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Pred pár dňami sme sa spolu s naším štu-
dentom Františkom Bartekom ako účast-
níci kongresu stretli vo Vatikáne so Svä-
tým Otcom Františkom. V pamäti mi 
utkvelo, ako všetkým prítomným cito-
val slová, ktoré pred 2000 rokmi apoš-
tol Pavol napísal Timotejovi, svojmu ná-
stupcovi a pokračovateľovi v šírení evan-
jelia: „Nech nik tebou nepohŕda preto, že 
si mladý; ale buď vzorom veriacim v slo-
ve, v správaní, v láske, vo viere, v čisto-
te.“ (1 Tim 4,12) Pápež ich adresoval uči-
teľom, vychovávateľom a pracovníkom 
v univerzitnej pastorácii.

Byť vzorom v slove a v správaní..., viesť 
s mladými dialóg plný úcty a rešpektu, 
to všetko sú dôležité atribúty každého 
učiteľa. Je dôležité si často pripomínať, 
že vzdelávame a vychovávame vlastných 
nástupcov, ktorí o pár rokov prevezmú ve-
denie v spoločnosti, v Cirkvi, na univerzi-
tách... Práve z toho dôvodu pápež Franti-
šek pripomenul účastníkom kongresu ob-
ľúbené spojenie svätého Jána Pavla II., 
ktorý mládež  volal „strážcom rána“. Mys-
lím, že si vôbec neuvedomil, že v sloven-
skej literatúre podobný výraz použil Pavol 
Országh Hviezdoslav: „Ó, mládež naša, 
tys' držiteľkou rána.“ 

Sila príkladu môže pritiahnuť, ale aj od-
pudiť. Pre každého z nás sa raz priblí-
ži večer; večer, ktorým sa končí funkčné 
obdobie v úrade, pôsobenie na pracovis-
ku, roky aktívnej práce, až po ten večer ži-
vota... Myslím, že je nesprávne povedať 
„prenechávame miesto“, ale skôr by sme 
mali hovoriť „pripravujeme miesto“ ďal-
ším po nás. To viac vystihuje našu vlastnú 
zodpovednosť.

Záver kalendárneho roka je obdobím bi-
lancovania, nech je aj chvíľou premýšľa-
nia nad tým, či a akým sme vzorom v slove 
a v správaní pre druhých. 

Pokojné vianočné sviatky a požehnané dni 
nového roka nám všetkým.

prof. František Trstenský 
prorektor KU, šéfredaktor
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lehemskí pastieri – aby sa narodil aj v na-
šom živote, aby sme ho ako pastieri „vede-
li darovať“, aby Kristus obnovil, prežiaril a 
premenil svojou milosťou a svojou prítom-
nosťou aj náš svet: ten „malý“ v nás a okolo 
nás (rodine, škole...) a potom i ten veľký...

Aj preto prežime s radosťou Vianoce, kto-
ré sa blížia, s programom „vedieť prijať i 
darovať“. Prežime tento úžasný moment: 
Boží Syn sa rodí aj „dnes“, Boh je skutoč-
ne blízky každému z nás a chce sa s nami 
stretnúť, chce nás priviesť k sebe. On je 
pravým svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, 
čo zahaľujú náš život a našu ľudskosť. 

Dovoľte mi úprimne popriať vám i vašim 
blízkym pokojne a požehnané dni Vianoc. 
Budem na Vás všetkých osobitne myslieť 
hlavne v štedrovečerný čas, a potom v pol-

nočnú chvíľu v katedrále na vŕšku sv. Mar-
tina v Spišskej Kapitule budem prosiť Pána 
a Darcu našich životov i  životného povo-
lania, aby sme vedeli „prijať i darovať“ 
vo väčšej miere ako doteraz. 

Do dní nového roku 2017, ktorý je pred 
nami, vám vinšujem veľa životného opti-
mizmu, potrebný dar zdravia, spokojnos-
ti a veľa obohacujúcich stretnutí, z ktorých 
chceme odchádzať bohatší, pretože sme sa 
naučili v tieto dni od Božej lásky, čo to je  
„vedieť prijať a darovať“!

Jozef Jarab

Ctená akademická obec Katolíckej univer-
zity, drahí naši dobrodinci a priatelia.

Vianoce každoročne prichádzajú do nášho 
stredu, do života našich rodín, spoločen-
stva i  do nášho osobného života s neopa-
kovateľnou atmosférou a pôsobivosťou, ale 
aj s programom. Každé Vianoce nás pozý-
vajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať 
i darovať“. Aj pre tohoročný zázrak poko-
ja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, vedieť 
darovať i darované prijať. Len tak nás i tie-
to Vianoce „posunú dopredu“... 

Vianoce s darom „vedieť prijať i daro-
vať“ sa obnovia v každom, ktorého sa do-
tknú ľudské ramená po tieto dni: či už to 
budú ramená rodičovskej lásky objímajúce 
svoje deti, či ruky malých detí, čo radost-
ne vletia do náručia rodičov s bozkom vďa-
ky na ich tvár, či ďakovný pohľad očí i na 
ruky našich rodičov, manželov, manželiek, 
alebo to budú ramená, ktorými cez dar na-
šej obety budeme v tieto dni pomáhať iným 
v ich hmotnej i duchovnej biede...

Je dobré si v tieto Vianoce uvedomiť a na-
novo prežiť túto silu objímajúcich - darujú-
cich i prijímajúcich ramien nášho života. Aj 
pre povinnosť, ktorá nám ostane i pre dni 
budúceho času a priestoru života v novom 

roku 2017, aby sme svoje ramená nikdy ne-
zatvorili pre prijatie, pre mnohé prijatia 
seba samých v mnohotvárnych situáciách 
nášho života, aby sme prijali druhých ta-
kých, akí sú a rovnako, aby sme svoje ruky 
mali pripravené na darovanie dobra, hoci 
vieme zo skúsenosti, aké je to v dňoch ži-
vota náročné.

Zrejme nikdy nepochopíme plnosť tajom-
stva Vianoc, ale poprajme si snahu pocho-
piť aspoň niečo z ich veľkej pravdy o láske, 
dobre, pokoji, o prijímaní i dávaní... 
A vždy, keď nám v živote bude všelijako, 
položme dôraz na „vianočný“ priestor lá-
sky v nás a isto nám to veľmi pomôže. Vráť-
me sa často počas roka k atmosfére dobro-
prajnosti a pokoja, ktorej nás učia Vianoce. 

Vo Vianočnej liturgii nás Cirkev uvádza do 
veľkého tajomstva Vtelenia. Sám Boh pri-
šiel, aby prebýval medzi nami (porov. Jn 
1,14). Stal sa skutočne jedným z nás. Je to 
tajomstvo, ktoré sa vzťahuje na našu vie-
ru aj na našu existenciu. Nás veriacich via-
nočné slávenie utvrdzuje v istote, že Boh je 
medzi nami skutočne – svojím Telom – prí-
tomný; nie je nám vzdialený: aj keď je s Ot-
com, zostáva nám nablízku. Boh sa v Bet-
lehemskom dieťati skutočne priblížil člove-
ku; on sám sa stal človekom a my sa s ním 

môžeme stretnúť aj dnes: je to deň, ktorý 
nikdy nekončí. 

Rád by som zdôraznil predovšetkým ten-
to aspekt, pretože dnešnému človeku, člo-
veku „citlivému“ na to, čo je empiricky do-
kázateľné, spôsobuje stále väčšie ťažkosti 
otvárať horizonty a vstupovať do sveta Bo-
žieho. Spása ľudstva sa, samozrejme, usku-
točnila v konkrétnom a presne definova-
teľnom okamihu našej histórie: v udalos-
ti Ježiša z Nazaretu. No Ježiš je Božím Sy-
nom, je to sám Boh, ktorý nielenže preho-
voril k človeku, dal mu zázračné znamenia 
a viedol ho počas dejín, ale sa aj stal člove-
kom a človekom zostáva.

Večnosť vstúpila do ohraničenia priesto-
ru a času, aby nám „dnes“ umožnila stret-
nutie s Ním. Vianočné liturgické texty 
nám pomáhajú pochopiť, čo to značí „ve-
dieť prijať“, že udalosti spásy uskutočne-
nej prostredníctvom Krista sú stále aktuál-
ne a týkajú sa každého človeka a  všetkých 
ľudí. Keď počúvame alebo vyslovujeme po-
čas liturgických slávení „dnes sa nám na-
rodil Spasiteľ“, nepoužívame len nejakú 
naučenú frázu. Máme skutočne na mys-
li, že Boh nám ponúka dnes, teraz, mne, 
každému z nás – možnosť spoznať 
ho a prijať – tak ako to urobili bet-

Príhovor rektora kU 
k vianociam 2016
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V dňoch 21. a 22. októbra sa v belgickom 
meste Namur, na pôde tamojšej univerzity 
(Universitè de Namur), stretlo predsedníc-
tvo Federácie katolíckych univerzít Európy 
(FUCE). V predsedníctve má svoje zastú-
penie aj KU v osobe prorektora pre zahra-
ničné vzťahy prof. Františka Trstenského.

Prvý deň rokovania bol venovaný projektu 
o identite a koreňoch Európy, ktoré chce 
FUCE postupne realizovať. Prvým krokom 
bude organizovanie worshopov, neskôr 
letných škôl. Konečným výstupom by mali 
byť študijné modely – programy zamerané 
na štúdium rôznych aspektov identity, his-
tórie a koreňov Európy.

V druhý deň sa členovia predsedníctva za-
oberali organizáciou budúcoročného Ge-
nerálneho zhromaždenia FUCE, ktoré 
sa uskutoční v Portugalsku. Hostiteľom 
bude Katolícka univerzita v Lisabone, 
ktorá oslávi 50. výročie svojho založenia. 
Výber Portugalska je spojený aj so 100. vý-
ročím zjavení Božej Matky vo Fatime. Po-
čas spojenia za pomoci skypu prebehlo ro-
kovanie s prorektorom Katolíckej univerzi-
ty v Lisabone. Rokovanie sa dotýkalo or-
ganizačného zabezpečenia, výberu pred-
nášok a prednášateľov a celkového uspo-
riadania programu. Ďalšími bodmi roko-
vania predsedníctva FUCE bolo posúdenie 
kritérií štipendia pre študentov z Libano-
nu a Ukrajiny, aktuálna finančná situácia 
FUCE a otázka prijatia nových členov, kon-
krétne z Albánska.

Prorektor KU zhodnotil stretnutie slovami: 
„Popri vzdelaní a výskume katolícke univer-
zity kladú medzi svoje priority ešte tzv. »tre-
tie poslanie«, ktorým je služba spoločnos-
ti. Práve tento rozmer bude predmetom aj 
zhromaždenia v Lisabone. Katolícke univer-
zity sú dôležitým miestom dialógu vedy, kul-
túry a viery.“

Členstvo v predsedníctve FUCE považuje 
prof. Trstenský za veľmi dôležité: „Stretnu-
tia tohto typu sú významné pre medzinárod-
né postavenie KU, lebo sa priamo podieľame 
na rozhodnutiach, ktoré majú dosah na celú 
organizáciu a ďalšie smerovanie FUCE.“

FUCE v súčasnosti tvorí 54 katolíckych 
univerzít Európy a Libanonu. Prof. Fran-
tišek Trstenský bol zvolený do osemčlen-
ného predsedníctva počas Generálneho 
zhromaždenia FUCE v Salamanke v máji 
2016.

-rr-

Podieľame sa na smerovaní 
katolíckych univerzít európy

Predsedníctvo FUCE rokovalo na univerzite v Namure.
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V stredu 28. septembra sa na KU usku-
točnilo slávnostné otvorenie akademic-
kého roka 2016/2017. Svätú omšu v Kos-
tole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpo-
li slávil Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup – metropolita a Veľký kance-
lár KU, koncelebroval Mons. Tomáš Ga-
lis, žilinský diecézny biskup, Vladimír 
Tomko, generálny vikár Košickej grécko-
katolíckej eparchie, kňazi pôsobiaci na 
KU a kňazi z Univerzitného pastoračné-
ho centra. Bohoslužba začala vzývaním 
Ducha Svätého. V homílii sa arcibiskup 
prihovoril univerzitnému spoločenstvu: 
„Milí pedagógovia i študenti našej Kato-
líckej univerzity! Začíname nový akade-
mický rok, nový semester. Prajem vám, 
aby ste rástli, dozrievali a boli veľkí v Bo-
žej láske. Aby ste vydržali a zostali blízko 
pri Ježišovi. Aj napriek pohoršeniam, aj 
napriek krížom a ťažkostiam či pochyb-
nostiam, nezapredajte svoju vieru. Ľahko 
vás strhne pohodlnosť a nezávislosť va-
šich priateľov či kolegov, ale nedajte sa 
iba tak lacno obrať o zmysel života. Ne-
nechajte si vyrvať zo srdca Krista! Buď-
te prísni predovšetkým na seba a vedz-
te, že v nasledovaní Krista máme byť ra-
dikálni v láske – bez zľahčovania a bez 
výhovoriek kvôli pohodlnosti, alebo vyš-
šiemu zisku. Veľmi vás prosím, neprestá-
vajte pracovať na sebe i na dobrom mene 

našej univerzity! Veľmi vás prosím, ne-
prestávajte pracovať na sebe i na dobrom 
mene našej univerzity! Stretávajte sa na 
Eucharistii, združujte sa v Univerzitnom 
pastoračnom centre, príďte i na spoveď, 
nech sa stane čokoľvek, nežite s hrie-
chom na duši – vaše svedomie vám to ne-
odpustí a keď sa zobudí, bude vám to vy-
čítať. Vzývajte Božiu Matku Pannu Máriu 
a proste ju o pomoc. Mnohí ste už ďaleko 
od svojich rodičov, preto nech je ona va-
šou Matkou na dôležitom úseku cesty ži-
vota. Za najväčší úspech vo vašom živote 
považujte vždy vašu jednotu s Ježišom, 
schopnosť pomáhať, milovať i odpúšťať. 
Dôverujte Bohu ako jeho deti a buďte 
veľkí v láske i napriek ťažkostiam!“

Po skončení bohoslužby sa prítomní pre-
sunuli pred hlavný vstup zrekonštruova-
ného internátu „Blok C“, kde arcibiskup 
predniesol modlitbu a následne požehnal 
jeho obnovené priestory. Zaželal študen-
tom, aby sa pre nich stal internát mies-
tom ich ľudského i duchovného rastu.

Slávnosť pokračovala zhromaždením 
akademickej obce v Aule sv. Jána Pav-
la II. Prítomným sa prihovoril rektor KU 
Mons. prof. Jozef Jarab. Za príklad si 
vzal knihu Boh alebo nič z pera kardiná-
la Roberta Saraha. „Zvlášť na Katolíckej 

univerzite si všetci potrebujeme uvedo-
miť túto pravdu, ktorú vystihuje už názov 
knihy.“ zdôraznil rektor KU.  Nasledova-
la inauguračná reč prof. Michaela Kolar-
čika, rektora Pápežského biblického in-
štitútu v Ríme, po ktorej rektor KU sláv-
nostnou latinskou formulou otvoril nový 
akademický rok 2016/2017.

-rr-

Arcibiskup bober:
„neprestávajte pracovať na sebe 
i na dobrom mene našej univerzity“

?Čo Vás motivovalo k podaniu pri-
hlášky na stáž v rámci programu 

Erasmus+ a aké boli Vaše kritéria výbe-
ru inštitúcie?
Mojej prihláške na stáž predchádzalo ne-
úspešné hľadanie práce na pracovnom 
trhu Slovenskej republiky. Počas stretnutí 
so študentmi, ktorí využili možnosť využiť 
podobnú ponuku, som sa dozvedel o absol-
ventskej stáži Erasmus+. Motiváciou bola 
pre mňa možnosť aplikovať svoje skúsenos-
ti a vedomosti v digitálnej agentúre. Požia-
davky som ako budúci absolvent nemal vy-
soké, avšak snažil som sa nájsť dobrý ko-
lektív a príjemnú atmosféru, kde by som 
bol spokojný tak ja, ako aj zamestnávateľ.

?Aká bola náplň Vašej práce počas 
stáže?

V rámci stáže som pracoval ako projekto-
vý manažér. Mojou úlohou bolo starať sa 
o zverené projekty, komunikovať s klient-
mi, rozdeľovať prácu, dohliadať na časo-
vý harmonogram a mnoho iných činnos-
tí. Väčšina mojej práce sa odohrávala na 
oddelení pre vývoj aplikácií. Samozrej-

me, mal som aj stretnutia s potenciálnymi 
klientmi, ktoré prebiehali aj mimo kance-
láriu. 

?Čo hodnotíte ako najväčší prínos stá-
že z odborného a osobného hľadiska?

Napriek tomu, čo som sa naučil na Katolíc-
kej univerzite, veľa vecí bolo zameraných 
na komerčnú sféru, a to som si musel dopl-
niť. Dostal som školenia zamerané na time 
management, na správu projektov, firem-
nej komunikácie a iných užitočných ná-
strojov. Pod vedením riaditeľa spoločnos-
ti som si rozšíril vedomosti o veľmi uži-
točné informácie a získal potrebné skúse-
nosti. Z osobného hľadiska som bol hlavne 
veľmi rád, že každý so mnou jednal ako so 
zamestnancom a nebral ohľad na to, akou 
formou som vo firme začlenený a akú dobu 
v nej pobudnem. Takisto som mal možnosť 
zistiť, akým spôsobom sa pracuje v inom 
štáte a akým spôsobom sa pristupuje k za-
mestnancom. Musím povedať, že som bol 
veľmi príjemne prekvapený. 

