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Poľský sociológ židovského pôvodu Zyg-
munt Bauman (1925 – 2017) vo svojom 
diele Úvahy o posmodernej dobe uvá-
dza, že najvýraznejšou črtou súčasného 
človeka je jeho „epizodickosť“, v ktorej 
nejestvuje zjednocujúci trvalý cieľ, ale 
život sa skladá akoby z nesúrodých ved-
ľa seba stojacich epizód. Bauman pou-
žíva prirovnanie k televíznym seriálom, 
v ktorom každá epizóda je do istej mie-
ry samostatná. Nezanecháva dôsledky, 
ale ďalším epizódam dovoľuje, aby začí-
nali od začiatku. Tým dochádza k tomu, 
že každý stav je dočasný. Charakteristi-
kou „epizodickosti“ je prechodnosť, do-
časnosť, provizórnosť každého postave-
nia a úlohy. Prejavuje sa to v práci zme-
nou zamestnaní, ale najmä vo vzťahoch, 
v ktorých sa taktiež počíta z ich dočas-
nosťou. Došlo k rozpadu životného pro-
jektu človeka na množstvo samostatných 
krátkych dielov mexických nekonečných 
telenoviel. Sme spoločnosťou krátkodo-
bej módy. 

Filozof Bauman pripomína, že riešením 
je chápať život ako púť. To je možné iba 
v usporiadanom svete, tzn. v spoločnos-
ti s pevnou štruktúrou, ktorá nepodlie-
ha zmenám v závislosti od toho, ako si 
daný jednotlivec zostaví svoj plán. Pu-
tovanie vždy predpokladá slobodu, ale 
táto sloboda vychádza z dobrého pozna-
nia toho, čo je nutné a vzťahom medzi 
skutkom a jeho dôsledkom. Úlohou uni-
verzity je poukazovať na zmysel života, 
učiť mladých ľudí zodpovednosti, tzn. že 
jestvuje vzťah medzi rozhodnutím a jeho 
dôsledkami. Je našou úlohou objavovať 
pevnú štruktúru v našom živote.

prof. František Trstenský
prorektor KU, šéfredaktor
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Vianoce
patria Všetkým ľuďom
Príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ctená akademická obec
Katolíckej univerzity!

Každé Vianoce nás Evanjelium, tá prvotná 
správa „milosti a spásy“ pre ľudstvo i kaž-
dého z nás, pozýva „objať a prijať toto Die-
ťa z jasieľ“. Aj pre tohoročný „zázrak poko-
ja a lásky v nás“ je potrebné sa stíšiť, ob-
jať a prijať.

Kto je ukrytý za týmto „Dieťaťom z jasieľ“? 
Každý, ktorého sa dotknú ľudské ramená 
po tieto dni: či už to budú ramená rodičov-
skej lásky objímajúcej svoje deti v teple do-
mova, či ruky detí, čo radostne vletia do 
náručia rodičov uštedriac im na tvár bozk 
vďaky, či ďakovný pohľad na ruky našich 
najbližších doma alebo to budú duchovné 
ramená, ktorými cez dar našej obety bude-
me v tieto dni pomáhať iným v ich hmotnej 
i duchovnej biede...

Je dobré si v tieto Vianoce túto silu objíma-
júcich a prijímajúcich ramien nášho života 
tak silno uvedomiť. Vianoce patria všetkým 
ľuďom, lebo Ježiš je „tvár a ruky zachraňu-
júceho Boha“. V skromnom betlehemskom 

príbytku ho stretlo iba málo ľudí, ale on 
prišiel pre všetkých: židov i pohanov, bo-
hatých a chudobných, blízkych i vzdiale-
ných, veriacich i neveriacich, slovom – pre 
všetkých. Jeho pokoj, dobro, láska, milosť 
a požehnanie je z Božej vôle určená každé-
mu človeku. Vianoce nás žiadajú, aby sme 
prijali všetky tieto dary, aby naše životy 
boli nimi obohatené. 

