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Členom našej akademickej obce i záujemcom zvonku opäť 
ponúkame možnosť zachytiť pulz života Filozofickej fakulty 
prostredníctvom Mozaiky. 

Pôvodný význam slova – názvu fakultného občasníka – 
je prevzatý z dejín umenia, kde vyjadruje figurálnu alebo 
ornamentálnu výzdobu zostavenú z drobných kúskov rôz-
norodého farebného materiálu. Drobné čiastočky sa vtláča-
jú do tmelu, ktorý ich spája a vytvára z nich nový obraz. 
Podľa Marka Rupnika, slovinského teológa a umelca, autora 
mnohých mozaík s liturgickou tematikou, je mozaika v du-
chovnom význame spojením obrazu a myšlienky. Nemá iba 

ornamentálnu funkciu: je formou stretnutia viery a umenia, 
vyjadrením tvorivosti autorov. 

Metonymická súvislosť medzi pôvodným významom 
slova a  zvoleným názvom nášho fakultného občasníka je 
zrejmá. Aj tentokrát Mozaika prináša rôznorodú, farbistú 
koláž čriepkov zo života akademickej obce FF KU. Máme ná-
dej, že tieto udalosti budú výpoveďou o tvorivom nasadení 
akademikov a študentov fakulty, z ktorého si čitatelia budú 
môcť vytvoriť obraz o fakulte ako o životaschopnom celku.

Príjemné čítanie!
Edita Príhodová

EDITORIÁL
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Dňa 8. marca 2016 sa uskutočnila inauguračná slávnosť de-
kana FF KU Mareka Babica, ktorá sa začala svätou omšou 
v  Kostole sv. rodiny v Rybárpoli a pokračovala v Aule 
sv. Jána Pavla II. Nový dekan prijal z rúk rektora Katolíckej 
univerzity Jozefa Jaraba dekanské insígnie a verejne vyznal 

sľub pracovať na zveľadení Filozofickej fakulty. Zároveň pri 
tejto príležitosti predniesol inauguračný príhovor, ktorým 
vystihol poslanie a zmysel katolíckej humanitne orientova-
nej fakulty v súčasnom kultúrnom kontexte. Pre jeho aktu-
álnosť ho sprostredkujeme aj v tlačenej podobe:

Vážené slávnostné zhromaždenie,
v prvom rade  chcem vzdať hold svojím predchodcom, 
jednej dekanke a dvom dekanom, všetkým akademickým 
i prevádzkovým zamestnancom, ktorí svojou prácou a na-
sadením vytvorili dobré podmienky na to, aby sa naša 
Filozofická fakulta stala rešpektovanou a akceptovanou 
inštitúciou na Slovensku aj v zahraničí, s potenciálom dyna-
mického a udržateľného rozvoja. Ďakujem všetkým študen-
tom, ktorí si vybrali našu fakultu a dali jej nesmiernu dôveru 
formovať svoje mysle i srdcia. Ďakujem každému priazniv-
covi, ktorý svojimi modlitbami, vedomosťami i hmotnými 
darmi podporuje ideu kvalitnej filozofickej fakulty založenej 
na kresťanských hodnotách a katolíckej tradícii.

Ctené spectability, dekanky a dekani filozofických fakúlt 
z iných slovenských univerzít, dovoľte, aby som s úprimným 
rešpektom voči vaším skvelým inštitúciám zdôraznil tie as-
pekty, ktoré našu fakultu robia výnimočnou a jedinečnou. 

Začnem z opačného konca. V dnešnej sekularizovanej 
západnej Európe je konfesionálny charakter vzdelávacej 
ustanovizne vnímaný skôr s tichým dešpektom, nezriedka 
s otvoreným nepriateľstvom. Postmoderná západná civili-
zácia, ktorá chce prejavy viery v osobného Boha vytesniť 
na okraj verejného života, je však podľa môjho názoru v hl-

bokej mnohorozmernej kríze. Tá sa napokon nevyhla ani 
cirkevným inštitúciám. Svedčia o tom mnohé spoločenské 
javy, ktoré pred dvoma týždňami na konferencii v Bratisla-
ve pomenoval emeritný arcibiskup Bologne, kardinál Car-
lo Caffarra. Nazval ich symptómami civilizácie beznádeje, 