?Po uplynutí doby na absolventskú 
stáž Vám vo firme ponúkli pracovné 

miesto. Prečo ste sa rozhodli ostať praco-
vať v danej inštitúcii?
Dôvodov bolo viacero. Prvé podnety som 
dostal už počas stáže, asi po mesiaci ma 
majiteľ oslovil, či by som ostal vo firme aj 
po ukončení stáže už ako ich zamestnanec. 
Samozrejme, že som sa pozeral aj po iných 
ponukách, avšak cítil som, že momentál-
ne som na správnom mieste. Vo firme Mas-
simo Filippi ocenili moje skúsenosti a prá-
cu, akú som odvádzal, a to bol taktiež je-
den z dôvodov, prečo som nemal potrebu 
danú firmu opustiť. Dostal som možnosť, 
ktorú nedostane každý a bol som pocte-
ný, že som mohol ostať v dobrom kolektí-
ve, v ktorom sa aj naďalej cítim veľmi prí-
jemne. Myslím, že každý by bol rád, keby 
mohol robiť to, čo ho baví, tak, ako to bolo 
umožnené mne.

Jurajovi ďakujeme a prajeme veľa úspe-
chov nielen v pracovnom ale aj osobnom 
živote.

MS

erasmus+ stáž očami 
absolventa univerzity

 r
oz

h
ov

or

erasmus+ ponúka možnosti  zahraničných mobilít nielen študentom, ale aj ab-
solventom univerzity. Získaním cenných skúseností z praxe pomáhajú absol-
ventské stáže zvýšiť šance uplatnenia sa na trhu práce. Mgr. Juraj chromík 
(na snímke), úspešný absolvent učiteľstva informatiky, je jedným z tých, ktorý 
sa rozhodli túto možnosť využiť. V interview nám odpovedal na niekoľko otázok 
ohľadom jeho mobility.
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Referát pre zahraničné vzťahy, mobility 
a formáciu KU zorganizoval v priebehu se-
mestra dve podujatia s názvom Erasmus+ 
večer. Počas nich mali zahraniční študen-
ti možnosť prezentovať svoje univerzity 
a krajiny, z ktorých pochádzajú a taktiež 
mohli predstaviť svoju kultúru a tradície.

Počas októbrového stretnutia sa predstavi-
li študenti z Karlovej univerzity v Prahe a 
Univerzity Hradec Králové a taktiež z poľ-
ských univerzít: Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszi-
ca w Pile, Uniwersytet Kardynala Stefana 
Wyszynskiego w Warszawie a  Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielach.  Ich 
prezentácie boli obohatené tradičným poľ-
ským tancom, ktorý sa mohli naučiť aj do-
máci študenti. Študentka z Českej republi-
ky nám ukázala základy juda, ktorému sa 
venuje a v minulosti získala viaceré oce-
nenia.

V novembri mali študenti možnosť bližšie 
spoznať Ukrajinu a temperament Španiel-
ska a Talianska, cez študentky z univerzít 
Universita per Stranieri di Perugia,  Uni-
versidad Católica De Ávila a Polonia Uni-
versity in Czestochowa. Veľký úspech pri-
niesol krátky kurz flameca a ukrajinská ná-

rodná hudba. Do programu oboch večerov 
boli zahrnuté súťaže, kvízy a typické jedlá 
prezentovaných krajín, medzi ktorými ne-
chýbalo pravé talianske tiramisu či poľské 
pierogi.  Podujatie pozitívne hodnotili do-
máci aj zahraniční študenti, podľa ktorých 
sú takéto akcie skvelou príležitosťou roz-
šíriť svoje obzory a zároveň sa zoznámiť 
s novými ľuďmi.

Za spoluprácu pri organizovaní podujatia 
ďakujeme pracovníkom Ubytovacieho a 
stravovacieho zariadenia.

MS

erasmus+ večer

Študentka zo Španielska učí domácich študentov tancovať Flamenco.

Okrem pomerne známych mobilít štu-
dentov a zamestnancov medzi krajina-
mi programu a partnerskými krajinami 
Erasmus+ umožňuje spoluprácu vysokých 
škôl a podnikov prostredníctvom rôznych 
aktivít vrátane výučby, školení, pracovných 
stáží a spoločných projektov. K týmto pro-
jektom patria:

Erasmus+ KA107
Spolupráca s krajinami mimo EÚ
Je to projekt zameraný na medzinárodné 
mobility študentov, akademických a ad-
ministratívnych pracovníkov z krajín EÚ 
a tzv. partnerských krajín (Ruská federá-
cia, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Koso-
vo, Čierna Hora, Srbsko, Arménsko, Azer-
bajdžan, Bielorusko, Gruzínkso, Moldav-
sko, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jor-
dánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, 
Sýria, Tunisko);

- projekty sú plánované na 16 až 26 me-
siacov;
- prihláška sa podáva každoročne v elek-
tronickej forme národnej agentúre v kraji-
ne, v ktorej má sídlo.
Termín podania prihlášky: 2.2.2017

Už v letnom semestri 2016/2017 na zákla-
de schváleného projektu KA107, ktorý pri-
pravil Referát pre zahraničné vzťahy, mo-
bility a formáciu, vyšle KU prvý účastníkov 
do Gruzinska (Illia State university, Tbili-
si),  na Ukrajinu  (Ukrainian Catholic Uni-
versity, Ľvov), aby tam vyučovali a vyme-
nili si skúsenosti a podporili vysokoškolské 
vzdelávanie počas školení. 

Strategické partnerstvá
- cieľom je zaviesť inovatívne postupy, kto-
ré povedú ku kvalitnej výučbe, učeniu a 
práci, 

- ide o projekty na prípravu nových študij-
ných programov, prepájanie rôznych sek-
torov vzdelávania a intenzívne formy spo-
lupráce,
- majú nadnárodný charakter – zapojiť sa 
musia aspoň tri organizácie (verejná alebo 
súkromná) z troch rôznych krajín zapoje-
ných do programu,
- účastníkom môžu byť aj organizácie z 
partnerských krajín (ako partneri, nie ako 
žiadatelia),
- projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky,
- prihláška sa podáva každoročne v elek-
tronickej forme národnej agentúre v kraji-
ne, v ktorej má sídlo.
Termín podania prihlášky: 29.3.2017

Budovanie kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní 
- zamerané na budovanie kapacít vo vyso-
koškolskom vzdelávaní,

erAsMus+ 
nie je len o mobilitách

Dňa 23. novembra 2016 sa v Bratislave 
uskutočnil tematický seminár zameraný na 
kvalitu mobilít na vysokých školách v rám-
ci programu Erasmus+. Seminár bol urče-
ný pre študentov vysokých škôl a Erasmus 
koordinátorov. Na seminári sa zúčastnili aj 
univerzitná koordinátorka a referent pre 
zahraničné vzťahy a študenti, ktorí už ab-
solvovali študijný pobyt Erasmus+ (Bla-
ženka Krížová, Veronika Hamraková) a zá-
stupcovia zahraničných študentov momen-
tálne študujúcich na KU prostredníctvom 

programu Erasmus+ (Elena Castignani 
z University per Stranieri di Perugia a  Do-
minika Kowalczyk z Katolicki Uniwersytet 
Lubelski). Okrem prezentovania osobných 
skúsenosti slovenských a zahraničných štu-
dentov o štúdiu a živote v zahraničí na se-
minári vystúpila, medzi inými, aj zástup-
kyňa Európskej komisie pre oblasť vzdelá-
vania Daphne Scheerer, ktorá predstavila 
pohľad na kvalitu a perspektívy programu 
Erasmus+ do budúcnosti.

MP

kvalita mobilít na vŠ

Začiatkom mesiaca november sa uskutoč-
nili Informačné semináre na Inštitúte Šte-
fana Náhalku v Poprade, Inštitúte Jura-
ja Páleša v Levoči a na Teologickej fakulte 
v Košiciach s cieľom oboznámiť študentov 
so službami a projektmi, ktoré majú mož-
nosť využiť počas svojho štúdia. Seminá-
re boli organizované Referátom pre zahra-
ničné vzťahy, mobility a formáciu v spolu-
práci s  Poradenským centrom KU. V pr-
vej časti predstavila Mgr. Miroslava Seka-
nová program Erasmus+, jeho možnos-
ti, spôsob prihlasovania a praktické infor-
mácie týkajúce sa zahraničných mobilít. 
O svojou osobnú skúsenosť sa podelila štu-

dentka manažmentu Ivana Zvolenská, kto-
rá absolvovala stáž v zahraniční. Študen-
tom v Levoči a v Košiciach predstavila svoj 
pohľad na program Erasmus+ študentka 
z Univerzity v Hradci Králové, Jolana Sý-
korová, ktorá počas zimného semestra štu-
duje na katedre predškolskej a elementár-
nej pedagogiky.

 Druhú časť seminára viedla Mgr. Marti-
na Medžová, ktorá pracuje ako psycholo-
gička v Poradenskom centre KU. Študenti 
mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako 
poradenské centrum funguje, ktoré služby 
ponúka a ako ich môžu využiť aj študenti 

študujúci mimo Ružomberka. Okrem toho 
dostali poslucháči niekoľko rád a tipov ako 
zvládnuť stres počas štúdia, tiež niekoľko 
tipov ako sa efektívne učiť a plánovať svoj 
čas.

Okrem týchto seminárov organizoval Refe-
rát pre zahraničné vzťahy, mobility a for-
máciu v priebehu mesiaca október krát-
ke inštruktážne prezentácie pre študentov 
z katedier sídliacich v Ružomberku.

MS

informačné semináre 
pre študentov 

- projekty sú spoločne realizované konzor-
ciom vysokých škôl z krajín programu a 
partnerských krajín. Oprávnené partner-
ské krajiny sa nachádzajú v niekoľkých 
regiónoch sveta (krajiny susediace s EÚ, 
Rusko, Latinská Amerika, Ázia, africké, 
karibské a tichomorské štáty),
- podporujú sa dva typy projektov: 
A. spoločné projekty pomáhajúce vysoko-
školským inštitúciám v partnerských kraji-
nách vytvárať, modernizovať a rozširovať 
nové kurikulá, učebné metódy a materiály, 
B. štrukturálne projekty reformujúce vy-
sokoškolské inštitúcie a systémy v partner-
ských krajinách,
- účastníkom môžu byť vysoké školy z kra-
jín programu a z oprávnených partner-
ských krajín,
- prihláška sa podáva každoročne v elek-
tronickej forme do Výkonnej agentúry pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultú-
ru so sídlom v Bruseli.
Termín podania prihlášky: 9.2.2017

Znalostné aliancie
- cieľom je zaviesť inovácie vo vysokoškol-
skom vzdelávaní, podnikaní a v širšom so-
ciálno-ekonomickom prostredí,
- nadnárodný charakter - aspoň 6 nezá-
vislých organizácií z minimálne 3 krajín 
zapojených do programu, pričom z tých-
to organizácií sú najmenej dve inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania a najmenej 
dva podniky,
- účastníckou organizáciou môže byť kaž-
dá verejná/súkromná organizácia zriade-
ná v krajine zapojenej do programu alebo 
v ľubovoľnej partnerskej krajine sveta (in-
štitúcia vysokoškolského vzdelávania, ve-
rejný alebo súkromný podnik, malý, stred-
ný alebo veľký podnik, výskumný ústav 
atď.),
- projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky,
- prihláška sa podáva každoročne v elek-
tronickej forme do Výkonnej agentúry pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultú-
ru so sídlom v Bruseli.
Termín podania prihlášky: 28.2.2017

Jean Monnet 
- podpora výučby a výskumu v oblasti štú-
dia o Európskej únii na celom svete, so za-
meraním na podporu dialógu medzi aka-
demickou sférou a tvorcami politík,
- cieľom je zvýšený záujem o aktivity Eu-
rópskej únie, ktorý vedie k aktívnejšiemu 
občianstvu,
- program podporuje mladých výskumní-
kov (t. j. osoby, ktoré získali titul PhD. za 
posledných päť rokov) a profesorov, ktorí 
chcú vykonávať výskum a výučbu v oblastí 
tém týkajúcich sa EÚ.
Termín podania prihlášky: 2.2.2017

Podrobnosti o jednotlivých programoch 
môžete získať aj na Referáte pre zahranič-
né vzťahy, mobility a formáciu KU. 

MMCH
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V dňoch od 28. novembra do 2. decem-
bra sa v Ríme uskutočnil 4. svetový kon-
gres venovaný pastoračnej starostlivosti 
o zahraničných študentov. Jeho organi-
zátorom bola Pápežská rada pre migran-
tov a cestujúcich, ktorá podobné poduja-
tie zorganizovala v rokoch 1996, 2005 a 
2011. Slovensko na tomto podujatí zastu-
povali prof. František Trstenský, prorek-
tor KU pre zahraničné vzťahy, Dr. Marek 
Varga, duchovný správca Univerzitného 
pastoračného centra v Prešove a Fran-
tišek Bartek, študent KU (na obálke Ku-
riéra).

Nosnou témou kongresu boli tie myšlien-
ky pápeža Františka z jeho apoštolskej 
exhortácie Evangelii gaudium, ktoré sa 
dotýkajú morálnych výziev pre univer-
zity a celý akademický svet, aby prispel 
k budovaniu zdravšej spoločnosti.

Štvordňové podujatie za účasti približne 
150 účastníkov z celého sveta sa nieslo 
v atmosfére príhovorov pozvaných hos-
tí, diskusií účastníkov, workshopov v jed-
notlivých skupinách a okrúhlych stolov 
študentov, ktorí rozprávali svoje skúse-
nosti zo štúdia a života v zahraničí. Kaž-
dý deň sa slávila sv. omša, ktorej predse-
dali významní kardináli Svätej Stolice: 
Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu; 
kardinál Angelo Bagnasco, predseda ta-
lianskej biskupskej konferencie;  kardi-
nál Gianfranco Ravasi, prezident Pápež-
skej rady pre kultúru, kardinál Antonio 
Veglio, prezident Pápežskej rady pre mig-
rantov a cestujúcich.

V rámci diskusie zazneli aj kritické hla-
sy, akým spôsobom sa premietli odporú-
čania predchádzajúcich troch kongresov 
do praktickej roviny. Diskutujúci sa zhod-
li na tom, že v tomto smere majú dôle-
žitú úlohu národné biskupské konferen-
cie a jednotlivé diecézy, aby implemento-
vali odporúčania do konkrétnych oblas-
tí akademického života v miestnych spo-
ločenstvách.

Š t u d e n t i  p o č a s  o k r ú h l y c h  s t o l o v 
a workshopov mohli vyjadriť svoje oča-
kávania od univerzitných pastorač-
ných centier. V diskusii zdôraznili potre-
bu doktrinálnej formácie, prijatia v ži-
vom spoločenstve, vysluhovanie sviatos-
tí a prepojenie života viery s konkrétnou 
angažovanosťou v spoločenskej a sociál-
nej oblasti. Kňazi určení pre univerzitnú 
pastoráciu majú byť skutočnými duchov-
nými otcami, ukotvenými vo viere, ktorí 
sprevádzajú študentov ich v duchovnom 
raste počas rokov strávených na univer-
zite.

Profesor Trstenský zhodnotil stretnu-
tie slovami: „Kongres nám pomohol vní-
mať šírku problémov, s ktorými sa Cir-
kev v súčasnosti stretáva v akademic-
kom prostredí. Viaceré výzvy na Sloven-
sku nepoznáme alebo nevnímame ich 
v takej intenzite, ako v iných častiach 
sveta, napr. pastoračná starostlivosť o 
kresťanských študentov na univerzitách 
v moslimských krajinách, či v krajinách, 
kde je kresťanstvo vo výraznej menšine, 
napr. v Indii, alebo ekumenický rozmer 
univerzitnej pastorácie v krajinách zá-
padnej Európy.“

Podujatie ponúklo aj možnosť osobných 
rozhovorov a stretnutí. Prorektor KU sa 
napríklad stretol so štátnym sekretárom 

Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom 
či s kardinálom Maurom Piacenzom, kto-
rý stojí na čele Apoštolskej penitenciárie 
a  v septembri tohto roku navštívil Slo-
vensko.

Prvého decembra využili obaja slovenskí 
kňazi skoré ráno a slávili sv. omšu v pod-
zemí Baziliky sv. Petra pri hrobe apoš-
tola Petra za všetkých študentov na slo-
venských vysokých školách a za kňazov 
v univerzitných pastoračných centrách.

Vyvrcholením štvordňového poduja-
tia bola osobitná pápežská audien-
cia vo štvrtok 1. decembra, počas ktorej 
všetkých účastníkov kongresu prijal vo 
Vatikáne v  Klementínskej sále Svätý Otec 
František a osobne sa pozdravil s každým 
účastníkom kongresu. 

-rr-

Zástupcovia kU sa stretli 
s pápežom Františkom

Dňa 28. septembra zavítal na univerzitnú 
pôdu v Ružomberku vzácny hosť. Bol ním 
prof. Michael Kolarcik, SJ, rektor Pápež-
ského biblického inštitútu v Ríme. V rám-
ci slávnostného otvorenia nového akade-
mického roka vystúpil v Aule sv. Jána 
Pavla II. s inaugurálnou rečou, v ktorej sa 
zamýšľal nad vzťahom milosrdenstva a 
spravodlivosti. Ako odborník na biblické 
vedy zvolil tomu primeraný názov: Bo-
žie milosrdenstvo a spravodlivosť v Sta-
rom zákone.