Spoznajme nanovo túto pravdu Vianoc, 
buďme schopní ju prijať a realizovať! A to 
aj pre povinnosť, ktorá nám ostane i pre 
dni budúceho času a priestoru života v no-
vom roku 2018, aby sme svoje ramená 
nikdy nezatvorili pre prijatie, pre mnohé 
prijatia seba samých v mnohotvárnych si-
tuáciách nášho života, aby sme prijali dru-
hých takých, akí sú, a sú prosbou, aby aj 
nás tí druhí prijali takých, aký sme.

Zrejme nikdy nepochopíme plnosť tajom-
stva Vianoc, ten úžasný rozmer Božej lá-
sky, ktorý je predmetom našej každodennej 
viery, keď vyznávame že „On pre nás ľudí 
a pre našu spásu zostúpil z nebies a stal sa 
človekom“, ale poprajme si snahu pochopiť 

aspoň niečo z tej veľkej pravdy o našej spá-
se, o našej ceste s Ježišom: Pravdou, Ces-
tou i Životom, a rovnako o daroch potreb-
ných pre náš pozemský život: o láske, dob-
re, pokoji... a vždy, keď nám v živote bude 
všelijako, položme dôraz na ten vianočný 
priestor súradníc hodnôt a isto nám to veľ-
mi pomôže správne sa zorientovať.

V Evangelii gaudium povzbudzuje nás Sv. 
Otec František: Pravý misionár nikdy ne-
prestáva byť Ježišovým učeníkom...vie, 
že Ježiš kráča s ním, hovorí s ním, dýcha 
s ním, pracuje s ním... Objaviť jeho prítom-
nosť v našom srdci… Ak nie, potom strá-
came nadšenie a istotu v tom, čo podáva-
me druhým,...a chýba nám sila a presvedči-
vosť! A ten, kto nie je presvedčený, nadše-
ný, istý a zamilovaný, nepresvedčí nikoho!

Aj naše Vianoce majú byť intenzívnou a po-
tešujúcou skúsenosťou Ducha, povzbudzu-
júcim stretnutím sa zo Slovom a stálym 
prameňom obnovy a rastu!

 p
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A to aj preto, že reálne sú tieto dni:
• pripomienkou jeho betlehemského naro-
denia pred dvetisíc rokmi, 
• povzbudením, že každý z nás je pred-
sa len viac ako len nečinný svedok vstu-
pu Boha do dejín. Ježiš nás pozýva aktívne 
hľadať "Božie kráľovstvo a jeho spravodli-
vosť" a naplniť najdôležitejšie naše posla-
nie na tejto zemi: toto „denné „hľadanie“ 
premieňať na svedectvo!  
• ale hlavne: sú občerstvením našej viery 
v jeho slávny príchod na konci vekov.

Mali by v nás prehĺbiť, čo napísal Max Ka-
šparu: „Božia láska sa líši od ľudskej okrem 
iného aj jedným písmenom: Ľudia často 
milujú „až po...“, Boh miluje „už!“ Aj tie-
to Vianoce sú Božím „už“! – teraz ťa mi-
lujem!“ 

Prajem vám Vianoce pokojné a požehna-
né v tom zmysle, že budú naplnené naším 
presvedčením i odvahou, že je potrebné 
uprostred dnešného sveta žiť naplno svoje 
človečenstvo i kresťanstvo ako život s Ježi-
šom, lebo iba vtedy sú v nás Vianoce stá-

lej Božej prítomnosti, ako o tom spievame 
v hymne Vianoc: „...Božský rozsieva v jas-
ličkách tam, bije záchrana hodina nám, 
v tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško – Láska, 
Boh, Syn!  

Vám všetkým, mojim blízkym, chcem 
zo srdca popriať bohatú účasť na vianoč-
nom zázraku obdarovania hodnotou našej 
spásy, ktorým je Ježiš sám, ale rovnako aj 
dobrom, pokojom, novým rozmerom Božej 
milosti a požehnania, ale aj ľudskosti a lá-
sky. Rovnako vám ďakujem za vašu lásku 
a každú službu na akademickej pôde našej 
Katolíckej univerzity. Snažil som sa ju den-
ne splácať svojou modlitbou a spomienkou 
na vás všetkých.

