
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /

I.11 ORCID iD 3

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole

/ Name of the study field in which a person works at the university

Sociálna práca / Právo

I.7 Pracovné zaradenie / Position docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address juraj.jurica@ku.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7907

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1970

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Hlavná 89, 041 21 Košice

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname Jurica

I.2 Meno / Name Juraj 

I.3 Tituly  / Degrees Doc., JUDr., ICDr., PhD. 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak 

Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 01.02.2021
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https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7907
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II.c Odbor a program /

Study field and programme

1995 Právo

2001 Teológia

2005 Cirkevné právo

2014 Teológia

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2008-2014

2014 - súčasnosť

2010 - súčasnosť

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

docent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

sudca Košická arcidiecéza 

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science 

(DrSc.) 

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position III.b Inštitúcia / Institution

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Lateránska univerzita v Ríme

II.4 Titul docent / Associate professor Teologická fakulta Katolíckej univezrity v Ružomberku

II.5 Titul profesor / Professor

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher 

education

Univerzita Komenského v Bratislave 

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Lateránska univerzita v Ríme

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /

Name of the university or institution
II.b Rok / Year 

Higher education and further qualification growth



1998

2005

2005

2014

V.1.c Stupeň /

Degree

I.+II. teológia/theology

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

V.2.b Stupeň /

Degree

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na 

vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality 

assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / 

Field of study

Právne základy Štúdium rodiny a sociálnej práce

Občianske a rodinné právo Štúdium rodiny a sociálnej práce

Kánonické právo Katolícka teológia

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile 

courses taught in the current academic year according to study programmes 

V.1.a Názov profilového predmetu /

Name of the profile course 

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.d Študijný odbor / 

Field of study

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Kongregácia pre kauzy svätých Rím 

Catholic University, stáž Washington DC, USA

Kurz talianskeho jazyka Centro Studi Italiani, Urbania, Taliansko

Kurz francúzskeho jazyka Paríž



V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň V.5.d Študijný odbor
/ Degree / Field of study
I.+II. teológia/theologyKancelaristika Katolícka teológia

V.5.a Názov profilového predmetu

/ Name of the profile course 

V.5.b Študijný program

/ Study programme

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

4
V.4.2 Počet obhájených prác

/ Number of defended theses
20 18

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác

/ Number of currently supervised theses
4 1 1

/ Diploma (second degree)

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of 

the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je 

Study field to which it is assigned



VI.1.b Za posledných šesť rokov

/ Over the last six years

20

0

27

0

3

1.

2.

3.

4

5.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

AAA: La designazione del vescovo/ Juraj Jurica, - Roma: Pontificia Universita Lateranense, 2005, 276 s. 

AAA: Výkon biskupskej služby v miestnej a univerzálnej Cirkvi / Juraj Jurica, Kostelní Vydrí: Karmelitánske nakladatelství, 2014, 99 s. - ISBN 978-80-7195-818-

5

AAB: Status biskupa po Druhom vatikánskom koncile / Juraj Jurica, Prešov, : Vyd. Michala Vaška, 2014, 138 s. - ISBN 978-807165-930-3

ADF: Historický prierez kultu svätých a jeho postupná cirkevnoprávna úprava / Juraj Jurica, 2013, In Notitiae historiae ecclesiasticae, vedecký recenzovaný 

časopis. ISBN 1338-9672, Roč. 2, č. 1 ()

ADF: Zákon a milosť v Katechizme Katolíckej cirkvi / Juraj Jurica, 2014 In Theologos : teologická revue - ISBN 1335-5570, Roč. 16, č. 1

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited 

lectures at the international, national level
4

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 51

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

0

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs
44

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs



3.

3.

Historický prierez kultu svätých a jeho postupná cirkevnoprávna úprava / Juraj Jurica, 2013.

2.

Dôvody nezrelosti pri vstupe do manželstva a kánonická úprava prípravy na manželstvo = Causes of the marriage entering immaturity and the canonical 

adjustment of the marriage preparation / Jurica Juraj, Pekarčík Ľuboš (Recenzent), Haburajová - Ilavská Lenka (Recenzent), 2013.

In: Hodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : [TF KU v Ružomberku] Košice, 8. 

november 2013 / ed. Anton Fabian, Lýdia Lešková. - Prešov : Michal Vaško, 2013. - ISBN 978-80-7165-921-1. - S. 35-45 / Fabian Anton (Redaktor, editor).

2014  [3] TIRPÁK, Peter. Rodina ako jadro a zdroj sociálnej prosperity. In Przemiany i wyzwania XXI wieku a tożsamość religia i kultura / ed. Stanislaw Sorys, 

Tadeusz Bratkowski. Krakow : Drukarnia Eikon Plus, 2014, s. 162.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the 

research/artistic/other outputs7

1.

