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Krátky popis a stručná charakteristika projektu:
V priebehu realizácie projektu Katolícka univerzita v Ružomberku zrealizuje aktivity zamerané na
zvýšenie stupňa informatizácie univerzity a zvýšenia stupňa využitia IKT vo vzdelávacom procese
za účelom zlepšenia jeho kvality a zvýšenie kvality vzdelávania vytvorením potrebných
vzdelávacích a ubytovacích priestorov skvalitnením materiálnych podmienok prostredníctvom
materiálneho a IKT vybavenia, ako aj rozvoja súčasných študijných odborov zameraných na
špeciálnu pedagogiku a rozšírením počtu študijných programov. Zameranie projektu podporuje
celkový rozvoj infraštruktúry, ktorá je potrebná na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu pre
všetky pracoviská a fakulty univerzity – na dosiahnutie potrebného stupňa vybavenia, zameranie na
zabezpečenie potrebných priestorov a ubytovanie pre študentov je zamerané na rozvoj
infraštruktúry vzdelávania špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte KU, ktorá riešila
nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry pracoviska a ubytovania študentov v Levoči.

Aktivity projektu:
Komplexné zvýšenie celkovej úrovne informatizácie vzdelávania na celej univerzite
Zlepšenie IKT vybavenia všetkých oprávnených fakúlt a pracovísk univerzity (Zlepšenie vybavenia
univerzity IKT technológiami a vybavením pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu v maximálne
možnej miere vzhľadom na potreby a oprávnenosť jednotlivých pracovísk univerzity.)
Vybudovanie potrebných IT sietí v objektoch vzdelávacej infraštruktúry (Vytvorenie podmienok pre
komplexné využívanie IKT techniky a prístupu na internet vo všetkých oprávnených objektoch
vzdelávacej infraštruktúry univerzity.)

Vybudovanie IT sietí v jednotlivých zariadeniach ubytovacej infraštruktúry univerzity (Vytvorenie
podmienok pre komplexné využívanie IKT techniky a prístupu na internet pre študentov vo
všetkých oprávnených objektoch ubytovacej infraštruktúry univerzity.)
Dobudovanie areálu detašovaného pracoviska Pedagogickej fakulty pre špeciálnu pedagogiku
v Levoči Rekonštrukcia budovy internátu (Cieľom aktivity je vybudovať ubytovacie kapacity pre
študentov detašovaného pracoviska špeciálnej pedagogiky PF KU, zodpovedajúce požadovaným
štandardom súčasnosti.)
Vybudovanie objektu vstupu do areálu s ovládacím centrom rozvodov inžinierskych sietí
(Vybudovanie technického objektu pri vstupe do areálu, v ktorom budú ovládacie prvky pripojenia
inžinierskych sietí a ktorý je zo stavebného hľadiska bezpodmienečne nevyhnutný pre realizáciu
napojenia vzdelávacích a ubytovacích kapacít areálu na inžinierske siete a tým zabezpečenie ich
prevádzkyschopnosti.)
Vybudovanie objektu technického zázemia pre zber a separáciu odpadu (Vybudovanie objektu
technického zázemia pre internát a fakultu na uskladňovanie odpadu a zároveň jeho separáciu.)
Vybudovanie rozvodov inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (Zabezpečenie
prevádzkyschopnosti vybudovaných objektov - vybudovanie nevyhnutných rozvodov inžinierskych
sietí na pripojenie fakulty, internátu a špecifikovaných technických objektov na rozvody elektriny,
plynu, vody a kanalizácie a zároveň vybudovanie vnútroareálových komunikácií a osvetlenia,
zabezpečujúcich prístup do uvedených objektov.)

Ciele projektu:
Strategický cieľ projektu sa viaže na cieľ výzvy a opatrenia a smeruje k jeho naplneniu
realizáciou dobudovania vzdelávacej infraštruktúry univerzity a tiež zvýšením úrovne vybavenia
a informatizácie prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v uvedených oblastiach.

O projekte hovoríme s...
Ing. Richardom Kerekešom, PhD., vedúcim projektu a prodekanom pre ekonomiku a zahraničné
vzťahy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

1. Kedy a ako vznikla idea vytvoriť váš projekt?
Idea vytvoriť projekt sa kryštalizovala v roku 2007 na pravidelných poradách projektového tímu,
ktorý pôsobí na univerzite. Výber projektu pre zvýšenie stupňa informatizácie bol iniciovaný
predovšetkým prijatými závermi zo Stratégie informatizácie univerzity, identifikovanými potrebami
vybavenia IKT pre študentov a aktuálnymi potrebami pracovísk univerzity pre zabezpečenie
kvality vyučovacieho procesu, vychádzajúcej z identifikovaných rezerv v systéme riadenia
informatizácie univerzity a navrhnutých nápravných opatrení. Po vyhodnotení analýzy potrieb
a prekážok pre oblasť informatizácie univerzity boli vybrané prioritné aktivity projektu, ktoré
umožnia efektívne pokryť potreby univerzity. Rovnako vytvoria základ pre ďalšie zvyšovanie
úrovne informatizácie vzdelávania v budúcnosti, ktoré je možné relevantne pripraviť až po
vyhodnotení spätnej väzby z realizácie aktivít predkladaných v tomto projekte.

