
Filológia
Marketing predaja
Manažment
Pedagogika

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

Hudba

ATENUEM Szkola Wysza w Gdansku

Náuka o rodine
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Hudba a hudobné vedy
Teológia
Filológia (angličtina, nemčina)
Dejiny umenia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Filozofia
Pedagogika
Psychológia, Psychológia správania
História
Komunikačné a informačné vedy
Pedagogika, TT
Manažment a administratíva
Národná bezpečnosť

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskeigo

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

Matematika, IT

Państwowa Wysza Szkola Zawodowa im.
Stanislawa Staszica w Pile

Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu

Fyzioterapia
Ošetrovateľstvo
Urgentná zdravotná starostlivosť

Politechnika Koszalińska

Vzdelávanie a učiteľstvo

Politechnika Świętokrzyska
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

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
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Environmentálne vedy, Ekológia
Biológia
História
Dejiny umenia
Sociálne vedy
Filozofia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Psychológia
Psychológia správania
Matematika, Informatika
Fyzika
Chémia
Teológia
Žurnalistika
Pedagogika

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Teológia
Business Studies, Manažment
Pedagogika

Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w
Siedlcach

Humanitné vedy
Filológia
Matematika, Informatika
Prírodné vedy
Fyzioterapia
Informatika
Matematika

Uniwersytet Rzeszowski

Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Urgentná zdravotná starostlivosť
Verejné zdravotníctvo
Umenie a dizajn

Uniwersitet Slaski w Katowicach

Teológia
Žurnalistika

Uniwersytet Wrocławski

Moderné ES-jazyky
Filológia

Uniwersytet Zielonogórski

Pedagogika

Wyższa Szkola Administracji w Bielsku-Bialej

Wyższa Szkola Biznesu, Nowy Sacz
Jesuit University Ignatianum in Krakow
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Fyzioterapia
Humanitné vedy
Management
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Sociálna práca
Výtvarné umenie
Žurnalistika
Informatika
Manažment
Psychológia
Pedagogika
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Humanitné vedy
Sociálna práca

Wyższa Szkola Komunikowania i Mediów
Spolecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
Wyższa Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej
w Toruniu
Wyższa Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci
Wyzsza Szkola Turystyki i ekologii, Sucha
Beskidzka
Uniwersytet Opolski

Komunikačné a informačné vedy
Informatika
Žurnalistika
Ošetrovateľstvo
Pôrodná asistencia
Verejné zdravotníctvo
Sociálna práca
História
Pedagogika
Sociálna práca

Portugalsko
Universidade Catolica Portuguesa

Vzdelávanie a učiteľstvo
Psychológia

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

Pedagogische Hochschule Kärnten-Viktor Frankl
Hochschule

Humanitné vedy
Pedagogika
Hudba a hudobné vedy
Výtvarné umenie
Hudba
Špeciálna pedagogika
Geografia
Filológia
Matematika
Biológia

Severné Írsko

St. Mary´s University College Belfast

Geografia
História
Filológia
Matematika
Pedagogika
Teológia
Výtvarné umenie

Slovinsko
Univerza v Ljubljani
University of Maribor

Teológia
Filológia
Pedagogika

Španielsko
Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus
de Avila
Universidad Pontificia Comillas

Pedagogika
Ošetrovateľstvo
Pedagogika
Sociálna práca
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PARTNERSKÁ INŠTITÚCIA

ŠTUDIJNÝ ODBOR

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

Žurnalistika
Psychológia
Sociálna práca, Účtovníctvo

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

Hudba

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Filológia

Università Cattolica del Sacro Cuore
Università per Stranieri di Perugia

Filológia
Filológia

Turecko
İstanbul Üniversitesi
Pamukkale Universitesi

Yasar Üniversitesi
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Matematika, IT
Pedagogika
Matematika, IT
Informatika
Filológia
Manažment
Výtvarné umenie
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XII. SYSTÉM KVALITY
Spracovali: Mgr. Daniela VRABKOVÁ, doc. Dr. Ján VEĽBACKÝ, PhD.

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.
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) od novembra 2011 do októbra 2013. 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.
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
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3

Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004, ISO 10014.
Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie.
Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990.
Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu IWA2, CAF a ESG.
Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností.
Implementácia zásad manažérstva informačnej bezpečnosti.
Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity.
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2.4
3.1
3.2
3.3

Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti .
Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru kvality.
Vytvorenie a komunikovanie dobrej praxe z implementácie systémov podporujúcich kultúru kvality.
Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF.

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.

12.2.1 Kvalita vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU
A. Uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Koncom roka 2013 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.
Štruktúra prieskumnej vzorky
Prieskumu sa zúčastnili absolventi PF KU všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) v dennej i externej forme,
ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2011/2012 a 2012/2013. Prieskum bol realizovaný dotazníkom,
ktorý bol elektronicky distribuovaný 2549 absolventom. Problémom pri návratnosti bolo, že niektorí študenti
zmenili mailové adresy po ukončení štúdia a nemohol im byť dotazník doručený.
Tabuľky 43 až 45 ponúkajú prehľad štruktúry respondentov učiteľských a neučiteľských študijných programov
realizovaných na PF KU.
Tabuľka 43 Štruktúra výskumnej vzorky – študijný program
Študijný program
Počet respondentov
neučiteľský
273
učiteľský jedna kombinácia
81
učiteľský dve kombinácie
467

[%]
58,5 %
17,3 %
24,2 %

Tabuľka 44 Štruktúra výskumnej vzorky – forma štúdia
Stupeň a forma štúdia
Počet respondentov
denná forma
250
externá forma
217

[%]
53,5 %
46,5 %
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Tabuľka 45 Štruktúra výskumnej vzorky – stupeň štúdia
Študijný program
Počet respondentov
Bakalársky
206
Magisterský
251
Doktorandský
10

[%]
44,1 %
53,7 %
2,2 %

Zamestnanosť a nezamestnanosť absolventov PF KU
Zamestnanosť z pohľadu stupňov a formy štúdia:
Absolventi Bc. študijných programov v 35 % sa po skončení štúdia zamestnali a 45,6 % pokračovali ďalej v štúdiu.
Z pohľadu formy štúdia v Bc. študijných programoch až 76 % v externej forme sa zamestnalo na plný úväzok
a 5,3 % študuje ďalej, pri dennej forme štúdia si prácu našlo 11,4 % respondentov a 68,7 % respondentov
pokračuje ďalej v štúdiu.
Absolventi magisterských a doktorandských študijných programov si hneď po skončení štúdia našli zamestnanie
až 75,9 % (66,4 % denná forma, 83,8 % externá forma). Študenti dennej formy štúdia vykazujú väčší problém
v nájdení zamestnania ako absolventi externej formy štúdia.
V jednotlivých študijných programoch to vyzerá takto:

Zamestnanosť
Manažment

100%
90%
80%

20,0%

13,0%
0,0%

16,3%
7,0%

15,0%

príležitostná
práca na dohodu

70%
60%
50%
40%

nepracujem

87,0%

polovičný úväzok
76,7%

65,0%

30%

plný úväzok

20%
10%
0%

Graf 6 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Manažment
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Zamestnanosť
Sociálna práca

100%
90%
80%

7,4%
37,0%

nepracujem
44,4%

70%
60%

11,1%

50%

11,1%

príležitostná práca
na dohodu
polovičný úväzok

85,7%

40%
30%

51,9%

63,4%
plný úväzok

20%
10%
0%

Graf 7 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Sociálna práca

Zamestnanosť
Špeciálna pedagogika

4,8%
2,4%

100%
90%

33,3%

12,3%
1,8%

80%
70%

0,0%

60%

nepracujem
83,3%

50%
40%
30%

66,7%

78,9%

polovičný úväzok
plný úväzok

20%
10%
0%

Graf 8 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Špeciálna pedagogika
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Zamestnanosť
Učiteľstvo dvojpredmetové

100,0%
90,0%
80,0%

26,2%

nepracujem
50,0%

30,8%

70,0%
60,0%

4,8%

50,0%
40,0%
30,0%

5,8%
10,0%

57,1%

53,8%

príležitostná práca
na dohodu
plný úväzok

40,0%

20,0%
10,0%
0,0%

Graf 9 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Učiteľstvo dvojpredmetové

Zamestnanosť
Učiteľstvo jednopredmetové

100%
90%

13,3%
0,0%

9,4%
1,9%

10,3%
1,5%

80%
70%
nepracujem

60%
50%

86,7%

86,8%

86,8%

40%
30%

príležitostná práca
na dohodu

20%

plný úväzok

10%
0%

Graf 10 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Učiteľstvo jednopredmetové
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Podrobnejšie údaje z prieskumu ukazujú, že väčšina absolventov učiteľských programov pôsobí v oblasti
školstva, v prípade respondentov neučiteľských programov najviac v súkromnom, resp. štátnom a verejnom
sektore.

Učiteľský program
učiteľ ZŠ
0,9% 3,5% 2,7%

učiteľ SŠ

8,0%

učiteľ mimo ZŠ a SŠ

8,0%

46,0%

3,5%

zamestnanec školy
štátny, verejný sektor
súkromný sektor

16,2%

podnikateľ
slobodné povolanie
iné

3,5%

Graf 11 Uplatniteľnosť absolventov učiteľských programov

Neučiteľský program
učiteľ ZŠ

3,0%

1,8%
10,8%

4,8%

12,0%

učiteľ SŠ

8,4%
4,8%

30,5%

učiteľ mimo ZŠ a SŠ
zamestnanec školy
štátny, verejný sektor

24,0%

súkromný sektor
podnikateľ
slobodné povolanie
iné

Graf 12 Uplatniteľnosť absolventov neučiteľských programov
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Pozitívnym výsledkom je údaj o spokojnosti s odbornou a obsahovou úrovňou svojej novej práce, až 72,9 % je
spokojných alebo veľmi spokojných. Najväčšia nespokojnosť je s príjmom alebo ostatnými benefitmi (25 %).

Spokojnosť s prácou
1,1%
s pracovným prostredím

6,8%

21,8%

40,7%

29,6%
s kolegami

0,4%
4,3%

so šéfmi

15,4%

3,6%
8,2%

23,6%

5,7%
9,3%
5,7%

14,6%

1,1%
s odbornou, obsahovou časťou

6,1%

17,5%
20,0%
21,1%

10,0%

20,0%

20,0%

veľmi spokojný

37,1%

31,8%
0,0%

čiastočne spokojný
spokojný

32,1%
33,2%

18,2%
s možnosťami napredovania

nespokojný
40,4%

27,1%

s prestížou Vašej práce
4,3%

veľmi nespokojný

33,6%
32,1%

18,9%

7,9%
1,8%

31,4%
33,2%

19,3%

s ostatnými benefitmi

s príjmom

44,6%
35,4%

30,0%

41,1%

40,0%

50,0%

Graf 13 Spokojnosť s odbornou a obsahovou úrovňou zamestnania
Do prieskumu bola zaradená otázka týkajúca sa spôsobu, akým získali respondenti zamestnanie. Najčastejšie
uvádzali osobnú návštevu zamestnávateľa; na druhom mieste uviedli, že k zamestnaniu im pomohli známosti
a rodinné kontakty; ďalším spôsobom zamestnania bola odpoveď na inzerát a pomoc Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.
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Nasledujúci graf uvádza čistý mesačný príjem zamestnaných respondentov. Viac ako 1 000 Eur zarábajú
absolventi študijného programu Manažment a študijného programu Sociálna práca. Významné rozdiely v príjme
medzi absolventmi externej a dennej forme štúdia sme nezaznamenali.

Výška príjmu
100,0%

11,5%
0,0%
3,8%

80,0%

10,3%
6,9%
6,9%

11,5%

6,3%
3,8%
2,5%

5,1%
1,7%
5,9%

7,1%
3,2%
5,0%

23,7%

15,7%

8,9%

10,3%
60,0%

neodpoviem

26,9%

nad 1 000€

50,6%
49,1%

46,6%

40,0%

54,2%

od 801 € do 1 000€
od 601 € do 800€
od 401 € do 600€

46,2%
20,0%
19,0%

do 400 €

27,8%

19,9%
9,3%

0,0%
denná

externá
Bc.

denná

externá

Mgr. a PhD.

Celkový
súčet

Graf 14 Čistý mesačný príjem zamestnaných respondentov
V rámci skúmania uplatniteľnosti absolventov je zaujímavé zistenie súvisu vyštudovaného odboru
s vykonávaným zamestnaním. Väčšina respondentov 63 % uviedla, že ich terajšia práca súvisí s vyštudovaným
odborom (programom), zatiaľ čo v minulom roku to bolo 74,8 %, pričom 18 % respondentov uviedlo, že vôbec
terajšia práca nesúvisí s odborom, v ktorom študovali, minulý rok to bolo 9,7 %. Z pohľadu foriem štúdia
absolventi externej formy štúdia našli väčšie uplatnenie v odbore, ktorý študovali. Z pohľadu študijných
programov až 93,3 % v PaEP (Primárne vzdelávanie) a 76,6 % v Špeciálnej pedagogike, 77,9 % v učiteľských
študijných programoch našli uplatnenie v odbore.
O pripravenosti absolventov PF KU na trh práce svedčí aj fakt, že iba 12 % z nich si muselo po nástupe do
zamestnania dopĺňať svoje vzdelanie, pričom minulý rok to bolo 22,3 %.
Pri hľadaní si zamestnania je jedným z motivačných faktorov pre zamestnávateľa absolvovaná vysoká škola alebo
univerzita. V prieskume sa preto objavila otázka, ktorá reflektuje na pohľad absolventa na to, ako vníma diplom
z PF KU. Takmer 39,8 % respondentov si myslí, že diplom z PF KU nemá žiadny vplyv pri rozhodovaní
zamestnávateľa, v porovnaní s minulým rokom nastal pozitívny pokles z 54 %. Mierny pokles z 21 % v minulom
prieskume na 18,6 % respondentov v tomto prieskume uviedlo, že bol dobrou referenciou. Na druhej strane
narástol počet respondentov, ktorí to nevedeli posúdiť z 20 % na 33 %.
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Bol Váš diplom z KU dobrou referenciou pri hľadaní zamestnania

100%

18,3%

90%
80%

30,0%

33,0%

51,0%

70%

neviem
44,2%

60%

nemalo to žiadny vplyv

40,0%

50%
40%

39,8%

áno

30%

8,6%

20,0%

20%

26,3%

4,9%
9,7%

10%

bola to nevýhoda

11,2%

34,5%

18,6%

10,0%

0%
Bakalár

Magister

Doktorand

Celkový súčet

Graf 15 Kvalita dosiahnutého vzdelania na PF KU z pohľadu hľadania zamestnania
Spokojnosť absolventov so štúdiom na PF KU
Jedným z hlavných cieľov prieskumu bolo aj zistenie spokojnosti absolventov so štúdiom na PF KU
v Ružomberku. Na otázku, či by si respondenti znovu vybrali rovnaký študijný program na PF KU odpovedalo
áno 58,1 %. V prípade rozhodnutia opätovne študovať na KU odpovedalo pozitívne 68 % respondentov.
Nasledujúci graf zobrazuje podrobnejšie odpovede respondentov na otázku týkajúcu sa opätovného výberu
štúdia na PF KU v Ružomberku.

