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1 Činnosť Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v oblasti  

duchovnej formácie na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku v roku 

2022 

1.1 Inšpirácie v duchovnej formácii na KU 

- Rok Amoris Laetitia 

- návrat k návšteve pápeža Františka na Slovensku 2021 

- stretnutia grémia o univerzitnej pastorácii na Slovensku pod vedením  

Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, 

- usmernenia Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora a Mons. 

Bernarda Bobera, Veľkého kancelára KU a košického arcibiskupa-metropolitu,  

- aktuálne podnety zo života na KU – kolégium rektora KU, kolégiá dekanov fakúlt 

a osobné rozhovory so študentami, pedagógmi a zamestnancami KU, 

- duchovný odkaz Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, 

- príhovory pápeža Františka, 

- pôsobenie Ducha Svätého. 

1.2 Hlavné dôrazy v pastorácii na KU 

- formovať myseľ, srdce i ruky (cesta čností), 

- budovať hlboký osobný vzťah s 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 tak, aby sa celé spoločenstvo KU stávalo evanjelizujúcim 

spoločenstvom. 

1.3 Témy vysokoškolských mládežníckych svätých omší  

Letný semester AR 2021/2022 

Obsah tém na vysokoškolských mládežníckych svätých omšiach vychádzal z exhortácie 

pápeža Františka Amoris laetitia. Slávili sme ich pravidelne  pondelok večer o 19.30 v 

Kostole Povýšenia svätého Kríža v Ružomberku, ktorý spravuje Spoločnosť Ježišova, 

prípadne v Kostole Svätej Rodiny v Ružomberku – Rybárpole. 
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Témy mládežníckych sv. omší boli tieto: 

Letný semester AR 2021/2022 

14.02.2022 – Amoris laetitia – Radosť lásky, úvod 

21.02.2022 – Prvá kapitola – Vo svetle lásky 

28.02.2022 – Druhá kapitola – Skutočnosť a výzvy rodín 

07.03.2022 – Tretia kapitola – Pohľad upretý na Ježiša: Povolanie rodiny 

14.03.2022 – Štvrtá kapitola – Láska v manželstve, Naša každodenná láska I. 

21.03.2022 – Štvrtá kapitola – Láska v manželstve, Naša každodenná láska II. 

28.03.2022 – Štvrtá kapitola – Láska v manželstve, Rásť v manželskej láske 

04.04.2022 – Štvrtá kapitola – Láska v manželstve, Vášnivá láska 

11.04.2022 – Piata kapitola – Láska, ktorá sa stáva plodnou 

25.04.2022 – Šiesta kapitola – Niektoré pastoračné perspektívy, Cesta prípravy a prvé roky  

manželstva 

02.05.2022 – Šiesta kapitola – Niektoré pastoračné perspektívy, Objasniť krízy, úzkosti a  

ťažkosti 

09.05.2022 – Siedma kapitola – Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť 

16.05.2022 – Ôsma kapitola – Manželská a rodinná spiritualita

Zimný semester AR 2022/2023 

Témy na vysokoškolských mládežníckych svätých omšiach ponúkali reflexie nad 

Apoštolskou cestou pápeža Františka na Slovensku v roku 2021: 

19.09.2022 – úvod – pápež pre mladých 

26.09.2022 – Ekumenické stretnutie – vnútorné otroctvo 

03.10.2022 – Ekumenické stretnutie – kontemplácia a akcia 

10.10.2022 – Stretnutie s predstaviteľmi štátu – naše dejiny 

17.10.2022 – Stretnutie s predstaviteľmi štátu – chlieb  

24.10.2022 – Stretnutie s predstaviteľmi štátu – soľ  

07.11.2022 – Stretnutie so zasvätenými – jednota  
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14.11.2022 – Stretnutie so zasvätenými – sloboda  

21.11.2022 – Stretnutie so zasvätenými – tvorivosť 

28.11.2022 – Stretnutie so zasvätenými – dialóg  

05.12.2022 – Stretnutie so židovskou komunitou 

12.12.2022 – Homília počas grécko-katolíckej liturgie 

 