A do dní nového roku 2018, ktorý je pred 
nami, Vám vinšujem veľa Božieho požeh-
nania a Jeho pomoci, rovnako životného 
optimizmu, potrebný dar zdravia, spokoj-
nosti uprostred vašich rodín a veľa oboha-
cujúcich stretnutí, z ktorých odchádzame 
bohatší. 

Moji terajší kňazskí spolubratia dlhé roky 
ako bohoslovci každý vianočný večierok 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaš-
šáka v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhra-
dí počúvali z mojich úst vinš, ktorý som sa 
naučil ako malé dieťa. Má skoro 70 rokov, 
ale pre mňa nestráca nič z krásy úprim-
nosti.

Znie takto:

Dvihni rúčky Jezuliatko  
a požehnaj celý svet,
bo bez Tvojho požehnania  
lásky Božej na ňom niet!
Požehnaj aj mojich milých,  
ktorých dnes pozdravujem, 
a na Tvoje narodenie  
všetko dobré vinšujem.

Zasadnutie Vedeckej rady KU
Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku na svojom zasadnutí dňa 28. no-
vembra schválila udelenie čestného titulu 
doktor honoris causa dvom kandidátom. 

Doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. za filantro-
piu, keďže sa dlhodobo angažuje v podpo-
re charitatívnych projektov, ktoré presahu-
jú hranice Slovenska v oblasti humanitár-
nej pomoci, kultúry a školstva v krajinách 
Afriky (Nairobi, Rwanda, Sudán, Keňa), 
Ázie (Iran, Irak, Kambodža) a najnovšie 
pri pomoci utečencom v Grécku. Podpo-
ruje taktiež región Liptova v športových 
a kultúrnych aktivitách, Katolícku univer-
zitu, mesto Ružomberok a okolité obce. 
Doc. Milan Fiľo bol v rokoch 2002 – 2004 
členom Správnej rady KU a v roku 2005 
mu bola udelená medaila KU. V roku 2006 
mu Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave 
udelila čestný titul doktor honoris causa za 
filantropiu a boj proti AIDS v rozvojových 
krajinách.

Druhým schváleným kandidátom je prof. 
PhDr. Miron Zelina, DrSc. Je uznávaným 
vysokoškolským učiteľom a jedných z naj-
väčších odborníkov v oblasti pedagogic-
kých vied a psychológie. Po roku 1989 spo-
lupracoval na všetkých koncepciách trans-
formácie nášho školského systému (Duch 
školy, Konštantín, Milénium). Je členom 
vedeckých rád a vedeckých inštitúcií. 
V roku 2009 mu Prešovská univerzita ude-
lila čestný titul doktor honoris causa.

Vedecká rada KU sa ďalej zaoberala Dl-
hodobým zámerom KU na obdobie rokov 
2018 – 2023. Predložený dokument prero-
kovala s pripomienkami. 

-rektorát KU-



6 KURIÉR • 3 • 2017 KURIÉR • 3 • 2017 7

Rozšírenie spolupráce v rámci 
programu Erasmus+
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
v rámci programu Erasmus+ rozšírila svo-
ju spoluprácu o nové partnerstvá, ktoré 
umožnia študentom a členom akademickej 
obce absolvovať zahraničné študijné a vý-
učbové pobyty.

V odbore výtvarné umenie budú prebie-
hať študentské mobility a mobility pre pra-
covníkov s University of Rijeka (Chorvát-
sko). Štúdium a výučba so zameraním na 
hudobné umenie sú možné na InstitutoSu-
periore di studi Musicali Giulio Briccialdi 
di Terni (Taliansko). Pedagogické poznat-
ky si môžu študenti a pracovníci zdokona-
ľovať na Goce Delcev University (Mace-
dónsko) v odboroch predškolská pedago-
gika, informačné a komunikačné techno-
lógie, matematika, geografia, ale aj ošetro-

vateľstve a pôrodníctve či fyzioterapii. Pra-
covníci budú môcť realizovať mobilitu na 
University of Granada (Španielsko) v od-
bore geografia.