Spokojnosť so vzdelaním na PF KU
vybral(a) by som si aj
rovnaký odbor

2,3%

vybral(a) by som si iný
odbor

17,3%

2,3%
10,1%

nehlásil(a) by som sa na KU
58,1%

9,9%

vôbec by som neštudoval(a)
neviem
iná odpoveď
Graf 16 Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na PF KU

Oblasti na zlepšenie vo vzdelávaní na PF KU
V rámci hodnotenia spokojnosti mali respondenti možnosť vyjadriť sa k niektorým oblastiam štúdia na PF KU.
Odpovede boli rozdelené na to, čo by uprednostnili pri vzdelávaní a na hodnotenie vzdelávania na PF. Pri
vzdelávaní by najviac uprednostnili schopnosť samostatnej práce, komunikačné a prezentačné schopnosti,
praktické zručnosti. Za málo dôležité považujú znalosť cudzích jazykov, podnikateľský duch. Podrobnejšie
výsledky sú v nasledujúcom grafe:
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Čo by ste uprednostnili pri vzdelávaní
21,2%
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33,8%

22,3% 13,4% 9,3%
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36,4%
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54,3%
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40%

60%

80%

100%

Graf 17 Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na PF KU podľa oblastí štúdia
V prípade hodnotenia vzdelávania na PF až 80,6 % respondentov hodnotilo veľmi pozitívne spokojnosť
s úrovňou teoretického vzdelávania. Bližšie výsledky sú v nasledujúcom grafe:
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Graf 18 Hodnotenie vzdelávania na PF KU
Vzťah absolventov k univerzite
Prieskum zisťoval, či majú absolventi záujem ďalej sa vzdelávať a či by v tomto prípade uprednostnili KU.
Takmer 87,3 % z absolventov, ktorí by sa opätovne vzdelávali by znovu pri vzdelávaní uprednostnilo KU a len
13,7 % respondentov by si zvolilo inú inštitúciu.
Lojálnosť absolventov k univerzite potvrdzujú uvádzané nasledovné dôvody:
„S vyučovaním na KU som bola veľmi spokojná. Jej kvality, duchovné postoje a hodnoty prezentujem
vo svojom okolí. Vysoko hodnotím KU pre jej vzájomné vzťahy učiteľov a študentov“,
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„KU mi dala veľa vedomostí a skúseností a odbor ma bavil, takisto ako práca v odbore ma napĺňa“,
„KU ma obohatila po duchovnej stránke“,
„bola som veľmi spokojná s prístupom niektorých vyučujúcich“, atď.
O pozitívnom vzťahu absolventov k univerzite svedčí aj skutočnosť, že len 34/16 absolventov uviedlo, že nie je
v kontakte s osobami, ktoré pracujú alebo pôsobia na univerzite. Ostatní absolventi odpovedali, že sú v kontakte:
s niektorým pedagógom – 113/49 respondentov (tento rok/minulý rok)
s bývalými spolužiakmi – 360/188 respondentov
s inými študentmi – 143/73 respondentov.
Čiastkovým cieľom prieskumu bolo zistenie záujmu absolventov a informácií o dianí na KU. Takmer 58 %
absolventov vyjadrilo záujem o poskytovanie ďalších informácií o univerzite. V prípade záujmu by uprednostnili
hlavne elektronickú komunikáciu (mail, sociálne siete).
B.

Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov

V zmysle práv študenta definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 70 ods. 1 písm. h) uskutočňuje PF KU hodnotenie kvality 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.
C.

Testovanie predmetov

V letnom semestri akademického roku 2012/2013 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 46 Prehľad študijných programov a predmetov, pri ktorých sa uskutočnilo hodnotenie
Priemerná
Percentuálny
Počet
Počet
úspešnosť
Názov študijného
Stupeň
podiel
testovaných zapísaných
vo
programu
štúdia
testovaných
predmetov
študentov
vstupnom
študentov
testovaní

Priemerná
úspešnosť
vo
výstupnom
testovaní

Manažment

Bc.

12

1888

69,54%

40,27%

70,12%

Predškolská
a elementárna
pedagogika

Bc.

3

238

66,38%

53,92%

81,32%

Liečebná pedagogika

Bc.

6

165

82,72%

57,09%

84,14%

Sociálna práca

Bc.

3

421

54,57%

46,80%

69,08%

Špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých

Bc.

10

855

81,67%

34,87%

73,00%

Pedagogika

Bc.

2

25

74,09%

24,43%

75,85%

Učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry v
kombinácii

Bc.

3

46

46,73%

56,18%

93,33%

Učiteľstvo hudobného
umenia
(v kombinácii)

Bc.

3

46

46,73%

56,18%

93,33%
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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 hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje

Bc.

2

8

69,30%

56,41%

82,03%

Učiteľstvo hudobného
umenia
(v kombinácii)

Bc.

1

10

61,47%

45%

80%

Predškolská
a elementárna
pedagogika sociálne
znevýhodnených
skupín

Bc.

9

318

91,35%

54,17%

85,52%

Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)

Bc.

3

119

45.38%

46,90%

74,43%

Učiteľstvo fyziky
(v kombinácii)

Bc.

2

4

47,50%

31,00%

78,00%

Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)

Bc.

3

236

44,53%

31,91%

57,85%

Učiteľstvo chémie
(v kombinácii)

Bc.

3

35

66,67%

38,53%

79,86%

Učiteľstvo
informatiky
(v kombinácii)

Bc.

2

80

55,07%

46,8%

90,78%

Učiteľstvo
informatiky

Bc.

1

21

70,08%

48,9%

66,67%

Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)

Bc.

1

15

66,76%

68%

73,23%

Učiteľstvo
náboženskej výchovy
(v kombinácii)

Bc.

2

76

51,68%

37,50%

64,84%

Učiteľstvo
náboženskej výchovy

Bc.

2

37

81,99%

22,75%

55,98%

Učiteľstvo výtvarného
umenia
(v kombinácii)

Bc.

1

10

69,21%

45%

80%

Manažment

Mgr.

10

417

78,41%

35,00%

68,94%

Sociálna práca

Mgr.

3

210

72,10%

59,43%

70,34%

Učiteľstvo hudobného
umenia
(v kombinácii)

Mgr.

2

23

76,67%

28,79%

87,55%

Mgr.

1

18

69,44%

67,00%

76,00%

Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)
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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 chémie
(v kombinácii)

Mgr.

3

24

64,71%

37,11%

89,98%

Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)

Mgr.

3

75

51,33%

50,33%

78,16%

Učiteľstvo
informatiky
(v kombinácii)

Mgr.

3

45

63,00%

54,5%

69,73%

Špeciálna pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých

Mgr.

6

219

90,86%

58,69%

85,86%

Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie

Mgr.

3

84

61,90%

63,36%

82,58%

Učiteľstvo
náboženskej výchovy

Mgr.

2

38

55,84%

38,10%

57,19%

Učiteľstvo predmetu
výtvarné umenie
(v kombinácii)

Mgr.

2

14

63,33%

42,50%

77,50%

Najviac predmetov bolo testovaných v odbore manažment (12). V uvedených odboroch boli najviac testovaní
zapísaní študenti v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (90,86 %) na Mgr. stupni,
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených (91,35 %) na Bc. stupni a liečebná pedagogika
(82,72 %) Bc. stupni. Najnižší podiel testovaných študentov bol v odbore učiteľstvo geografie (v kombinácii) (len
44,53 %) na Bc. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (45,38 %) na Bc. stupni a učiteľstvo talianskeho jazyka
a literatúry v kombinácii (46,73 %) na Bc. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo vstupnom testovaní dosiahli predmety z odboru učiteľstvo predmetu
matematika (v kombinácii) (68 %) na Bc. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (67 %) na Mgr. stupni,
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (63,36 %) na Mgr. stupni a sociálna práca (59,43 %) na Mgr. stupni.
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo výstupnom testovaní dosiahli predmety z odboru učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry (v kombinácii) (93,33 %) na Bc. stupni, učiteľstvo predmetu informatika (v kombinácii)
(90,78 %) na Bc. stupni, učiteľstvo chémie (v kombinácii) (89,98 %) na Mgr. stupni, učiteľstvo hudobného umenia
(v kombinácii) Mgr. stupni (87,55 %), špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (85,86 %) na
Mgr. stupni, predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených (85,52 %) na Bc. stupni a liečebná
pedagogika (84,14 %) na Bc. stupni. V týchto siedmych odboroch dosahoval rozdiel na vstupnom a výstupnom
hodnotí predmetov najvyššie percentuálne rozdiely, ktoré sa pohybovali medzi 30 až 50 % úspešnosti.

12.2.2 Kvalita vzdelávania na Fakulte zdravotníctva KU
Fakulta monitoruje kvalitu vzdelávania v súlade so zákonom o vysokých školách prostredníctvom vedeckej rady
a prostredníctvom vyjadrení študentov.
Študenti minimálne jeden raz za akademický rok hodnotili výchovno-vzdelávací proces formou anonymných
dotazníkov podľa § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách. Pomocou dotazníka sa vyjadrili k celkovej
úrovni vyučovania, k práci jednotlivých pedagógov, metódam ich práce, prístupu k práci, profesionalite vo
vyučovaní, ochote komunikovať so študentmi, dodržiavaniu pracovného času. Študenti zároveň hodnotili
vyučujúcich a ich predmety aj podľa toho, ako ich prezentovali a ako zaujali študentov. Predmetom ankiet boli aj
celkové personálne, materiálne, technické a informatické podmienky v jednotlivých študijných programoch.
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Študentské ankety realizovala fakulta v printovej podobe a ich závery prerokúvala s jednotlivými pedagógmi.
Následne vedúci katedier iniciovali konzultácie s vyučujúcimi, ktorí v hodnotení nedosiahli uspokojivé výsledky.
Ďalej boli realizované hospitácie vedúcich katedier, prípadne garantov daného študijného programu a predmetu
(na prednáškach a cvičeniach), pričom boli sledované predovšetkým parametre hodnotené študentmi. Prípadné
zistené nedostatky boli konzultované s príslušným vyučujúcim 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 v tomto smere neriešila žiadnu
sťažnosť.
Ďalším ukazovateľom o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu je počet študentov, ktorí prekračujú štandardnú
dĺžku štúdia.
Na fakulte v akademickom roku 2012/2013 študovalo v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 846 študentov.
Z toho 58 študentov bakalársky stupeň študovalo dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia a 14 študenti študovali
dlhšie magisterský stupeň ako je štandardná dĺžka štúdia.
Informačné systémy
Študenti a vyučujúci využívajú akademický informačný systém Abakus, prostredníctvom ktorého študenti
získavajú prehľad nielen o jednotlivých predmetoch (hodnotenie, termíny skúšok a podobne), záverečných
prácach, ale sú informovaní aj o rôznych náležitostiach štúdia prostredníctvom oznamov jednotlivých
vyučujúcich (napr. zmena konzultačných hodín, aktivity, pod.).
Rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky, konzultačné hodiny vyučujúcich, oznamy týkajúce sa činnosti fakulty, ako
aj ďalšie informácie sú študentom dostupné aj na internetovej stránke Fakulty zdravotníctva KU (http://fz.ku.sk).
Pedagogickí pracovníci využívajú akademický informačný systém Abakus na zadávanie informačných listov,
termínov skúšok v jednotlivých predmetoch, hodnotenia študentov, zverejňovanie oznamov pre študentov
a podobne.
Systém zverejňovania informácií
Systém zverejňovania aktuálnych informácií sa realizuje cez internetovú stránku http://fz.ku.sk/studium.html.
Informácie sú priebežne kontrolované a aktualizované pracovníkmi fakulty. Na zverejňovanie informácií sú
využívané aj nástenky v priestoroch fakulty a 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 2012/2013 na bakalárske študijné programy 83,3 %
študentov pokračovalo v štúdiu v akademickom roku 2013/2014 v druhom roku štúdia v príslušných bakalárskych
programoch.
Tabuľka 47 Kontinuita študentov v prvom stupni štúdia
KONTINUITA ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍK
rozdiel

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

% pokrač. v št.

80

-23

V-11, Z-10,
P-2

77,7

22

17

-5

V-5

77,3

41

33

-8

V-5, Z-1, P-2

80,5

16

15

-1

Z-1

93,8

FYZIOTERAPIA

29

30

+1

Pp+1

103,4

LABOLATÓRNE
VYŠETROVACIE METÓDY
V ZDRAVOTNÍCTVE

16

15

-1

Z-1

93,8

SPOLU

227

190

-37

V-21, Z-13,
P-4, Pp+1

83,7

Bakalárske
študijné programy

1. roč.
2012/2013

2. roč.
2013/2014

OŠETROVATEĽSTVO

103

PÔRODNÁ ASISTENCIA
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ
VEREJNÉ
ZDRAVOTNÍCTVO
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V dvojročnom magisterskom programe bola kontinuita študentov prvého a druhého ročníka 114,3 %.
Tabuľka 48 Kontinuita študentov v druhom stupni štúdia
KONTINUITA ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍK
1. roč.
2012/2013

2. roč.
2013/2014

rozdiel

OŠETROVATEĽSTVO

39

46

+7

PÔRODNÁ ASISTENCIA

10

10

0

SPOLU

49

56

+7

Magisterské
študijné programy

nástup po
preruš. (N)
opakujúci (O)
vylúčení (V)

% pokrač. v št.

N+2, V-2, O+7

117,9
100,0

N+2, V-2, O+7

114,3

Počas roka zo študentov 1. ročníkov požiadali o prerušenie štúdia 4 študenti. Štúdium zanechalo 13 študentov.
Pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku bolo zo štúdia
vylúčených 23 študentov. Po prerušení na štúdium nastúpili 2 študenti. Opakujúcich ročník bolo 7 študentov. Na
našu školu prestúpil 1 študent.
Ďalším ukazovateľom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je vážený študijný priemer, ktorý dosiahli
študenti v akademickom roku 2012/2013 a počet študentov študujúcich studijný program dlhšie ako je
štandardná dĺžka štúdia.
Tabuľka 49 Hodnotenie celkových študijných výsledkov v prvom stupni štúdia
VÁŽENÝ ŠTUDIJNÝ PRIEMER
Bakalárske
študijné programy

2012/2013

2011/2012

DENNÁ FORMA

1,7330

1,7669

EXTERNÁ FORMA

1,2771

1,2766

Tabuľka 50 Hodnotenie celkových študijných výsledkov v druhom stupni štúdia
VÁŽENÝ ŠTUDIJNÝ PRIEMER
Magisterské
študijné programy
EXTERNÁ FORMA

2012/2013

2011/2012

1,1851

1,2198

Tabuľka 51 Hodnotenie celkových študijných výsledkov v treťom stupni štúdia
VÁŽENÝ ŠTUDIJNÝ PRIEMER
Doktorandský
študijný program

2012/2013

2011/2012

DENNÁ FORMA

1,0363

1,1188

EXTERNÁ FORMA

1,0045

1,0714
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Tabuľka 52 Počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku v prvom stupni štúdia
POČET ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH ŠTUDIJNÝ PROGRAM DLHŠIE,
AKO JE ŠTANDARDNÁ DĹŽKA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
Opakovanie štátnej skúšky
Bakalárske študijné programy
Spolu
alebo ročníka

Štúdium v inom ŠP
alebo na inej VŠ

OŠETROVATEĽSTVO

40

24

16

PÔRODNÁ ASISTENCIA

9

6

3

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

4

0

4

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

1

0

1

FYZIOTERAPIA

3

0

3

LVM

1

0

1

SPOLU

58

30

28

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

Štúdium v inom ŠP
alebo na inej VŠ

OŠETROVATEĽSTVO

14

14

0

SPOLU

14

14

0

Uplatnenie absolventov
Ďalším aspektom viazaným na kvalitu vzdelávania je prepojenie študijného programu, jeho absolventov na trh
práce. Fakulta v tomto smere sledovala uplatniteľnosť absolventov po roku od ukončenia štúdia formou
anonymného dotazníka. Celkovo bolo odovzdaných a vyhodnotených 113 dotazníkov. Uplatnenie absolventov
podľa študijných programov je znázornené v nasledujúcich grafoch.