2 Tím UPaC Ružomberok 

2.1 Kňazi 

ThLic. Ján Bystriansky – duchovný správca, rektor Kostola sv. Rodiny 

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., univerzitný duchovný otec 

Výpomocní kňazi: 

ThDr. Igor Suchý, PhD., pre gréckokatolíkov 

P. Branislav Dado, SJ – rektor Kostola Povýšenia sv. Kríža 

2.2 Zamestnanci chráneného pracoviska, dobrovoľníci z UPSVaR 

Zamestnanci chráneného pracoviska: 

Marek Grznár – administratívne práce  

Mgr. Tomáš Kollár, PhD. – administratívne práce 

Mgr. Mária Lovichová – pracovná asistencia, účtovníctvo 

Mgr. Slávka Rišová – pracovná asistencia, administratívne práce  

Dobrovoľníci z UPSVaR: 

Bibiana Šuhajdová  01.10.2022 – 31.12.2022 

Dobrovoľníci v rámci projektu „Pomáhame odídencom – opatrenie č. 3“ 

Olena Kostenko  01.06.2022 – 30.11.2022 

Larysa Shymova  01.06.2022 – 30.11.2022 

Lesia Stuha   01.06.2022 – 30.11.2022 

Iryna Mushynska  01.06.2022 – 30.11.2022 

Kateryna Oleniuk  01.06.2022 – 30.11.2022 

Anzhela Pobuzhanska 01.06.2022 – 30.11.2022 

Mariia Pryma   01.06.2022 – 22.06.2022 

Natalia Diadura  01.06.2022 – 18.08.2022 



6 

 

Iryna Zhmudenko  01.06.2022 – 17.07.2022   

Maryna Pekar   01.06.2022 – 05.07.2022 

Tetiana Kononenko  01.07.2022 – 30.07.2022 

Olha Hryshyk   01.08.2022 – 30.11.2022 

Irina Tkachova  01.08.2022 – 30.11.2022 

Olena Liubchenko  01.08.2022 – 30.11.2022 

   

Aktivačné práce z UPSVaR:  

Miroslava Hadačová      01.01.2022 – 31.12.2022 

2.3 Spolupracovníci: pedagógovia, zamestnanci, absolventi a študenti KU 

Pedagógovia, zamestnanci, absolventi KU: 

PaedDr. Michal Loncko, PhD., Mgr. Gabriel Fidrík, PhD. – Modlitbové spoločenstvo  

pri KU 

PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub 

Študenti KU – spolupracovníci: 

Kostolníci:  

Marianna Tarbajová, FZ KU, 3. Bc., OŠE  

Bc. Radka Surmanková , FZ KU, 2. Mgr., FYZIO 

Bc. Alena Čechová, FZ KU, 2. Mgr., FYZIO  

Vedenie spevokolu 

Martin Junek, FF KU, 3. Bc., SjL – Hi  

Evanjelizačný kurz ALFA 

Bc. Dominik Veľas, FF KU, 2. Mgr., ŽU – moderovanie evanjelizačného kurzu ALFA 

Michal Garaj, FF KU, 1.Bc., PSY – moderovanie evanjelizačného kurzu ALFA 

Bc. Barbora Beňová, FZ KU, 2. Mgr., FYZIO, členka organizačného tímu  

Klaudia Hrčková, PF KU, PEP, 2. Bc., členka organizačného tímu 

Bc. Kristína Šepeľová, PF KU, In – Nv, 1. Mgr. členka organizačného tímu Hudobníci:  

Beáta Stankovičová, FZ KU, UZS, 2. Bc., členka organizačného tímu 

Michaela Pašková, FZ KU, UZS, 2. Bc., členka organizačného tímu 

Diana Jurcáková, PF KU, ŠP, 1. Mgr., členka organizačného tímu 

Alžbeta Rybianska, PF KU, PEP, 3. Bc., členka organizačného tímu 
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Ples študentov Katolíckej univerzity – Beánia 2022 – organizačný tím 