z nich tri sú zvlášť znepoku-
júce. Prvým symptómom je 
ľahostajnosť k životu, naro-
denému, nenarodenému, do-
žívajúcemu, či plánovanému. 
Demografická kríza, ktorá in-
tenzívne zasahuje aj naše slo-
venské univerzity znižujúcim 
sa počtom študentov, je len 
ovocím takého postoja. Život 
nielenže neprijímame, my ho 
nedávame, ani len neplánuje-
me, v záujme krátkozrakého 
pohodlia. Druhým symptó-

mom je relativizácia svedomia. Odmietame absolútne hod-
noty a tvoríme si vlastné normy podľa momentálnej výhod-
nosti. Naše svedomie si mylne stotožňujeme s vlastným, 
často veľmi erudovaným názorom. Pýtam sa: nie sú dnes 
veľké problémy Európy ako starnúca generácia, migračná 
kríza či terorizmus produktom uspokojeného svedomia, 
oklamaného racionálnymi argumentmi, zatvárajúceho si 
oči pred ťažkosťami a chudobou druhých, ktoré sa nám zda-
li príliš vzdialené na to, aby sa nás priamo dotýkali? Tretím 
symptómom krízy západnej civilizácie je podľa kardinála 
Caffarru nenávisť voči sebe. Európa sa ako keby hanbila 
za svoju kresťanskú tradíciu, odmieta nielen jej dedičstvo 
a hodnoty, ale aj akékoľvek verejné symboly kresťanstva či 
zmienky o ňom. Európa sa dnes hlási k antickým koreňom 
a zabúda, že bez kresťanstva by sa antická civilizácia utopila 
vo vlastnej kríze. 

Ako dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzi-
ty v  Ružomberku pozorne reflektujem ťažkosti súčasnej 
post modernej spoločnosti, ale aj napriek tomu, alebo 
skôr vďaka tomu mám neskromné ambície prispieť k bu-
dovaniu lepšieho Slovenska, hoci aj budem považovaný 
za idealistu. Kde inde by sa mala rodiť a pestovať nádej, 
ak nie na tých ustanovizniach, ktoré vzdelávajú a kulti-
vujú človeka? Takou je bezpochyby aj naša humanitná fi-
lozofická fakulta. Mohol by som teraz pomenovať veľký 
kultivačný potenciál našej mladej, ale už skúsenej a na 
kvalitu zameranej inštitúcie. Mohol by som sa rozhovoriť 
o najnižšej miere nezamestnanosti absolventov spomedzi 
filozofických fakúlt na Slovensku. Natíska sa mi mnoho 

Inaugurácia Mareka Babica – nového 
dekana FF KU
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slov o špičkovom technickom vybavení, modernej kniž-
nici, zástupe hosťujúcich  svetových odborníkov, o mla-
dom kolektíve pedagógov s vysokým podielom docentov 
a profesorov. Keby som mal dosť času, s hrdosťou by som 
porozprával o kolegiálnom prístupe 
k študentom, o rodinnej atmosfére, 
ktorá u nás panuje. Asi však tušíte, 
že by som v duchu predchádzajúcej 
úvahy rád zdôraznil konfesionálny 
charakter našej inštitúcie, pretože 
práve ten nás odlišuje od ostatných 
filozofických fakúlt na Slovensku 
i v Čechách. 

Sme jedineční v tom, že pri vzde-
lávaní i vedeckom bádaní môžeme 
našim študentom smelo poukazovať 
na bohatstvo kresťanskej, (v užšom 
zmysle katolíckej) kultúry, ktorá sa 
tisícročia pestovala v  kláštoroch, 
stredovekých univerzitách, umeleckých dielňach, vlastne 
pri budovaní humanistického ideálu ľudskej spoločnosti. 
Môžeme hrdo nadväzovať na stáročnú katolícku tradíciu. 
Môžeme, ale nemusíme. Sme heterogénne akademické 
spoločenstvo a slobodu bádania si vážime rovnako ako 

pravdu. Medzi nás patrili a patria agnostici a príslušníci 
iných vierovyznaní.

Samozrejme, máme svoje bolesti a pády, a priznávame 
si ich. Vnímam ich však ako nevyhnutnú súčasť našej cesty 

za pravdou. Nehráme sa na neomyl-
ných a  dokonalých, ale máme vôľu 
poučiť sa z našich slabostí a vstávať 
posilnení o novú skúsenosť. Verím, 
že s Božou pomocou.