Uplatniteľnosť absolventov

3

1

plný úväzok

11

polovičný úväzok

98

príležitostná práca na
dohodu
nepracujem

Graf 19 Uplatniteľnosť absolventov FZ KU na trhu práce
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Zamestnanosť
Ošetrovateľstvo

100%
90%

10,7%
0,0%

6,8%
1,4%

7,8%
1,0%

nepracujem

80%
70%

príležitostná práca
na dohodu

60%
50%

85,7%

89,2%

40%

88,2%

polovičný úväzok

30%

plný úväzok

20%
10%
0%

denná

externá

spolu

Graf 20 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Ošetrovateľstvo

Zamestnanosť
Urgentná zdravotná starostlivosť

100%
90%
80%
70%
60%
50%

100,0%

100,0%

100,0%

plný úväzok

40%
30%
20%
10%
0%
denná

externá

spolu

Graf 21 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť
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Zamestnanosť
Pôrodná asistencia

100%
50,0%

80%

nepracujem
60%

plný úväzok

40%

50,0%

20%
0%
denná
Graf 22 Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v študijnom programe Pôrodná asistencia
Ako vyplýva z nasledujúceho grafu, absolventi sa prevažne zamestnali v odbore, ktorý študovali.

Súvislosť práce s doterajším vzdelaním

Celkový súčet

77%

15%

1%
7% 0%

externá

76%

17%

7% 0%

80%

denná

10% 7%

0%

robím to, čo som študoval(a)
úzko súvisí
čiastočne súvisí
len málo súvisí
vôbec nesúvisí

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 23 Súvislosť práce absolventov FZ KU s vyštudovaným odborom

12.2.3 Kvalita vzdelávania na Filozofickej fakulte KU
Trvalým cieľom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je zvyšovanie kvality pri realizovaných
činnostiach FF KU. Dokument Politika kvality Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zavádza
vnútorný systém pre zabezpečenie kvality pri dosahovaní dlhodobých cieľov FF KU.
Hlavné ciele FF KU spočívajú v objavovaní a sprostredkovaní pravdy v rôznych oblastiach ľudského bádania
spôsobom, ktorý prináša úžitok celej spoločnosti. Na princípe kresťanských zásad chce FF KU neustále
napredovať v zvyšovaní kvality vedy a poskytovaného vzdelávania v katolíckom duchu.
Základným nástrojom na dosiahnutie trvalého zvyšovania kvality poskytovaných činností je rozumné riadenie
vnútorného systému kvality FF KU pozostávajúceho zo systematického monitorovania dosahovania cieľov
a optimalizácie zvolených postupov.
Dôležitými nástrojmi na dosiahnutie neustáleho zvyšovania kvality je Metodický pokyn č. 1/2013: Systém vnútorného
zabezpečenia kvality vzdelávania na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej metodika SVZKV)
vymedzujúci ciele systému kvality a postupy zavedené na FF KU s dôrazom na zvyšovanie kvality
poskytovaného vzdelávania, výskumnej činnosti a prospechu stranám zainteresovaným na činnostiach FF KU
(študenti, zamestnanci, spoločnosť).
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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.

činností umožňuje fakulte napĺ
Vedecká rada FF KU na svojom 2. zasadnutí dňa 20. marca 2013 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 2012 vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a konštatovala, že:
(a)

(b)

v oblasti vzdelávania oceňuje, že sa FF KU sústredí výlučne na dennú formu štúdia v rámci bakalárskych
a magisterských stupňov štúdia, zároveň pozitívne hodnotí pomer medzi vysokoškolskými učiteľmi a študentmi FF
KU a skutočnosť, že absolventi FF KU majú na trhu práce nadpriemernú úspešnosť zamestnanosti,
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.

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 2012/2013 bolo hodnotených 36 vyučujúcich a celkovo bolo odovzdaných 107 dotazníkov. Za
zimný semester 2013/2014 bolo hodnotených 59 vyučujúcich. Celkovo bolo odovzdaných 245 dotazníkov
(dotazník vypĺňa spoločne skupina študentov navštevujúcich príslušnú jednotku študijného programu – seminár,
cvičenie; v prípade prednášky sa pri hodnotení študenti rozčlenia do skupín v maximálnom počte 30; skupinové
vypĺňanie dotazníka pomáha eliminovať krajné subjektívne názory – nekritické pozitívne hodnotenie verzus
zaujaté negatívne hodnotenie – a prezentovať väčšinový názor na pozitíva i nedostatky výučby).
Študenti fakulty v dotazníkoch ocenili kvalitu pedagógov, ich pripravenosť na vyučovací proces i snahu
motivovať svojich študentov.
Explicitne zdôraznili nasledujúce pozitíva výučby a vyučujúcich:

zodpovedný a profesionálny prístup učiteľa

ústretový prístup

pripravenosť na príslušnú tému s využitím moderných prostriedkov (najmä power-point, filmové
prezentácie)

schopnosť odbornej reakcie na otázky študentov

vhodné (názorné, jasné) vysvetlenie problematiky

vysokú úroveň vedomostí vyučujúcich

schopnosť didaktickej aplikácie vedomostí vyučujúceho

zaujímavosť predmetu

zapájanie študenta do odborných polemík

snahu učiteľa podnietiť študentov ku kritickým analýzam a rozvíjanie kritického myslenia

učiteľa ako pozitívny motivačný faktor

medzi-predmetovú prepojenosť informácií

využitie „hand-outov“ pripravených učiteľmi
Prehľad kritických názorov, resp. očakávaní študentov vo vzťahu k poskytovaným predmetom:

očakávanie pestrejšieho rozsah predmetu

vedecká úroveň prednášok, ktorá môže mať aj demotivačný účinok

zaobchádzanie so študentmi ako „v rukavičkách“

dominancia písomných skúšok nad ústnymi
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príliš vysoké požiadavky kladené na predmet

V roku 2013 bolo ku dňu 31.10. zo štúdia pre neplnenie študijných povinností vylúčených 78 študentov, 45
študentov štúdium zanechalo.
Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2012/2013 vznikla 114 študentom bakalárskych študijných
programov a 31 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 2013 skončila na 4 mieste spomedzi
deviatich hodnotených fakúlt v kategórii humanitného a filozofického zamerania. ARRA hodnotila pre rok 2013
celkovo 109 slovenských fakúlt v 11 skupinách odborov (podľa upraveného Frascatiho manuálu – OECD, Paris,
VI. edit., 2002). Deviate hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania
a výskumu za rok 2012.

12.2.4 Kvalita vzdelávania na Teologickej fakulte KU
Rozhodnutím rektora KU bola dňa 31.07.2013 zriadená Rada pre kvalitu KU s cieľom koordinovať aktivity pri
zabezpečení kvality vzdelávania na KU. Zástupcom TF KU sa stal prodekan pre mobility a rozvoj doc. ThDr.
PaedDr. František Trstenský, PhD.
30. augusta 2013 vydal dekan TF KU prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. metodický pokyn zameraný na systém
zabezpečenia kvality TF KU. Jej cieľom je sledovanie kvality vzdelávania na TF KU. V rámci prípravy na
všeobecnú akreditáciu sa dokončuje profil absolventa TF KU. Z dôvodu hodnotenia kvality výučby za jednotlivé
predmety bol pripravený hodnotiaci formulár k výučbe zo strany študentov. Hodnotenie začalo prebiehať už
v akademickom roku 2013/2014.
Za účelom získavania spätnej väzby pri hodnotení kvality zaviedol dekan fakulty intenzívnejšie pravidelné
stretávanie s vyučujúcimi v piatok popoludní.
Znížil sa počet doterajších katedier zo šesť na štyri. Cieľom je zefektívniť vzájomnú spoluprácu, vytvoriť väčšie
pracovné tímy pri projektovej a vyučovacej činnosti. Vedúcim katedier bola zverená väčšia zodpovednosť pri
zvyšovaní kompetentnosti učiteľov realizujúcich výučbu jednotlivých predmetov a zabezpečení kariérneho rastu
jednotlivých učiteľov.
S cieľom motivovať vedecko-pedagogických pracovníkov a zabezpečiť nárast a kvalitu ich publikačnej činnosti sa
zvýšilo finančné ohodnotenie za ich vedecko-publikačnú činnosť, pričom sa dôraz kladie na publikácie a články
vo svetovom jazyku a karentovaných časopisoch.
TF KU aktualizuje najnovšiu literatúru a poskytuje nové finančné zdroje na zabezpečenie dostupnosti študijných
materiálov pre študentov a vyučujúcich. Preto boli aj aktualizované informačné listy, v ktorých sú uvedené
požadované odborné publikácie.
V spolupráci s rektorátnym Ústavom informačných a komunikačných technológií bola zavedená anglická verzia
webstránky TF KU. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť pre potenciálnych zahraničných študentov a vyučujúcich,
ktorí majú záujem o štúdium, výučbu alebo stáž na našej fakulte.

12.3 Kvalita výskumnej a umeleckej činnosti
Systém riadenia kvality vo vedecko-výskumnej činnosti je na jednotlivých fakultách a pracoviskách KU založený
na aktivitách jednotlivých pracovísk univerzity. Kvalita vedecko-výskumnej činnosti je hodnotená na úrovni
katedier, ústavov, fakúlt, na zasadnutiach kolégií dekanov a kolégiu rektora, vo vedeckých radách fakúlt
a univerzity. Každoročne je realizované aj hodnotenie vedecko-pedagogických pracovníkov jednotlivých fakúlt
a pracovísk KU (výročná cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť, List vedeckého záujmu), ktoré okrem
základných pracovných postupov hodnotí u tvorivých pracovníkov aj výkonnosť v oblasti vedy a výskumu.
Výkonnosť je definovaná aktivitami v projektovej oblasti, zahrňujúcimi podávanie domácich a zahraničných
vedeckých projektov a ich úspešnosť, vrátane získaných finančných prostriedkov a tiež aktivitami v oblasti
publikačnej činnosti ako jednom z hlavných kritérií hodnotenia kvality vedecko-výskumnej činnosti. Systém
riadenia kvality vo vedecko-výskumnej činnosti je podporovaný z rektorátu a dekanátov fakúlt. Na úrovni
dekanátov fakúlt pôsobia špecializovaní zamestnanci na vyhľadávanie grantov a zostavovanie domácich
a zahraničných projektov. Výzvy v jednotlivých grantových schémach sú pravidelne monitorované a informácie
sú zasielané na pracoviská univerzity. Významné schémy pre vedecko-výskumnú činnosť sú podporované
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seminármi, usporiadanými v spolupráci s organizáciami na národnej úrovni. Fakulty a pracoviská KU organizujú
početné medzinárodné vedecké konferencie, ktoré slúžia na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti
a výmenu poznatkov vedecko-výskumných pracovníkov univerzity, ako aj na nadväzovanie nových
profesionálnych kontaktov a spolupráce s pracovníkmi iných univerzít a inštitúcií. Pravidelne organizujú
prednášky, semináre, workshopy a ďalšie vedecké aktivity, ktorých sa aktívne zúčastňujú vedci a odborníci
z praxe zo SR i zo zahraničia. Tvoriví pracovníci KU sa tak v rámci rôznych grantových schém zúčastňujú
výskumných a výskumno-pedagogických pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných ústavoch.
Ukazovateľom kvality KU je aj hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktoré sa
opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. V hodnotení
zverejnenom v novembri 2013 sa nachádza 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt
verejných a šesť fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Pedagogická fakulta KU
s hodnotením 49,4 bodov skončila šiesta v poradí v skupine pedagogické vedy a v tabuľke si polepšia o dve
miesta oproti ôsmemu miestu v minulom roku. Podľa správy ARRA je za zlepšením získanie väčšieho množstva
zahraničných grantov. Filozofická fakulta KU sa v skupine fakúlt so zameraním na filozofické vedy umiestnila na
štvrtom mieste s hodnotením 59,1 bodov, čím potvrdila svoje minuloročné umiestnenie. Najlepšie hodnotenie
dosiahla v grantovej úspešnosti, čo si osobitne v správe všimla aj ARRA, keď konštatuje: „Viaceré fakulty si tiež
bodovo pohoršili pri indikátoroch grantovej úspešnosti, to je ale spôsobené skôr výrazným zvýšením
zahraničných grantov pre Filozofickú fakultu KU, čím sa dramaticky navýšila referenčná hodnota s ktorou boli
ostatné fakulty porovnávané.“ Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na piatom mieste
s 45,4 bodmi. „Vo všeobecnosti u tejto skupiny fakúlt pretrváva trend poklesu záujmu o štúdium, ktoré už tak
dosahuje veľmi nízke hodnoty. Na solídnej úrovni sa záujem udržiava len na Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulte PU, za ktorou sa ešte mierne doťahujú Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU a Teologická fakulta KU.
Ostatné fakulty sa už ale pohybujú v extrémne nízkych hodnotách záujmu o štúdium,“ hodnotí ARRA. Fakulta
zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 33,7 sa v skupine lekárske vedy posunula
z minuloročného deviateho na siedme miesto v rebríčku.
V roku 2013 bolo ukončené riešenie aktivity 3.2 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti
vo vzťahu univerzity k verejnosti v hodnotení výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume, ktorá bola
orientovaná na vytvorenie systému hodnotenia súčastí a útvarov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskume
a pravidelného monitorovania výsledkov výskumu, pričom bude možné odstrániť informačnú nerovnosť vo
vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa hodnotenia súčastí a útvarov univerzity z hľadiska výsledkov vo
výskume.
Jednotlivé fakulty každoročne predkladajú nominácie na Cenu rektora KU, za vedeckú a umeleckú činnosť, ktorá
sa udeľuje každoročne vysokoškolským učiteľom KU v troch kategóriách: profesor, docent, odborný asistent
s PhD. (ArtD., CSc., DrSc.). Oceňovaní sú pracovníci, zabezpečujúci zvyšovanie kvality vo vede a výskume
získavaním zahraničných vedecko-výskumných grantov a publikovaním príspevkov v karentovaných
časopisoch.
V roku 2013 rektor KU udelil veľkú striebornú medailu doc. MUDr.Ľubomírovi Javorkovi, PhD., ako ocenenie za
zásluhy pri vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku, osobnú angažovanosť pri jej ďalšom rozvoji a za
dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť a prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc., za jeho zásluhy vzniku Fakulty
zdravotníctva KU, ktorej bol dekanom v rokoch 2005-2009 a 2009-2013, za exponovanie sa pri jej ďalšom
rozvoji a taktiež za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť na KU.
KU udelila v roku 2013 čestný titul doctor honoris causa Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, ktorý je
prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu.
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SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY)
Katolícka univerzita v Ružomberku aj v roku 2013 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 01.09.2013 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať príslušné
akademické tituly absolventom štúdia v:
56-tich študijných programoch v prvom stupni štúdia,
40-tich študijných programoch v druhom stupni štúdia,
jednom študijnom programe v spojenom stupni štúdia,
12-tich študijných programoch v treťom stupni štúdia.
Celkový počet študentov na KU k 31.10.2013 bol 6 734, z toho 4 555 študovalo v dennej forme štúdia. Z denných
študentov v bakalárskom štúdiu študovalo 3 352 študentov, v magisterskom štúdiu 1 062 a v doktorandskom
štúdiu 141 študentov.
Vzdelávanie zabezpečovalo 437 vysokoškolských učiteľov a 237 ostatných zamestnancov.
V akademickom roku 2012/2013 riadne ukončilo štúdium 2 422 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia
v dennej a externej forme, z toho 2,38 % bolo cudzincov.
V uplynulom akademickom roku zaznamenala KU mierne zníženie počtu uchádzačov o bakalárske študijné
programy v počte 781 a naopak zvýšenie záujmu bolo zaznamené u magisterských študijných programov v počte
153 oproti predchádzajúcemu akademickému roku.
Ďalšie vzdelávanie sa v roku 2013 uskutočňovalo aj v tradičných formách na Univerzite tretieho veku, kde do
prvého ročníka nastúpilo 53 frekventantov. Štúdium úspešne ukončilo 23 absolventov. V rámci dobiehajúceho
individuálneho celoživotného vzdelávania na FF KU štúdium úspešne ukončilo 6 absolventov z 24 evidovaných
účastníkov. Doplňujúce pedagogické štúdium na TF KU absolvovalo zo 172 zaspísaných, 112 študentov.
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa v roku 2013 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 93 výskumných projektov z ktorých bolo schválených 59 (43 domácich a 16 zahraničných).
Do riešenia výskumných projektov financovaných z domácich alebo zahraničných zdrojov bolo z celkového
počtu 376,15 vedecko-výskumných pracovníkov KU zapojených 54,5 % tvorivých pracovníkov a 68 doktorandov
dennej formy štúdia z celkového počtu 141 doktorandov v dennej forme štúdia.
Na riešenie zahraničných výskumných projektov v roku 2013 získali zamestnanci KU v zahraničných grantových
schémach finančné prostriedky v celkovej výške 147 255 €. 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 2013 vyplatené 768 študentom v celkovej výške
1 644 729 EUR pri priemernej mesačnej výške 214 EUR na jedného študenta.
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 2012/2013 Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania pridelila Katolíckej univerzite v Ružomberku finančné prostriedky vo
výške 263 224 EUR na akcie LLP/Erasmus.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch KU, ktoré nastali v roku 2013:
Novelizovaný Organizačný poriadok KU bol schválený dňa 04.03.2013 a nadobudol účinnosť dňom 05.03.2013.
Dlhodobý zámer KU 2012-2017 bol prerokovaný dňa 07.11.2012 a schválený dňa 05.02.2013.
Kolektívna zmluva na rok 2014 bola podpísaná dňa 19.08.2013, účinnosť nadobudne od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Politika kvality na KU v Ružomberku bola podpísaná a nadobudla platnosť dňa 18.06.2013.
Smernica KU – Metodický postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní nadobudla účinnosť dňa 17.06.2013.
Štatút ceny rektora KU v Ružomberku nadobudol účinnosť dňa 17.06.2013.
Štipendijný program KU v Ružomberku bol schválený 19.06.2013 a účinnosť nadobudol 01.09.2013.
Smernica rektora č. 2/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku
2013/2014 bola vydaná 17.12.2012, účinnosť nadobudla 01.09.2013 do 31.08.2014.
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.
Harmonogram akademického roku 2013/2014 bol podpísaný dňa 18.01.2013.
Smernica KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite
v Ružomberku bola schválená a účinnosť nadobudla dňa 17.04.2013.
Knižničný a výpožičný poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 16.09.2013.
Smernica rektora KU v Ružomberku o verejnom obstarávaní nadobudla platnosť a účinnosť dňa 01.07.2013.
Smernica o zverejňovaní povinných informácií na webovom sídle bola podpísaná dňa 31.01.2013 a účinnosť
nadobudla dňa 01.02.2013.
Smernica rektora o poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov potrebných na
ochranu života a zdravia zamestnancov KU v Ružomberku pri práci bola podpísaná dňa 31.05.2013 a účinnosť
nadobudla dňa 01.06.2013.
Metodické usmernenie k pracovnoprávnym úkonom na KU bolo podpísané dňa 21.06.2013.
Smernica rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU
v Ružomberku bola podpísaná dňa 18.06.2013 a účinnosť nadobudla dňa 01.07.2013.
Pravidlá KU na prenájom bytov vo vlastníctve alebo nájme KU boli podpísané dňa 01.07.2013.
Smernica rektora KU v Ružomberku na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým
zamestnancom bola podpísaná dňa 01.08.2013 a účinnosť nadobudla dňa 01.07.2013.
Smernica o prístupe zamestnancov k údajom v akademickom informačnom systéme KU v Ružomberku bola
podpísaná dňa 23.09.2013 a účinnosť nadobudla dňa 24.09.2013.
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 31.10.2013 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 vysokoškolských učiteľov
a výskumných 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 31.12.2013 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. 2013
Denná forma