Janka Szuperáková, FF KU, 2. roč., PSY 

Klára Bullová, PF KU, 2. roč., PEP 

Erik Matuška, FZ KU, 2. roč., FYZIO 

Natália Benianová, FZ KU, 2. roč., UZS 

Barbora Čerešníková, PF KU, 2.roč. Bc., PEP 

Daniel Zaťko, FZ, 3. roč. Bc.,  FYZIO 

Paulína Hírešová 

Antónia Cuperová, PF KU, 2.roč. Bc., PEP  

Dominik Veľas, FF KU, 2. Mgr. ŽU  

 

3 Duchovné aktivity a podujatia UPaC 

3.1 Sväté omše 
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3.2 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory  

Po – Pia: 10:00 – 11:30 v UPaC  

Po – Štv: 14:00 – 15:00 v UPaC 

Kostol Povýšenia sv. Kríža: Po 19:30 – 20:30 

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole ½h pred začiatkom sv. omše, prípadne po jej 

skončení. V prvopiatkovom týždni 1h pred začiatkom sv. omše. 

Internáty: ½h pred začiatkom sv. omše a po jej skončení. 

Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia na základe osobného dohovoru. 

3.3 Adorácie  

Kaplnka sv. Alberta: 

Štvrtok 20:00 – 21:00 

Pondelok – štvrtok: 10:00 – 12:00 – Letný semester 

Utorok – štvrtok: 10:00-12:00 – Zimný semester 

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole: 

Streda: 17:00 – 17:30 

Prvý piatok: po sv. omši 

Internáty: individuálne 

Trojdňová adorácia sa realizovala podľa plánu v adventnom období (29.11.-01.12.2022). 

3.4 Spoločné modlitby a pobožnosti 

Kaplnka sv. Alberta v po – pia: 

11:45 Modlitba posvätného ruženca 

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva 

Typy modlitieb: májové pobožnosti, fatimské soboty, októbrové pobožnosti, novéna 

k Duchu Svätému, krížové cesty. 

3.5 Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU 

Pred začiatkom AR 2022/23 sa dňa 13.09.2022 v priestoroch kaplnky sv. Alberta na KU 

uskutočnila duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU. Duchovnú obnovu na 

tému: „Nepýtaj sa Ježiša, čo máš robiť, ale kto si“, viedol ThDr. Marián Bublinec, PhD., 
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kňaz banskobystrickej diecézy. Súčasťou duchovnej obnovy bola prednáška, adorácia, 

sviatosť zmierenia a svätá omša.  

K intelektuálnej a duchovnej formácii pedagógov a zamestnancov KU prispievali aj 

prednášky „Hosť na KU“. 

3.6 Sústredenia zo spirituality (SZS) 

Sústredenia zo spirituality je duchovno-formačný predmet, ktorý patrí k súčasti študijného 

základu na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) a tvoria pre kňazov z Univerzitného 

pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) podstatnú univerzitnú pastoračnú činnosť. SZS 

boli pandémiou zasiahnuté len minimálne, preto sa mohli realizovať takmer výlučne 

prezenčnou formou. 

Predmet Sústredenie z spirituality v letnom semestri patril konkrétne Spiritualite dobra. Bol 

určený študentom 2. ročníka pre všetky fakulty fungujúce v meste Ružomberok. Sústredenie 

zo spirituality – Spiritualita pravda, je zas v zimnom semestri určený pre študentov 1. roč. 

v bakalárskom študijnom programe na všetkých ružomberských fakultách   a Sústredenie zo 

spirituality – Spiritualita krásy je určený pre študentov 1. ročníka v magisterských študijných 

programoch, rovnako pre študentov všetkých fakúlt, ktoré majú svoje pôsobisko 

v Ružomberku, teda FF KU, PF KU a FZ KU. Kňazi UPaC, ktorí tento predmet moderovali, 

mali tak veľkú možnosť v priebehu jedného akademického roka dostať sa do priameho 

osobného kontaktu s väčšinou študentov KU, teda viac ako s 1.500 študentmi a takto mať s 

nimi zároveň možnosť budovať neformálne kontakty. Dvaja kňazi UPaC strávili množstvo 