Profesor Kolarcik vychádzal z rozhodnu-
tia pápeža Františka, ktorý vyhlásil Svätý 
rok milosrdenstva. Ten prebieha od sláv-
nosti Nepoškvrneného počatia 8. decem-
bra 2015 až do slávnosti Krista Kráľa 20. 
novembra 2016. V úvode rektor Pápež-
ského biblického inštitútu poznamenal: 
„Svätý rok milosrdenstva zaujal mnohých 
katolíkov vo svete a dokonca aj viacerí 
kresťania sa so svojím osobitným prístu-
pom k Cirkvi prihlásili k myšlienke mať 
„brány milosrdenstva“, aby mohli zažiť 
a osláviť Božie milosrdenstvo a aby tak 
posilnení prejavili milosrdenstvo aj voči 
ostatným ľuďom.“

Vo svojej prednáške prof. Kolarcik zdô-
raznil, že je potrebné pozerať sa na tie-
to dve vlastnosti ako na „jedinú realitu 

Boha, ktorá sa progresívne rozvíja v tých-
to dvoch rozmeroch, až kým nedosiahne 
svoj vrchol v plnosti lásky.“

Na príklade sfilmovaného románu Vik-
tora Huga Bedári (1862) a  oskarového 
filmu režiséra Stevena Spielberga Schin-
dlerov zoznam (1993) prof. Kolarcik pri-
blížil prítomným „ako umenie, v tomto 
prípade literatúra a kinematografia, skĺ-
bilo dôležitosť Božieho milosrdenstva a 
spravodlivosti pre porozumenie ľudským 
postojom, ktoré čelia životným výzvam.“

V závere svojej reči priniesol nový pohľad 
na interpretáciu situácie prvých rodičov, 
ako ju podáva biblická kniha Genezis: 
„Jediným spôsobom, ako môžeme po-
rozumieť vyhnaniu zo záhrady, je, že Boh 
v spravodlivosti a milosrdenstve znovu 
vytvoril šancu pre Adama a Evu spolupo-
dieľať sa na požehnanej plodnosti. Pod-
ľa môjho názoru je toto rovnakou moti-
váciou, ktorá stojí za Božím milosrden-
stvom a rozprestiera sa nad ľudí v biede. 
Božie milosrdenstvo siaha k ľuďom v ich 
biede, v utrpení, aby im poskytlo novú 
šancu pre život. Božia spravodlivosť sia-
ha k ľuďom na ich ceste morálnej neroz-
vážnosti, aby im poskytla tiež novú šan-
cu na život.“ 

-rr-

Dramatická situácia 
milosrdenstva

Prof. Michael Kolarcik, SJ, rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

Svätý Otec František osobne pozdravil prorektora KU.

Michael Francis Kolarcik  (1950) 
sa narodil v Kanade slovenským ro-
dičom. 

V roku 1968 vstúpil do rehole jezuitov 
a v roku 1979 prijal kňazskú vysviac-
ku. Po teologických štúdiách v Kanade 
pokračoval v štúdiu biblických vied na 
Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. 

Ešte počas komunizmu prichádzal na 
Slovensko. Navštevoval obec Spišské 
Bystré, odkiaľ pochádzali obaja jeho 
rodičia, ktorí po nástupe komunizmu 
emigrovali do Kanady. 

V roku 1991 prof. Kolarcik získal dok-
torát zo Svätého písma. Dlhší čas pred-
nášal na Regis College, ktorý je súčas-
ťou University of Toronto. 

V roku 2014 ho pápež František vyme-
noval za rektora Pápežského biblické-
ho inštitútu v Ríme.
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V júni 2016 sa po dvoch rokoch pozitívne 
ukončil proces registrácie časopisu Kul-
túrne dejiny (ISSN 1338-2209) v databá-
ze Scopus. Citačná a referenčná databáza 
Scopus, za ktorou stojí vydavateľstvo Else-
vier so sídlom v Amsterdame,  je so svoji-
mi miliónmi záznamov od roku 1967 naj-
väčšou svetovou viacodborovou databázou 
recenzovanej vedeckej literatúry. Dohoda 
s vydavateľstvom bola podpísaná 20. sep-
tembra 2016, v súčasnosti prebieha pro-
ces zaraďovania abstraktov do obsahu da-
tabázy.

Kultúrne dejiny, ktoré sa tvoria na Kated-
re histórie FF KU, sú recenzovaným časo-
pisom venovaným historickým a antropo-
logickým vedám. Keď hovoríme o kultúr-
nych dejinách, máme na mysli širokú škálu 
tém, ktoré súvisia s kulturačným pôsobe-
ním človeka v minulosti. Časopis, ktorý vy-
chádza dvakrát ročne (s jedným suplemen-
tom), sa zaoberá históriou v širšom zmys-
le slova, až k jej prieniku so sociológiou, fi-
lozofiou, teológiou, umenovedou a lingvis-
tikou, a to vo všetkých historických obdo-
biach až do súčasnosti. 

Okrem toho je časopis, ktorý vychádza od 
roku 2010, indexovaný v ďalších troch da-
tabázach: Central and Eastern European 
Online Library (Nemecko); EBSCO (USA) 
a La Base d'Information Bibliographique 
en Patristique (Kanada).

dekanát FF KU

kultúrne dejiny registrované 
v databáze Scopus 

Dňa 8. 11. sme si pripomenuli nedožité 
osemdesiate narodeniny doc. PhDr. Imri-
cha Vaška, CSc., prvého dekana Filozofic-
kej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, ktorý fakultu viedol v rokoch 2000 
– 2007. 

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa narodil 
v roku 1936 v Ondrašovciach. Po absolvo-
vaní vysokoškolských štúdií bolo jeho  pro-
fesionálne pôsobenie späté s Prešovskou 
univerzitou, kde pracoval na Katedre slo-
venského jazyka a literatúry. Venoval sa te-
órii literatúry, slovenskej medzivojnovej li-
teratúre, súčasnej slovenskej literatúre, li-
terárnej kritike.

Príchodom do Ružomberka sa radí k osob-
nostiam, ktoré svojím osobným vkladom 
a zanietením stáli pri zrode Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a jej Filozofic-
kej fakulty,  s čím je späté budovanie dô-
very a rešpektu v rámci akademickej obce 
i v rámci vysokoškolského priestoru na Slo-
vensku.

Dňa 8. 11. 2016 sa v priestoroch Univer-
zitnej knižnice uskutočnilo spomienko-
vé stretnutie na zosnulého Imricha Vaška, 
na ktorom sa okrem členov akademickej 
obce zúčastnila pozostalá rodina i viacero 
absolventov, ktorí ho zažili ako pedagóga 
alebo dekana. Dňa 16. 11. sme slávili zá-
dušnú sv. omšu v kaplnke sv. Alberta, kto-
rú celebroval rektor KU, prof. ThDr. Jozef 
Jarab, PhD. 

dekanát FF KU

nedožité osemdesiate 
narodeniny imricha vaška

Na pozvanie moderátora Jaroslava Daniš-
ku z bratislavského štúdia Rádia Lumen sa 
doc. Marian Kuna z Katedry filozofie dňa 
3. októbra zúčastnil naživo vysielanej dis-
kusnej relácie Zaostrené. Témou relácie 
bola Kríza politiky. Pozvaní hostia (okrem 
doc. M. Kunu aj Dr. J. Šúst) diskutovali 
o politicko-filozofickývh súvislostiach slo-
venskej, stredoeurópskej ako aj globálnej 
politiky. 

Dňa 24. októbra bol hosťom rádia Lumen 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD., ktorý pôsobí na 
Katedre psychológie FF KU. V relácii Zaos-
trené naživo diskutoval s redaktorom Ivom 
Novákom o aktuálnej problematike závis-
losti od internetu. V nadväznosti na rozo-
berané patologické používanie internetu 
predstavil aj novú webovú stránku, ktorú 
na tento účel vytvoril (www.internetova-
zavislost.sk). 

Potvrdzuje sa, že akademici FF KU majú čo 
povedať nielen študentom, ale aj širšej ve-
rejnosti. V prípade záujmu je možné si re-
lácie vypočuť z archívu rádia Lumena ale-
bo na internetovej stránke You tube.

dekanát FF KU

Plodná spolupráca  
s rádiom Lumen

Service-learning je inovatívny pedagogic-
ký prístup spájajúci službu a učenie. V spo-
lupráci s CLAYSS (Centro Latinamarica-
no de aprendizaje y servicio solidario) sa 
v dňoch 14. a 15. Novembra v priestoroch 
Filozofickej fakulty KU uskutočnil tréning 
v tejto metóde. Tréning viedli riaditeľka 
CLAYSS Ing. Agr. Alejandra Herrero a ko-
ordinátorka tréningu Lic. Luz Avruj.

Účastníci tréningu, pedagógovia z Filozo-
fickej a Pedagogickej fakulty KU v Ružom-
berku, sa počas zaujímavých prednášok 
a workshopov dozvedeli základné infor-
mácie o service-learningu: históru, definí-
cie a charakteristiky. Tiež sa venovali ser-
vice-learningovému itineráru, a to od mo-
tivácie, diagnózy, plánovania projektu, cez 

samotnú realizáciu až po ukončenie pro-
jektu. Naučili sa, akým spôsobom môžeme 
projekty, ktoré už v súčasnosti realizujeme, 
dostať na úroveň service-learningu, a to 
pridaním tej zložky, ktorá v projekte chýba 
(či už služba alebo učenie). Najprínosnej-
ším bolo zistenie, že implementácia servi-
ce-learningu do nášho vzdelácieho portfó-
lia neznamená prácu navyše, ale možnosť, 
ako robiť naše aktivity iným, efektívnejším 
spôsobom.

Veríme, že spôsob servis-learningového vy-
učovania sa stane typickým spôsobom aka-
demickej prípravy študentov na Katolíckej 
univerzite. 

Róbert Ďurka

Školenie 
service-learning
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Študenti Katedry žurnalistiky Filozofic-
kej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku sa projektom Not Indifferent zapoji-
li do boja proti extrémizmu. Projekt inici-
ovala a finančne podporila americká vlá-
da v spolupráci so spoločnosťou Facebook.

Podľa študentov je jedným z dôvodov ná-
rastu extrémizmu ľahostajnosť ľudí voči 
nespravodlivosti. Práve preto svoj projekt 
nazvali Nie ľahostajní. „Ak mladí ľudia po-
chopia náš cieľ a koncept, zvýši sa šanca 
spoločne bojovať s problémom, akým je ex-
trémizmus. Kampaň staviame na konkrét-

nych skúsenostiach a reálnych situáciách,“ 
povedala koordinátorka projektu Jana Ma-
tiašová, ktorá je študentkou Katedry žur-
nalistiky.

„Často sa stretávame s odsúdením alebo 
priamym napadnutím ľudí, ktorí sú neja-
kým spôsobom odlišní, majú inú farbu ple-
ti, postoj či vierovyznanie. Rozhodli sme sa 
načúvať jeden druhému a z týchto skúse-
ností čerpáme v našom projekte. Chceme 
vyslať silný impulz a tým zmeniť myslenie 
mladých ľudí,“ dodala koordinátorka pro-
jektu.

Študentský projekt oslovil aj zástupcov 
americkej vlády a spoločnosti Facebook, 
ktorí sa rozhodli podporiť ho sumou 2 400 
dolárov. Finančné prostriedky študenti vy-
užili na prípravu vzdelávacích a mobilizač-
ných videí, ktoré šíria prostredníctvom naj-
väčšej sociálnej siete.

„V počiatočnej fáze sa nám podarilo vytvo-
riť silný tím s presným rozdelením zodpo-
vednosti. Jedným zo základných krokov 
kampane bolo definovanie cieľovej skupi-
ny. Rozhodli sme sa nasmerovať kampaň  
na ľudí, ktorí nie sú aktívni pri konfrontá-
cii s problémom kvôli strachu alebo ľaho-
stajnosti,“ dodal mentor projektovej skupi-
ny Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky.

Výsledky projektu, ktorý bude prebie-
hať do decembra, vyhodnotia zástupcovia 
americkej vlády. Z podobných projektov re-
alizovaných po celom svete následne vybe-
rú tri najúspešnejšie.

Zuzana Budzáková
Foto – Františka Šiškovičová

Študenti žurnalistiky  
– nie ľahostajní

Projekt Európska noc výskumníkov, s cie-
ľom popularizácie vedy a techniky predo-
všetkým medzi deťmi, mládežou a laickou 
verejnosťou, je podporovaný rámcovým 
programom Európskej komisie - Horizont 
2020. Tohto roku bol paralelne organizo-
vaný v 33 štátoch Európy. Na Slovensku 
ho zorganizovala v piatok 30. septembra 
po ôsmykrát Slovenská organizácia pre vý-
skumné a vývojové aktivity, Slovenská aka-
démia vied, portál  EurActiv.sk a Centrum 
vedecko-technických informácií SR. 

Akcia sa konala v 6 mestách na Slovensku, 
vrátane Popradu, v priestoroch  Obchod-
ného centra Max pod gesciou vedcov z As-
tronomického ústavu SAV a v spolupráci 
s ďalšími výskumnými ústavmi, vedecký-
mi a vzdelávacími inštitúciami. Organizá-
cie prezentovali výstupy svojej súčasnej ve-
deckej činnosti a pripravili zaujímavý, rôz-

norodý program, ktorý oslovil široké spek-
trum záujemcov. Do akcie sa zapojila aj Ka-
tedra manažmentu v Poprade, ktorá je sú-
časťou Pedagogickej fakulty KU. Katedra 
manažmentu v Poprade pôsobí už 13 rokov 
a má viac ako 2000 absolventov. Na Európ-
skej noci výskumníkov 2016 zvlášť výraz-
ne zarezonovala medzi návštevníkmi svo-
jim moderným a progresívnym prístupom 
vo výučbových metódach, vrátane apliká-
cie pre oblasť manažmentu a marketin-
gu, ktorým sa začína venovať v exaktnom 
výskume.

 O meranie reakcií ľudského tela v streso-
vých situáciách prístrojom „Biofeedback“ 
bol veľký záujem. Pomocou tohto prístro-
ja je možné merať prirodzenú biologickú 
spätnú väzbu ľudského organizmu v podo-
be veličín, ako napríklad variabilita srdco-
vej frekvencie, teplota a kožno-galvanický 

odpor ľudskej pokožky, frekvencia hrud-
ného a brušného dýchania, monitorovanie 
svalového napätia a EEG mozgových vĺn. 
Využitím jednoduchých príkladov si záu-
jemcovia mohli otestovať správanie „tela“ 
v stresových situáciách a následne zistiť, 
ako im v budúcnosti predchádzať. Tieto 
možnosti zaujali aj viacero úspešných ma-
nažérov mesta Poprad i Svit. Prekvapením 
večera bola účasť prezidenta SR Andreja 
Kisku, ktorý sa zastavil pri stánku Katedry 
manažmentu Pedagogickej fakulty KU, kde 
sa zaujímal o výsledky vedy a vzdelávacie-
ho procesu na KU.

Karol Čarnogurský

Prezident Sr navštívil stánok 
katedry manažmentu

Katedra histórie FF KU v Ružomberku, 
v spolupráci s Ústavom pamäti národa 
(ÚPN), zorganizovala vo štvrtok 13. októb-
ra seminár s názvom Fakty, interpretácie, 
pamäť, ktorý pozostával zo série troch sa-
mostatných prednášok.

„Iniciatíva usporiadať prednášku vyš-
la z Ústavu pamäti národa. Oslovili našu 
univerzitu a my sme radi súhlasili,“ pove-
dal zástupca vedúceho katedry histórie Pe-
ter Zmátlo. ÚPN s týmto projektom, ktorý 
financuje nadácia Konrad Adenauer Stif-
tung, navštívili aj niekoľko ďalších vyso-
kých škôl na Slovensku.

Pavol Makyna v prvom príspevku hovoril 
o holokauste a rasovom násilí na Sloven-
sku v rokoch 1939 – 1945. V druhej časti 
František Neupauer opísal problém kolek-
tivizácie a likvidácie roľníckeho stavu na 
Slovensku. Sériu prednášok uzavrel Patrik 
Dubovský, ktorý zhrnul činnosť ÚPN a pri-
blížil činnosť jeho archívu a možnosti bá-
dania v ňom.

„Primárnym cieľom prednášok je študen-
tom priblížiť našu prácu. Ide o vyhodno-
covanie výskumov a analýzu jednotlivých 
totalitných režimov. O tom, ako fungovali 
a ako sme ich napokon dokázali poraziť,“ 
priblížil zámer seminárov Patrik Dubovský.

Súčasťou seminára bol krátky dokumen-
tárny film z dielne ÚPN s názvom Tiene 
barbarskej noci – likvidácia mužských kláš-
torov na Slovensku v roku 1950. Hlavným 
rozprávačom v tomto filme bol už zosnulý 
kňaz Anton Srholec.
 