Epocha, ktorú žijeme, je na rázces-
tí a záleží len na nás, kam sa poberie-
me. Som presvedčený, že Slovensko, 
Európa pre svoje zdravie potrebuje 
vzdelaných a kultivovaných ľudí, 
rozhľadených a  triezvo uvažujúcich. 
Ale to nestačí. Svet potrebuje ľudí 
nielen rozumných, ale aj pokorných 
a  obetavých, ochotných zobrať na 
seba zodpovednosť pre dobro blíz-

kych. Takých, ktorí pôjdu proti prúdu, ak budú presvedčení, 
že si to pravda vyžaduje. Prajem si, aby sme na našej fakulte 
pomohli takým ľuďom vyrásť a zosilnieť. 

Ďakujem za pozornosť.

Dňa 9. februára 2016 v rámci Dňa otvorených dverí na Katolíckej univerzite navštívilo Filozofickú fakultu približne 70 stre-
doškolákov, záujemcov o vysokoškolské štúdium, ktorí prišli do Ružomberka z rôznych regiónov Slovenska. 

Pripravený program pozostával z predstavenia univerzity, možností štúdia na fakulte, z exkurzie po campuse, z bohatej 
ponuky sprievodných podujatí a zo záverečného losovania výhercov tabletu a balíčka praktických darčekov s logom fakul-
ty. Na programe participovalo vedenie univerzity a fakulty, 
členovia všetkých katedier i dobrovoľníci z radov študentov. 
Vo voľnom čase mali hostia možnosť občerstviť sa v kaviarni 
vo foajé fakulty.

Aj keď pre mladých ľudí končiacich strednú školu iste nie 
je jednoduché rozhodnúť sa o ďalšom smerovaní ich štúdia, 
celý deň sa niesol v príjemnej, srdečnej atmosfére. Maturan-
ti mali možnosť zažiť svojich potenciálnych vyučujúcich 
v neformálnych situáciách, v ktorých predstavovali študijný 
program živou, populárnou formou, napríklad históriu pri 
predvádzaní stredovekej zbroje, literatúru pri literárnej dis-
kotéke, politológiu prostredníctvom politického kompasu, 
žurnalistiku cez moderovanie a kreatívne písanie atď. Hostia 
využili príležitosť pýtať sa priamo pri zdroji na informácie, ktoré im budú nápomocné pri voľbe štúdia. Nielen v učebniach, 
na stanovištiach katedier, ale aj v kaviarni pri študentskom stánku bol stále pohyb a ruch. 

Každý z účastníkov si mohol odniesť okrem aktuálnych informácií aj zážitky z mnohých stretnutí a autentickú skúse-
nosť genia loci. Veríme, že bola pozitívna, a že sa s mnohými z hostí, ktorí prijali pozvanie na Deň otvorených dverí, stret-
neme onedlho ako so študentmi našej fakulty.

Deň otvorených dverí

„Je to tu riadne super.“
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„Veľmi milí ľudia, príjemná komunikácia,
zodpovedané všetky naše otázky. Ďakujeme.“

„Veľmi pekná organizácia, milí profesori a aj študenti. :-)“

„Praktické rady, informácie, príjemní ľudia,
kvalitné vybavenie školy.“

„Na DOD sa mi veľmi páčil prístup študentov k záujemcom. 
Bolo to hlavne fajn. Ďakujem.“

Spätné zrkadlo
zo študentských dotazníkov

Slovensko v decembri 2015 prijalo 149 kresťanov z Iraku. O dôvodoch ich úteku, komplikovanej situácii na Blízkom výcho-
de, ale aj o integrácii rodín z tejto skupiny v Nitrianskom kraji hovoril na Filozofickej fakulte vo štvrtok 10. marca fotograf 
a humanitárny aktivista Mgr. Anton Frič.

Podujatie začalo premietaním dokumentu Slzy a nádej Iraku. Film verne zachytáva život ľudí v utečeneckom tábore na 
území Kurdistanu, odkiaľ utiekli pred hrozbami radikálnej islamskej organizácie.

Pozvaný hosť, ktorý istý čas prežil medzi irackými utečencami, podieľal sa na presune skupiny zloženej z 25 rodín na 
Slovensko a momentálne pomáha v ich integrácii, publiku sprostredkoval svoje autentické skúsenosti a priblížil životy 
niektorých z nich. Anton Frič taktiež vyučuje irackých kresťanov slovenský jazyk, o živote utečencov vystavuje vlastné 
fotografie a je aktívny v organizáciách na pomoc utečencom Pokoj a dobro a Kto pomôže?