času pri vyčerpávajúcich prednáškach so študentmi ako aj pri organizovaní ďalších rôznych 

aktivít, ktoré vo veľkej miere formujú srdcia študentov, a preto sa tu výrazne, ba priam 

urgentne ukazuje potreba posilniť tím kňazov UPaC o minimálne ďalšieho kňaza. 

3.7 Príprava k sviatostiam 

Prípravu k iniciačným sviatostiam sme uskutočňovali podľa požiadaviek študentov. 

Vzhľadom na ich pomerne veľký záujem o prípravu k prijatiu sviatosti manželstva, sme sa 

aj my zapojili do diecéznej víkendovej prípravy snúbencov tým, že sme poskytli vlastné 

priestory nášho UPaC a tiež sme sa stali súčasťou prípravných tímov, ktoré tvoria vyškolené 

manželské páry – lektori. Spolu s nimi sme tak na pôde UPaC uskutočnili štyri víkendy 

predmanželskej prípravy.  

Pre vzdialenú prípravu do manželstva sme uskutočnili víkendový kurz: 

12.-13.03.2022 téma: Žena, poznaj seba; muž, poznaj ženu 



10 

 

3.8 Činnosť malých spoločenstiev a Evanjelizačný kurz ALFA 

V letnom semestri AR 2021/22 malé univerzitné spoločenstvá pracovali pre pandemické 

opatrenia iba v oklieštenej forme. Takéto malé spoločenstvo bolo funkčné iba na internáte 

RUŽA, na ktorom boli ubytovaní študenti FZ KU, ktorí napriek pandemickým opatreniam 

absolvovali povinnú prax, zostali na internáte, a tak sme mali možnosť stretnúť sa s nimi aj 

osobne. Súčasťou našich stretnutí bolo slávenie svätej omše a potom vzájomná diskusia 

v malom spoločenstve na nejakú zo zvolených tém.  

V zimnom semestri AR 2022/23 sme v spolupráci so študentmi KU rozbehli evanjelizačný 

kurz ALFA, ktorý prebiehal každú stredu v čase 19:00-21:00 a to v priestoroch UPaC. 

Celkový počet pravidelných účastníkov bol 30 študentov. Avšak niekedy ich počet 

presahoval číslo 50. 

Program Evanjelizačného Kurzu ALFA – Objav Krista: 

18:15  Začiatok prípravy priestoru a občerstvenia 

18:30 Začiatok registrácie účastníkov pri vchode do UPaC 

18:55 Spoločná krátka modlitba celého tímu v Čajke 

19:00 Prvá spoločná zábavná aktivita a občerstvenie, moderátor 

19:20 Modlitba chvály 

19:40 Prednáška a svedectvo 

20:10 Práca v skupinkách 

20:40 Ukončenie práce v skupinkách a krátka modlitba v skupinke 

20:45 Upratovanie a krátke zhodnotenie  

Termíny a témy:  

Letný semester 

09.03.2022 Každodenná modlitba 

16.03.2022 Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma 

23.03.2022 Moc sviatostí 

30.03.2022 Vzájomné odpustenie 

06.04.2022 Život v moci Ducha 

20.04.2022 Svet (duchovná obnova) 

27.04.2022 Telo (duchovná obnova) 

04.05.2022 Diabol (duchovná obnova) 

18.05.2022 Žiť poslanie Cirkvi 
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Zimný semester 