Externá forma

Fakulta

Stupeň
štúdia

PF

1

1924

33

923

3

2883

2

576

4

644

1

1225

občania SR

cudzinci

občania SR

Spolu

cudzinci

1+2

0

3

64

9

71

69

213

2564

46

1638

73

4321

1

590

2

0

0

592

2

203

1

0

0

204

Spolu Pedagogická fakulta
FF

1+2

0

3

40

0

11

2

53

833

3

11

2

849

1

191

2

81

1

275

2

135

0

219

2

356

1+2

139

4

0

0

143

3

20

0

30

16

66

485

6

330

19

840

1

604

6

16

0

626

2

0

0

82

5

87

Spolu Filozofická fakulta
TF

Spolu Teologická fakulta
FZ

1+2

0

3

8

0

3

0

11

612

6

101

5

724

1

3309

43

1020

4

4376

2

914

5

945

8

1872

1+2

139

4

0

0

143

3

132

9

115

87

343

4494

61

2080

99

6734

Spolu Fakulta zdravotníctva

spolu podľa stupňov

Spolu Katolícka univerzita

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

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

3886

3250

2717

3128

3513

3352

2

1560

1270

925

938

808

919

1+2

679

279

184

152

150

143

3

57

124

169

176

165

141

6182

4923

3995

4394

4636

4555

Spolu

Externá forma
Stupeň

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2938

1679

1637

1651

1445

1024

2

760

833

1459

1465

1047

953

1+2

136

81

9

1

1

0

3

195

214

259

243

240

202

Spolu

4029

2807

3364

3360

2733

2179

V dennej aj v externej forme spolu
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

6824

4929

4354

4779

4958

4376

2

2320

2103

2384

2403

1855

1872

1+2

815

360

193

153

151

143

3

252

338

428

419

405

343

10211

7730

7359

7754

7369

6734

Spolu

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

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2012/2013

Fakulta

Stupeň
štúdia

Denná forma
občania SR

PF

Externá forma

cudzinci

občania SR

Spolu

cudzinci

1

478

4

343

3

828

2

237

5

285

5

532

1+2

0

0

0

0

0

3

26

0

17

11

54

741

9

645

19

1414

1

162

1

0

0

163

2

110

1

0

0

111

1+2

0

0

0

0

0

3

9

0

0

0

9

Spolu Filozofická fakulta

281

2

0

0

283

1

72

1

128

0

201

2

70

0

152

1

223

1+2

18

0

0

0

18

3

5

0

6

3

14

Spolu Teologická fakulta

165

1

286

4

456

1

116

1

77

2

196

2

0

0

70

2

72

1+2

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

1

116

1

148

4

269

1

828

7

548

5

1388

2

417

6

507

8

938

1+2

18

0

0

0

18

3

40

0

24

14

78

1303

13

1079

27

2422

Spolu Pedagogická fakulta
FF

TF

FZ

Spolu Fakulta zdravotníctva
Spolu podľa stupňov

Spolu Katolícka univerzita

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2013
Denná forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

655

878

842

634

450

1,3

0,8

0,7

0,7

humanitné vedy

150

173

166

123

87

1,2

0,7

0,7

0,6

spoločenské a behaviorálne vedy

240

369

352

262

200

1,5

0,7

0,8

0,8

žurnalistika a informácie

50

94

92

73

40

1,9

0,8

0,5

0,8

ekonómia a manažment

170

231

224

203

142

1,4

0,9

0,7

0,8

nelekárske zdravotnícke vedy

280

625

602

424

254

2,2

0,7

0,6

0,9

1545

2370

2278

1719

1173

1,5

0,8

0,7

0,8

Podskupina študijných odborov

Spolu

Externá forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

275

374

356

233

185

1,4

0,7

0,8

0,7

humanitné vedy

20

3

3

1

0

0,2

0,3

0,0

0,0

spoločenské a behaviorálne vedy

115

58

58

54

30

0,5

0,9

0,6

0,3

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

130

80

71

62

30

0,6

0,9

0,5

0,2

nelekárske zdravotnícke vedy

15

28

28

13

6

1,9

0,5

0,5

0,4

555

543

516

363

251

1,0

0,7

0,7

0,5

Podskupina študijných odborov

Spolu

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2013
(pokračovanie)
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí
Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

% z celkového
počtu prihlášok

% z celkového
počtu účasti

% z celkového
počtu prijatia

% z celkového
počtu zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

6

6

5

5

0,5

0,5

0,6

0,8

humanitné vedy

3

3

1

1

0,4

0,4

0,0

0,0

spoločenské a behaviorálne vedy

26

26

22

22

6,1

6,3

7,0

9,9

nelekárske zdravotnícke vedy

7

7

8

8

1,9

2,0

3,4

4,3

42

42

36

36

1,4

1,5

1,7

2,5

Podskupina študijných odborov

Spolu

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013
Denná forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

350

378

361

299

281

1,1

0,8

0,9

0,8

humanitné vedy

50

42

39

37

33

0,8

0,9

0,9

0,7

spoločenské a behaviorálne vedy

175

216

207

183

154

1,2

0,9

0,8

0,9

žurnalistika a informácie

25

25

23

21

17

1,0

0,9

0,8

0,7

ekonómia a manažment

90

119

107

106

87

1,3

1,0

0,8

1,0

nelekárske zdravotnícke vedy

0

2

2

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

690

782

739

646

572

1,1

0,9

0,9

0,8

Podskupina študijných odborov

Spolu

Externá forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

185

347

332

248

224

1,9

0,7

0,9

1,2

humanitné vedy

20

15

15

15

15

0,8

1,0

0,8

0,6

spoločenské a behaviorálne vedy

100

152

152

144

136

1,5

0,9

0,9

1,4

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

50

106

86

86

71

2,1

1,0

0,8

1,4

nelekárske zdravotnícke vedy

60

77

77

44

31

1,3

0,6

0,7

0,5

415

697

662

537

477

1,7

0,8

0,9

1,1

Podskupina študijných odborov

Spolu

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013 (pokračovanie)
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Podskupina študijných odborov

Počet
Účasť Prijatie Zápis
prihlášok

% z celkového
počtu
prihlášok

%z
celkového
počtu účasti

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

547

529

506

487

75,4

76,3

92,5

96,4

humanitné vedy

39

38

38

35

68,4

70,4

73,1

77,8

spoločenské a behaviorálne vedy

314

310

291

261

85,3

86,6

89,0

90,6

žurnalistika a informácie

22

20

20

16

14,0

14,8

16,7

16,3

ekonómia a manažment

210

188

187

155

93,3

97,4

97,4

98,1

nelekárske zdravotnícke vedy

55

55

37

24

69,6

69,6

84,1

77,4

1187

1140

1079

978

80,3

81,4

91,2

93,7

% z celkového
počtu
prihlášok

%z
celkového
počtu účasti

Spolu

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

Počet
Účasť Prijatie Zápis
prihlášok

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

12

11

11

7

1,7

1,6

2,0

1,4

humanitné vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

spoločenské a behaviorálne vedy

5

3

0

0

1,4

0,8

0,0

0,0

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ekonómia a manažment

8

1

1

1

3,6

0,5

0,5

0,6

nelekárske zdravotnícke vedy

10

10

5

3

12,7

12,7

11,4

9,7

35

25

17

11

2,4

1,8

1,4

1,1

Spolu

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013
Denná forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

9

17

17

9

9

1,9

0,5

1,0

1,0

humanitné vedy

7

17

16

5

5

2,4

0,3

1,0

0,7

spoločenské a behaviorálne vedy

17

34

31

20

20

2,0

0,6

1,0

1,2

žurnalistika a informácie

1

11

11

1

0

11,0

0,1

0,0

0,0

nelekárske zdravotnícke vedy

2

2

2

2

2

1,0

1,0

1,0

1,0

36

81

77

37

36

2,3

0,5

1,0

1,0

Podskupina študijných odborov

Spolu

Externá forma
Plánovaný počet

Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

8

12

11

8

7

1,5

0,7

0,9

0,9

humanitné vedy

14

10

10

9

9

0,7

0,9

1,0

0,6

spoločenské a behaviorálne vedy

30

37

30

29

26

1,2

1,0

0,9

0,9

žurnalistika a informácie

5

3

3

5

5

0,6

1,7

1,0

1,0

nelekárske zdravotnícke vedy

2

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

62

54

51

47

1,1

0,9

0,9

0,8

Podskupina študijných odborov

Spolu

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013 (pokračovanie)
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

% z celkového
počtu prihlášok

%z
celkového
počtu účasti

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

14

14

9

9

48,3

50,0

52,9

56,3

humanitné vedy

14

13

8

8

51,9

50,0

57,1

57,1

spoločenské a behaviorálne vedy

24

22

12

12

33,8

36,1

24,5

26,1

žurnalistika a informácie

9

9

3

3

75,0

81,8

37,5

42,9

nelekárske zdravotnícke vedy

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

58

32

32

42,7

44,3

36,4

38,6

Podskupina študijných odborov

Spolu

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Počet prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