Dávid Košút

Seminár o holokauste 
a kolektivizácii 

Dňa 18. októbra sa na pozvanie riaditeľ-
ky Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bra-
tislave Antonie Grande študenti učiteľ-
stva talianskeho jazyka a literatúry na PF 
KU v Ružomberku zúčastnili dvoch podu-
jatí organizovaných v rámci 16. týždňa ta-
lianskeho jazyka vo svete. Navštívili výsta-
vu Made in Italy - Taliansky grafický dizajn 
v období priemyselného rozvoja, a zúčast-
nili sa prednášky prof. Alessandry Riccardi 
z Univerzity v Trieste Il mestiere dell’inter-
prete (Povolanie tlmočník). 

Akademická návšteva z Ružomberka pod 
vedením Mgr. et Mgr. Viery Rassu Nagy, 
PhD. navštívila aj sídlo Talianskeho kul-
túrneho inštitútu, kde sa študenti mohli na 
tvári miesta zoznámiť s prácou tejto inšti-
túcie. Neformálne sa stretli aj s jeho riadi-
teľkou Antoniou Grande. Riaditeľka inšti-
tútu, ktorá končí svoju diplomatickú misiu 
na Slovensku koncom tohto roku, vyzdvih-
la jazykovú pripravenosť a aktívnu účasť 
študentov talianskeho jazyka v Ružomber-
ku na všetkých podujatiach realizovaných 
v spolupráci s Ústavom talianskeho jazyka 
a kultúry PF KU počas celého jej štvorroč-
ného pôsobenia v našej krajine.

Dušan Kováč-Petrovský

týždeň talianskeho  
jazyka vo svete 
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V nedeľu 25. Septembra, v rámci X. medzi-
národného festivalu Ars Sacra Fesztivál, sa 
v maďarskom meste Györ uskutočnil kon-
cert duchovnej hudby pod názvom Miseri-
cordia Domini – Zenei áhítat Győrben, kto-
rý pripravila Schola cantorum Rosenber-
gensis, pôsobiaca na Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku pod vedením doc. Janky 

Bednárikovej. Sugestívny koncert grego-
riánskeho chorálu v akusticky dokonalom 
priestore karmelitánskeho kostola predsta-
vil rôzne formy latinského bohoslužobné-
ho spevu od najstarších foriem až po spe-
vy raného viachlasu. Okrem toho schóla 
priblížila poslucháčom aj súčasnú liturgic-
kú tvorbu domácich i zahraničných auto-

rov. Tematické bloky gregoriánskych spe-
vov pretkávalo sprievodné slovo niekdaj-
šieho študenta Katolíckej univerzity, bý-
valého člena a sólistu schóly a súčasného 
člena karmelitánskeho rádu Zoltána Ben-
ka, ako aj podmanivé husľové umenie doc. 
Rastislava Adamka v organovom sprievode 
doc. Zuzany Zahradníkovej. 

Výnimočnosť koncertu osobitným spôso-
bom podčiarkla prítomnosť významného 
maďarského recitátora a niekdajšieho te-
levízneho hlásateľa Gábora Mohaia, kto-
rý nezabudnuteľným umeleckým predne-
som oslovil preplnené publikum niekoľ-
kými básňami maďarskej katolíckej poé-
zie, pričom zdôraznil ústrednú tému celé-
ho koncertného programu – myšlienku Bo-
žieho milosrdenstva. Takmer dvojhodinové 
vystúpenie slovensko-maďarských umelcov 
ocenilo prítomné auditórium dlhotrvajú-
cim potleskom a osobnými gestami poďa-
kovania za hodnotné prepojenie duchovna, 
modlitby a umenia.

Janka Bednáriková

scHoLA cANToruM 
na medzinárodnom festivale

Druhý októbrový týždeň sa konal prvý roč-
ník národného kongresu pod názvom Atri-
búty sociálnej práce v novom miléniu. Zá-
štitu nad týmto podujatím prevzal JUDr. 
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. Na kongre-
se sa zišlo 150 odborníkov z radov sociál-
nych pracovníkov, psychológov, pracovní-
kov ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny a ďalších.

Po úvodných príhovoroch Mgr. Petra Ku-
lifaja, predsedu Slovenskej komory soci-
álnych pracovníkov a asistentov sociál-
nej,  prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., rek-
tora KU a štátneho tajomníka Minister-
stva PSVR SR Branislava Ondruša vystú-
pila pani Dunja Gharwal, MA. z Medziná-
rodnej federácie sociálnych pracovníkov 
(www.ifsw.org). Vo svojom príspevku pani 
Gharwal predstavila Medzinárodnú fede-
ráciu sociálnych pracovníkov a jej plán pre 
nasledujúce roky – tak z pohľadu globálnej 

agendy, ako aj v súvislosti s výzvami bu-
dúcnosti, na ktoré je potrebné reagovať.

Nasledovala panelová diskusia na tému 
„Piliere sociálnej práce a budúcnosť soci-
álnej práce“, ktorej priamymi účastníkmi 
boli  PhDr. Helena Woleková, PhD.; prof. 
PhDr. Ján Gabura, CSc. a prof. MUDr. Vla-
dimír Krčméry, DrSc. Diskutovalo sa o tom, 
ako sa na Slovensku konštituovala sociálna 
práca, o medziodborových vzťahoch s prí-
buznými odbormi sociálnej práce, financo-
vaní sociálnej práce a návrhoch na udrža-
teľný model podpory sociálnych služieb, 
problémoch a príležitostiach prvých kate-
dier sociálnej práce, o zahraničných tren-
doch v oblasti sociálnej práce, ako aj „hrie-
choch“ sociálnej práce za posledných 20 
rokov.

V poobedňajšom bloku, zameranom na 
trendy a inovácie sociálnej práce, vystúpili 
prednášajúci s príspevkami na témy:

1. Komunitné služby a prístup zameraný na 
človeka – PhDr. Soňa Holúbková z Agentú-
ry podporných služieb, n. o. vo svojom prí-
spevku hovorila o tom, ako poznanie a po-
chopenie potrieb ľudí navrhuje primeranú 
podporu, umožňuje kontrolu nad vlastným 
životom a vytvára možnosti každému byť 
užitočný pre komunitu.

2. Nové prístupy v sociálnej práci s rodi-
nou – Mgr. Marek Roháček z občianskeho 
združenia Návrat sa pokúšal nájsť odpove-
de na otázky: Kedy môžeme hovoriť o spo-
kojných členoch rodiny? Čo má mať sociál-
ny pracovník na mysli, keď stojí pred dve-
rami rodiny? Čo sú predpoklady pre to, aby 
sme vôbec mohli uvažovať o nových tren-
doch v sociálnej práci?

3. Nové trendy sociálnej práce s vylúčený-
mi komunitami – PhDr. Petra Melikanto-
vá, PhD. z neziskovej organizácie Človek 
v ohrození sa vo svojom príspevku venova-
la novým trendom sociálnej práce, ako sú 
sociálne služby – komunitné centrá,  terén-
na sociálna práca.

4. Sociálna práca v zdravotníctve – 
Mgr. Katarína Mažárová z Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne hovorila o tom, aké 
je aktuálne postavenie sociálnych pracov-
níkov v zdravotníctve, o bio-psycho-soci-
álnom modeli človeka, o mieste sociálne-
ho pracovníka v multidisciplinárnom tíme 
zdravotníckych pracovníkov, o jeho kom-
petenciách a náplni práce.

5. Čo nám priniesol zákon o sociálnej prá-
ci? – Mgr. Ivana Mrázková a  Mgr. Peter 
Kulifaj  vo svojom príspevku sa venovali 
aktuálnym otázkam, ktoré nám priniesol 
zákon o sociálnej práce, otvorili tému defi-
novania výkonu sociálnej práce, možnosti 
rozširovania členskej základne, oblasť špe-
cializácií a nadstavbového vzdelávania ako 
i možností budúcich aktivít a udržateľnosti 
činnosti Slovenskej komory SP a ASP.

Tajomník komory SP a ASP

Atribúty sociálnej práce 
v novom miléniu

Katedra predškolskej a elementárnej peda-
gogiky PF KU zorganizovala 23. novembra 
v rámci Týždňa vedy a techniky na Sloven-
sku podujatie týkajúce sa aktuálnej prob-
lematiky obchodovania s ľuďmi. Hlavnou 
prednášajúcou bola Mgr. Andrea Bezáko-
vá, rehoľná sestra Congregatio Jesu. Venu-
je sa prevencii, vyhľadávaniu a reintegrácii 
ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

Svoje vzdelanie nadobudla v odbore so-
ciálna práca na TU v Trnave a absolvova-
la diplomovú prax v nemeckej organizá-
cii Solwodi. Pôsobila v Prahe participujúc 
na projekte Magdala, ktorý sa venoval re-
integrácii obetí obchodu s ľuďmi (OSL). 
Je členkou medzinárodných sietí boja pro-
ti OSL (Renate, Coatnet). V súčasnosti je 
projektovou manažérkou projektu Stop ob-
chodovaniu s ľuďmi v Slovenskej katolíckej 
charite v Bratislave. Problematike sa venu-

je už 15 rokov. Vedie aj súkromnú psycho-
terapeutickú prax v odbore Logoterapia 
a existenciálna analýza.

 Cieľom prednášky Andrey Bezákovej bolo 
informovať mladých ľudí a širšiu verejnosť 
o závažnom, stále silnejúcom fenoméne 
moderného otroctva, a tiež podnietiť ľudí k 
väčšej ostražitosti, opísať možné riziká spo-
jené s vycestovaním za prácou do zahrani-
čia, podať informácie o Programe podpo-
ry a pomoci obetiam obchodovania s ľuď-
mi Ministerstva vnútra SR, v rámci ktorého 
môže byť obeti obchodovania s ľuďmi po-
skytnutá komplexná starostlivosť formou 
krízovej intervencie a dlhodobej reintegrá-
cie. Podľa A. Bezákovej Slovensko nie je za-
tiaľ cieľovou krajinou obchodu, ale je pre-
važne jeho zdrojovou a tranzitnou krajina. 
To znamená, že od nás a cez našu krajinu 
sa uskutočňuje transport do iných krajín. 

Slovenská katolícka charita pomáha pre-
važne Slovenkám a Slovákom, poväčšine 
obetiam nútenej práce, ktorí sa stali pred-
metom obchodovania v zahraničí.

Prednášajúca konštatovala a vysvetlila 
prudký nárast obchodovania s ľuďmi. Ob-
chod s ľuďmi je v súčasnosti tretím najvý-
nosnejším nelegálnym obchodom na svete, 
po obchode s drogami a zbraňami. Zo šta-
tistík vyplýva, že obeťami tejto činnosti sa 
ročne vo svete stane viac ako 700-tisíc žien 
a detí. V prednáške boli načrtnuté rôzne 
formy súčasného obchodovania s ľuďmi, 
ako sú: „fiktívna“ práca, nútená práca, nú-
tená prostitúcia, nútené žobranie, nútená 
kriminalita, vynútený sobáš, predaj ľud-
ských orgánov. Podľa správy Eurostatu sa 
v priemere viac ako 10 tisíc ľudí ročne stá-
va v Európe obeťami obchodovania 
s ľuďmi. Najrozšírenejší spôsob „ná-

novodobé otroctvo – 
obchodovanie s ľuďmi 

boru“ na Slovensku je pracovná inzercia 
väčšinou fiktívnej agentúry alebo ponuka 
„dobrého“ známeho. Prednášajúca upozor-
nila na dôležitosť preveriť si danú agentú-
ru alebo človeka, ktorý ponúka prácu v za-
hraničí, pretože mnohé dievčatá sa tak stá-
vajú obeťami násilia. Užitočné informácie 
či odporúčania sa dajú získať aj na bezplat-
nej Národnej linke pomoci obetiam obcho-

dovania s ľuďmi. Na Slovensku sú dva typy 
inštitúcií, ktoré sú oprávnené sprostredkú-
vať prácu v zahraničí, a to Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny a fyzické a práv-
nické osoby, ktoré majú povolenie Ústre-
dia práce na sprostredkovanie zamestna-
nia za úhradu.

Beáta Murinová





18 KURIÉR • 3 • 2016 KURIÉR • 3 • 2016 19

V deň, keď sa na Slovensku začal Týždeň 
vedy a techniky, 7. novembra, sme na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku zorgani-
zovali hneď dve literárne podujatia. V Uni-
verzitnej knižnici KU sa stretli skúsení bás-
nici aj začínajúci tvorcovia poézie, aby po-
odhalili krásu a tajomstvo vzniku vlast-
ných básní a ukázali, že aj napísať dobrú 
báseň môže byť skutočná veda. 

Prvú časť stretnutia s názvom Poetry Qu-
artet viedol doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavu-
ra, PhD., básnik, prekladateľ, editor, vyda-
vateľ, literárny vedec a vysokoškolský pe-
dagóg (Filozofická fakulta Prešovskej uni-
verzity v Prešove). Autorský recitál s jeho 
sprievodným slovom predviedli hostia: Bo-
gomil Ďuzel (Macedónsko), Iztok Osojnik 
(Slovinsko), Nick Brooks (Škótsko) a Juraj 
Briškár (Slovensko).

Druhá časť stretnutia bola venovaná sláv-
nostnému vyhláseniu výsledkov III. roční-
ka celoslovenskej literárnej súťaže „Sláv-
me to spoločne 2016“, ktorej vyhlasovateľ-
mi sú Pedagogická fakulta Katolíckej uni-
verzity a Klub Tomáša Munka v Ružom-
berku. Po vyhlásení víťazov a udelení kniž-
ných odmien sa mohli súťažiaci zúčastniť 
na hodnotiacom seminári, ktorý svojimi 
odbornými radami obohatili členovia po-
roty: doc.  Marián  Milčák, PhD., básnik, 

prekladateľ, literárny vedec a vysokoškol-
ský pedagóg (Filozofická fakulta Univerzi-
ty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mgr. 
Jana Juhásová, PhD., literárna vedkyňa a 
vysokoškolská pedagogička (Filozofická fa-
kulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) 
a už spomínaný Ján Gavura. 

Porota ocenila týchto študentov:
1. miesto: Katarína Hrabčáková, 
doktorandka FF PU v Prešove

2. miesto: Mária Bilá, 
študentka FF PU v Prešove 
3. miesto: Jozef Horvát, 
študent PF KU v Ružomberku
Čestné uznanie:  Martina Pomikalová, 
študentka FF KU v Ružomberku

Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým 
účastníkom prajeme veľa tvorivej sily!

Silvia Kaščáková

Aj napísať báseň je veda 

V dňoch 19. – 20. októbra sa konalo medzi-
národné podujatie s účasťou viac ako 100 
účastníkov nazvané Ružomberské fórum 
rusistov: Projekty a reformy. Okrem Aso-
ciácie rusistov Slovenska k spoluorgani-
zátorom podujatia patrili  Veľvyslanectvo 
Ruskej federácie v Slovenskej republike, 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ruský 
fond kultúry a Ruské centrum vedy a kul-
túry v Bratislave.

Záštitu nad podujatím prevzala Alena Cin-
tulová, hlavný radca  odboru bilaterál-
nej a multilaterálnej spolupráce a progra-
mov Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, bola i osob-
ne prítomná. Príjemné prostredie na ro-
kovanie vytvorili už tradične zamestnan-
ci hotela Kultúra v Ružomberku. Poduja-
tie otvorila prezidentka Asociácie rusistov 
Slovenska, riaditeľka Ústavu rusko-sloven-
ských kultúrnych štúdií, prof. PhDr. Eva 
Kollárová, PhD. Mimoriadny a splnomoc-

nený veľvyslanec Ruskej federácie v Slo-
venskej republike Alexej Leonidovič Fe-
dotov vo svojom vystúpení uviedol i kon-
krétne výsledky rusko-slovenskej spoluprá-
ce - otvorenie Knižnice Sergeja Michalkova 
v Michalovciach a Ruského centra v Prešo-
ve, ako i úmysel založiť Slovenko-ruskú li-
terárnu spoločnosť.

 „Jazyk je kľúčom k srdcu,“ zaznelo z úst 
rektora KU prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. 
Rektor, ktorý zanechal vo všetkých zúčast-
nených ten najlepší dojem hostiteľa fóra, 
doplnil, že každý človek má vo svojom srd-
ci kľúč, ktorým otvára ľudské hodnoty tých 
vedľa seba a slovo z nás vlastne vytvára 
osobnosti, preto ho vždy treba mať v úcte. 
Želanie, aby fórum jeho účastníkov zjed-
notilo v práci na poli popularizácie ruskej 
kultúry, vyslovil dekan Pedagogickej fakul-
ty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. 
PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

Ozdobou podujatia bol i Michail Jurije-
vič Lermontov, prezident asociácie Ler-
montovovské dedičstvo, riaditeľ Národné-
ho lermontovovského centra v Seredniko-
ve v Moskovskej oblasti, prvý nositeľ tohto 
mena od čias svojho veľkého predka, sláv-
neho ruského básnika, ktorého duchovný 
odkaz nám pripomenul. Spoločne s Oľgou 
Ivanovnou Buckou odovzdali prezidentke 
Asociácie rusistov Slovenska prof. Eve Kol-
lárovej ocenenie Ruského fondu kultúry 
„za úctivý vzťah a dlhoročnú službu ruské-
mu jazyku, literatúre a kultúre“. 
  
Pred účastníkmi fóra vystúpili so svojimi 
referátmi prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., 
ktorý sa venoval problematike školskej re-
formy na Slovensku, a Peter Baláž, ktorý 
informoval o občianskom združení Edu-
kácia@internet, ktoré pripravilo materi-
ál Russian online pre elektronickú výučbu 
ruštiny.