Podujatie, zorganizované katedrou politológie, ukončila zaujímavá diskusia a podnet na prípadnú konkrétnu materi-
álnu pomoc. Pre rodiny z Iraku momentálne hľadajú predovšetkých veci na vybavenie domácností, náradie do záhrady 
a výbavu pre novorodencov.

Diskusia o kresťanských utečencoch



MOZAIKA

6

Filozofická fakulta KU v Ružomberku je podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingo-
vej agentúry (ARRA) opakovane druhou najlepšou fakultou v oblasti humanitného vzdelávania 
a filozofických vied na Slovensku. ARRA dňa 25. novembra 2015 predložila v poradí jedenáste 
hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné 
údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt za rok 2014. FF KU tak aj v roku 2015, v kto-
rom bolo veľa práce vynaloženej v súvislosti s komplexnou akreditáciou, potvrdila nastole-
ný trend a obhájila vynikajúce druhé miesto. Spomedzi mnohých ukazovateľov kvality, ktoré 

ARRA v roku 2015 brala do úvahy, je hodný pozornosti index zamestnanosti. Podľa neho naša fakulta má spomedzi všet-
kých filozofických fakúlt na Slovensku najnižší podiel nezamestnaných absolventov. Iba 3,4 % našich absolventov z roku 
2014 malo problém nájsť si zamestnanie. Znamená to, že naši študenti majú v porovnaní s ostatnými fakultami podobného 
zamerania výborné uplatnenie.

Filozofická fakulta KU opäť druhá 
najlepšia podľa ARRA



MOZAIKA

7

ROZHOVOR

Profesor Adam Bžoch (1966) 
pôsobí mnoho rokov na FF 
KU, kde sa podieľal na vy-
budovaní katedry germa-
nistiky, špeciálne odboru 
nemecký jazyk a kultúra, 
ale takisto tu založil lektorát 
holandského jazyka a litera-
túry. Okrem toho je prekla-
dateľom krásnej i vedeckej 

literatúry z nemčiny a z holandčiny (preložil okolo 40 kníh) 
a ako literárny vedec sa podieľa na viacerých interdiscipli-
nárnych výskumoch v rámci Slovenskej akadémie vied. Je 
autorom kníh Walter Benjamin a estetická moderna (1999) 
Psychoanalýza na periférii (2007, po nemecky 2013, pripra-
vuje sa maďarské vydanie), Signály z diaľky (2004), Holand-
ské portréty (2010) a Krátke dejiny nizozemskej literatúry 
(2010, pripravuje sa poľské vydanie).
■  Už vyše štrnásť rokov pôsobíte na Filozofickej fakulte Ka-
tolíckej Univerzity v Ružomberku, kde ste pomohli vybudovať 
katedru germanistiky; ako sa dívate na svoje pôsobenie na FF 
KU a na rozvoj svojho odboru v rámci fakulty?
Do Ružomberka som nastúpil v roku 2002; nemčina tu vte-
dy už existovala, avšak len ako učiteľské štúdium. V priebe-
hu rokov sme ho dobudovali najmä s kolegom dr. Jurajom 
Dvorským, ale aj s profesorom Ladislavom Šimonom a ďal-
šími kolegami do podoby samostatnej germanistiky, ktorá 
pripravuje študentov na vysokej odbornej úrovni v rámci ba-
kalárskeho i magisterského štúdia. Pravda, kedysi sme mali 
študentov viac ako dnes, ale to súvisí s klesajúcou demogra-
fickou krivkou a s celkovou situáciou vysokých škôl na Slo-
vensku. Iný aspekt, ktorý ma viac trápi, je slabé povedomie 
verejnosti o tom, že univerzitné štúdium nemčiny pripravuje 
mladých ľudí na Slovensku na kvalitnú prácu; vzhľadom na 
to, že veľká časť obrovských podnikov je v našej krajine sú-
časťou nemeckej podnikateľskej sféry, je znalosť nemčiny pre 
ich zamestnancov – našich občanov – dôležitejšia než anglič-
tina. Žiaľ, vládna politika vzdelávania je v tomto smere úplne 
pozadu. V Bratislave praskajú kurzy nemčiny na jazykových 
školách vo švíkoch; mnohí mladí tam už pochopili, že nemči-
na je pre nich často životne dôležitá, platia si za kurzy, zatiaľ 
čo my poskytujeme vzdelávanie zadarmo. – Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku považujem popri atribúte, ktorý má 
vo svojom názve, za potenciálne významnú regionálnu uni-
verzitu, ktorá môže dať kvalitné vzdelanie mladým ľuďom 
z Liptova, Kysúc, Oravy a zo Spiša – najmä tým z ekonomicky 
slabých rodín, ktorí si nemôžu dovoliť štúdium v Bratislave, 