% z celkového
počtu prihlášok

%z
celkového
počtu účasti

učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy

3

3

3

3

10,3

10,7

17,6

18,8

humanitné vedy

4

4

4

4

44,4

18,2

40,0

40,0

spoločenské a behaviorálne vedy

29

24

24

20

40,8

39,3

49,0

43,5

žurnalistika a informácie

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

nelekárske zdravotnícke vedy

1

1

1

1

50,0

50,0

50,0

50,0

37

32

32

28

25,9

24,4

36,4

33,7

Podskupina študijných odborov

Spolu

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2012/2013)
Počet študentov

Počty študentov
z toho počet študentov,

Forma štúdia
stupeň

Denná forma

ktorým bolo
školné
odpustené

ktorým bolo
školné
znížené

0

362

1

36

103

125

82

2

55

0

55

0

8

23

22

20

1+2

22

0

22

0

0

0

0

0

3

32

0

32

0

0

0

0

0

472

0

471

1

44

126

147

102

1

1336

1283

43

10

5

103

163

64

2

1047

1000

34

13

9

126

201

81

0

0

0

0

0

0

0

0

203

107

11

85

21

16

17

30

2586

2390

88

108

35

245

381

175

1

1699

1283

405

11

41

206

288

146

2

1102

1000

89

13

17

149

223

101

1+2

22

0

22

0

0

0

0

0

3

235

107

43

85

21

16

17

30

3058

2390

559

109

79

371

528

277

3
Spolu externá forma

Spolu

cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné

363

1+2

obe formy spolu

ktorým vznikla
povinnosť
uhradiť školné v
externej forme

Počet
Počet
žiadostí
žiadostí o
o
odpustenie
zníženie
školného
školného

1

Spolu denná forma
Externá forma

ktorým vznikla
v ak. roku
2011/2012
povinnosť
uhradiť školné

ktorým vznikla
povinnosť
uhradiť školné
za prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2013
Akademický rok začatia štúdia
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

ekonómia a manažment

1.

denná

0,63 %

1,07 %

75,47 %

75 %

78,16 %

72,02 %

ekonómia a manažment

2.

denná

4%

94,87 %

98,53 %

94,74 %

97,30 %

91,02 %

ekonómia a manažment

1.

externá

1,16 %

2,70 %

70,20 %

79,21 %

79,63 %

71,25 %

ekonómia a manažment

2.

externá

0%

88,89 %

94,90 %

98,97 %

0%

95,16 %

humanitné vedy

1.

denná

0%

2,70 %

36,75 %

54,95 %

62,92 %

50,75 %

humanitné vedy

2.

denná

29,17 %

82,35 %

100 %

76,32 %

89,58 %

100 %

humanitné vedy

1.+2.

denná

0%

0%

0%

50 %

4%

27,59 %

humanitné vedy

3.

denná

0%

0%

23,53 %

6,67 %

37,5 %

60 %

humanitné vedy

1.

externá

0%

0%

36,36 %

75 %

0%

0%

humanitné vedy

2.

externá

0%

87,5 %

2,5 %

0%

0%

0%

humanitné vedy

3.

externá

30 %

18,18 %

22,22 %

6,67 %

29,41 %

52,17 %

nelekárske zdravotnícke vedy

1.

denná

0%

0%

45,7 %

62,1 %

74,4 %

73,0 %

nelekárske zdravotnícke vedy

2.

denná

0%

6,7 %

78,1 %

86,2 %

82,8 %

89,2 %

nelekárske zdravotnícke vedy

1.

externá

0%

0%

55,6 %

100 %

0%

97,7 %

nelekárske zdravotnícke vedy

2.

externá

0%

78,6 %

90,2 %

98,8 %

95,8 %

94,8 %

spoločenské a behaviorálne vedy

1.

denná

0,64 %

0%

73,54 %

24,49 %

85,88 %

71,43 %

spoločenské a behaviorálne vedy

2.

denná

1,08 %

61,32 %

33,66 %

98,31 %

97,54 %

97,02 %

spoločenské a behaviorálne vedy

3.

denná

0%

10 %

66,67 %

69,57 %

100 %

80 %

spoločenské a behaviorálne vedy

1.

externá

8%

4,60 %

79,78 %

23,66 %

82 %

0%

spoločenské a behaviorálne vedy

2.

externá

0%

88,72 %

65,83 %

81,20 %

0%

0%

spoločenské a behaviorálne vedy

3.

externá

0%

2,94 %

25 %

37,78 %

61,54 %

62,50 %

Podskupina študijných odborov

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2013
(pokračovanie)
Akademický rok začatia štúdia
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

1.

denná

0,94 %

3,28 %

62,67 %

59,53 %

72,37 %

69,95 %

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

2.

denná

2,53 %

85,79 %

90,91 %

96,93 %

95,89 %

88,89 %

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

3.

denná

0%

0%

64,29 %

47,83 %

85,71 %

100 %

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

1.

externá

0,37 %

0,77 %

78,03 %

73,81 %

0%

81,58 %

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

2.

externá

6,69 %

92,12 %

95,63 %

92,86 %

0%

0%

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

3.

externá

0%

10 %

6,67 %

23,81 %

12,5 %

61,11 %

žurnalistika a informácie

1.

denná

3,57 %

5,56 %

71,88 %

84 %

83,72 %

70,27 %

žurnalistika a informácie

2.

denná

0%

94,12 %

100 %

95,65 %

96,30 %

100 %

žurnalistika a informácie

3.

denná

0%

0%

16,67 %

54,55 %

100 %

100 %

žurnalistika a informácie

3.

externá

0%

0%

0%

0%

0%

58,33 %

Podskupina študijných odborov

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2012/2013
a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012
V roku 2012/2013
Fakulta

Počet osobomesiacov vyslaných študentov

Fyzický počet
vyslaných
študentov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fyzický počet
prijatých
študentov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

PF

92

112,22

3

9,99

49

75,54

0

12,58

FF

76

285,62

3

19,56

4

19,06

0

0

TF

17

44,38

0

12,56

4

23,42

0

0

FZ

11

34,26

0

0

10

42,74

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

196

476,48

6

42,11

68

163,76

0

12,58

Rektorát KU
Spolu

V roku 2011/2012
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

PF

59

274

3

4

14

66,5

0

0

FF

48

65,25

0

150,25

38

111,5

0

6,5

TF

13

27,75

0

2,5

4

17,25

0

0

FZ

10

27

0

0,25

2

10

0

0

130

394

3

157

58

205,25

0

6,5

66

82,48

3

-114,89

10

-41,49

0

6,08

50,8

20,9

100,0

-73,2

17,2

-20,2

0,0

93,5

Spolu
Rozdiel 2012 a 2011
Rozdiel v %

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2013

P.č.

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum
začiatku
konania

Dátum predloženia
ministrovi

Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)

1.

doc. ThDr. Andrzej Baczyński, PhD.

Katolícka teológia

31.5.2012

10.6.2013

nie

2.

doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Katolícka teológia

18.1.2013

neschválené VR KU

áno

3.

Mária Machalová

Sociálna práca

17.6.2013

17.6.2013

nie

V tom počet
žiadostí mimo
vysokej školy

Inauguračné konanie

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013

1

0

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013

1

0

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013

1

0

Počet inak skončených konaní

0

0

- zamietnutie

1

0

- stiahnutie

0

0

- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

0

0

Celkový počet predložených návrhov

Priemerný vek uchádzačov
1

60

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

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Dátum začiatku
konania

Dátum udelenia
titulu

Zamestnanec vysokej školy
(áno/nie)

1.

Zuzana Havrdová

3.1.14 Sociálna práca

8.3.2012

29.5.2013

nie

2.

Miroslav Juzl

3.1.14 Sociálna práca

29.2.2012

29.5.2013

nie

3.

Anna Weissbrot-Koziarska

3.1.14 Sociálna práca

25.5.2012

29.5.2013

nie

4.

Anton Lisnik

3.1.14 Sociálna práca

15.6.2012

29.5.2013

áno

5.

Barbara Nowak

3.1.14 Sociálna práca

28.2.2012

29.5.2013

nie

6.

Darina Havrlentová

3.1.14 Sociálna práca

2.11.2012

29.5.2013

nie

7.

Augustyn Ormanty

1.1.10 Odborová didaktika - teória
vzdelávania náboženskej výchovy

22.3.2012

29.5.2013

nie

8.

Teresa Olearczyk

1.1.10 Odborová didaktika - teória
vzdelávania náboženskej výchovy

4.11.2012

29.5.2013

nie

9.

Waldemar Woźniak

3.1.14 Sociálna práca

18.2.2013

16.8.2013

nie

10.

Romuald Adam Dobrzeniecki

3.1.14 Sociálna práca

29.10.2012

23.8.2013

nie

11.

Aleksandra Siedlaczek-Szwed

3.1.14 Sociálna práca

10.10.2012

23.8.2013

nie

12.

Peter Brnula

3.1.14 Sociálna práca

11.8.2012

23.8.2013

nie

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 (pokračovanie)
V tom počet žiadostí
mimo vysokej školy

Habilitačné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013

11

0

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013

9

0

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013

12

0

Počet inak skončených konaní

0

0

- zamietnutie

0

0

- stiahnutie

0

0

- iné (smrť, odňatie práva a pod.)

0

0

Celkový počet vymenovaných docentov

Priemerný vek
12

51

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013

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

35

4

3,43

3,55

0

3

6

16

Docenta

34

5,6

0,46

3,86

0

0

0

31

Ostatné

71

8,3

12,3

3,9

0

5

0

57

140

17,9

16,2

3,7

0

8

6

104

Spolu

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

Fyzický počet

Prepočítaný
počet

2

1,2

Ostatní

26

16,22

Spolu

28

17,42

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013

Docenti, bez
DrSc.

Ostatní
učitelia s
DrSc.

Ostatní
učitelia s
PhD, CSc.

Ostatní
učitelia bez
vedeckej
hodnosti

Fakulta

Spolu

Profesori,
docenti s
DrSc.

PF

215,2

25,75

61,9

0

115,25

12,3

FF

60,36

10,5

10

0

35,86

4

TF

55,46

9,8

9,9

0

28,41

7,35

FZ

44,13

4

18

0

16,53

5,6

Rektorát

1

0

0

0

1

0

Spolu

376,15

50,05

99,8

0

197,05

29,25

Podiel v %

100

13,3

26,5

0,0

52,4

7,8

Podiel v % v 2012

378,19

13,7

26,3

0

51,16

8,83

Rozdiel 2013 - 2012

-2,0

-0,4

0,2

0,0

1,2

-1,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2012/2013
a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012
V roku 2012/2013
Fakulta

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

PF

104

319

0

235

118

348

0

256

FF

92

39

179

1124

43

81

0

50

TF

30

115

30

131

28

146

0

40

FZ

36

61

0

32

9

49

0

0

Rektorát

11

64

0

0

20

101

0

0

273

598

209

1522

218

725

0

346

Spolu

V roku 2011/2012
Fakulta

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fyzický počet
prijatých
zamestnancov

programy ES

iné (CEEPUS,
NIL, ..)

NŠP

PF

83

245

29

259

97

253

0

255

FF

26

47

0

313

33

78

302

35

TF

27

87

0

54

11

31

0

38

FZ

9

57

0

0

9

36

0

24

Spolu

145

436

29

626

150

398

302

352

Rozdiel

128

162

180

896

68

327

-302

-6

Rozdiel v %

88,3

37,2

620,7

143,1

45,3

82,2

-100,0

-1,7

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach
predložených na obhajobu v roku 2013

Počet
obhájených

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác bez PhD.

Fyzický počet
vedúcich
záverečných
prác (odborníci
z praxe)

1447

1424

410

136

108

Diplomová

976

964

300

56

79

Dizertačná

59

70

49

11

1

Rigorózna

100

95

79

0

3

Spolu

2582

2553

838

203

191

Počet
predložených
záverečných
prác

Bakalárska

Záverečná práca

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012
V roku 2013

Kategória
fakulta

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

PF

31

39

36

13

1

0

0

0

571

691

FF

6

5

9

7

6

0

2

0

229

264

TF

18

6

11

1

236

271

FZ

2

0

2

2

0

0

4

0

144

154

57

50

58

23

7

0

7

0

1180

1380

Spolu

1

V roku 2012

Kategória
fakulta

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

PF

53

72

46

37

8

0

0

0

1124

1340

FF

8

4

1

4

5

0

0

0

156

178

TF

7

18

20

1

5

0

0

0

244

290

FZ

1

6

5

1

0

0

0

0

153

166

69

100

72

43

18

0

0

0

1677

1974

-12

-50

-14

-20

-11

0

7

0

-497

-594

-17,4

-50,0

-19,4

-46,5

-61,1

0,0

0,0

0,0

-29,6

-30,1

Spolu
Rozdiel
Rozdiel v %

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2012
a porovnanie s rokom 2011
V roku 2013
Kategória fakulta

Z**

Y**

X**

PF

83

33

25

TF

2

9

0

85

42

25

Spolu

V roku 2012
Kategória fakulta

Z**

Y**

X**

PF

83

50

38

TF

4

17

0

Spolu

87

67

38

Rozdiel

-2

-25

-13

-2,3

-37,3

-34,2

Rozdiel v %

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013
1. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná hudba

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na klávesové
nástroje

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia a spev

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo hudobného
umenia (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo výtvarného
umenia (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Pedagogická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo informatiky
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických Učiteľstvo biológie
predmetov
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických Učiteľstvo geografie
predmetov
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických Učiteľstvo chémie
predmetov
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.1. Učiteľstvo akademických Učiteľstvo ruského jazyka
predmetov
a literatúry (v kombinácii)

d/e

R/S

Bc.

Pedagogická fakulta

Učiteľstvo talianskeho
1.1.1. Učiteľstvo akademických
jazyka a literatúry
predmetov
(v kombinácii)

d/e

I/S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.4 Pedagogika

Pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna
pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta (Levoča)

1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna
pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta (Levoča)

1.1.6 Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta (Levoča)

1.1.7 Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta
(Dolný Kubín, Stará Ľubovňa)

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Rozvojová pomoc
a misijná práca

d/e

S

Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Pedagogická fakulta (Poprad)

3.3.15 Manažment

Manažment

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.1.6 Politológia

Politológia

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.1.9 Psychológia

Psychológia

d

S

Bc.

Filozofická fakulta

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.29 Neslovanské jazyky a
literatúra

Anglický jazyk pre
komerčnú prax

d/e

A

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Nemecký jazyk a kultúra

d/e

N

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.27 Slovenský jazyka a
literatúra

Jazyk a kultúra Slovenska

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.6 Religionistika

Religionistka

d

S

Bc.

Filozofická fakulta

2.1.7 História

História

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry
(v kombinácii)

d/e

A

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

N

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo histórie
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Filozofická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

d

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Učiteľstvo nemeckého
jazyka a literatúry
(v kombinácii)
Učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Teologická fakulta Bratislava

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Spišská
Kapitula

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Bc.

Teologická fakulta Košice

2.1.5 Etika

Etické a sociálno - kultúrne
štúdiá

d

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.4 Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.6 Urgentná zdravotná
starostlivosť

Urgentná zdravotná
starostlivosť

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.2 Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.7 Fyzioterapia

Fyzioterapia

d/e

S

Bc.

Fakulta zdravotníctva

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve

d/e

S

Bc.

Katolícka univerzita

3.4.1 Právo

Právo

d/e

S

Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
2. stupeň
Fakulta
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

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

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná hudba

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na klávesové
nástroje

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo hudobného
umenia a spev

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo výtvarného
umenia

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo informatiky

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo hudobného
umenia (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo výtvarného
umenia (v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo informatiky
(v kombinácii)

d/e

S

Mgr.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Študijný odbor
1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov
1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika

Študijný program
Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)
Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)
Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)
Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie
Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých

Forma

Jazyky

Skratka titulu

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

d/e

S

Mgr.

Pedagogická fakulta

1.1.6 Špeciálna pedagogika

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca vo verejnej
správe a sociálne služby

d/e

S

Mgr.

Pedagogická fakulta (Poprad)

3.3.15 Manažment

Manažment

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

3.1.9 Psychológia

Psychológia

d

S

Mgr.