05.10.2022 Aký je zmysel života?  

12.10.2022 Hriech 

19.10.2022 Božie dcéry a synovia, dcéry a synovstvo 

26.10.2022 Godzone Žilina 

02.11.2022 Sebapoznanie, sebaúcta 

16.11.2022 Osobná modlitba 

23.11.2022 Ako zvládať svoje emócie 

30.11.2022 Vzťahy 

07.12.2022 Prečo potrebujem spoločenstvo 

14.12.2022 Dary, talenty 

3.9 Modlitbové spoločenstvo pri KU 

Do formačnej činnosti UPaC na KU sa zapájalo aj Modlitbové spoločenstvo pri KU, ktorého 

členmi sú študenti, pedagógovia, zamestnanci a absolventi KU. Toto spoločenstvo ponúkalo 

modlitby chvál (raz, resp. dvakrát v mesiaci, v utorok o 19:00 v Kostole sv. Rodiny 

v Rybárpoli: 04.10.2022, 18.10.2022, 22.11.2022, 29.11.2022, 13.12.2022), stretnutie 

členov Spoločenstva pri KU a ich rodín (raz v mesiaci v nedeľu v Kostole Svätej Rodiny 

v Ružomberku – Rybárpole a v UPaC), stretnutia animátorov, prácu v malých skupinkách, 

služba niektorých členov Spoločenstva pri KU na hranici s Ukrajinou pri pomoci 

ukrajinským odídencom a mnohé iné hodnotné aktivity. 

3.10 Iné duchovné aktivity 

- duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku -

Rybárpoli, 

- duchovná obnova pre ružomberských seniorov (duchovná obnova prebiehala raz 

v mesiaci, jej obsahom bola sv. omša, adorácia a prednáška), 

- pomoc pri realizácii diecézneho projektu Škola viery, 

- požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, fakúlt a požehnávanie 

bytov pedagógov i zamestnancov KU, január 2022, 

- pomoc pri realizovaní Týždňa pre manželstvo (14.–20.02.2022), 

- duchovný pobyt u benediktínov v Sampore, 21-23.10.2022, 8 účastníkov 

- Odpustová slávnosť sv. Alberta Veľkého, 15.11.2022 

- osobné duchovné sprevádzanie študentov, pedagógov a zamestnancov KU. 
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4 Prednáškovo-diskusné aktivity UPaC 

4.1 Hosť na KU 

Intelektuálno-formačné diskusné popoludnia s pozvanými hosťami sa konali počas 

prednáškového obdobia v utorok o 16:16 vo Výstavných priestoroch Univerzitnej knižnice 

KU. Podujatie moderoval študent KU, Bc. Dominik Veľas, prípadne univerzitní kňazi a jeho 

súčasťou bol aj krátky hudobný program, prezentácia hudobných skladieb v podaní 

študentov a pedagógov z Katedry hudby PF KU.  

Témy prednášok v letnom semestri AR 2021/2022 

01.03.2022 K. Hercogová, M. Junek: Katarínka – záchrana ruín kláštora 

08.03.2022 Mgr. Branislav Dado, PhD. SJ: Proces blahorečenia otca a syna Munkovcov 

15.03.2022 Mgr. Katarína Kvašňovská: Ako sa nestať obeťou trestných trestných činov 

22.03.2022 Mgr. Patrik Dubovský, PhD.: Zápas s komunistickým režimom na Slovensku 

29.03.2022 Ján Laco: Ohliadnutie sa za úspešnou športovou kariérou a ďalšie pôsobenie 

po jej ukončení 

05.04.2022 Jozef Kuteľ: Finančná gramotnosť 

Témy prednášok v zimnom semestri AR 2022/23: 

04.10.2022 ThLic. Ján Bystriansky: Horolezecký výstup na Pamír v Kirgistane.  

11.10.2022 Peter Bačkor – ružomberský pivovarník: Októberfest na univerzite – 

O varení a kultúre pitia piva. Foajé PF KU. 

18.10.2022 p. ThDr. Branislav Dado, PhD., SJ: Proces blahorečenia otca a syna 

Munkovcov.  