v Prahe či Viedni. Keď som tu bol prednášať po prvý raz, 
pochopil som, že našou úlohou by mal byť rozvoj vzdelania 
v regióne a pre región, pre jeho budúcnosť.
■  Pred niekoľkými rokmi ste na FF KU založili lektorát ho-
landského jazyka; aké máte skúsenosti s vyučovaním holand-
činy v Ružomberku?
Veľmi ma mrzelo, keď mi ktosi na FF KU nedávno pove-
dal, že holandčina je tu akási „exotická rastlinka“; svedčí to 
o nepochopení akademických potrieb i slovenského príslo-
via „koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“. Moje skúsenosti 
sú s holandčinou na FF KU skvelé, študenti – ak študujú 
holand činu s nemčinou a vedia aj po anglicky – nachá-
dzajú bez problémov uplatnenie na trhu práce na Sloven-
sku i  v  zahraničí. Aj keď príprava na trh práce v zmysle 
sprostredkovania zručností nie je prvoradým cieľom huma-
nitného vzdelania, lebo tu ide o otvorenie prístupu k svetu 
a k jeho porozumeniu, čo je však zas len jeden z predpokla-
dov neskoršieho životného i pracovného úspechu. Náš lek-
torát holandčiny podporujú viaceré inštitúcie v Holandsku 
a naši študenti absolvujú kurz jazyka s medzinárodným cer-
tifikátom. Organizujeme kultúrny festival Dutch Days, nie-
koľkokrát nás navštívili holandskí veľvyslanci, ktorí nám 
veľmi držia palce a považujú holandčinu v Ružomberku za 
dôležitú aj z hľadiska upevňovania európskeho povedomia. 
■  Za svoje aktivity ste boli pred časom odmenený plaketou 
Katolíckej univerzity; ako vnímate toto ocenenie?
Bola to pre mňa satisfakcia, a to nielen kvôli nemčine a ho-
landčine; pre Univerzitnú knižnicu som v priebehu rokov 
sprostredkoval tisíce kníh, okrem iného z pozostalosti mo-
jej matky Perly Bžochovej, ktorá bola od konca 1950tych do 
konca 1990tych rokov významnou prekladateľkou nemec-
kej umeleckej literatúry do slovenčiny, ale aj z Goetheho 
inštitútu a každoročne nakupujem v Holandsku pre našu 
knižnicu stovky kníh. Momentálne máme najlepšie vybave-
nú germanistickú a nederlandistickú knižnicu v rámci slo-
venských univerzít. Každá plaketa je, pravda, len kus ple-
chu, ale tento je pre mňa vzácny, pretože znamená ocenenie 
za to, čo som smel dať našim študentom, ktorí to využijú 
ďalej – najviac ma blaží tento „flow“.
■  Koncom marca ste oslávili päťdesiatku; čo si v súvislosti 
s Vaším pôsobením na FF KU želáte do budúcnosti?
Predovšetkým si želám udržanie a ďalšie rozvíjanie akade-
mických štandardov na tejto inštitúcii, to v súčasnej situácii 
potrebujeme najviac. Želám si, samozrejme, aj viac študen-
tov a živší študentský a intelektuálny život, ktorý naša uni-
verzita a napokon aj mesto Ružomberok potrebuje ako soľ.

Ďakujeme za rozhovor. (red.)

s literárnym vedcom, germanistom a nederlandistom
profesorom Adamom Bžochom pri príležitosti jeho päťdesiatky
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Počas zimného semestra – v mesiacoch október až december 2015 – sa na katedre germanistiky Filozofickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku konala séria workshopov pre žiakov základných škôl a mladších žiakov osemročných 
gymnázií. Projektu sa pod vedením Mgr. Jany Juhásovej, PhD.  zúčastnili  študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia 
učiteľského zamerania. K téme podujatia „Wir feiern“ organizátorka podujatia spolu so študentmi pripravila rôzne hrové, 
činnostne zamerané úlohy v nemčine. Ich cieľom bolo motivovať mladých ľudí k učeniu sa nemeckého jazyka. Podujatia 

sa zúčastnili tri školy z Ružomberka a jedna škola zo Žiliny v cel-
kovom počte 83 žiakov.