A. Plávková Tináková

ružomberské fórum rusistov: 
proJekTy A reforMy

Z iniciatívy Slovenského výboru Sveto-
vej organizácie pre predškolskú výcho-
vu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporia-
dať Deň materských škôl na Slovensku. Ka-
tedra predškolskej a elementárnej pedago-
giky PF KU zareagovala na túto myšlien-
ku druhým ročníkom výtvarnej prezentá-
cie pre deti z materských škôl v meste Ru-
žomberok a blízkom okolí Obrázky z mes-
ta s tohoročným podtitulom Moje obľúbe-
né miesto, a tiež prvým ročníkom literárnej 
prezentácie s názvom Poviem Ti básničku. 
Obidvoch akcií sa zúčastnili deti od 4 do 6 
rokov v sprievode učiteľov i rodičov. Druhá 
prezentácia sa uskutočnila počas Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku.

 Obrázky z mesta: Hlavnou témou bolo na-
kresliť svoje mesto, okolie mesta Ružom-
berok, prípadne región, v ktorom deti žijú 
so zameraním na kultúru s prvkami ľudo-
vej architektúry. Deti z materských škôl sa 
vo veľkom počte zapojili do tejto prezentá-
cie a spoločne so svojimi učiteľkami sa zú-
častnili aj vernisáže najlepších prác spoje-
nej s kultúrnym programom. Vernisáž sa 
konala v priestoroch Univerzitnej knižnice 
KU v Ružomberku dňa 27. októbra.

Hlavnou organizátorkou za Katedru pred-
školskej a elementárnej pedagogiky bola 
PaedDr. Mária Vargová, PhD.  Práce hod-
notiacu výberovú komisiu okrem organizá-
torov tvorili PaedDr. akad. mal. Marta Bo-
šelová, PhD. a PaedDr. Jozef Zentko PhD. 
Komisia vybrala najlepšie výtvarné prá-
ce, ktorých výhercovia boli deti z mater-
ských škôl. Bol hodnotený výtvarný výraz, 

výpovedná hodnota ako aj zvládnutie vý-
tvarnej techniky podľa vekových osobitos-
ti dieťaťa.

Dňa 8. novembra sa uskutočnila literárna 
prezentácia s názvom Poviem Ti básničku. 
Myšlienka uskutočniť prezentáciu vznik-
la aj z iniciácie zapojiť sa do Roku čitateľ-
skej gramotnosti. Vieme, že je potrebné 
deti viesť k láske ku knihám od najútlejšie-
ho veku, a aj z toho dôvodu sme sa rozhod-
li podporiť detský prejav. Deti si za pomoci 
svojich učiteliek pripravili širokú škálu rôz-
nych prednesov. 

Prednes hodnotili Mgr. Silvia Kaščáková, 
PhD., PaedDr. Jana Mastišová, PhD. a Pa-

edDr. Mária Vargová, PhD. Okrem samot-
ného prednesu bol hodnotený aj výber 
básne.

Ďakujeme všetkým materským školám, 
učiteľkám a deťom, ktoré sa aktívne za-
pojili do prezentácií. V budúcnosti sa bu-
deme snažiť zachovať túto tradíciu a pre-
zentovať zručnosti detí z materských škôl z 
mesta Ružomberok a jeho okolia na Kated-
re predškolskej a elementárnej pedagogiky 
PF KU v Ružomberku.

Mária Vargová

Deň materských škôl 
na Slovensku

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo SR, ako koordinátor štátnej poli-
tiky kvality v Slovenskej republike, vyhlásil 
v tomto roku súťaž „Cena za najlepší pub-
licistický príspevok v oblasti kvality práce, 
produkcie a života 2016“ ako jednu z akti-
vít Národného programu kvality SR.

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novi-
nárov, publicistov, redakcií, vedeckých pra-
covníkov a absolventov vysokých škôl, za-
meranú na oblasť kvality, podporiť ich a 

oceniť za výnimočné príspevky, ktoré za-
chytávajú uvedenú tému a prispievajú 
k zvyšovaniu povedomia verejnosti o prob-
lematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, 
že oceneným v kategórii „najlepší vedecký 
príspevok (autorstvo vedecký pracovník)“ 
sa stal príspevok Petra Madzíka (Katedra 
manažmentu PF KU v Ružomberku). Prí-
spevok s názvom „Increasing Accuracy of 
Kano model – a Case Study“ bol v júni uve-

rejnený v zahraničnom karentovanom ča-
sopise Total Quality Management & Busi-
ness Excellence.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa 
konalo dňa 8. Novembra v Primaciálnom 
paláci v Bratislave.

Alena Daňková

Ocenenie za kvalitu pre pracovníka 
katedry manažmentu
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Prvý novembrový piatok sa na Teologickej 
fakulte KU v Košiciach konali dve konfe-
rencie s názvom - Kláštor minoritov v Rade 
a reformácia na Zemplíne a Košická arcidi-
ecéza vo svetle výročí.

Prvá z nich bola organizovaná v spolupráci 
s Rehoľou menších bratov konventuálov – 
minoritov. Účastníci konferencie mali mož-
nosť vypočuť si príspevky z oblasti histórie 
regiónu Zemplína, zvlášť z obdobia refor-
mácie a rekatolizácie a dozvedieť sa nové 
informácie o pôsobení minoritov v Uhor-
sku. Súčasťou konferencie bola aj prezen-
tácia knihy Archeológia času Brehov/Rad.

Druhá konferencia Košická arcidiecéza 
vo svetle výročí, ktorá prebiehala v popo-

ludňajších hodinách, bola venovaná vý-
znamnému slovenskému kňazovi, básniko-
vi a prekladateľovi Jánovi Švecovi Slavko-
vianovi. Prednášajúci ponúkli účastníkom 
konferencie komplexný obraz o Slavkovia-
novi, priblížili jeho študentské a akademic-
ké roky ako aj pastoračné pôsobenie. Veľkú 
pozornosť venovali jeho básnickej tvorbe 
a prekladateľskej činnosti v oblasti biblika.

Milan Molokáč

konferencie 
na akademickej pôde 
teologickej fakulty

Občianske združenie Maják nádeje v spo-
lupráci s Teologickou fakultou KU zorgani-
zovalo II. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Človek na periférii spoločnos-
ti – Milosrdenstvo v praxi, ktorá sa kona-
la 19. a 20. októbra v priestoroch Teologic-
kej fakulty KU v Košiciach. Konferencia sa 
uskutočnila pri príležitosti 6. výročia vzni-
ku občianskeho združenia Maják nádeje, 
Medzinárodného dňa boja proti chudobe 
a Mimoriadneho roku Milosrdenstva. Jej 
cieľom bolo praktické predstavenie organi-
zácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom 
v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku a Ta-
liansku. Tieto organizácie pokrývajú väčši-
nu cieľových skupín patriacich na perifériu 
spoločnosti, a to chudobné rodiny, osame-
lé matky s deťmi, rómske komunity, väz-
ňov, duševne choré osoby, zdravotne zne-
výhodnené deti, zomierajúcich v hospici či 
závislé osoby.  Organizácie priblížili svoje 
metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy po-
moci v sociálnej i duchovnej oblasti, a pre-
dovšetkým príklady milosrdenstva v praxi 
s osobami na okraji spoločnosti. 

Mimoriadny rok milosrdenstva nás vyzý-
val k hlbšiemu zamysleniu nad svojím ži-
votom. Sme zameraní len na svoje potre-
by alebo vieme svoj čas venovať aj tým, 
ktorí žijú okolo nás? Ježišove slová „Buď-
te milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ 
(Lk 6,36) nás nemôžu nechať nečinnými. 
Ježiš nás vyzýva, aby sme nesúdili, neod-
sudzovali, odpúšťali a dávali. Mnohé po-
máhajúce organizácie sú skutočným svet-
lom pre dnešný svet. Pomáhajú ľuďom na 
okraji spoločnosti – nesúdia a neodsudzu-
jú, lebo dobre vedia, že títo ľudia potrebu-
jú prijatie, lásku a nádej na lepší zajtrajšok. 
„Choďte a naučte sa, čo znamená: Milosr-
denstvo chcem – a nie obetu.“ (Mt 9,12). 
Kde sa môžeme učiť tomuto milosrden-
stvu? Príležitostí máme každý deň dosť – 
v rodine, v práci, v škole, na ulici... Potreb-
né je len jedno – ochotne poslúžiť vždy, 
keď sa stretneme s človekom v núdzi.

Soňa Vancáková

Človek na periférii spoločnosti 
a milosrdenstvo v praxi

Dvadsiatich piatich nových prvákov priví-
talo na „prváckom večierku“ vedenie Te-
ologickej fakulty KU v Košiciach na čele 
s dekanom prof. Cyrilom Hišemom. Stret-
nutie sa uskutočnilo v stredu 26. októb-
ra a vedenie tým chce znovuobnoviť tra-
díciu vítania prvákov aj pri menších poč-
toch, na aké sú veľké univerzity zvyknu-
té. Zoznámiť sa prišli študenti všetkých 
foriem a stupňov a spolu s pedagógmi za-
spievali na Božiu chválu a pohostili sa na 
pestrom občerstvení. 

Jaroslav Chanas

vítanie prvákov v košiciach

„Benedikt XV. bol autenickým prorokom 
pokoja, ktorý neváhal odsúdiť 1. svetovú 
vojnu, ktorá vypukla po niekoľkých týž-
dňoch od jeho zvolenia za nástupcu sv. 
Petra. Slová a skutky pápeža Della Chiesa 
otvárajú cestu pre Cirkev, ktorá stojí nielen 
pred otázkou, čo má povedať, ale aj, čo má 
urobiť a nie je náhodou, že mnohí ju chá-
pali ako druhý Červený kríž.“ Týmito slo-
vami v slávnostnej aule historického Archi-
ginnasia za početnej účasti štátnych a cir-
kevných predstaviteľov otvoril štátny sek-
retár Vatikánu, kardinál Pietro Parolin, 
medzinárodnú konferenciu svetového vý-
znamu „Benedikt PP.XV; pápež Giacomo 
della Chiesa vo svete zbytočného krvipre-
lievania“, ktorá sa konala v dňoch 3. až 5. 
novembra v priestoroch inštitútu Fondazi-
one per le scienze religiose Giovanni XXIII. 
v talianskom meste Bologna. Organizátor-
mi konferencie bola talianska vláda, Histo-
ricko-vedecká rada pre výročia národného 
významu, Pápežský výbor pre históriu Fon-
dazione per le Scienze Religiose Giovanni 
XXIII a Boloňská arcidiecéza. Počas úvod-
ných pozdravov okrem zástupcov talian-
skej vlády predniesli svoj príhovor predse-
da Pápežskej rady pre históriu Bernard Ar-
dura, predseda Talianskej  biskupskej kon-
ferencie Angelo Bagnasco a bolonský arci-
biskup Matteo Zuppi.
 

Renomovaní historici z Talianska, Fran-
cúzska, Portugalska, Nemecka, Veľkej Bri-
tánie, Fínska, Írska, Holandska, Belgic-
ka, Poľska, Slovinska, Čiernej Hory, USA, 
Kanady, Brazílie, Mexika a Turecka pred-
stavili výsledky historického výskumu pri 
skúmaní osobnosti pápeža Benedikta XV. 
(1914-1922) a diskutovali o ďalších mož-
nostiach výskumu v danej oblasti. Sloven-
sko na tomto podujatí reprezentoval histo-
rik Ľuboslav Hromják z Teologického inšti-
tútu v Spišskom Podhradí, ktorý vystúpil 
s prednáškou na tému Benedikt XV. a Čes-
koslovensko, v ktorom predstavil počiat-
ky a vývoj komplikovaných diplomatických 
vzťahov medzi Svätou stolicou a Českoslo-
venskom, poznačených Kultúrnym bojom 
v Československu.  

-rr-

konferencia o pápežovi 
z obdobia 1. svetovej vojny
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Po stopách sv. Jána Nepomuckého 
a bohoslovecký Velehrad 
V dňoch 5. až 9. októbra bohoslovci 
Kňazského seminára biskupa Jána Voj-
taššáka putovali, spolu so svojimi pred-
stavenými, po stopách sv. Jána Nepomuc-
kého, patróna seminára a tiež sa zúčast-
nili stretnutia bohoslovcov z Čiech, Mo-
ravy a Slovenska na Velehrade. V rámci 
púte navštívili miesta spojené so životom 
sv. Jána - Prahu, ako miesto jeho umuče-
nia a smrti a Nepomuk, ako miesto jeho 
narodenia.

Samotné stretnutie bohoslovcov na Ve-
lehrade sa konalo sobotu 8. októbra. 
Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
a metropolita Moravský. V homílii sa 
prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekre-
tár Kongregácie pre východné cirkvi. Se-
minaristom pripomenul, že hoci svet sa 
na nich môže dívať všelijako, oni sa majú 
vždy vidieť ako zachránení Kristom a byť 
za to vďační. Stretnutia sa zúčastnili bo-
hoslovci z ôsmich seminárov a bolo v po-
radí už desiatym.

Denis Čuchran

Kolokvium venované učiteľským 
ústavom v Spišskej Kapitule a v Jágri
Na pôde Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí sa 
25. a 26. októbra  uskutočnila konferen-
cia na tému Spišský biskup a jágerský 
arcibiskup Ján Ladislav Pyrker a učiteľ-
ské ústavy v Spišskej Kapitule a v Jágri.

Konferenciu  otvor i l i  Mons.  Andrej 
Imrich, spišský emeritný biskup a Mons. 
Ternyák Csaba, jágerský arcibiskup. Prvý 
deň to boli témy: Duchovné korene a du-
chovná formácia učiteľov na Učiteľskom 
ústave v Spišskej Kapitule; Duchovné ko-
rene, úlohy a potreba hľadania sloven-
sko-maďarských spojení  a súvislostí; Bio-
grafický profil spišského biskupa a jáger-
ského arcibiskupa Jána Ladislava Pyrke-
ra a jeho hospodárska činnosť; Hlavné 
náboženské otázky a v jágerskej arcidie-
céze počas činnosti arcibiskupa Pyrkera 
a iné. Návštevníkov zaujala aj prehliad-
ka  Kapituly a katedrály sv. Martina a ne-
skôr Slávnostná svätá omša v katedrále, 
ktorú celebroval jágerský arcibiskup Csa-
ba. Ten sa neskôr pomodlil aj pri hrobe 
matky arcibiskupa Pyrkera v krypte ka-
tedrály. 

Anton Durčák

Znaky časov a Jubilejný rok sv. Martina 
11. novembra 2016 sme pri príležitosti 
patróna katedrály a celej Spišskej diecé-
zy slávili svätú omšu v Katedrále sv. Mar-
tina v Spišskom Podhradí, ktorú celebro-
val Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny 
biskup.

D v a d s i a te h o  p i a te h o  n ove m b r a  s a 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Voj-
taššáka uskutočnila vedecká konferencia 
pri príležitosti Jubilejného roka sv. Mar-
tina. Na úvod konferencie diecézny otec 
biskup Štefan Sečka požehnal relikvi-
ár sv. Martina. Konferencia pokračovala 
dvomi blokmi prednášok. S prednáškami 
vystúpili profesori vyučujúci na Teolo-
gickej  fakulte v Spišskej Kapitule, ale aj 
profesori z iných fakúlt. Konferencia bola 
ukončená diskusiou. Výsledkom konfe-
rencie bude zborník, kde budú spracova-
né všetky prednášky. 

Peter Kalis

Duchovná obnova pre stredoškolákov 
Tretí novembrový víkend sa už tretíkrát 
uskutočnila v Kňazskom seminári bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
duchovná obnova pre chlapcov - stredo-
školákov.

Účastníci mali možnosť opäť prehĺbiť svoj 
vzťah s Bohom a zažiť život s bohoslov-
cami. Hlavnou témou tejto obnovy bolo 
hľadanie odpovedí na dôležité život-
né otázky. Svojou prítomnosťou a pred-
náškou nás povzbudil aj misionár z Ka-
zachstanu vdp. Pavol Tondra.

Martin Majda

Aktivity v seminári na Spiši

Bohoslovci zo Spiša navštívili Velehrad.

Slávnostná svätá omša v katedrále sv. Martina.

V dňoch 10. – 11. novembra sa na pôde Fa-
kulty zdravotníctva KU uskutočnil 11. roč-
ník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Ružomberské zdravotnícke dni.
 
Organizátori, FZ KU, Ústredná vojen-
ská nemocnica SNP – Fakultná nemocni-
ca v Ružomberku, Vysoká škola polytech-
nická v Jihlavě a Univerzita J. Kochanow-
skiego v Kielcach privítali 171 odborníkov 
z domova i zo zahraničia. Akcia sa usku-
točnila pod záštitou Slovenskej lekárskej 
komory, Slovenskej komory sestier a pô-
rodných asistentiek, Slovenskej komory 
medicínsko-technických pracovníkov, Slo-
venskej komory fyzioterapeutov,  Sloven-
skej komory zdravotníckych záchranárov 
a Slovenskej komory iných zdravotníckych 
pracovníkov. Cieľom už tradičného podu-
jatia  je predovšetkým výmena skúseností 
týkajúcich sa aplikácie najnovších  vedec-
kých poznatkov v zdravotníctve. Odbor-
ný program, po spoločnom slávnostnom 
otvorení, príhovoroch a pozdravoch hostí 
z čestného predsedníctva, prebiehal v sek-
ciách venovaným medicínskym  a  jednot-
livým nelekárskym zdravotníckym vedám, 
ako aj bioetike. Počas dvoch dní trvania 
konferencie odznelo 88 prednášok, z toho 
38 zahraničných.