25.10.2022 Mgr. Imrich Gazda, PhD.,: Sedem rokov internetového Konzervatívneho 

denníka Postoj. 

15.11.2022 Ultramaratónistka Lenka Poláčková, rod. Vácvalová 

22.11.2022 ThLic. Ing. Jozef Žvanda: 20 rokov od založenia UPaC 

29.11.2022 YuoTubérka, saleziánska rehoľná sestra Lamiya, FMA  
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5 Spoločenské aktivity UPaC 

- Študentský večer, 21.09.2022, Foajé PF, 

- Dvadsať rokov od založenia UPaC. Celý rok si pripomíname toto naše významné 

výročie. Pripravili sme reklamné predmety: špeciálne logo UPaC, tričká, USB-kľúče, 

textilné tašky a vrecúška s logom, termosky, reklamné bannery 

- Koncert talianskej hudobnej skupiny The Sun, 10.11.2022 v Aule Jána Pavla II., 

- Ples študentov KU - Beánia KU, 10.11.2022, Veľká dvorana Kultúrneho domu Andreja 

Hlinku, 

- Adventný Krakov, 03.12.2022. Na dvoch autobusoch s nami do Krakova putovalo 60 

študentov KU a 40 odídencov z Ukrajiny. Súčasťou programu bola svätá omša 

v Kaplnke sv. sr. Faustíny v Krakove – Lagievniky, prehliadka areálu Božieho 

milosrdenstva, návšteva Centra sv. Jána Pavla II. a účasť na predvianočných trhoch na 

hlavnom námestí v Krakove. 

- Šikovná vareška – frekvencia podujatia je každý pondelok o 10:00, študenti sa dostávali 

do praktickej zručnosti pečenia koláčov, ktoré boli ponúknuté na agapé  

po mládežníckej svätej omši. 

 

6 Športové aktivity 

Pravidelné športové podujatia sa v prednáškovom období uskutočňovali v telocvični  

pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku.  V utorok sa hrával volejbal, v čase od 18:00 – 

21:00, v stredu loptové hry v čase 17:00 – 19:00. Okrem uvedených športov bolo študentom 

v rámci uvedených podujatí ponúknuté lezenie na umelej stene, o ktoré bol veľký záujem. 

Športové podujatia koordinoval o. Ján Bystriansky v spolupráci so študentmi KU.  

Pri KU je zriadený športový klub, ktorého členmi sú aj kňazi z UPaC. Turistické podujatia 

koordinoval v zimnom semestri o. Ján Bystriansky. Turistika sa realizovala podľa počasia. 

V letnom semestri sme zrealizovali výstupy na Veľký Choč 01.05.2022 a Šíp 08.05.2022. 

V zimnom semestri bola nasledujúca ponuka turistických trás: 22.09.2022 Čebrať (945 m), 

28.09.2022 a 08.10.2022 Veľký Choč (1.608 m). 
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7 Spolupráca s vedením KU, fakultami a katedrami 

Zástupcovia UPaC boli v pravidelnej komunikácii s vedením KU a fakúlt pri Kolégiu rektora 

KU, Kolégiu dekana PF KU, kde na základe potrieb sa hľadala vzájomná spolupráca. UPaC 

spolupracovalo na týchto projektoch: požehnanie univerzitných priestorov a priestorov 

fakúlt na začiatku kalendárneho roka; príprava a realizácia podujatí slávnostných svätých 

omší Veni Sancte a Te Deum; spolupráca pri organizácii viac žánrového festivalu UNIUM 

2022, ktorý sa konal v apríli. 

 

8 Pomoc odídencom z Ukrajiny 

Od marca 2022 sme sa aktívne zapojili do pomoci odídencom. Ako prvým sme pomáhali 

rodinám študentov Katolíckej univerzity, neskôr sa na nás obrátili aj iné rodiny s prosbou 

o pomoc so zabezpečením základných životných potrieb (potraviny, bývanie, oblečenie, 

obuv,...). Spontánne sa vytvoril tím dobrovoľníkov, ktorí sa snažili odídencom zabezpečiť 

všetko potrebné a predovšetkým prispôsobené ich potrebám.  