Norma normans princípov v zdravotníctve / Jurica Juraj, 2013.

In: Aké princípy vládnu zdravotníctvu? : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 11. máj [i.e. 11.-12. apríl] 2013 : konferencia bola 

organizovaná Komorou pre medicínske právo Medius / ed. Ivan Humeník, Zuzana Zoláková. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - ISBN 978-80-8155-007-2. - S. 

57-77 / Humeník Ivan (Redaktor, editor).
2013  [3] IHNÁTOVÁ, Jaroslava. Zmena interpersonálnych kompetencii učiteľa – potreba učiteľskej etiky. In Acta educationis 2013 / ed. Józef Marecki, 

Gabriel Paľa, Peter Tirpák. Krakow : Wydawnictwo Avalon, 2013, s. 173.

5.

Povaha a výzvy utečeneckej krízy v Európe z pohľadu kresťana = Characterictis and challenges of the refugee Christ in Europe from the christian point of 

view / Juraj Jurica (Autor) ; Gabriel Ragan (Recenzent), Marek Forgáč (Recenzent), 2015.

In: Človek na periférii spoločnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 15. október 2015 / Soňa Vancáková (Editor), Michaela Šuľová 

(Editor). - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, 2015. - ISBN 978-80-56102-85-5, S. 267-283.

O povahe súčasných výziev pre kresťanov a cirkev, v časopise VERBUM, roč. XXX, č. 1/2019 str. 106-117, ISSN 1210-1605

4.
Utečenecká kríza v Európe z pohľadu kresťana / Juraj Jurica (Autor), 2016.

In: Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru. - ISSN 1210-1605, Roč. 26, č. 2 (2015), s. 122-133.

2.

Odpoveď synody o rodine na moderné výzvy pre manželov / Jurica, Juraj [Autor, KURTEST, 100%] ; Hišem, Cyril [Recenzent] ; Ragan, Gabriel [Recenzent] ; 

Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí [01.03.2018, Košice, Slovensko]. – [slovenčina]. –

In: Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí [textový dokument (print)] / Lojan, Radoslav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0553-5, s. 23-37 [tlačená forma]

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other 

outputs over the last six years 6

1.

Otázka LGBT (nadpráv) a registrovaných partnerstiev / Jurica, Juraj [Autor, KURTEST, 100%]. – [slovenčina]. –

In: Verbum [textový dokument (print)] : časopis pre kresťanskú kultúru. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU. – ISSN 1210-1605. – Roč. 31, č. 1 (2020), s. 81-92 [tlačená forma]



1.

2.

3.

4.

5.

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia /

Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  /

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť 

rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

5.

Norma normans princípov v zdravotníctve / Jurica Juraj, 2013.

In: Aké princípy vládnu zdravotníctvu? : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 11. máj [i.e. 11.-12. apríl] 2013 : konferencia bola 

organizovaná Komorou pre medicínske právo Medius / ed. Ivan Humeník, Zuzana Zoláková. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - ISBN 978-80-8155-007-2. - S. 

57-77 / Humeník Ivan (Redaktor, editor).
2013  [4] KRUNKOVÁ, Alena. Aktuálne otázky vybraných politických práv ako determinantov ovplyvňujúcich kvalitu života v novodobej spoločnosti. In 

Reflexie nad kvalitou života / ed. Gabriel Paľa, Emília Halagová, Lukáš Varhoľ. Prešov : PU v Prešove, 2013, s. 80.

4.

Dôvody nezrelosti pri vstupe do manželstva a kánonická úprava prípravy na manželstvo = Causes of the marriage entering immaturity and the canonical 

adjustment of the marriage preparation / Jurica Juraj, Pekarčík Ľuboš (Recenzent), Haburajová - Ilavská Lenka (Recenzent), 2013.

In: Hodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : [TF KU v Ružomberku] Košice, 8. 

november 2013 / ed. Anton Fabian, Lýdia Lešková. - Prešov : Michal Vaško, 2013. - ISBN 978-80-7165-921-1. - S. 35-45 / Fabian Anton (Redaktor, editor).

2013  [4] WIESŁAW, Grén. Vyhlásenie neplatnosti (nulity)manželstva v kanonickom práve. In Teologické a historické aspekty III. : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 10. októbra 2013 / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2013, s. 79.

3. In: Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-9572, Roč. 2, č. 1 (2013), s. 49-57.

2014  [3] VALČOVÁ, Katarína. Vplyv židovských synagogálnych stretnutí na vznik a vývin kresťanskej liturgie. In Przemiany i wyzwania XXI wieku a tożsamość 

religia i kultura / ed. Stanislaw Sorys, Tadeusz Bratkowski. Krakow : Drukarnia Eikon Plus, 2014, s. 176.



VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné 

(popísať)

/ Mobility scheme,

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť 

v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education 

and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie

/ Address of the institution