 Akcie tohto charakteru pre žiakov základných a stredných 
škôl katedra germanistiky organizuje už niekoľko rokov. Reali-
zuje ich v spolupráci so Spolkom učiteľov a germanistov Sloven-
ska a vydavateľstvom Hueber. 

„Odozvy zo strany škôl sú veľmi pozitívne, preto plánujeme 
v tomto smere pracovať i v ďalších rokoch“ – poznamenáva orga-
nizátorka Jana Juhásová. 

Dodávame, že za vytrvalú prácu na popularizácii nemčiny 
medzi žiakmi a študentmi ružomberských škôl, bola Mgr. Jana 
Juhásová, PhD. ocenená primátorom mesta Ružomberok.

Katedra germanistiky pre žiakov
a študentov z Ružomberka

V utorok, 22. marca 2016, sa na katedre filozofie Filozofickej fakulty KU uskutočnilo 
slovenské kolo filozofickej olympiády v spolupráci s International Philosophy Olym-
piad pod záštitou Unesco. Súťaže v písaní filozofickej eseje sa mohli zúčastniť študenti 
tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. 

Na olympiádu sa prihlásilo spolu 84 študentov z celého Slovenska. Po privítaní 
v aule sa prítomným prihovoril dekan FF KU Marek Babic a vedúci katedry filozofie 
Peter Volek. Študenti v 90 minútovom limite písali svoje eseje, v ktorých uvažovali 
nad jednou zo zadaných téz klasikov z dejín filozofie (René Descartes, Gilbert Keith 
Chesterton, Hannah Arendtová). 

Spolu so študentmi navštívili fakultu aj ich stredoškolskí učitelia, ktorí vyučujú 
predmet náuka o spoločnosti a príbuzné predmety. Počas súťažného programu štu-
dentov bola príležitosť, aby sa učitelia stretli s členmi katedry, diskutovali o aktuál-
nych otázkach a trendoch vo vyučovaní filozofie na stredných školách. Plodná disku-
sia je prísľubom ďalšej spolupráce. 

Študenti, ktorí sa umiestnili na prvých 15 priečkach, postúpili do druhého kvalifi-
kačného kola (12. apríla 2016). Druhé kolo bolo náročnejšie v tom, že filozofická esej 
bola písaná v cudzom jazyku. Prví dvaja víťazi druhého kvalifikačného kola (Štefan 
Rástocký z Popradu a Dária Almášiová zo Svidníka) boli nominovaní za národných re-
prezentantov na International Philosophy Olympiad na univerzite v belgickom Gente 
(12. – 15. mája 2016). 

Veríme, že podujatie bolo prínosom nielen pre víťazov, ale pre každého z prítom-
ných hostí, ktorí navštívili našu fakultu.

Filozofická olympiáda
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Katolícka univerzita v Ružomberku sa v priebehu februára a marca 2016 aktívne zapojila 
do celoslovenského štrajku učiteľov ako prejavu občianskej iniciatívy za kvalitné vzde-
lávanie detí a mládeže a za docenenie statusu učiteľa v spoločnosti. Keďže na Katolíckej 
univerzite sa mnoho našich študentov pripravuje na učiteľské povolanie, starosti učiteľov 
sa bytostne dotkli aj vedenia univerzity a fakúlt i celej akademickej obce KU. Štrajk sa 
uskutočnil pod záštitou Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Viacero pedagógov FF KU 
prebralo štrajkovú štafetu od učiteľov základných a stredných škôl v Ružomberku a zotr-
vali v nej až do parlamentných volieb (5. 3. 2016). Spoločne sa zúčastnili viacerých akcií 
v meste, akými boli diskusné fóra či vytvorenie živej svetelnej reťaze Ružomberčanov. 

Aj na FF KU sa uskutočnilo viacero podujatí organizovaných pedagógmi FF KU, ktorí 
vstúpili do štrajku, napríklad beseda s učiteľmi z rôznych typov škôl z Ružomberka či pre-
mietanie filmov s témou spoločenského angažovania.