Filozofická fakulta

3.2.1 Žurnalistika

Žurnalistika

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

2.1.7 História

História

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

2.1.1 Filozofia

Filozofia

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

A

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

N

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

d/e

S

Mgr.

Učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry
(v kombinácii)
Učiteľstvo nemeckého
jazyka a literatúry
(v kombinácii)
Učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry
(v kombinácii)
Učiteľstvo histórie
(v kombinácii)

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

d/e

S

Mgr.

d

S

Mgr.

Filozofická fakulta

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie
(v kombinácii)

Filozofická fakulta

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Bratislava

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Spišská
Kapitula

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo filozofie
(v kombinácii)

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy
(v kombinácii)

S

Mgr.

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov

Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

2.1.1 Filozofia

Sociálna filozofia

d/e

S

Mgr.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

Mgr.

Fakulta zdravotníctva

7.4.4 Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

d/e

S

Mgr.

Katolícka univerzita

3.4.12 Kánonické právo

Kánonické právo

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Košice

d/e
d/e

d/e

d/e

d/e

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 (pokračovanie)
Spojený 1. a 2. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Teologická fakulta Spišská
Kapitula

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

Mgr.

Forma

Jazyky

Skratka titulu

3. stupeň
Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Sociálna práca

d/e

S

PhD.

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika

Teória vzdelávania
naboženskej výchovy

d/e

S

PhD.

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika

Didaktika hudby

d/e

S

PhD.

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Poradenstvo a sociálna
komunikácia

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

2.1.9 Slovenské dejiny

História

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

2.1.2 Systematická filozofia

Systematická filozofia

d/e

S

PhD.

Filozofická fakulta

3.2.2 Teória a dejiny
žurnalistiky

Teória a dejiny
žurnalistiky

d/e

S

PhD.

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Katolícka teológia

d/e

S

ThLic., PhD.

Teologická fakulta Košice

2.1.13 Katolícka teológia

Náuka o rodine

d/e

S

PhD.

Teologická fakulta Košice

3.1.14 Sociálna práca

Charitatívna a misijná
práca

d/e

S

PhD.

Fakulta zdravotníctva

7.4.1 Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

d/e

S

PhD.

Katolícka univerzita

3.4.12 Kánonické právo

Kánonické právo

d/e

S

PhD.

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva
alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2013
Pozastavené práva
Fakulta

Stupeň

Študijný odbor

Študijný program

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Dátum
pozastavenia

Pedagogická fakulta

prvý

1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov

Učiteľstvo chémie
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

16.10.2013

Pedagogická fakulta
(Poprad)

prvý

3.3.15. Manažment

Manažment

d/e

S

Bc.

16.10.2013

Pedagogická fakulta
(Poprad)

druhý

3.3.15 Manažment

Manažment

d/e

S

Mgr.

16.10.2013

Pedagogická fakulta

druhý

1.1.6 Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých

d/e

S

Mgr.

16.10.213

3.2.2 Teória a dejiny
žurnalistiky

Teória a dejiny žurnalistiky

d/e

S

PhD.

16.10.2013

Filozofická fakulta

tretí

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta

Stupeň

Pedagogická fakulta

prvý

Pedagogická fakulta

prvý

Pedagogická fakulta

prvý

Študijný odbor

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

Forma

Jazyky

Skratka titulu

Dátum odňatia
práva alebo
skončenia
platnosti

Učiteľstvo fyziky
(v kombinácii)

d/e

S

Bc.

27.5.2013

Učiteľstvo výtvarného umenia

d/e

S

Bc.

31.8.2013

Učiteľstvo náboženskej
výchovy

d/e

S

Bc.

31.8.2013

Študijný program

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2013
Fakulta

Odbor

Pedagogická fakulta

3.1.14 Sociálna práca

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika - Teória vzdelávania náboženskej výchovy

Pedagogická fakulta

1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby

Filozofická fakulta

3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky

Teologická fakulta

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 31.12.2013
Pozastavené práva
Fakulta

Odbor

Dátum pozastavenia

V roku 2013 neboli pozastavené ani odňaté práva na uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesorov.

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta

Odbor

Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

PF

G

Číslo/identifikácia
projektu

1.

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

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013

Z

EEIGEU/PKr/11.6
5/12

Budaj, Pavol,
Ing., PhD.

Zvyšovanie výkonnosti výrobných
procesov
Augmentation de l'efficacité des
processus de production.

2012 - 2014

500 €

0€

Kolibová,
Daniela, doc.
PhDr,. CSc.

MASON / Mainstream
SocioCultural Dynamics to enhance
NLLLS

2011 - 2013

4 786,83 €

0€

Billich, Martin,
RNDr., PhD.

Podpora výučby matematiky
pomocou voľne dostupných
matematických softvérov

2011 – 2013

510,00 €

0€

Duchovná tvorba Antona Aschnera
(1732 - 1793)

2011 - 2013

7 162,00 €

0€

Európske hodnoty a kultúrne
dedičstvo - nová výzva pre
vzdelávanie v základných a
stredných školách

2011 – 2013

5 591,00 €

0€

G

Z

190986LLP-12010-1GRKA1KA1EC
ETB

2.

PF

Education,
Audiovisual &
Culture Executive
Agency (EACEA)

3.

PF

KEGA

G

D

001UJS4/2011

4.

PF

KEGA

G

D

012KU4/2011

D

042KU4/2011

5.

PF

KEGA

G

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Hochel, Peter,
PaedDr., Mgr.
art, PhD.
Jablonský,
Tomáš, doc.
PaedDr., PhD.,
m. prof. KU

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

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

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

6.

PF

KEGA

G

D

047KU4/2011

7.

PF

KEGA

G

D

034KU4/2011

8.

PF

KEGA

G

D

002KU4/2011

Rochovská,
Ivana, PaedDr.,
PhD.

9.

PF

VEGA

G

D

1/0966/
11

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

10.

PF

APVV

G

D

SK-CZ0063-11

11.

PF

KEGA

G

D

010TTU
-4/2012

12.

PF

KEGA

G

D

032KU4/2012

Slabeycius,
Juraj, prof.
RNDr., CSc.

D

027KU4/2012

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

P.č. Fakulta

13.

PF

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

KEGA

G

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Kľuska,
Branislav,
ThDr., PhD.
Melicherčíková,
Danica, doc.
PaedDr., PhD.

Kucík, Štefan,
PaedDr., PhD.
Gazdíková,
Viola, PaedDr.,
PhD.

Názov projektu

E-learningové vyučovanie
teologických disciplín
Možnosti motivačných a
projektových aktivít a
gymnáziálnom učive chémie
Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave študentov odboru
Predškolská elementárna
pedagogika
Interekleziálne relácie latinských a
byzantských katolíkov na
východnom Slovensku do vzniku
Prešovskej eparchi
Slovenské a české krajanské hnutie
v USA
Tvorba a overovanie využitia
virtuálnych exkurzií na strednej
škole
Rozbor príčin nízkeho záujmu a
neobľúbenosti predmetov
matematika a fyzika na základných
a stredných školách
Musica nova spiritualis

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

2011 – 2013

4 916,00 €

0€

2011 – 2013

2 406,00 €

0€

2011 – 2013

1 713,00 €

0€

2011 - 2013

1 588,00 €

0€

2012 - 2013

1 951,00 €

0€

2012 - 2014

2 786,00 €

0€

2012 - 2014

5 224,00 €

0€

2012 - 2014

2 382,00 €

0€

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

14.

PF

VEGA

G

D

1/0030/
12

Bella, Pavel,
doc. RNDr.,
PhD.

Hypogénne jaskyne na Slovensku:
speleogenéza a morfogenetické typy

2012 - 2014

3 168,00 €

0€

15.

PF

VEGA

G

D

1/0008/
12

Tomčík, Peter,
doc. Ing., PhD.

Voltampérometrická detekcia
environmentálne významných látok
pomocou uhlíkových štruktúr

2012 - 2014

2270,00 €

0€

16.

PF

VEGA

G

D

2/0113/
12

Komárek, Karel,
Ing., PhD.

Babezióza na Slovensku

2012 - 2015

7 899,00 €

0€

Bella, Pavel,
doc. RNDr.,
PhD.

2012 - 2015

12 873,00 €

0€

Janoško, Pavol,
Mgr., PhD.

2013 - 2014

3 386,00 €

0€

2013 - 2015

2 295,00 €

0€

2013 - 2016

11 591,00 €

0€

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

17.

PF

APVV

G

D

APVV0625-11

18.

PF

KEGA

G

D

035UK4/2013

19.

20.

PF

PF

KEGA

VEGA

G

G

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Nová syntéza vývoja reliéfu
Západných Karpát - príprava
databázypre testovanie kľúčových
hypotéz
Model uplatnenia školskej liečebnej
pedagogiky pri podpore inkluzívnej
klímy v materskej a základnej škole

D

003KU4/2013

Tkačik, Štefan,
RNDr., PhD.

Využitie pôvodných matematických
demonštrácií a fyzikálnych
pokusov, ktoré použil Galileo
Galilei v mechanike a pohybe telies
vo vyučovaní na základných a
stredných školách

D

1/0275/
13

Hurbánek
Pavol, Mgr.
PhD.

Tvorba, verifikácia a aplikácia
priestorových modelov zaľudnenia
a osídlenia na báze európskych
služieb pre monitoring krajiny

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

21.

PF

VEGA

G

D

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Grant (G)/objednávka (O)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Názov projektu

1/0027/
13

Adamko
Rastislav, Doc.
ThDr. PhD.

Výskum a pramenná edícia
graduála deponovaného v
Slovenskom národnom archíve v
Bratislave, fond Knižnice
Bratislavskej kapituly, signatúra
Manuscripta 67.
CANTUS PLANUS - gregoriánsky
chorál na Slovensku ako fenomén
doby.

22.

PF

VEGA

G

D

2/0031/
13

Adamko
Rastislav, Doc.
ThDr. PhD.
(spoluriešiteľ)

23.

PF

VEGA

G

D

1/0392/
2012

Balážová, Mária,
RNDr., PhD.
(spoluriešiteľ)

24.

PF

Fond Ladislava
Pyrkera, n.f.

G

D

FLP/24.
10/13

Dlugoš,
František, prof.
PaedDr., PhD.

25.

PF

Fond Ladislava
Pyrkera, n.f.

G

D

FLP/25.
10/13

Dolinská, Eva,
doc. PaedDr.,
PhD.

Morfologická analýza dvoch
inváznych druhov rýb z pôvodných
i nepôvodných oblastí výskytu
Analýza metodík a didaktických
postupov v školskej katechéze
spišskej diecézy od r. 1990 po
súčasnosť
Analýza metodík a didaktických
príručiek na vyučovanie cirkevnej
hudby na základných, stredných a
vysokých umeleckých školách po
roku 1990 na Slovensku

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 - 2016

4 722,00 €

0€

2013 - 2016

2 111,00 €

0€

2012 - 2015

840,00 €

0€

2013-2015

10 000,00 €

0€

2013-2015

8 000,00 €

0€

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

Grant (G)/objednávka (O)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

D

FLP/26.
10/13

Akimjaková,
Beáta, doc.,
PaedDr., PhD.

Tradície a inovácie vo
vysokoškolskej príprave študentov
odboru predškolská a elementárna
pedagogika.

2013-2015

12 000,00 €

0€

Gejdoš,
Miroslav, doc.
PaedDr., PhD.

Analýza európskej axiologickej,
postojovej a poznatkovej dimenzie a
jej rozpracovanie do edukačných
procesov.

2013-2015

12 000,00 €

0€

Skúmanie psychosociálnych a
právnych aspektov násilia v
súčasnej rodine.

2013-2015

8 000,00 €

0€

2013-2015

1 500,00 €

0€

2013-2015

438,00 €

0€

2011 - 2013

1 425,00 €

0€

2011 - 2013

1 537,00 €

0€

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

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

PF

Fond Ladislava
Pyrkera, n.f.

27.

PF

Fond Ladislava
Pyrkera, n.f.

G

D

FLP/27.
10/13

28.

PF

Fond Ladislava
Pyrkera, n.f.

G

D

FLP/28.
10/14

Gažiová, Mária,
doc. PhDr., PhD.

29.

FF

VEGA

G

D

30.

FF

VEGA

G

D

31.

FF

VEGA

G

D

32.

FF

VEGA

G

D

1/0925/
13
1/0087/
13
1/0620/
11
1/0172/
11

Rád svätého Augustína v
stredovekých dejinách Slovenska
Internetová závislosť a osobnosť
typu D
Politický katolicizmus v
slovenskom agrárnom hnutí
Naratívny realizmus
a konštruktivizmus

33.

FF

VEGA

G

D

1/0167/
11

Huťka Miroslav,
Mgr., PhD.
Holdoš Juraj,
Mgr., PhD.
Marťák Michal,
PhDr., PhD.
Eugen Zeleňák,
Mgr., PhD.
Volek Peter,
prof. Dr. phil.
fac. theol.

Sloboda človeka a determinizmus

2011 - 2013

1 171,00 €

0€

34.

FF

VEGA

G

D

1/0948/
11

Olekšák Peter,
prof., PhD.

Socializačné a desocializačné
vplyvy médií na rodinné prostredie

2011 – 2013

1 123,00 €

0€

26.

G

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

35.

FF

KEGA

G

D

048KU4/2011

Olekšák Peter,
prof., PhD.

Online výkladový slovník odbornej
žurnalistickej a náboženskej
terminológie pre žurnalistov

36.

FF

Nederlandse Taalunie

G

Z

RUZO
MB(7)/r
v

Bžoch Adam,
prof., PhD.

Nederlandistik 5

G

Z

ID♯155
71

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

Divine Foreknowledge, Grace and
Human Freedom

2011 - 2014

1 300,00 €

0€

G

Z

ID♯156
37

Labuda Pavol,
PhD.

Realism

2011 - 2014

7 668,00 €

0€

G

Z

Koniar Ivan,
PhD.

Human Growth Analysis

2011 - 2014

10 000,00 €

0€

G

Z

Hrkút Ján, PhD.

Field Specific Post-Doctoral
Research Projects II

2012 - 2015

35 000,00 €

0€

G

Z

Hrkút Ján, PhD.

The Idea of Christian Philosophy in
Central and Eastern Europe

2013 -2016

18 500,00 €

0€

G

Z

443.201
12024
443.201
13123 /
21885
443.201
32321/2
1885
443.201
32320/2
1885

2013 - 2017

66 000,00 €

0€

G

D

2012 - 2014

2 036,00 €

0€

P.č. Fakulta

37.

FF

38.

FF

39.

FF

40.

FF

41.

FF

42.

FF

43.

TF

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

John Templeton
Foundation via
University of
Innsbruck
John Templeton
Foundation,
Philadelphia/USA
The Social Science
Grant Competition
Porticus
Porticus by Stiftung
Auxilium
(Zug/Switzerland)
Porticus by Stiftung
Auxilium
(Zug/Switzerland)
KEGA

046KU4/201

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Labuda Pavol,
PhD.
Hišem Cyril,
prof., 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

24 446,00 €

15 781,00 €

2013

2 500,00€

0€

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

2011 - 2013

Outreach Platform for CEE
Research Network on Christian
Culture
Moderné vysokoškolské učebnice
cirkevných dejín s použitím
informačných technológií

KEGA

G

D

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

TF

Domáce (D)/zahraničné (Z)

44.