 Koordinátorkou pomoci odídencom sa stala Slávka Rišová. Spoločne s manželmi Máriou 

a Timotejom Brenkusovcami postupne vytvorili tím ľudí schopných maximálne pokryť 

potreby odídencov. Ďalšími dobrovoľníkmi sa stali Vlasta Horvat s manželom Alexom 

(Ukrajinci dlhodobo žijúci v Ružomberku), ktorí pracovali ako tlmočníci, pomáhali so 

zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti. Taktiež boli veľmi často prvým kontaktom 

s Oddelením cudzineckej polície, kde taktiež pomáhali s tlmočením. Následne odídencov 

smerovali k nám do centra, kde sme ďalej riešili ich potreby.  

Psychologickú pomoc ako aj pomoc so zbierkami mala na začiatku na starosti Barbora 

Jarinová. 

Okrem toho sa ako dobrovoľníci prihlásili študenti Katolíckej univerzity pochádzajúci 

z Ukrajiny: Iryna Oleniuk, Irina Bobryk, Christina Stuha, Anna Zhuravel a ďalší, ktorí 

pomáhali pri tlmočení nielen nám, ale s prosbou o sprostredkovanie tlmočenia nás 

oslovovali aj mnohé úrady a organizácie. 

Ďalšími členkami tímu sa stali aj samotné ženy z Ukrajiny, ktoré po skúsenosti s pomocou, 

ktorú sme im poskytli, nám prišli pomáhať bez nároku na odmenu pri preberaní a triedení 

zbierok, no v prvom rade sa stali oporným bodom pre prichádzajúcich ľudí a nadviazaní 

prvého kontaktu s odídencami. 
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Pomoc poskytol aj manžel našej koordinátorky Peter Riša, ktorý pri mnohých aktivitách 

zabezpečoval odvoz ľudí, tovaru, vykládku pomoci, pomoc so sťahovaním a pod.  

Výdaj humanitárnej pomoci zabezpečovali predovšetkým Bibiana Šuhajdová a Miroslava 

Hadačová.  

Postupne sme si uvedomili, že bez spolupráce s ostatnými organizáciami nebude naša pomoc 

efektívna. Preto sme nadviazali spoluprácu s týmito organizáciami: Kto pomôže Ukrajine, 

Slovenský červený kríž, Mestský úrad Ružomberok, OZ Equita, Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Ružomberku, Oddelenie cudzineckej polície v Ružomberku, OZ Tri Malatíny, 

Farská charita Ružomberok, IPčko,... 

V rámci pomoci odídencom sme zrealizovali niekoľko projektov, na realizáciu ktorých 

finančne prispeli Žilinský samosprávny kraj a Konferencia biskupov Slovenska.  

Od marca 2022 sme poskytli pomoc spolu viac ako 200 rodinám (mnohým opakovane každý 

týždeň). Spolu to bolo viac ako 250 dospelých a 300 detí. Z uvedeného počtu bolo 12 osôb  

s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Počas roku 2022 sme vydali viac ako 4500 kg potravín a viac ako 2000 kg inej humanitárnej 

pomoci (hygiena, oblečenie, obuv, hračky, kočíky, športové potreby,...).  

Ubytovali sme spolu 626 osôb a s nimi aj 22 zvierat v rôznych kútoch Slovenka.  

 

9 Hospodárenie za rok 2022 

Účtovná jednotka UPaC vykonávala svoju činnosť a hospodárenie na základe ustanovení 

Štatútu UPaC podľa čl. IV., v nadväznosti na bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie. 

Dosiahnutý príjem a náklady za rok 2022 vyplývajú z predmetu činnosti zriadenia UPaC. 