Aj senát FF KU na 5. zasadaní 26. februára 2016 vyjadril plnú podporu iniciatívam sloven-
ských učiteľov riešiť dlhotrvajúce problémy v školstve v snahe o kvalitnejšie vzdelávanie. 
Spoločenská diskusia o školstve a učiteľskom povolaní nenechala ľahostajných ani štu-

dentov KU, ktorí pokračovali v organizovaní ďalších podujatí vyjadrujúcich spoluúčasť so štrajkom učiteľov. Na sociálnych 
sieťach sa stala populárnou fotka vyjadrujúca záujem akademickej obce Katolíckej univerzity o situáciu v rezorte školstva. 

KU, ale aj ďalšie školy v našom meste, sa stali jednými z najživších buniek tejto celoslovenskej občianskej iniciatívy. 
Učitelia si zriadili FB profil Ako ďalej učiteľ v Ružomberku, na ktorom sa aj po voľbách živo diskutuje. Veríme, že občian-
ske iniciatívy jednotlivcov, škôl i našej alma mater nezostanú bez odpovede a pozitívneho účinku na spoločnosť. Cennou 
devízou je už to, že Katolícka univerzita a školy v meste Ružomberok sa dokázali spojiť v záujme o spoločnú vec. Veríme, 
že sa vzájomný kontakt nestratí, naopak, že sa ukážu aj ďalšie oblasti, v ktorých bude možné efektívnejšie spolupracovať. 

Podpora učiteľom

Dňa 25. 2. 2016 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila 
habilitačná prednáška PhDr. Viery Kováčovej, PhD. na tému Diverzita vývinu slovenského 
jazyka v nárečiach: centrálny a okrajový stav. Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského jednomyseľne schválila návrh habilitačnej komisie udeliť Viere Kováčovej ve-
decko-pedagogický titul docent v odbore slovenský jazyk.
Novej habilitantke srdečne blahoželáme!

Máme nádejnú docentku slovakistiky
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V letnom semestri akademického roka 
2015/2016 sa začala séria fakultných 
podujatí s názvom Pri čaji o piatej; 
o  vede na FF KU. Každé dva týždne, 
vždy v stredu o piatej popoludní, sa 
pedagógovia i študenti stretávajú na 
prednáške či moderovanej diskusii, 
na ktorej sa majú možnosť zoznámiť 
s čerstvými výstupmi vedeckej činnosti 
zamestnancov fakulty. Od začiatku se-
mestra prezentovali svoje knihy a vý-
sledky grantu Ivan Moďorosi (O nábo-
ženstve, spoločnosti a jednom ruskom 
autorovi), Pavel Izrael a Juraj Holdoš 
(O deťoch a internete z európskeho po-
hľadu), Miro Huťka (O reholi augustini-
ánov na stredovekom Slovensku). Čaká 
nás ešte predstavenie výskumu Juraja 
Holdoša a Róberta Ďurku (O závislosti 
od internetu) a Pavla Labudu (O počiat-
koch fi lozofi e v antickom Grécku). 

Cieľom podujatí je kolegiálne po-
delenie sa o získané poznatky, ktoré 
okrem rozširovania obzoru poznania 
prispievajú aj k nárastu spolupatrič-
nosti akademickej obce FF KU. Ku 
komornej atmosfére patrí aj ponuka 
chutného, čerstvo urobeného čaju, 
ktorý zaobstaráva prodekan pre vedu 
a výskum Eugen Zeleňák.

Ukázalo sa, že semester je prikrátky 
na to, aby dal príležitosť všetkým aka-
demikom, ktorí v tomto období fi nali-
zovali svoje výskumy, preto stretnutia 
pri čaji budú pokračovať aj v budúcom 
akademickom roku.