Mária Lehotská

ružomberské  
zdravotnícke dni 2016

Fakultu zdravotníctva KU navštívila 22. 
novembra  špecialistka Slovenskej komo-
ry sestier a pôrodných asistentiek (SK 
SaPA) pre hodnotenie sústavného vzde-
lávania Mgr. Jana Slováková, PhD., kto-
rá študentom tretieho ročníka prezentova-
la interaktívnu prednášku s názvom: Slo-
venská komora sestier a pôrodných asis-
tentiek - vzdelávanie, členstvo a registrá-
cia. Prednáška bola zameraná na charakte-
ristiku stavovskej organizácie SK SaPA, le-
gislatívne normy a ich novelizáciu, hodno-
tenie sústavného vzdelávania sestier a pô-
rodných asistentiek,  postup pri získavaní 
licencie, etickú spôsobilosť zdravotníckych 

pracovníkov, členstvo v SK SaPA a v me-
dzinárodných sesterských organizáciách. 
Mgr. Jana Slováková, PhD. tiež informova-
la  o internetovej stránke SK SaPA a pouká-
zala na  možnosti  publikovania v odbor-
ných časopisoch.  Príspevok bol obohatený 
o príklady z klinickej ošetrovateľskej praxe 
a o diskusiu, zameranú na riešenie niekto-
rých konkrétnych situácií vo vzťahu k sú-
stavnému vzdelávaniu, členstvu v komore 
a k problematike registrácie. 

Marcela Ižová

registrácia a členstvo 
v Slovenskej komore sestier 
a pôrodných asistentiek
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Spoločnosť Svet zdravia a. s. v spoluprá-
ci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s., 
ako hlavným partnerom súťaže, a Fakultou 
zdravotníckych odborov Prešovskej univer-
zity v Prešove – odborným garantom, vy-
hlásila súťaž, v ktorej si zmerali svoje ve-
domosti a zručnosti poslucháči 3. ročníkov 
denného štúdia v študijnom odbore Ošet-
rovateľstvo a Diplomovaná všeobecná ses-
tra. Do súťaže sa zapojili aj študentky Fa-
kulty zdravotníctva KU Mária Hudáčková, 
Miroslava Labáková a Dominika Švantne-
rová. 

Koncept podujatia bol postavený na troch 
kolách, pričom prvým bola samotná regis-
trácia do súťaže. V druhom kole bol pre 
každého súťažiaceho vygenerovaný uni-
verzálny online kvíz, ktorý mal preveriť 
teoretické poznatky. Po absolvovaní spo-
mínaných kôl sa vyprofilovala TOP 20-ka 

súťažiacich, ktorí postúpili do závereč-
nej časti súťaže – bolo ňou trojdňové sú-
stredenie pozostávajúce zo série odbor-
ných workshopov. Súťažiaci mali prakticky 
zvládnuť asistenciu pri náhlom pôrode na 
verejnosti, zhotoviť EKG záznam a zároveň 
posúdiť prípadný patologický nález, reali-
zovať kardiopulmonálnu resuscitáciu, pri-
praviť sterilný stolík na extrakciu stehov z 
rany (súčasťou bola aj dezinfekcia rúk s ná-
slednou kontrolou jej úrovne UV lampou). 
Záverečná časť súťaže pozostávala z vyhlá-
senia hlavného víťaza súťaže Florence roka 
2016“ 

Z celkového počtu 87 zaregistrovaných z 
celého Slovenska sa podarilo prebojovať do 
záverečnej TOP 20-ky finalistov  až dvom 
našim reprezentantkám.  Mária Hudáč-
ková a Dominika Švantnerová si vo finá-
le počínali veľmi úspešne. Márii Hudáčko-

vej sa podarilo spolu so svojím tímom vy-
hrať súťaž tímov, čím získala pekné vecné 
ceny. Dominika Švantnerová vyhrala v špe-
ciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dô-
vera, pričom získala finančnú odmenu od 
generálneho riaditeľa spomínanej poisťov-
ne. Podarilo sa jej zvíťaziť aj v ďalšej indivi-
duálnej kategórii s názvom Finančné zdra-
vie, za čo bola odmenená vecnými cena-
mi. Najväčší úspech však dosiahla celko-
vým umiestnením, kde v silnej konkurencii 
skončila na 2. mieste, ktoré jej zabezpečilo 
nielen ďalšie finančné výhry, ale aj garan-
tované pracovné miesto v sieti nemocníc 
Sveta zdravia a. s. a predplatné odborné-
ho týždenníka Zdravotnícke noviny na je-
den rok.

Katedra ošetrovateľstva

Študenti úspešní v súťaži 
Florence roka 2016

V priestoroch Fakulty zdravotníctva KU 
sa dňa 25. novembra uskutočnil celo-
slovenský seminár, ktorého nosnou té-
mou bola „Kvalita života ženy v meno-
pauzálnom období.“ Organizačne sa 
na vzdelávacej aktivite podieľali Ini-
ciatíva pôrodných asistentiek Sloven-
ska (IPASK), Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a FZ 
KU.

Fakulta zdravotníctva sa do prípra-
vy seminára zapojila v rámci projektu 
KEGA č. 029KU-4/2016, pod názvom  
Empirická štúdia vplyvu klimaktéria 
na zdravie žien, ktorého hlavným rie-
šiteľom je doc. PhDr. Mária Kopáčiko-
vá, PhD. 

Cieľom podujatia bola výmena skúse-
ností a získanie nových poznatkov týka-
júcich sa starostlivosti o ženu v obdo-
bí klimaktéria. Na podujatí odznelo 13 
prednášok, počas ktorých sa odborní-
ci snažili priblížili starostlivosť o ženu 
z rôznych aspektov a poukázali na dôle-
žité fakty, spojené s ukončením repro-
dukčného obdobia žien. 

Mária Kopáčiková, Eva Moraučíková

Seminár o kvalite života ženy 
v menopauzálnom období

Dňa 13. októbra sa na pôde Fakulty hu-
manitných štúdií UTB (Univerzita Tomáše 
Bati) v Zlíne konal 6. ročník medzinárod-
nej konferencie Rodina v zdraví a chorobe, 
ktorej spoluorganizátorom bola aj Fakulta 
zdravotníctva KU.

Ide o putovnú konferenciu, ktorá sa každo-
ročne koná na domovskej univerzite jed-

ného z hlavných organizátorov. Jej sied-
my ročník bude v poľskej Wrocławi a o dva 
roky bude miestom konania Ružomberok. 

V úvode pozdravili účastníkov dekani jed-
notlivých fakúlt, ktoré sa na podujatí po-
dieľali organizačne, menovite doc. Ing. 
Anežka Lengálová, PhD. (Fakulta humanit-
ních studií UTB v Zlíne, CZ), prof.  MUDr. 

Anna Lesňáková,  PhD. (Fakulta zdravot-
níctva Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku,  SK), prof. dr. hab. med. Jerzy Jaś-
kiewicz (Wydzial  Zdrowia i Nauk Medycz-
nych, Krakowska  Akademia  im. Frycza 
Modrzewskiego, PL) a dr. hab. Joanna 
Rosińczuk, prof. nadzw. (Wydzial Nauk 
o Zdrowiu, Wrocławsky Universytet Me-
dyczny, PL).

Počas trvania konferencie  odznelo približ-
ne 30 príspevkov domácich a zahraničných 
autorov, predovšetkým z oblasti nelekár-
skych zdravotníckych profesií,  ktoré ná-
sledne viedli k pomerne širokej diskusii. 
Viacerí autori využili možnosť prezentovať 
svoje skúsenosti a výsledky výskumu for-
mou posteru. 

Na záver si výhercovia tomboly mohli vy-
brať hodnotné odborné publikácie, ktoré 
venovalo vydavateľstvo Grada Publishing. 

Mária Lehotská

medzinárodná konferencia 
o rodine v zdraví a chorobe

Fakulta zdravotníctva KU sa aj  ten-
to  ro k  z a p oj i l a  d o  p roj e k t u  Sv i e č-
ka za nenarodené deti. Hlavnou myš-
lienkou kampane  je spojiť Spomien-
ku na všetkých verných zosnulých, kto-
rú slávime 2. novembra, so spomien-
kou na nenarodené deti, ktoré zomre-
li pri umelom alebo spontánnom potra-
te. Kampaň má tri dimenzie – duchov-
nú, vzdelávaciu a praktickú. „V modlit-
bách chceme pamätať na rodičov týchto 
detí a  aj na tých, čo vykonávajú alebo 
aktívne podporujú umelé potraty. Mi-
losrdenstvo, odpustenie a modlitba sú 

cesta, ktorá je symbolom duchovného 
rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešo-
vá, predsedníčka Fóra života n. f., kto-
ré projekt organizuje. Sprievodné osve-
tové aktivity sú spojené so šírením úcty 
k životu v každej jeho fáze – od poča-
tia až po prirodzenú smrť. „Momentom, 
ktorý spája duchovný rozmer kampa-
ne s praktickým, je symbolická sviečka, 
ktorú na pamiatku zomrelých nenaro-
dených detí môžeme zapáliť a umiest-
niť 2. novembra v oknách našich domo-
vov,“ hovorí koordinátor projektu Mar-
tin Gazdík. 

V snahe podporiť uvedené myšlienky 
a  aktivity Fóra života sa do akcie za-
pojili aj dobrovoľníčky Denisa Kuchar-
číková a Romana Kurajská, študentky 
tretieho ročníka bakalárskeho študij-
ného programu ošetrovateľstvo, kto-
ré v priestoroch FZ KU predajom sym-
bolických sviečok a rozdávaním propa-
gačných materiálov, priblížili pro-life 
problematiku zamestnancom  a študen-
tom fakulty.

Mária Lehotská

Sviečka za nenarodené deti

Verejná zbierka na podporu pro-li-
fe aktivít Fóra života sa of iciál-
ne začala 1. októbra 2016 a po-
tr vá do 31. marca 2017, prispieť 
môžete aj  priamo na číslo účtu 
SK2509000000005033357295.

K a m p a ň  j e  m o ž n é  p o d p o r i ť 
do 31. 12. 2016 tiež prostredníctvom 
darcovských SMS správ. Stačí poslať 
správu s textom DMS SVIECKA (DMS 
medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto 
správa je spoplatnená sumou 2€. 
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Rovnako ako v predchádzajúcom období 
aj v tomto roku sa Univerzitná knižnica KU 
uchádzala o podporu na akvizíciu knižnič-
ného fondu. Na rozdiel od predchádzajú-
ceho obdobia prešla agenda pamäťových 
inštitúcií z Ministerstva kultúra pod sprá-
vu Fondu na podporu umenia. Pod ná-
zvom projektu „Informačná podpora prio-
rít vedy, výskumu a vzdelávania nákupom 
odbornej literatúry podľa profilu štúdia na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bola 
žiadosť Univerzitnej knižnice podporená 
takmer v plnom rozsahu. Katolícka univer-
zita sa spolupodieľala 5 percentným spolu-
financovaním.

Cieľom projektu bola informačná podpo-
ra priorít vedy, výskumu a vzdelávania 
prostredníctvom akvizície odbornej litera-
túry, ktorá reflektuje profil študijných od-
borov na KU. Akvizícia študijnej a vedecko-
odbornej literatúry pre študentov, vedec-
ko-pedagogických a výskumných pracovní-
kov Katolíckej univerzity v Ružomberku je 
zameraná aj na revitalizáciu knižničného 
fondu podľa potreby doplnenia literatúry 
jednotlivých vedných odborov. Realizácia 
projektu prebieha od 1. 9. do 31. 12. 2016. 
Okrem nákupu samotných kníh počas pro-
jektu dochádza aj k ich spracovaniu a za-

radeniu do knižničného fondu Univerzitnej 
knižnice Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku. Prínosom projektu bude prostredníc-
tvom nákupu literatúry a doplnenia kniž-
ničného fondu podpora vzdelávania a prí-
prava študentov na uplatnenie sa v odbore 
a v neposlednom rade revitalizácia a dopl-
nenie knižničného fondu.

Časťou propagácie nových knižných titu-
lov je aj zverejnenie ich zoznamu na we-
bovej stránke Univerzitnej knižnice v sekcii 
"Prírastky vo fonde UK KU", tematické vý-
stavy z projektu zakúpených kníh v priebe-
hu roka a označenie kníh vlepením textu: 
"Kniha bola zakúpená z dotácie Fondu pre 
umenie." V knižnom fonde KU tak pribud-
ne z uvedenej dotácie 355 nových kníh.

Katarína Matušková

Fond pre umenie podporil 
akvizičnú činnosť Uk kU 

všetkými odbormi, ktoré KU ponúka. Prvý 
kontakt s priestormi knižnice, vyhľadáva-
nie v online katalógu a oboznámenie sa so 
službami, ktoré môžu počas svojho štúdia 
využívať, to boli najdôležitejšie body, kto-
rým sme sa počas informačného vzdeláva-
nia venovali. Nadstavbou k informačnému 
vzdelávaniu boli školenia k využívaniu jed-
notlivých databáz, ku ktorým má UK KU aj 
jednotlivé fakulty KU naďalej prístup vďa-
ka národným projektom EBSCO a NISPEZ. 
V spolupráci s dodávateľmi elektronických 
informačných zdrojoch sme pravidelne in-
formovali o webinároch a online škole-
niach pre všetkých užívateľov.

V letnom semestri máme opäť priprave-
nú bohatú ponuku sprievodných poduja-

tí (výstava výsledkov workshopu žurnalis-
tov z pamiatkovej rezervácie Unesco – Vl-
kolínec, výsledky mimoateliérového štúdia 
KVV PF pod názvom L.E.S, výstavu Židé v 
boji a odboji – v spolupráci s historickým 
ústavom Českej akadémie vied a pevne ve-
ríme, že aj ďalší ročník Týždňa kresťan-
skej kultúry a Týždňa slovenských knižníc. 
Bližšie informácie budete postupne zverej-
ňovať na našej FB a webovej stránke (uk.
ku.sk).

Katarína Matušková

V spolupráci so Súkromným etnografickým 
múzeum HUMNO a Záujmovým odborom 
regionalistiky Matice slovenskej  bola na 
konci septembra zrealizovaná výstava Slo-
venský ornament majstra Kostelníčka. 
Vernisáž sa konala za účasti zostavovateľ-
ky a zároveň aj kurátorky PhDr. Gabrie-
ly Čiasnohovej – Barlovej z Košíc. Otvore-
nie putovnej výstavy obohatili hudobným 
vstupom študenti Katedry hudby PF.  Jed-
notlivé veľkoplošné tabule obsahovali via-
ceré dokumenty, ktoré obsahovo navzá-
jom súviseli. Spoločným znakom bol pre-
dovšetkým autorský ornament. Katolícke 
a evanjelické modlitby, štátotvorné doku-
menty, série jubilejných pohľadníc k Sväto-
václavskému miléniu, slovenská ornamen-
tika vo výšivkách, hymny, osobnosti ako 
M. R. Štefánik a A. Hlinka, športové sláv-
nosti, úžitkové predmety. Všetky uvedené 
diela dokumentujú bohaté možnosti využi-
tia motívu slovenského ornamentu z dielne 
majstra Kostelníčka v slovenskej histórii.

Štefan Leonard Kostelníček (1900 – 1949) 
akademický maliar, ornamentalista, ob-
čianskym menom Štefan Kostelničák, zbe-
rateľ a maliar slovenských ornamentov stál 
na počiatku zrodu slovenskej ornamentiky. 
Organizoval predajné putovné výstavy svo-
jej ornamentálnej tvorby a založil sieť pre-
dajní suvenírov po celom Slovensku. Po-
čas svojho života spolupracoval s vydava-
teľstvami a nakladateľstvami po celom Slo-
vensku.

Ďalšia výstava v priestoroch UK KU niesla 
názov BB 25 ROKOV PO: ARCHITEKTÚ-

RA. V poradí už tretia výstava zameraná na 
architektúru  ukázala jej vývoj v ostatných 
25 rokoch na území Banskej Bystrice. For-
mou plnofarebných fotografických pane-
lov sa na nej odprezentovalo 25 architekto-
nických diel, ktoré zarezonovali v odbornej 
i laickej verejnosti a svojou kvalitou oboha-
tili architektonickú scénu. Spoločenský prí-
nos viacerých z nich bol v rámci Slovenska 
ocenený na architektonických prehliad-
kach a v odbornej tlači. Výstava vznikla pri 
príležitosti 17. Novembra 1989. Jej kuráto-
rom bol Ing. Igor Teplan.