Počas dvoch akademických rokov, od sep-
tembra 2016, Katolícka univerzita v Ru-
žomberku realizuje spoluprácu s Ilia Sta-
te University v Tbilisi v rámci programu 
Erasmus+ KA 107. Kooperácia sa zameria-
va hlavne na výmenu skúseností a na výuč-

bu a mobility pre študentov a zamestnan-
cov za účelom výučby ako aj školenia.

mmch

www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility
PODROBNOSTI NÁJDETE NA: ]

Zástupcovia KU navštívili 
Ilia State University v Tbilisi
Z partnerskej univerzity nás navštívi-
li dve výskumníčky z oblasti psychológie. 
Do skončenia projektu v máji 2018 je plá-
novaný výučbový pobyt pedagóga so za-
meraním na žurnalistiku. Na Filozofickej 
fakulte KU študujú tento semester na ma-
gisterskom stupni dve gruzínske študentky 
psychológiu. Z KU realizovali mobilitu na 
univerzite v Tbilisi vyučujúci z katedry filo-
zofie a univerzitná koordinátorka Erasmus. 

„Ilia State University je podľa niektorých 
hodnotení považovaná za druhú najlepšiu 
univerzitu v Gruzínsku. Ich Faculty of Arts 
and Sciences má približne 5 tisíc študen-
tov, ktorí na bakalárskom stupni spra-
vidla začínajú v rámci spoločného ‚libe-
ral arts‘ štúdia a postupne sa špecializujú, 
napr. na oblasť politológie, filozofie či psy-
chológie. Ide o mladú, avšak progresívnu 
univerzitu, ktorá spolupracuje s viacerými 
kvalitnými školami, ako sú napr. Universi-
ty of Glasgow, University of Tartu či San 
Diego State University. Univerzita je rov-
nako aktívna v mnohých medzinárodných 
projektoch,“ uviedol doc. Eugen Zeleňák. 
Počas návštevy na Ilia State University sa 
okrem plánovanej výučby a školenia usku-
točnilo aj stretnutie s dekanom Faculty of 
Arts and Sciences a jeho kolegami. „Počas 

rokovania nám dekan Giorgi Gvalia tlmo-
čil záujem pokračovať v začatej spoluprá-
ci a rozšíriť ju. Tešíme sa z toho, pretože sa 
tu otvára priestor zamerať sa i na iné oblas-
ti a formy kooperácie,“ zhrnula závery pra-
covného stretnutia Michaela Moldová Cho-
vancová.
 
Ilia State University je prvou univerzitou 
v Gruzínsku, s ktorou KU spolupracuje. 
Gruzínsko je krajina pre mnohých nepo-
znaná, ale návštevníka si získa svojou otvo-
renosťou, pohostinnosťou. V rámci progra-
mu Erasmus+ KA 107 KU spolupracuje 
tiež s ukrajinskými univerzitami Ukrainian 
Catholic University, Lviv a Uzhhorod Nati-
onal University.

Prihlasovanie na študentské mobility

(štúdium, stáž, absolventská stáž)

v rámci programu ERASMUS+ bude vo februári 2018.

Zahraniční študenti na výlete organizovanom referátom.

ERASMUS semester

Aj v tomto semestri organizoval Referát 
pre zahraničné vzťahy, mobility a for-
máciu KU niekoľko podujatí venova-
ných programu ERASMUS+. Okrem tra-
dičných prezentácií na fakultách sa za-
čiatkom semestra uskutočnil  uvítací 
program pre zahraničných študentov. 
Cieľom „Orientation days“ bolo poskyt-
núť prichádzajúcim študentom informá-
cie o akademickom systéme KU, pred-
staviť im ponuku univerzity, ale záro-
veň aj priblížiť slovenskú kultúru a tra-
dície. V rámci programu mohli študen-
ti spoznať mesto Ružomberok prostred-
níctvom hry „Scavenger Hunt“ a taktiež 
absolvovať výlet do Demänovskej doliny, 

kde navštívili jaskyňu a zažili adrenalín 
na bobovej dráhe.