Pri čaji o piatej. O vede na FF KU

vždy v stredu o 17,00 hod. 
v miestnosti F 403

O náboženstve, spoločnosti a jednom ruskom autorovi 
s Ivanom Moďorošim

O deťoch a internete z európskeho pohľadu 
s Pavlom Izraelom a Jurajom Holdošom

O reholi augustiniánov na stredovekom Slovensku 
s Mirom Huťkom

O závislosti od internetu 
s Jurajom Holdošom a Róbertom Ďurkom

O počiatkoch filozofie v antickom Grécku 
s Pavlom Labudom

17.2.2016

2.3.2016

16.3.2016

13.4.2016

27.4.2016

Filozofi cká fakulta KU v Ružomberku refl ektovala na výzvu organizácie Pokoj a dobro pomôcť rodinám utečencov z Iraku, 
ktorí prišli na Slovensko. Podľa informácií tejto organizácie rodiny utečencov aktuálne potrebovali veci pre domácnosť ako 
náradie, spotrebnú elektroniku, zariadenie a hračky pre malé deti. V priebehu týždňa od 16. do 22. marca 2016 na výzvu 
organizácie Pokoj a dobro zareagovali pedagógovia, ale aj študenti FF KU. Zozbierali peknú hŕbku rôznych praktických 
vecí, ktoré pomôžu rodinám v núdzi. Jeden darca mimo univerzity daroval fi nančný dar vo výške 50 EUR. Všetkým darcom 
vyslovujeme úprimnú vďaku!

Zbierka vecí pre utečencov z Iraku
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Od 1. do 3. apríla 2016  sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konala súťaž univerzitných tele-
vízií INSTELCOM 2016 (International Student Television Competition).

Okrem domácej TV UNICA sa do súťaže zapojila televízia í-Téčko zo Žilinskej univerzity v Žiline, Študentská televízia 
eŠTv z Technickej univerzity v Košiciach a Televízia Mediálka z Prešovskej univerzity v Prešove.

„Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre oboznámenie sa s tvorbou univerzitných televízií. Študenti mali po prvý-
krát možnosť získať spätnú väzbu na svoje príspevky od odborných porotcov. Veríme, že toto podujatie bolo prvým kro-
kom k nadviazaniu dlhodobej spolupráce,“ povedala organizátorka podujatia Františka Šiškovičová z TV UNICA, ktorú 
tvoria študenti žurnalistiky z Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.

Zástupcovia televízií si okrem hotových príspevkov vyskúšali aj živé vysielanie či produkciu v teréne. Odborná po-
rota zhodnotila ich príspevky rozdelené do deviatich kategórií, medzi ktoré patrila napríklad publicistika, záujmová 
relácia, krátky film či reklama.

„V niektorých kategóriách sme neurčili žiadne miesto, niekde len jedno. Celkovo si však myslím, že študenti pozitív-
ne prekvapili. Ich príspevky boli pozerateľné, viaceré z nich boli dokonca vysielateľné,“ uviedol člen odbornej poroty 
Samuel Vaterka z RTVS.

Súťaž vyvrcholila odovzdávaním ocenení v jednotlivých kategóriách a vyhlásením celkových víťazov. Za víťaznou 
televíziou í-Téčko sa na druhom mieste umiestnila TV UNICA a na treťom eŠTv.

Prvý ročník súťažnej prehliadky
študentskej televíznej tvorby
INSTELCOM 2016
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Uplynulé mesiace priniesli mimoriadne bohatú žatvu nových odborných publikácií. Ich autormi či editormi sú akade-
mickí zamestnanci FF KU v Ružomberku, ktorým touto formou blahoželáme k úspešnemu zavŕšeniu ich vedeckej práce. 
Čitateľom dávame do pozornosti tieto hodnotné tituly: 

■  Miroslav Huťka: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 246 s., ISBN 978-80-561-097-8.

■  František Trstenský, Štefan Novotný, Daniela Iskrová: Úvod do katolíckych listov Nového zákona. Ružomberok: VER-
BUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 255 s., ISBN 978-80-561-0303-6.

■  Pavol Labuda: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, 217 s., ISBN 978-80-561-0299-2.

■  Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová - Medzi dvoma svetmi.  Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2015, 154 s., ISBN 978-80-561-0282-4.

■  Peter Olexák: Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny mentality. Ružomberok: VERBUM – vydavateľ-
stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 195 s., ISBN 978-80-561-0222-0. 

■  Viera Kováčová: Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia seve-
rovýchodného Zemplína). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, 174 s., ISBN 
978-80-561-0205-3.

■  Peter Volek: Človek, slobodná vôľa a neurovedy. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, 2015, 217 s., ISBN 978-80-561-0241-1.

■  Ivan Moďoroši: Teofan Govorov, mních, biskup, zatvornik a starec. Úvod do spirituality Teofana Zatvornika. Olomouc: 
Refugium, 2015, 99 s., ISBN 978-80-7412-222-4.

■  Ľubomír Martin Ondrášek – Ivan Moďoroši (eds.): Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti / Church 
and Society: Towards Responsible Engagement. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, 2015, 410 s., ISBN 978-80-561-0311-1.

NOVÉ KNIHY

od autorov - našich kolegov
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