Predposledným výstavných podujatím 
v zimnom semestri bola výstava Janky 
Srnkovej – Zázrak života. Okrem UK KU 
sa na nej spolupodieľali aj Literárny klub 
ružomberských spisovateľov. Súčasťou 
vernisáže bola aj prezentácia knihy Anto-
na Péteriho s ilustráciami Janky Srnkovej 
pod názvom Súkromný zemepis/Dozretý 
čas.  Autorka sa vo svojej tvorbe z posled-
ného obdobia venuje predovšetkým štruk-
turálnej maľbe a materiálovým obrazom. 
Signifikantným prvkom sa stáva centrál-
na kompozícia a využitie ručne vytvorené-
ho papiera s prímesou sušených kvetov, ka-
mienkov a nájdených prírodnín. Ženskosť 
tvorby podčiarkuje drobnokresba detail-
ných štruktúr čipiek, použitie písma a no-
tového záznamu ako dekoru. Ďalším dôle-
žitým prvkom je vrstvenie.

Janka Srnková vyštudovala estetiku a ang-
lický jazyk. Vzdelanie si doplnila z oblas-
ti filmu. V uvedenej oblasti istý čas aj pô-
sobila (členka komisie na Medzinárodnom 

filmovom festivale vo Freiburgu, filmový 
klub v Nitre, malé javiskové formy v Dol-
nom Kubíne). V súčasnosti sa  venuje úžit-
kovej grafike.

Študentské paralely – najlepšie výtvar-
né práce študentov zo štyroch univerzít. Aj 
takto by sme mohli charakterizovať posled-
nú výstavu zimného semestra. Pedagogic-
ká fakulta UMB v Banskej Bystrici, Pedago-
gická fakulta UK v Bratislave, Pedagogic-
ká fakulta UKF v Nitre a hosťujúca Pedago-
gická fakulta KU v Ružomberku pripravili 
mesačnú prehliadku tvorby študentov ka-
tedier výtvarnej výchovy. Počas uplynulých 
ročníkov, kedy boli práce uvedené ako vý-
sledky SVOČ – Študentskej vedeckej a od-
bornej činnosti vždy na inej z participujú-
cich univerzít, je ročník 2016 poňatý voľ-
nejšie. Aj napriek tomu, že sú si katedry 
navzájom konkurentmi, v predmetnej vý-
stave  ukázali vôľu formou vzájomného di-
alógu prezentovať všetko, čo vedia budú-
cim uchádzačom v rámci prípravy na peda-
gogickú dráhu učiteľa výtvarnej výchovy 
ponúknuť. Rozsahom bohatá výstava pre-
zentuje klasické výtvarné disciplíny – maľ-
bu, kresbu, fotografie, plastiku vo forme 
reliéfov, ale aj experimentálnu počítačovú 
grafiku či umenie inštalácie.

Okrem podujatí, ktorých hlavných orga-
nizátorom bola Univerzitná knižnica, sme 
v priestoroch realizovali niekoľko podujatí 
v spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou 
fakultou. Rovnako sme v zimnom semestri 
organizovali informačné vzdeláva-
nie pre študentov 1. ročníka naprieč 

UniverZitná knižnicA kU
priestor na stretávanie a diskusiu
V zimnom semestri akademického roka 2016/2017 priestor Univerzitnej knižnice KU opäť po-
núkol niekoľko sprievodných podujatí, ktoré podčiarkli informačnú a kultúrnu hodnotu akade-
mickej knižnice ako miesta vhodného na stretávanie a diskusiu. 
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VstupujemPosledný októbrový víkend sa 
v Spišskej Belej uskutočnil kurz Chodíme 
spolu ako ďalej. Lektormi kurzu boli man-
želia – absolventi KU: Martin a Anička Lo-
jekovci, Pavol a Mária Pješčákovci a iní.

Kurz prinášal dynamiku budovania vzťa-
hu, ktorý smeruje do prerastania sŕdc a ro-
zoberal nasledujúce témy: etapy, hranice 
a piliere vzťahu; využitie času počas cho-

denia, odpustenie a neodpustenie vo vzťa-
hu, skúšky vo vzťahu, čistota a manželstvo 
z Božej perspektívy. Prednášky boli dopl-
nené aktivitami a svedectvami. Na záver 
v spätnej väzbe účastníci vyjadrili, že im 
kurz pomohol uzatvoriť predchádzajúci 
vzťah, taktiež im pomohol dobre sa pripra-
viť do budúceho vzťahu.

o. Róbert Slotka

Pekný vzťah do manželstva

ktorým sme sa následne venovali a časom, 
keď sa nám všetky piesne uležali v hlave, 
nácviky už boli jednoduchšie. V júli sme 
logicky museli pritvrdiť, a tak sme sa stre-
tli už týždeň  pred začatím SDM a nacvi-
čovali sme každý deň. Ráno sme začína-
li o siedmej svätou omšou vo františkán-
skom kostole a po svätej omši sme sa pre-
sunuli do krakovskej filharmónie, kde sme 
nacvičovali už aj s orchestrom do nesko-
rého večera, niekedy aj do polnoci. Krát-
ku prestávku sme mali v deň príchodu Svä-
tého Otca, vtedy mal nácvik len orchester, 
ale počas SDM sme pokračovali generálny-
mi skúškami na Campus Misericordiae a na 
Bloniach. 

?Na akých podujatiach v rámci SDM ste 
vystúpili a aký bol váš repertoár? 

Zaujímavosťou je, že sme po prvýkrát ako 
zbor vystúpili dávno pred Svetovými dňa-
mi mládeže. Bolo to v apríli na sviatok sv. 
Stanislava, kedy sme počas svätej omše 
v Krakove boli oficiálne uvedení ako Zbor 
Svetových dní mládeže. Našou premiérou 
v rámci SDM bola otváracia svätá omša 
s kardinálom Dziwiszom, to bolo záro-
veň naše prvé vystúpenie pred kamerami. 
V rámci SDM sme spievali na každom kľú-
čovom podujatí so Svätým Otcom okrem 
krížovej cesty: bola to úvodná a závereč-
ná svätá omša, privítanie Svätého Otca 
na Bloniach, pobožnosť so Svätým Otcom 
a chválový koncert (Koncert uwielbienia).
Náš repertoár zahŕňal piesne v anglickom, 
poľskom, talianskom aj španielskom jazy-
ku. Na jednej strane to boli omšové piesne 
vrátane omše Jána Pavla II. (Misa Ioannis 
Pauli Secundi), ktorú pri príležitosti SDM 
v Krakove skomponoval Henryk Jan Botor. 
Okrem toho to boli piesne, ktoré sa spieva-
jú pri pravidelných stretnutiach mládeže v 
Poľsku. Mnohé piesne sme nacvičili výluč-
ne za účelom chválového koncertu. Jeho 
súčasťou bola aktuálna hymna svetových 
dní mládeže, ale aj staršie hymny, ako na-
príklad „Jesus Christ, you are my life“ a iné 
známe gospelové piesne ako „How great is 
our God“. Na koncerte s nami spievalo aj 

niekoľko známych osobností. Bola to na-
príklad sestra Cristina Scuccia, ktorá vy-
hrala taliansku súťaž The voice alebo Olga 
Szimanska, ktorá svojho času spolupraco-
vala s Piotrom Rubikom.

?Mal si možnosť osobne sa stretnúť so 
Svätým Otcom?

Očakávali sme, že sa so Svätým Otcom 
stretneme ako zbor, ale nepodarilo sa nám 
to. Pôvodne sa mal pápež František so zbo-
rom stretnúť po záverečnej svätej omši, ale 
nakoľko utrpel úraz v Čenstochovej, mal 
problém vyjsť po schodoch okolo oltára. 
Najbližšie som sa k Svätému Otcovi dostal 
v deň jeho príchodu do Krakova, keď sme 
ho čakali pred pápežským oknom (stáli 
sme tam približne od deviatej ráno do de-
viatej večer). Vtedy som stál v prvej rade, 
a tak papamobil prechádzal asi päť metrov 
odo mňa.

?Odhliadnuc od tvojich speváckych ak-
tivít, ako na teba zapôsobila atmosfé-

ra Svetových dní mládeže?
Takmer sa to nedá opísať slovami. Bolo to 
niečo nádherné. Zdalo sa mi, že sú tu ľu-
dia úplne iní, že sú lepší ako v realite. Stre-
tol som tam ľudí rôznych národností: Fran-
cúzov, Nemcov, Američanov, ale napríklad 
aj ľudí z Afganistanu a zo všetkých sálala 
láska a radosť. Naopak, ak sa pozrieme do 
médií, nič také tam nevidíme. Akoby nám 
médiá programovo vnucovali nenávisť 
k iným národnostiam. 

?Svetové dni mládeže si prežil trochu 
inak ako bežný účastník – prežil si ich 

pracovne. V čom to bolo iné? 
Bolo to hlavne veľmi vyčerpávajúce. Všet-
ky tie skúšky a výkony, ktoré sme museli 
podať, boli veľmi náročné. Myslím, že sme 
atmosféru SDM vnímali inak ako účast-
níci, ktorí tam nemali žiadne povinnos-
ti. Boli sme tam hlavne za účelom spevu, 
a tak hoci sme si to veľmi chceli užiť ako 
pútnici, nie vždy sa nám to darilo. Ne-
mohli sme sa vôbec zúčastňovať na pred-
náškach a katechézach, vlastne sme sa do-

stali len na tie podujatia, ktorých súčas-
ťou bol spev, pretože všetok voľný čas sme 
trávili na generálkach. Je pravdou, že ma 
spev v zbore tak trochu ukrátil o duchov-
né prežívanie SDM, keby sa však čisto teo-
reticky v budúcnosti naskytla podobná prí-
ležitosť, určite by som do toho išiel znova. 
Ľudia, ktorých som v zbore spoznal, zážit-
ky, ktoré som s nimi prežil, naša vzájomná 
súdržnosť, to všetko jednoznačne vyvážilo 
prípadné duchovné straty. Myslím, že tých 
istých ľudí by som ako bežný účastník ne-
stretol a nenašiel by som si ani toľkých ka-
marátov.

?Pretrvali vaše priateľstvá a kontakty 
aj po skončení SDM?

Áno, dokonca ešte stále vystupujeme ako 
zbor, aj keď už nie v kompletnej zostave. 
Len pred pár týždňami sme mali vlastný 
koncert na hudobnom festivale v Tarnove 
a čaká nás repríza Koncertu uwielbienia 
v Krakove, ktorý bude naživo vysielaný aj 
v TV Polonia. Máme ambíciu spolu spievať 
aj naďalej, dokonca aj dirigenti sa vyjad-
rili, že by s nami chceli ďalej spolupraco-
vať, bez ohľadu na našu konečnú zostavu. 
Samozrejme, naše kamarátstva sa neob-
medzujú len na spevácke aktivity, veď už 
počas SDM sme spolu trávili čas aj mimo 
skúšok a vystúpení. A tak máme za sebou 
aj menej formálne stretnutia, ako naprí-
klad trojdňové stretnutie vo Swientej Lip-
ke, v rodnej obci jedného z našich členov, 
na ktorom som sa, žiaľ, nemohol zúčastniť. 
Aj keď sa zdá, že to bude veľmi kompliko-
vané, mojou veľkou túžbou je pozvať ostat-
ných členov zboru na Slovensko. Pevne dú-
fam, že sa mi to napriek všetkým kompliká-
ciám nakoniec podarí. 

Matej Stachera je študentom 3. ročníka na 
Katolíckej univerzite, študuje učiteľstvo 
hudobného umenia a spev. Je členom uni-
verzitného speváckeho zboru Benedictus a 
spieva aj v Schole Cantorum KU.

Slavomíra Matlová? Ako si sa dostal do Zboru Svetových 
dní mládeže?

Už od začiatku som sa chcel na SDM pri-
hlásiť ako dobrovoľník, nemal som však 
žiaden konkrétny plán. Ako som si tak pre-
zeral stránku Svetových dní mládeže, na-
trafil som na oznam: „Hľadáme spevákov 
do zboru“. A tak som si pomyslel – prečo to 
neskúsiť? Poľsko predsa nie je až tak ďale-
ko. A tak som do Krakova poslal prihlášku. 
Preskúšanie sa konalo v dvoch termínoch, 
mne však chvíľu trvalo, kým sa mi s Kra-
kovom podarilo spojiť, preto som sa dostal 
až na druhý termín. Súčasťou základných 
podmienok bola príprava vlastnej sklad-
by (teda skladby, ktorú som už niekedy 
v minulosti spieval) a nevyhnutnosť ovlá-
dania spevu z nôt. Skúšajúcim bol kňaz, 

ktorý mal na starosti liturgickú hudbu a 
okrem povinnej speváckej časti preskúša-
nie obsahovalo aj osobný rozhovor. Oznam 
o úspešnom prijatí som nakoniec dostal až 
týždeň pred prvým nácvikom.

?Aké bolo konečné zloženie zboru? Ako 
je možné, že si sa sem dostal ako jedi-

ný zo Slovenska?
Do Zboru SDM som sa hlásil sám za seba a 
nemám celkom prehľad o tom, kto sa hlásil 
okrem mňa a či medzi neúspešnými uchá-
dzačmi neboli náhodou aj Slováci. Koneč-
né zloženie zboru tvorili hlavne Poliaci ale-
bo ľudia zo zahraničia, ktorí v Krakove štu-
dovali alebo bývali. Bola tam napríklad 
študentka z Kazachstanu, potom Ameri-
čanka, ktorá v Krakove učí angličtinu, tiež 

dvaja Francúzi, ktorí majú v Poľsku rodinu. 
Takže som bol vlastne jediný, koho s Kra-
kovom okrem zboru nič nespájalo. Zbor 
bol rozdelený do štyroch hlasov a spieva-
li v ňom muži aj ženy, všetko mladí ľudia 
medzi 20 a 35, čo bolo naše oficiálne veko-
vé obmedzenie.

?Ako prebiehali samotné nácviky?
V čase od februára do júla sme sa stre-

távali raz za mesiac, vždy na jeden víkend. 
V tomto období nácviky prebiehali v Kra-
kove - Lagievniky v Aule Jána Pavla II. 
Mali sme štyroch dirigentov, pričom kaž-
dý s nami nacvičoval iné skladby a jednot-
liví dirigenti sa počas našich stretnutí pra-
videlne striedali. Priamo na každej 
skúške sme dostali asi desať piesní, 
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Na tohtoročných svetových dňoch mládeže v krakove sa už tradične nezúčast-
nili len pútnici, ale aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí sDM trávili nie len duchov-
ne, ale aj pracovne. Dobrovoľníkom na sDM bol aj Matej stachera, študent pe-
dagogickej fakulty ku, ktorý sa ako jediný slovák stal súčasťou tristočlenného 
medzinárodného speváckeho zboru. položili sme mu pár otázok.



MATeJ sTAcHerA:
nAŠA SúDržnOSť vyvážiLA 
vŠetky DUcHOvné StrAty
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3. október 
Verbum – Vydavateľstvo KU a 
Verbum – Časopis pre kresťanskú 
kultúru zorganizovali v priesto-
roch Rektorátu KU konferenciu 
pod názvom Kresťanská kultúra 
na Slovensku. Sedemdesiat ro-
kov Verbumu. Záštitu nad konfe-
renciou prevzal Mons. František 
Rábek a MUDr. Anna Záborská. 
Podujatie sa uskutočnilo aj za 
účasti slovenských kresťanských 
médií a vydavateľstiev. 

4. október
Intelektuálno-formačná aktivita 
Hosť na KU začala v novom aka-
demickom roku svoj ďalší roč-
ník. V tradične netradičnom čase 
o 16:16 hod. v Univerzitnej kniž-
nici KU sme privítali priamych 
účastníkov Svetových dní mlá-
deže (SDM).  Priblížili nám tému 
Odkaz SDM Krakov.

7. október
Slovenská komora sociálnych 
pracovníkov a asistentov sociál-
nej práce v spolupráci s Minister-
stvom práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR a KU zorganizovala prvý 
ročník národného kongresu pod 
názvom Atribúty sociálnej práce 
v novom miléniu. Na kongrese sa 
zišlo 150 odborníkov. 

11. október
V rámci aktivity Hosť na KU sr.  
M. Clareta Fečová z Kongregácie 
sestier Matky Božieho Milosrden-
stva rozprávala na tému: Zachrá-
není láskou - o tajomstve Božieho 
milosrdenstva očami sv. Faustíny. 

október

kronika
posledných 
mesiacov

12. október
Na 85. plenárnom zasadnu-
tí Konferencie biskupov Sloven-
ska v Smižanoch vystúpil aj rek-
tor KU. Zhromaždených biskupov 
informoval o aktuálnej situácii na 
KU a o plnení ekonomických a 
akademických ukazovateľov. 

13. október
V Bratislave sa uskutočnil poh-
reb Michala Kováča, prvého pre-
zidenta v dejinách samostatnej 
Slovenskej republiky. Katolícku 
univerzitu na pohrebe zastupoval 
rektor Mons. prof. Jozef Jarab. 

14. október 
Katolícku univerzitu navštívala 
komisia Akreditačnej komisie ve-
dená jej predsedom prof. Ing. Ľu-
bor Fišera, DrSc. Cieľom návšte-
vy bolo overenie opatrení, kto-
ré prijalo vedenie a fakulty, aby 
KU bola naďalej začlenená medzi 
univerzitné vysoké školy. 

Pod záštitou rektora KU prof. 
ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. a spiš-
ského diecézneho biskupa Mons. 
ThDr. Štefana Sečku, PhD. sa 
v Aule sv. Jána Pavla II. PF KU 
uskutočnila celoslovenská kon-
ferencia s medzinárodnou účas-
ťou pod názvom: Multidiscipli-
nárny prístup k sociálno-zdravot-
nej starostlivosti o človeka. Hlav-
ným organizátorom bola Spišská 
katolícka charita. 