Grant (G)/objednávka (O)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

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

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

043KU4/2012

Novotný Štefan,
ThDr., PhD.

Komentovaná bibliografická online
príručka náuky o rodine

2012 - 2014

4 240,00 €

0€

2012 - 2014

3 246,00 €

0€

2013 - 2015

3 930,00 €

0€

2013-2015

4 802,00 €

0€

45.

TF

KEGA

G

D

041KU4/2012

Jenčo Ján, doc.,
ThDr., PhD.

46.

TF

KEGA

G

D

022KU4/2013

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

47.

TF

KEGA

G

D

018KU4/2013

Lešková Lýdia,
doc., PhDr., Ing.,
PhD.

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.

FZ

KEGA

KEGA

G

G

Číslo/identifikácia
projektu

49.

FZ

Domáce (D)/zahraničné (Z)

48.

Grant (G)/objednávka (O)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

D

034KU4/2013

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

Uspokojovanie spirituálnych
potrieb zomierajúcich pacientov z
pohľadu pracovníkov v
zdravotníctve z hľadiska praxe

2013-2015

2 187,00 €

0€

D

039UK4/2012

Kadučáková
Helena, doc.,
PhDr., Mgr.,
PhD.

E-learningové vzdelávanie
v pediatrickom ošetrovateľstve

2012 - 2013

394,00 €

0€

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

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

1.

2.

PF

PF

ASFEU OPV

G

D

ITMS Hrnčiar,
26110230 Miroslav, doc.
016
Ing., PhD.

Posilnenie kultúry kvality na
Katolíckej univerzite v RK

2010 - 2013

33 051,00 €

0€

D

ITMS
Tkačik, Štefan,
26110230
RNDr., PhD.
015

Podpora profesionálneho rastu
doktorandov a skvalitnenie
podmienok doktorandského štúdia
na PF KU

2010 -2013

35 932 ,00 €

0€

Vzdelávanie seniorov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku a jej
pracoviskách

2013 - 2015

49 875 ,00 €

0€

Prekonávame bariéry v komunikácii

2012 - 2013

1 000,00 €

0€

2013

1 600,00 €

0€

320 478,00 €

0€

G

3.

PF

ASFEU OPV

G

D

4.

PF

Nadácia Orange

G

D

5.

PF

Ministerstvo kultúry
SR

G

D

6.

PF

ASFEU OPV

G

D

Číslo/identifikácia
projektu

ASFEU OPV

Domáce (D)/zahraničné (Z)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Grant (G)/objednávka (O)

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Jablonský,
ITMS
Tomáš, doc.
26120130
PaedDr., PhD., m.
048
prof. KU
Pudišová,
ŠpB
Martina, Mgr.,
668/2012 Hrčová, Jana,
Mgr.
MKGromová,
5339/201 Margita, doc.,
3/4.2.5 Mgr.
ITMS Hrnčiar,
26110230 Miroslav, doc.
074
Ing., PhD.

Názov projektu

Dni Tadeáša Salvu - Lúčky 2013
medzinárodný seminár
Budovanie dobrej praxe v oblasti
systému vnútorného zabezpečenia
kvality na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

2013 - 2015

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

Grant (G)/objednávka (O)

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Číslo/identifikácia
projektu

7.

PF

Mesto Ružomberok

G

D

Zmluva o poskytnutí
dotácie č.
21/2013/sociálne

8.

PF

SlSp - Nadácia Pontis

G

D

Zmluva o poskytnutí
grantu č. SLSPvs13_7

9.

FZ

GRUNTDVIG

G

D

10.

FZ

EEIG Brusel

G

Z

11.

FZ

Washington D.C.
Corporation

G

Z

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

Gejdošová,.
Zuzana,
Ing.,PhD.

Ružomberok - mesto prevencie 2013

2013

1 000,00 €

0€

Orieščiková,
Helena, PhDr.,
PhD.

Spájame životy

2013

2 723,00 €

0€

2013 - 2015

11 520,00 €

0€

2012 - 2014

1 150,00 €

0€

2012 - 2014

1 050,00 €

0€

Littva Vladimír,
13412071
doc., PhDr.,
5
Mgr., PhD., MPH
EEIGMoraučíková
EU/16.10
Eva, PhDr., PhD.
/12
WDSC15 Lehotská Mária,
.09/12 PhDr., PhD.,

Improving digital skills of European
citizens seniors and disables: a work
program
Training for Midwives in the Area of
New Strategies and Trends in Labor
Management
Training program and guidelines for
health professionals in the field of
perinatal loss

Domáce (D)/zahraničné (Z)

0€

G

D

ITMS
Weidlichová
26250120
Adriana, MBA
035

Rozvoj informatizácie vzdelávania
a vzdelávacej infraštruktúry
Katolíckej univerzity v Ružomberku

2010 - 2013

248 799,03 €

1 867 300,21 €

G

D

ITMS
Weidlichová
26250120
Adriana, MBA
051

Dostavba a vybavenie budovy
univerzitnej knižnice Katolíckej
univerzity v Ružomberku

2012 - 2013

184 299,02 €

1 338 155,69 €

G

D

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Dary a granty na podporu výstavby
UK KU

2013

0€

94 007,74 €

G

Z

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Dary a granty na podporu výstavby
UK KU

2013

0€

752,15 €

G

Z

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Dary a granty na podporu výstavby
UK KU

2013

0€

50 000,00 €

13.

ASFEU OPV

14.

ASFEU OPV

15.

Tuzemské dary
a zbierky

16.

Iván Králik,
USA

17.

ERZBISTUM KOELN
Marzellenstr.32, Koeln

Číslo/identifikácia
projektu

Grant (G)/objednávka (O)

217 086,98 €

Rektorát

2011 - 2013

Rektorát

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

Rektorát

ITMS
Tkačik Štefan,
26110230
RNDr., PhD.
044

Rektorát

D

ASFEU OPV

Rektorát

G

12.

Rektorát

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

Domáce (D)/zahraničné (Z)

0€

50 000,00 €

G

D

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD

Dar na vydanie časopisu KURIÉR

2013

900,00 €

0€

G

D

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Dary a granty na podporu výstavby
UK KU

2013

0€

2 000,00 €

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD

ERASMUS

2012/2013

45 740,80 €

0€

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD

ERASMUS

2013/2014

23 054,00 €

0€

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD

ERASMUS

2013/2014

187 657,20 €

0€

KU v Ružomberku, n.f.

SANKO s.r.o.
Bratislava
SAAIC
Svoradova 1,
Bratislava

G

Z

SAAIC
Svoradova 1,
Bratislava

G

D

SAAIC
Svoradova 1,
Bratislava

G

Z

Číslo/identifikácia
projektu

Grant (G)/objednávka (O)

23.

2013

Rektorát

22.

Dary a granty na podporu výstavby
UK KU

Rektorát

21.

Zasępa Tadeusz,
prof. PhD.

Rektorát

20.

Z

Rektorát

19.

G

Rektorát

18.

C.E.I. CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIA
Circonvallazione
Aurelia 50, Roma

Rektorát

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

122010894/RU
ZOMBE
01
132011039/RU
ZOMBE
01
132011039/RU
ZOMBE
01

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

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

24.

Rektorát

SAAIC
Svoradova 1,
Bratislava

G

Z

Číslo/identifikácia
projektu

Domáce (D)/zahraničné (Z)

Grant (G)/objednávka (O)

P.č. Fakulta

Poskytovateľ
finančých
prostriedkov
(grantová agentúra,
objednávateľ)

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

132031069/RU Zasępa Tadeusz,
ZOMBE prof. PhD
01

Názov projektu

ERASMUS

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

2013/2014

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

35 616,00 €

0€

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2013
Kategória výkonu

Autor

ZZZ

Zuzana
Zahradníková

ZZZ

Rastislav Adamko

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ
ZZZ
ZZZ

Stanislav Šurin
Stanislav Šurin
Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZZ

Stanislav Šurin

ZZY

Stanislav Šurin

Názov umeleckého výkonu
Organový koncert (Harry and Myrtle Olson
International)
Koncert v rámci festivalu Harry and Myrtle Olson
International
Recitál v rámci THE 8TH ANNUAL HARRY and
MYRTLE OLSON INTERNATIONAL MUSIC and
ORGAN FESTIVAL
Recitál
Recitál v rámci Brněnského varhanního festivalu
Recitál - 52. concerti d´organo
Komorný koncert s huslistom M. Monczakom - XXII
Festival muzyczny – Wieczory Muzyki Organowej
i Kameralnej w Katedrze i Kosciolach Rzeszowa
Recitál – Internationale Salzburger Orgelkonzerte
2013
Recitál – VII. Festival Organistico Internazionale
„Cittá di Porto San Giorgio“
Recitál – XII. Festival Organistico Internazionale
Citta di Senigallia
Recitál - XVII. Zabrzanski Miedzynarodowy
Festival Organowy
Organový recitál – Karvinské varhany
Organový recitál – X. medzinárodný festival Musica
Sacra
Organový recitál – VII. medzinárodný festival
SKAMBA SÚDUVOS VARGONAI
Trentesimo Festival Organistico Internazionale
Torino
Komorný koncert s flautistkou Júliou Burášovou XXI. Organové dni Jozefa Grešáka

Miesto realizácie

Termín realizácie

Seattle, USA

01.06.2013

Seattle, USA

01.06.2013

Univerzitný metodistický kostol Seattle, USA

31.05.2013

Herz-Jesu-Kirche, Berlin-Mitte, D
Kostol sv. Márie Magdalény, Kuřim, CZ
Chiesa S. Maria Nuova, Taliansko

09.06.2013
11.06.2013
25.06.2013

Katedra, Rzeszow, PL

21.07.2013

Franziskanerkirche Salzburg, A

31.07.2013

Chiesa San Giorgio Martire, Porto San
Giorgio, Taliansko

12.08.2013

Chiesa del Portone, Taliansko

14.08.2013

Kosciol pw. Niepokalanego Serca NMP,
Zabrze, PL
Kostol Povýšenia sv. Kríža, Karviná-Fryštát,
CZ

15.09.2013
22.09.2013

Bazilika sv. Petra, Kaunas, Litva

05.10.2013

Šv. Arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje,
Marijampolés, Litva

06.10.2013

Santuario di St. Rita, Torino, Taliansko

11.11.2013

Bazilika sv. Egídia, Bardejov

23.07.2013

Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu
Iuventus Canti 2013, Medzinárodná spevácka súťaž
Imricha Godina - korepetícia účastníkov súťaže bez
vlastného klavírneho sprievodu
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera
(v rámci 58. Piešťanského festivalu) - hudobná
dramaturgia, odborná supervízia
Koncert v rámci XVII. roč. festivalu kresťanskej
kultúry
Komorný koncert pedagógov Katedry hudby
Katolíckej univerzity v rámci 13. ročníka festivalu
Organovej hudby
Koncert pri príležitostí 60. výročia slovenskej misie
vo Francúzsku
Komorný koncert v rámci festivalu Akademické
komorné koncerty Inštitútu hudby Akadémie J.
Dlugoša v Čenstochovej
Recitál - Muzyka Organowa w Jaroslawskim
Opatctwie
Koncert (recitál) s tenoristom Mariánom Bangom
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra
Dvorského 2013 – klavírna korepetícia

ZZY

Peter Hochel

ZZY

Peter Hochel

ZZX

Miriam Žiarna

ZZX

Miriam Žiarna

ZZX

Miriam Žiarna

ZZX

Miriam Žiarna

ZZX

Stanislav Šurin

ZZX

Peter Hochel

ZZV

Zuzana
Zahradníková

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera

ZZV

Miriam Žiarna

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

ZZV

Miriam Žiarna

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera

ZZV

Stanislav Šurin

ZZV

Stanislav Šurin

ZZV

Stanislav Šurin

Komorný koncert s flautistkou Júliou Burášovou XI.
Humenské organové dni Štefana Thomána
Komorný koncert s flautistkou Júliou Burášovou Michalovský organ
Komorný koncert s flautistkou Júliou Burášovou –
Musica d´Orgeno

Miesto realizácie

Termín realizácie

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

22.04. - 26.04.2013

Piešťany (Dom umenia)

04.07.2013

Kostol Panny Márie Víťaznej v Lodži
(Poľsko)

10.11.2013

Bazilika – Sanctuarium Matky Božskej
Pokornej, Rudy (Poľsko)

20.10.2013

Kostole ste. M. Madeleine v Paríži
(Francúzsko)

13.10.2013

Koncertná sála Filharmónie v Čenstochovej

15.05.2013

Jaroslawsk, PL

20.07.2013

Zámek Valeč u Hrotovic

08.08.2013

Ružomberok

29.04.2013

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

08.12.2013

Kostol Povýšenia sv. Kríža (Jezuitský kostol)
v Ružomberku

29.04.2013

Kostol Všetkých svätých Humenné

24.07.2013

Kostol Narodenia Panny Márie, Michalovce

25.07.2013

Kostol sv. Martina v Martine

03.08.2013

Kategória výkonu

Autor

ZZV

Stanislav Šurin

ZZV

Stanislav Šurin

ZZV
ZZV
ZZV
ZZV
ZZV
ZZV

Peter Lalinský
Peter Lalinský
Peter Lalinský
Peter Lalinský
Peter Lalinský
Peter Lalinský

ZZV

Peter Hochel

ZZV

Stefka Palovičová

ZYY

Zuzana
Zahradníková

ZYY

Rastislav Adamko

ZYY

Miriam Žiarna

ZYY

Stanislav Šurin

ZYY

Ľubomíra Dutková

ZYX
ZYX

Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková

Názov umeleckého výkonu
Komorný koncert s flautistkou Júliou Burášovou –
Musica sacra Skalica, VIII. ročník medzinárodného
festivalu chrámovej a organovej hudby
Komorný koncert s Júliou Burášovou - Organové
dni v Piešťanoch, XIV. ročník medzinárodného
organového festivalu
Adventný organový koncert
9.ročník koncertu „Poďakovanie za lásku“
Organový koncert
Organovo-vokálny koncert
Cyrilometodské dni v Terchovej XXIV.roč.
Hodový organový koncert
CD Anton Aschner ...to najlepšie z neznámeho
(SOZA 1939-002-2) - hudobná dramaturgia, odborná
supervízia
ŠUČ 2013, interpretačná súťaž študentov PF s
medzinárodnou účasťou, klavírna spolupráca
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera (58.
Piešťanský ferstival, Piešťany)
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera (58.
Piešťanský ferstival, Piešťany)
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera
v rámci Piešťanského festivalu
Organový part v Requiem F. Liszta s Mužským
zborom sv. Efréma / Budapešť. Katedrálny
organový festival Bratislava, IV. ročník
medzinárodného festivalu.
Projekt“Verdi“Koncertný večer venovaný áriám
a hudbe Giuseppe Verdiho „Tacea la notte
placida...“
Akademickie koncerty kameralne
Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia
slovenskej misie v Paríži

Miesto realizácie

Termín realizácie

Kostol sv. Michala, Skalica

04.08.2013

Kostol sv. Cyrila a Metoda

06.08.2013

Pružina
Terchová
Udiča
Liptovský Ján
Terchová
Udiča

16.12.2012
14.04.2013
26.05.2013
19.06.2013
04. – 07.07.2013
22.09.2013

Ružomberok (Katedra hudby PF KU)

máj - október 2013

Sieň rektorov KU

17.04.2013

Piešťany

04.07.2013

Piešťany

04.07.2013

Dom umenia v Piešťanoc

04.07.2013

Katedrála sv. Martina v Bratislave

05.09.2013

Sieň Rektorov, nám.A.Hlinku 60,034 01

03.10. 2013

Czestochowa, Poľsko

15.05.2013

St. Madeleine, Paríž

13.10.2013

Kategória výkonu

Autor

ZYX

Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Rastislav Adamko

ZYX

Rastislav Adamko

ZYX

Rastislav Adamko

ZYX

Rastislav Adamko

ZYX

Procházková, M.