Výnosy - príjmy účtovnej jednotky za rok 2022 tvoria: príspevky z podielu 2% zaplatenej 

dane, príspevky a milodary od neznámych dobrovoľných darcov z radov študentov, 

zamestnancov KU a iných. Súčasťou dosiahnutých výnosov bol aj v roku 2022 príjem 

z príspevkov a dotácií z UPSVaR Ružomberok, Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. 

Do činnosti UPaC zasiahla vojna na Ukrajine. UPaC sa od marca 2022 aktívne zapájalo  

do pomoci odídencom z Ukrajiny. Z tohto dôvodu hľadalo finančné prostriedky, ako túto 

pomoc aj realizovať. V roku 2022 UPaC realizovalo niekoľko úspešných projektov. UPaC 

dostalo peňažnú pomoc nielen od súkromných darcov, ale aj zo strany župy. Žilinský 

samosprávny kraj poskytol príspevok vo výške 1000 €. Najväčší príspevok na pomoc 
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utečencom bol grand z Konferencie biskupov Slovenska vo výške 10000 €. V roku 2022  

na účet UPaC  prišla suma 9000 €. 

Na prevádzkové náklady UPaC (vodné, stočné, elektrina, kúrenie) prispievajú jednotlivé 

fakulty Katolíckej univerzity zo svojich rozpočtov.  

UPaC udržalo činnosť chránenej dielne /pracoviska/ vďaka podpore UPSVaR Ružomberok. 

Výška príspevkov z prostriedkov UPSVAR Ružomberok za rok 2022 bola cca 85 % 

z nákladov ceny práce  pracovníkov chránenej dielne /pracoviska/. 

  

UPaC v priebehu roka 2022 zamestnávalo dvoch administratívnych zamestnancov 

so zdravotným znevýhodnením, dvoch zamestnancov ako pracovných asistentov. 

K 31. 12. 2022 stav zamestnancov: 4 osoby. 

Účtovná jednotka za rok 2022 účtovala v sústave podvojného účtovníctva. 

 

Výnosy /príjmy/ účtovnej jednotky v zmysle Štatútu čl. IV. ods.7:     € 

Dotácie z ÚPSVaR § 60 prevádzkové náklady chrán. pracoviska  15 568 

Dotácie z ÚPSVaR § 59 pracovný asistent     19 015   

Dotácie z ÚPSVaR na dobrovoľníkov z Ukrajiny         187  

Príspevok z Biskupského úradu        2 000 

Dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja      1 000  

Grand od KBS spolu 9000 €-6121 použitie v r.2022, zostatok 2879 €  6 121  

Príspevky z podielu 2% dane z príjmov      1 882    

Príspevky pre pomoc odídencom       2 705 

Príspevky z akcií UPaC        3 194 

Príspevky od darcov         6 440  

(študentský groš, zvonček v kaplnke, súkromné dary)          

SPOLU výnosy /príjmy/ za rok 2022              58 112 €  

 

Náklady účtovnej jednotky na činnosť, vyplývajúce z dosiahnutých príjmov: 

 

Spotrebované nákupy            € 

Materiál – vlastné aktivity a účelovo viazané spolu    4 953    

Služby               € 

Služby – vlastné aktivity a účelovo viazané spolu       523  
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Osobné náklady              € 

Mzdy a odvody – prevádzkové náklady CHD             20 130  

Mzdy a odvody – pracovný asistent                20 608 

Zákonné sociálne náklady ostatné        1 048 

Ostatné náklady           € 

Projekt ŽSK         1 289 

Grand od KBS        6 121 

Poplatky              50     

Osobitné náklady na vlastné aktivity  spolu                2 957   

Iné ostatné náklady               300 

SPOLU náklady /výdavky/ za rok 2022             57 979 € 

 

Rozdiel výnosov a nákladov  

Výnosy   58112      

Náklady - 57979    

Rozdiel              + 133              

 

Na dosiahnutý výsledok za rok 2022 mali nezanedbateľný vplyv príspevky a dary od 

známych a neznámych darcov, financovanie chráneného pracoviska a poskytnutie pomoci 

utečencom. 