17. október
Kolégium KU zorganizovalo prvú 
z novej série študentských konfe-
rencií, počas ktorých budú štu-
denti prednášať zo svojich študij-
ných odborov. Cieľom je pomôcť 
študentom prekonať strach z ve-
rejného prezentovania, predná-
šať pred publikom študentov a 
získať spätnú väzbu. 

18. október
V rámci aktivity Hosť na KU Mgr. 
Jaroslav Chanas rozprával na 
tému: Dobrá príprava do man-
želstva. 

20. október
Vo Veľkej dvorane Kultúrneho 
domu Andreja Hlinku v Ružom-
berku sa uskutočnila Beánia KU – 
Študentský ples. Cieľom bolo pri-
praviť kultúrne podujatie a bu-
dovať priateľské vzťahy medzi 
členmi univerzitného spoločen-
stva. Účastníkov čakal slávnost-
ný a kultúrny program, ktorý pri-
pravili študenti KU a ich hostia v 
spoločenskom oblečení.

21. – 24. október
Prof. František Trstenský, prorek-
tor pre zahraničné vzťahy KU, sa 
ako člen predsedníctva Federácie 
katolíckych univerzít Európy zú-
častnil jej zasadnutia v sídle Uni-
versity of Namur v Belgicku. 

25. október
V priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU prebehla v priamom pre-
nose online prednáška nositeľky 
Pulitzerovej ceny na tému: Ako 
písať o svete, ktorý sa celý mení? 
Deborah Nelson hovorila o tom, 
ako rozpoznať politiky a postoje, 
ktoré ďalej zhoršujú situáciu kli-
matických zmien. 

V rámci aktivity Hosť na KU Ma-
rián Bystričan hovoril o svojej 
skúsenosti trénera a rozhodcu 
na paraolympiádach. Keďže do-
teraz navštívil viac ako 70 krajín, 
rozprával nielen o svojej láske 
k športu, ale aj o zážitkoch z ces-
tovania.

3. november
V Kostole sv. Rodiny v Ružomber-
ku – Rybárpoli rektor KU Mons. 
prof. Jozef Jarab slúžil zádušnú 
sv. omšu za zosnulých pedagógov 
a študentov KU. Zvlášť sv. omša 
bola obetovaná aj za nedávno zo-
snulých rektorov KU  prof. Zasę-
pu a prof. Ďurčeka. 

KU hostila zasadnutie Rady mi-
nistra školstva, vedy, výskumu a 
športu SR na podporu štúdia štu-
dentov so špecifickými potreba-
mi. Rada pôsobí ako osobitný po-

november

Dňa 3. novembra sa na pôde KU uskutočnilo 
zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky na pod-
poru štúdia študentov so špecifickými potre-
bami. Rada pôsobí ako osobitný poradný or-
gán pri sekcii vysokých škôl.

Jedným z členov, ktorých vymenúva minister, 
je aj Mgr. Katarína Markovičová, PhD., univer-
zitná koordinátorka pre študentov so špecific-
kými potrebami na KU. Koordinátorka pôsobí 
v Rade ministra druhé funkčné obdobie a za-
stupuje vysoké školy. 

Rada pôsobí za účelom zabezpečenia syste-
matického prístupu k problematike štúdia 
študentov so špecifickými potrebami na vyso-
kých školách a vytvorenia platformy na spo-
luprácu medzi ministerstvom, vysokými ško-
lami a neziskovými organizáciami. Doteraz 
sa zasadnutia konali striedavo na dvoch špe-
ciálnych pedagogických pracoviskách na pod-
poru štúdia študentov so špecifickými potre-
bami, ktoré sú ustanovené v zákone ako me-
todické, znalostné a koordinačné centrá. 
Na podnet generálneho riaditeľa Sekcie vyso-
kých škôl Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý je pred-
sedom Rady, sa zasadnutie po prvýkrát usku-

točnilo na pôde ďalšieho podporného praco-
viska, a to práve na Katolíckej univerzite.

Rokovanie otvoril prof. Jozef Jarab, rektor 
KU. Po oficiálnom rokovaní, ktoré sa veno-
valo bodom, ako napr. prieskum podmienok 
štúdia a prístupnosti akademického prostre-
dia pre študentov na  vysokých školách SR 
a Národný akčný plán, nasledovala prehliad-
ka priestorov Poradenského centra KU a slu-
žieb poskytovaných študentom so špecifický-
mi potrebami.
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Zasadnutie rady ministra 
na podporu študentov 
so špeciálnymi potrebami

O StArOStLivOSti O náŠ 
SPOLOČnÝ DOmOv
Marceliano Arranz Rodrigo sa narodil v roku 1943. Je katolícky kňaz a člen rehole Augustiniánov. V rokoch 1963 až 1967 
získal licenciát z teológie na Lateránskej univerzite v Ríme a doktorát z filozofie na Univerzite vo švajčiarskom Fribourgu. 
V rokoch 1974 až 2013 pracoval na Katedre prírodnej filozofie a histórie filozofie na Pápežskej univerzite v španielskej 
Salamanke. V rokoch 2002 až 2011 bol rektorom tejto univerzity. V súčasnosti je rektorom univerzity Real Centro Uni-
versitario Escorial-Maria Christina, ktorú vedú práve Augustiniáni. Časopisu Kuriér poskytol svoj krátky príspevok, kto-
rý predniesol na Generálnom zhromaždení Federácie katolíckych univerzít v Salamanke v dňoch 26. až 28. mája 2016.

Ešte pred niekoľkými desaťročiami bol skoro 
každý presvedčený o tom, že vedecký a techno-
logický pokrok prinesie prosperitu celému ľud-
stvu. V súčasnosti však narastá počet tých, kto-
rí už prestali veriť takýmto „proroctvám“. Ba do-
konca stále viac pribúdajú medzi samotnými 
vedcami takí, ktorí vedeckému pokroku nedôve-
rujú. Nielen preto, že sa nenaplnili očakávania, 
ale najmä z toho dôvodu, že si uvedomili nebez-
pečenstvo desivých dôsledkov, ktoré nekontrolo-
vaný vedecko-technický pokrok môže priniesť.

Poznanie samo o sebe nie je ani dobré ani zlé. 
Poznanie začína skôr a stojí nad dobrom a zlom. 
V bode 102 pápežskej encykliky Laudato si je jas-
ne zdôraznené, že výskum a technický pokrok 
nie sú samé o sebe zlé, lebo sú zakorenené v túž-
be poznať to, čo Boh vložil do ľudského srdca. 
„Veda a technológia sú obdivuhodným produk-
tom ľudskej kreativity, ktorá je Božím darom.“ 
(bod 102) Tieto prostriedky môžu priniesť veľa 
dobra pre ľudstvo. Mravnosť poznania závisí na 
spôsobe, akým poznanie používame.

Rastúca nedôvera vo vedecký výskum je zalo-
žená na obrovskej moci, ktorú ľudstvu poskytu-
je. Prispela k tomu aj bolestná skúsenosť, ktorá 

nás učí, že ľudia zneužili mnohé objavy k tomu, 
aby ovládli iných. Vymenujem produkty od kole-
sa cez meď, železo, pušný prach, dynamit až po 
nukleárnu energiu. Táto veľká moc sa koncen-
trovala do rúk malého počtu ľudí. Nikdy pred-
tým v dejinách sveta nemalo tak málo ľudí takú 
veľkú moc, ako to vidíme dnes.

Táto situácia sa nezmení hneď, lebo kritériá, 
podľa ktorých sa uskutočňuje vedecký a tech-
nický výskum, prináša prospech len úzkej skupi-
ne ľudí, ktorí majú moc. To, čo ponúkajú vlády a 
veľké hospodárske spoločnosti, nie je bezpečné 
pre ľudstvo, ani ohľaduplné pre životné prostre-
die, ale navodzuje to  dojem, že len týmto spô-
sobom dosiahnu okamžitú politickú moc a väč-
ší ekonomický zisk.

Mohlo by sa zdať, že všetko toto je spôsobené iba 
akousi profesionálnou deformáciou. Avšak pá-
pež vo svojej encyklike uvádza, že našim skutoč-
ným problémom sú chýbajúce spoločne zdieľané 
etické základy. Boli časy, keď stanovenie dobra a  
zla nezáviselo na názore úzkej skupiny alebo jed-
notlivcov, ale na vonkajších normách, ktoré boli 
dané ľudstvu zhora. Odkedy ľudstvo povýšilo 
seba za jedinú oprávnenú inštitúciu určovať pra-

vidlá, odkedy dobro a zlo je vždy relatívne a zále-
ží na rozhodnutí najvplyvnejších sociálnych sku-
pín, odvtedy sa už viac nepovažuje za politicky 
korektné brániť existenciu morálnych ideálov.

Preto vás pozývam, aby sme premeditovali jeden 
z najdôležitejších textov encykliky pápeža Fran-
tiška: „Aj spoločenské prostredie má svoje zrane-
nia. Všetky sú však v konečnom dôsledku spôso-
bené tým istým zlom, teda myšlienkou, že nee-
xistujú nepopierateľné pravdy, ktoré riadia náš 
život, a teda ľudská sloboda nemá hranice... Plyt-
vanie stvorením začína tam, kde neuznávame 
nad sebou žiadnu vyššiu inštanciu, ale vidíme 
iba seba.“ (bod 6)

Zmena je možná vtedy, ak princípy, na ktorých 
stojí starostlivosť o náš spoločný domov a rozvoj 
ľudstva, budeme spoločne zdieľať. Napríklad ak 
budeme hľadieť na každú ľudskú bytosť  ako na 
obraz Absolútna. Alebo ak budeme dejiny sveta 
vnímať ako postupnú realizáciu projektu Lásky. 
Alebo ak uznáme existenciu transcendentného 
Boha, Cesty, ktorá v sebe zahŕňa každý poriadok 
a je najvyššou Láskou, ktorá všetko a všetkých 
objíma.
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1. december
Správna rada KU sa na svojom 
zasadnutí prerokovala a schválila 
rozpočet KU na rok 2016, zaobe-
rala sa analýzou nákladov a vý-
nosov na KU k 30. 9. 2016 a vy-
hliadkovým plánom na rok 2017. 
Prerokovala aj stav a splácanie 
úveru.  

6. december
Na PF KU sa uskutočnili voľ-
by kandidáta na funkciu deka-
na. Navrhnutí boli dvaja kandi-
dáti: PaedDr. Peter Krška, PhD. 
a doc. PaedDr. Katarína Žilková, 
PhD. V tajnej voľbe Akademic-
ký senát PF KU zvolil za kandidá-
ta na dekana PaedDr. Petra Krš-
ku, PhD., keď získal 19 z celkové-
ho počtu 30 prítomných členov 
senátu. Voľbu ešte musí potvr-
diť Veľký kancelár KU Mons. Ber-
nard Bober. 

V budove Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici sa uskutočnilo 
národné stretnutie prorektorov 
pre zahraničné vzťahy. KU zastu-
poval prorektor prof. František 
Trstenský. Stretnutie je platfor-
mou pre výmenu skúseností vy-
sokých škôl v oblasti internacio-
nalizácie a pre stimulovanie po-
zitívnych zmien systému vysoké-
ho školstva v tejto oblasti.

7. december
AS KU zvolil za nového predse-
du AS KU Mgr. Miroslava Huťku, 
PhD. V tajnom hlasovaní získal 
dôveru všetkých 16 prítomných 
členov AS KU. Vo funkcii nahradí 
PhDr. Ľudmilu Krajčírikovú, PhD. 
keď za jej odvolanie hlasovalo 14 
zo 16 prítomných členov AS KU.

december

radný orgán pri sekcii vysokých 
škôl. Jedným z členov, ktorých 
vymenúva minister, je aj Mgr. Ka-
tarína Markovičová, PhD., uni-
verzitná koordinátorka pre štu-
dentov so špecifickými potreba-
mi na KU. 

4. november
Teologická fakulta KU a Arcibis-
kupský úrad v Košiciach zorga-
nizovali konferenciu pri príleži-
tosti 105-tich rokov od narode-
nia a 40-tich rokov od smrti kňa-
za, básnika a prekladateľa Jána 
Šveca Slavkoviana. V ten istý 
deň bola aj odpustová sv. omša 
pri príležitosti patróna Kňazské-
ho seminára v Košiciach sv. Ka-
rola Boromejského, na ktorej sa 
zúčastnil aj rektor KU prof. Jozef 
Jarab a prorektor prof. František 
Trstenský.

7. – 8. november 
Vo Výstavnej sieni Rektorátu 
KU sa uskutočnila konferencia 
o Msgr. Štefanovi Náhalkovi, za-
kladateľovi Slovenského ústavu 
svätých Cyrila a Metoda v Ríme. 
Hlavným organizátorom bola 
Rada pre históriu pri Konferencii 
biskupov Slovenska v spolupráci 
s KU. Konferencia sa konala pri 
príležitosti 100. výročia jeho na-
rodenia (1916 – 1975). 

V konferenčnej miestnosti Uni-
verzitnej knižnice KU sa uskutoč-
nilo literárne podujatie, v rámci 
ktorého vystúpia básnici zo Slo-
venska, Škótska, Macedónska a 
Slovinska: Bogomil Ďuzel (Ma-
cedonia), Iztok Osojnik (Slovin-
sko), Nick Brooks (Škótsko), Ju-
raj Briškár, Ján Gavura a Marián 
Milčák (Slovensko). 

8. november
V rámci aktivity Hosť na KU Mgr. 
Pavol Hudák hovoril o partner-
ských vzťahoch. 

Akademický senát KU (AS KU) 
na svojom zasadnutí schválil Me-
todický postup pri habilitačnom 
a inauguračnom konaní. Schvá-
lil aj zvolenie PhDr. Evy Morau-
číkovej, PhD. za podpredsedníč-
ku AS KU. 

9. november
Pri slávnostnej sv. omši v Kated-
rále sv. Martina v Spišskej Kapi-
tule – Spišskom Podhradí ohlá-
sil spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka za účasti asi 290 
kňazov Jubilejný rok sv. Martina. 
Potrvá od 11.11. 2016 do 11.11. 
2017. V rámci celodiecézneho 
stretnutia sa kňazom prihovo-
ril biblista prof. František Trsten-
ský, prorektor KU, ktorý ponúkol 
niektoré duchovné impulzy zo ži-
vota sv. Martina. 

10. – 11. november
Fakulta zdravotníctva KU usku-
točnila 11. ročník medzinárod-
nej konferencie Ružomberské 
zdravotnícke dni s cieľom podu-
jatia  vymeniť si skúseností v apli-
kácii najnovších  vedeckých po-
znatkov v zdravotníctve. Odbor-
ný program prebiehal v sekciách 
venovaným medicínskym vedám, 
jednotlivým nelekárskym zdra-
votníckym odborom a bioetike. 

12. november
V Aule sv. Jána Pavla II. v priesto-
roch PF sa uskutočnila konfe-
rencia Etické a morálne aspekty 
v povolaní farmaceuta. Organi-
zátorom bola Rada pre pastorá-
ciu v zdravotníctve KBS v spolu-
práci so Slovenskou lekárnickou 
komorou.

15. november
V univerzitnej Kaplnke sv. Alber-
ta v priestoroch PF KU sa slávi-
la odpustová slávnosť jej patró-
na. Za účasti študentov a zamest-
nancov bol hlavným celebran-
tom ICLic. Dušan Škrabek, riadi-
teľ vnútornej správy KU. 

V rámci aktivity Hosť na KU spiš-
ský diecézny biskup Mons. Štefan 
Sečka hovoril o o projektoch Slo-
venskej katolíckej charity.  

16. november
Zádušnou sv. omšou v Univer-
zitnej kaplnke sv. Alberta si aka-
demická obec KU pripomenu-
la nedožité 80. narodeniny doc. 
Imricha Vaška (8.11.1936 – 
9.2.2010), spoluzakladateľa KU 
a bývalého dekana FF KU. 

22. november
Na pozvanie KBS sa rektor KU 
Mons. prof. Jozef Jarab a prorek-
tor KU prof. František Trstenský 
zúčastnili v Bratislave kolokvia 
na tému Nové podoby chudoby, 
príčiny a východiská. 

V rámci aktivity Hosť na KU 
SSDr. Blažej Štrba, PhD. hovoril 
o téme „zmiluj sa“ v starozákon-
ných žalmoch.  

25. november
Na miestnom cintoríne v Ružom-
berku uložili ostatky prof. Jozefa 
Ďurčeka, v poradí druhého rek-
tora KU v rokoch 2001 – 2004. 
Prof. Ďurček zomrel 21. septem-
bra v Bratislave. 

28. november – 2. december
V Ríme sa uskutočnila Konferen-
cia o pastoračnej starostlivosti 
zahraničných študentov. Organi-
zátorom bola Pápežská rada pre 
migrantov a cestujúcich. KU za-
stupoval prorektor prof. Franti-
šek Trstenský a študent FF Fran-
tišek Bartek. Účastníkov prijal 
na audiencii vo Vatikáne pápež 
František. 

29. november
V rámci aktivity Hosť na KU ho-
voril PaedDr.  Milan Majerský, 
primátor mesta Levoča, o vzťahu 
medzi vierou a politikou. 

30. november
UPaC zorganizovalo vo svojich 
priestoroch na PF KU už tradičnú 
Adventnú kvapku krvi.