ZYX
ZYX

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

Rudy, Poľsko

20.10.2013

Lodž, Poľsko

10.11.2013

Czestochowa, Poľsko

15.05.2013

St. Madeleine, Paríž

13.10.2013

Rudy, Poľsko

20.10.2013

Lodž, Poľsko

10.11.2013

Dom kultúry, Stochov, ČR

23.06.2013

Adventný koncert

Vysoké Tatry – Nový Smokovec

02.12.2012

Mariánsky koncert

Ružomberok

08.06.2013

Vysoké Tatry – Nový Smokovec
Ružomberok

02.12.2012
29.04.2013

Ružomberok, Jezuitský kostol

07.05.2013

Ružomberok, Jezuitský kostol
Hronský Beňadik, kostol Panny Márie a sv.
Benedikta

18.06.2013

Koncert duchovnej hudby

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

09.12.2012

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera
v rámci Piešťanského festivalu

Organová sieň, budova bývalého Rektorátu
KU, nám.A.Hlinku 60
Organová sieň, budova bývalého Rektorátu
KU, nám.A.Hlinku 60
Kostol Panny Márie Víťaznej v Lodži
(Poľsko)

Koncert v rámci 18. ročníka festivalu „Muzyka w
starym opactwie“
Koncert v rámci festivalu XVII festiwal kultury
chrześcijańskiej,
Akademickie koncerty kameralne
Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia
slovenskej misie v Paríži
Koncert v rámci 18. ročníka festivalu „Muzyka w
starym opactwie“
Koncert v rámci festivalu XVII festiwal kultury
chrześcijańskiej,
Mezinárodní festival Evropské dny hudby 2013.
Vystúpenie s mládežníckym zborom Musica
camerata na záverečnom koncerte festivalu

ZYV
ZYV

Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Rastislav Adamko
Rastislav Adamko

ZYV

Janka Bednáriková

ZYV

Janka Bednáriková

Adventný koncert
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera
Vystúpenie Scholy cantorum na Koncerte
duchovnej hudby
Koncert Scholy cantorum pod názvom Ave Maria

ZYV

Janka Bednáriková

Koncert Scholy cantorum

ZYV
ZYV

ZYV
ZXY

Martina
Procházková
Martina
Procházková

ZXY

Ľubomíra Dutková

Koncert doktorandov

ZXX

Martina
Procházková

Koncert v rámci XVII. roč. festivalu kresťanskej
kultúry

26.06.2013

04.07.2013
19.11.2013
10.11.2013

Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

Miesto realizácie

Termín realizácie

ZXX

Martina
Procházková

Koncert pri príležitostí 60. výročia slovenskej misie
vo Francúzsku

Kostole ste. M. Madeleine v Paríži
(Francúzsko)

13.10.2013

ZXV

Rastislav Adamko

Stretnutie pre život - premiera vlastnej kompozície

Martinček

08.09.2013

ZXV

Miriam Žiarna

Kostol sv. Martina v Martinčeku

08.09.2013

ZXV

Miriam Žiarna

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej

12.07.2013

ZXV

Stanislav Šurin

Kostol sv. Štefana Kráľa v Modre

20.09.2013

ZXV

Stefka Palovičová

ZXV
ZXV
ZXV

Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Martina
Procházková
Martina
Procházková
Martina
Procházková

ZXV
ZXV
ZXV
ZVY

Ľubomíra Dutková

ZVV

Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Rastislav Adamko

YZV

Peter Hochel

YZV

Peter Hochel

ZVV
ZVV

Stretnutie pre život. Duchovno- koncertné podujatie
venované najvyšším hodnotám existencie
Koncert pedagógov a účastníkov kurzu organistov
a kantorov v Terchovej
Benefičný organový koncert – Zachráňme kostol na
cintoríne
Koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ Ľ. Fullu v
Ružomberku
Záverečný koncert Katedry hudby PF KU
Vianočné impresie II.
Koncert duchovnej hudby

Veľká dvorana Kultúrneho domu v
Ružomberku
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku
Kino Kultúra Ružomberok
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

Organový koncert

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

24.10.2013

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

29.04.2013

Vrícko

16.12.2012

Jezuitský kostol Povýšenie sv. Kríža,
nám.A.Hlinku 56/1, 034 01

07.11. 2013 o 20.00
hod.

Ružomberok

09.12.2012

Martinček

08.09.2013

Ružomberok
Piešťany (Kúpeľný ostrov/Balnea Grand –
Balnea Splendid)
Piešťany (Kúpeľný ostrov/Balnea Grand –
Balnea Splendid)

09.12.2012

Koncert duchovnej hudby
PF,Instituto di lingua e cultura italiana, Koncert
vážnej hudby
Koncert duchovnej hudby
Stretnutie pre život
Koncert duchovnej hudby
„Queens of the Night“ (koncertný program) –
klavírna korepetícia
„Dein ist mein ganzes Herz“ (koncertný program) –
klavírna korepetícia

17.10.2013
07.05.2013
12.12.2012
09.12.2012

02.08.2013
08.03.2013

Kategória výkonu

Autor

YZV

Peter Hochel

YZV

Peter Hochel

YZV

Peter Hochel

YZV

Stefka Palovičová

YZV
YZV
YZV
YZV
YZV

Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová

YZV

Stefka Palovičová

YZV
YZV
YYV
YYV

Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Jana Skladaná
Jana Skladaná

YXV

Janka Bednáriková

YXV

Janka Bednáriková

YXV

Janka Bednáriková

YXV

Janka Bednáriková

Názov umeleckého výkonu
„Laudate Dominum“ (koncertný programe v rámci
18. ročníka folklórneho festivalu Hontianska
paráda) - klavírna korepetícia
Koncertný program v rámci festivalu Haluzické
múz(r)y 2013 – klavírna korepetícia
Koncert s trubkárom Tomom Binsfeldom
(Luxembursko) v rámci festivalu Nitrianska
hudobná jar (Európsky koncert organizovaný
v spolupráci s organizáciou EMCY Slovakia) –
klavírna korepetícia
Interpretačné kurzy v sólovom speve s K.
Zagurskou
Spevácky koncert
Spevácky koncert
Diplomový koncert
Diplomový koncert
Bakalársky koncert
Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. Ch.
Timmermannom
Bakalársky a diplomový koncert
Adventný spevácky koncert
Spievaj, klavír
Galakoncert
Vystúpenie Scholy cantorum na Koncerte
duchovnej hudby
Vystúpenie Scholy cantorum na Adventnom
koncerte
Vystúpenie Scholy cantorum na prezentácii
publikácie Janka Silan: Medzidobie
Vystúpenie Scholy cantorum na slávnostnej
vernisáži výstavy Posvätný odkaz. Cyril a Metod
v slovenskom výtvarnom umení

Miesto realizácie

Termín realizácie

Hrušov (kostol Všetkých svätých)

16.08.2013

Haluzice pri Novom Meste nad Váhom
(zrúcanina opevneného kostola)

07.07.2013

Nitra, Synagóga

28.04.2013

Katedra hudby PF KU

21.-22.11.2013

Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU

13.06.2013
10.05.2013
03.05.2013
02.05.2013
26.04.2013

Sieň rektorov KU

13-14.03.2013

Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku
Veľká dvorana KD AH v Ružomberku

28.02.2013
06.12.2012
18.02.2013
11.06.2013

Ružomberok, Jezuitský kostol

09.12.2012

Vrícko, farský kostol

16.12.2012

Važec, Kostol sv. Antona pustovníka

03.03.2013

Banská Bystrica, Galéria v podkroví

25.04.2013

Kategória výkonu

Autor

YXV

Janka Bednáriková

YXV
YXV

Stefka Palovičová
Stefka Palovičová

YXV

Stefka Palovičová

YXV
YXV
YXV
YXV
YXV

Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová
Stefka Palovičová

YXV

Stefka Palovičová

YXV

Stefka Palovičová

YXV

Margita Gromová

YXV

Margita Gromová

XZZ

Janka Bednáriková

XZZ

Janka Bednáriková

XZY

Jana Skladaná

XYZ

Ivana Vernusová

XYZ

Ivana Vernusová

XYZ

Zuzana Fernezová

Názov umeleckého výkonu
Účinkovanie na Koncerte z duchovnej tvorby
Antona Aschnera pri príležitosti 220. výročia
skladateľovho úmrtia, Jezuitský kostol
v Ružomberku, (hra na pozitíve)
Interný koncert
Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU
Koncert k interdisciplinárnemu vedeckému
sympóziu
Komorný spevácky koncert
Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU
Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU
Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU
Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU
Stretnutia IX. Koncert pri príležitosti predstavenia
najnovších literárnych diel ružomberských autorov
Interný koncert Katedry hudby
Autorský večer poriadaný pri príležitosti
nedožitých 75 rokov Tadeáša Salvu
Otvorenie kúpeľnej sezóny v Lúčkach
Účinkovanie Scholy cantorum a klavírna korepetícia
univerzitného zboru Benedictus na koncerte pri
príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
Metoda a 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej
misie v Paríži
Účinkovanie Scholy cantorum a klavírna korepetícia
univerzitného zboru Benedictus na koncerte v rámci
XVII. Festivalu kresťanskej kultúry
Koncert vážnej hudby
Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia
Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku
Koncert v rámci podujatia Festival kresťanskej
kultúry v Ƚ odźi
Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia SKM
vo Francúzsku

Miesto realizácie

Termín realizácie

Ružomberok, Jezuitský kostol

29.04.2013

Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU

06.05.2013
23.04.2013

Sieň rektorov KU

11.04.2013

Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU
Sieň rektorov KU

04.04.2013
12.03.2013
26.02.2013
19.02.2013
12.02.2013

Galéria Ľ.Fullu v Ružomberku

11.12.2012

Sieň rektorov KU

10.12.2012

Lúčky – kúpele

04.04.2013

Lúčky - kúpele

01.07.2013

Paríž (Francúzsko)

13.10.2013

Łodź (Poľsko)

10.11.2013

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

07.11.2013

Kostol Ste. M. Madelaine, Paríž (Francúzsko)

13.10.2013

Kostol umeleckých tvorcov, Ƚ odź (Poľsko)

10.11.2013

Kostol St. Madelaine v Paríži

13.10.2013

Kategória výkonu

Autor

Názov umeleckého výkonu

XYZ

Zuzana Fernezová

XYY
XYY
XYY
XYY
XXY

Ivana Vernusová
Ivana Vernusová
Zuzana Fernezová
Zuzana Fernezová
Rastislav Adamko

Koncert v rámci podujatia Festiwał Kultury
Chrześcijanskiej w Łodzi
Vianočné impresie III.
Koncert v rámci podujatia Unesco
Vianočné impresie III.
Koncert v rámci podujatia Unesco
Premiera troch hymnov, Koncert duchovnej hudby

XXY

Ivana Vernusová

Interný koncert

XXY

Ivana Vernusová

XXY

Jana Skladaná

Akadem 2013 – celoslovenské stretnutie
vysokoškolákov organizované KU v Ružomberku
(organový sprievod, spev žalmov pri sv. omšiach)
Musica sacra

XXY

Jana Skladaná

Koncert doktorandov/ Musica et educatio V.

XXY
XXY

Martin Jurčo
Martin Jurčo

XXY

Zuzana Fernezová

Koncert
Koncert
Koncert doktorandov v rámci konferencie Musica et
Educatio V. /hra na organe

XXY

Ľubomíra Dutková

Koncert duchovnej hudby

XXV

Ivana Vernusová

Otvorenie akademického roka 2013/2014 (Veni
sancte)

XXV

Ivana Vernusová

Interný koncert

XXV

Zuzana Fernezová

XXV

Zuzana Fernezová

XXV

Zuzana Fernezová

Interný koncert KH

YYV

Ján Knapík

Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon

Otvorenie akademického roka 2013/2014 (Veni
sancte)
Interný koncert KH/organový sprievod I.
Vernusovej (+ organizácia – tvorba plagátu,
programu)

Miesto realizácie

Termín realizácie

Kościoł Środowisk Twórczych w Łodzi

10.11.2013

Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok
Kultúrny dom A. Hlinku, Ružomberok
Kostol Povýšenia sv. kríža, Ružomberok
Kultúrny dom A. Hlinku, Ružomberok
Ružomberok
Sieň rektorov, bývalý Rektorát KU v
Ružomberku

08.12.2013
11.12.2013
08.12.2013
11.12.2013
09.12.2012

Kostol sv. rodiny, Ružomberok

15. – 17. 11. 2013

Levoča
Organová sieň bývalého Rektorátu v
Ružomberku
Ružomberok, Galéria Ľ. Fullu
Ružomberok, Jezuitský kostol
Sieň rektorov, bývalý Rektorát KU
v Ružomberku
Jezuitský kostol Povýšenie sv. Kríža,
nám.A.Hlinku 56/1, 034 01
Kostol sv. rodiny; Aula Jána Pavla II. KU
v Ružomberku
Sieň rektorov, bývalý Rektorát KU
v Ružomberku
Kostol sv. Rodiny, Aula JP II., KU
v Ružomberku

27.07.2013

09.12.2012

19.11.2013
03.05.2013
07.05.2013
19.11.2013
07.05.2013
25.09.2013
09.12.2013
25.09.2013

Sieň rektorov, bývalý Rektorát KU
v Ružomberku

09.12.2013

Sieň rektorov, bývalý Rektorát KU
v Ružomberku

09.12.2013

TV LUX

09.01.2013

Kategória výkonu

Autor

YYV

Ján Knapík

YYV

Ján Knapík

YYV

Ján Knapík

YYV

Ján Knapík

YYV

Ján Knapík

YZV

Ján Veľbacký

YZV

Ján Veľbacký

YZV

Ján Veľbacký

ZZY

Ján Veľbacký

ZZV

Ján Veľbacký

Názov umeleckého výkonu
Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon
Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon
Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon
Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon
Čaviareň : zábavná relácia v televízii LUX /
Interpretačný výkon
Noc kostolov - koncert / dirigovanie speváckeho
telesa
Koncert gregoriánskeho chorálu / dirigovanie
ženskej gregoriaánskej schóly cantorum
Vianočný charitatívny koncert / dirigovanie
poyfonického zboru
Festival sakrálneho umenia / dirigovanie ženskej
gregoriánskej schóly
CD nosič : Cantate Domino / dirigovanie

Miesto realizácie

Termín realizácie

TV LUX

06.02.2013

TV LUX

06.03.2013

TV LUX

03.04.2013

TV LUX

01.05.2013

TV LUX

05.06.2013

Prešov

24.05.2013

Košice

24.06.2013

Košice

27.12.2013

Košice

17.11.2013

ROSA, Gospelmusic - Banská Bystrica

01.11. 2013