2. Mali ste už predchádzajúce skúsenosti s eurofondami?
Katolícka univerzita v Ružomberku realizovala počas svojej existencie množstvo projektov rôzneho
zamerania a financovaných z rôznych zdrojov. Spomeniem najmä tie, ktoré súvisia s témou
aktuálneho projektu. Na zvyšovanie rovnosti príležitostí zamestnania pre nezamestnané ženy s
dôrazom na nezamestnané ženy z rómskej komunity v meste Ružomberok a v obci Rudňany bol
zameraný projekt Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na
ženy z rómskeho etnika, ktorý sme s podporou 3 133 976 SKK realizovali s partnerom – Mestom
Ružomberok. Kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie zvyšoval projekt MAIPLE:
Podpora uchádzačov o zamestnanie z regiónov Poprad a Levoča, ktorý sme v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade realizovali v rokoch 2005 až 2007 s celkovým rozpočtom
7 051 470 SKK. V priebehu rokov 2004 až 2008 realizovala Katolícka univerzita v Ružomberku aj
niekoľko významných stavebných projektov za takmer 200 000 000 SKK.

3. V čom vidíte najväčší prínos projektu pre vzdelávanie na
Slovensku?
Stavebná časť projektu vytvorí zázemie na rozvoj vzdelávania, regionálny rozvoj predovšetkým
v Prešovskom kraji spojený s tvorbou pracovných miest a rozvojom infraštruktúry, rozvojom
sociálnej inklúzie marginalizovaných komunít a dopadmi na rozvoj informačnej spoločnosti.
Multiplikačný efekt s dopadom na rozvoj vzdelávania sa prejaví nielen zlepšenou kvalitou
vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ale bude tiež prínosom pre základné a stredné
školy zapojené do spolupráce s Pedagogickou fakultou KU prostredníctvom pedagogických praxí.
Absolventi univerzity budú pôsobiť v rámci vzdelávacieho procesu na základných a stredných
školách a ich lepšia pripravenosť a digitálna gramotnosť sa následne odrazí na lepšej kvalite
vzdelávania a budovaní vlastných IT zručností, ktoré budú schopní lepšie odovzdávať svojim
žiakom. Vzhľadom k tomu, že študenti pracoviska špeciálnej pedagogiky PF KU v Levoči sú
prevažne z východného Slovenska, ktoré má najväčšie problémy s marginalizovanými komunitami
a sociálnou inklúziou ich príslušníkov, po absolvovaní vzdelávania veľká časť z nich bude hľadať
uplatnenie priamo vo svojom regióne, zvýšia sa ich odborné kapacity pre prácu s postihnutými

ľuďmi a príslušníkmi marginalizovaných komunít v najpotrebnejších lokalitách na Slovensku.
Realizácia výstavby detašovaného pracoviska v Levoči bude mať výrazný dopad na rozvoj
skúšaného spišského a šarišského regiónu.

4. Čo by ste odkázali potenciálnym prijímateľom, ktorí ešte
váhajú, či sa zapojiť do výziev?
Z vlastných skúseností vieme, že úspešnou implementáciou výziev pomôžu podpore dlhodobých
rozvojových projektov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku a preto odporúčame,
aby neváhali a zapojili sa do výziev.

5. V čom vidíte víziu projektu?
Víziou projektu je dlhodobé zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu na Katolíckej
univerzite napĺňaním jej poslania – poskytovaním univerzitného vzdelávania a výchovy
a uskutočňovaním výskumu pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti formovaním
mysle a srdca v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície. Zvýšenie úrovne
informatizácie univerzity umožní študentom lepšiu dostupnosť IKT technológií, zvýšenie digitálnej
gramotnosti budúcich učiteľov a prejaví sa vo zvýšenej kvalite vzdelávacieho procesu využitím
získanej techniky v modernom prostredí. Realizácia projektu dlhodobo zvýši a podporí úsilie
podporovať uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a prácu s hendikepovanými ľuďmi
a marginalizovanými skupinami.