Ďalším podujatím organizovaným po-
čas semestra boli „Raňajky s Erasmák-
mi“. Ich cieľom bolo bližšie predstaviť 
kultúru Slovenska zahraničným študen-
tom a zároveň sa dozvedieť viac o ich 
krajinách. Prvé podujatie sa uskutočnilo 
v duchu typických slovenských raňajok, 
študenti ochutnali napríklad bryndzovú 
nátierku, kakao alebo bábovku. Druhé 
podujatie bolo otvorené aj domácim štu-
dentom, ktorí mohli prísť ochutnať ra-
ňajky typické pre Gruzínsko, Ukrajinu, 
Poľsko a Českú republiku.

Na koniec semester si pracovníci referá-
tu boli s Erasmus študentmi zahrať bow-
ling. Podobné podujatia sú organizova-
né v každom semestri a prinášajú aj do-
mácim študentom možnosť spoznať inú 
kultúru, získať kontakty a naučiť sa nie-
čo nové.

ms

„Raňajky s Erasmákmi“.
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Erasmus+ to nie je len EÚ
rozpráVanie o ukrajine

Ukrajina patrí rozlohou k trom najväčším 
krajinám Európy. Na západe sú výrazným 
pohorím Karpaty a v južnej časti pohorie 
na Kryme. Južnú časť obmývajú dve moria, 
Čierne a Azovské. Počet obyvateľov Ukra-
jiny je viac ako 42 miliónov, pričom väč-
šina hovorí po ukrajinsky alebo po rusky. 
Môžete mi veriť, že ide o najmilších ľudí, 
akých kedy stretnete. Dajú vám najesť, ak 
ste hladný, prístrešok, ak ho potrebujete a 
pokúsia sa s vami komunikovať a pomôcť 
vám aj keď by vám neporozumeli ani slo-
vo. Najväčšie mestá na Ukrajine sú Kyjev, 
Charkov, Odessa, Donetsk, Dnipro a Ľvov. 
Kyjev je známy svojou históriou a čulým ži-
votným štýlom. Charkov je mestom, ktoré 
je zobrazením predstavy Sovietov o tom, 
ako mala vyzerať celá ríša. Donetsk je di-
voký a očarujúci, s najambicióznejšími ľuď-
mi. Dnipro je veľké mesto s množstvom 
mladých ľudí a veľkou riekou. Odessa je 
vyhľadávaná ako centrum zábavy, slávna 
jedlom z morských živočíchov, trhmi a ja-
zykom, ktorý je špecifický aj tým, že ma 
vlastný slovník. Ľvov je kolískou galícijskej 
kultúry, mestom, v ktorom by vedela každá 
budova rozprávať svoj príbeh.

Pre mladých ľudí by som odporúčala za-
žiť party v Kyjeve, relax na plážach Odessy, 
vychutnať si kávu a pivo v Ľvove, turistiku 
v Karpatoch, lyžovačku v rezorte Bukovel, 
cyklistiku po brehoch rieky Južný Bug v re-
gióne Mykolaiv, návštevu filmového festi-
valu 86 v Slavutychu - najmladšie mesto na 
Ukrajine postavené pre pracovníkov mesta 
Černobyľ, jazdu na slávnom "electrichkas" 
(pomalý elektrický vlak) z Ľvova do Muka-
čeva. Na Ukrajine sa tradične je boršč, va-
renyky (náš typ ravioli - väčšie, chutnejšie, 
s rôznymi prílohami) a deruny (palacin-
ky vyrobené zo zemiakov). Za tradičné pi-
tie je považovaná horilka a kompot (ovoc-
ná voda).

Moja univerzita Ukrainian Catholic Univer-
sity (UCU) je jednou z mála, ktorá sa sna-
ží prinútiť svojich študentov, aby prevzali 
zodpovednosť za svoju krajinu a za seba. 
Na univerzite sa od nás očakáva, že bude-
me veľmi tvrdo pracovať na tom, aby sme 
sa prekonali a boli lepší, než ako si myslí-
me, že sme. Naše vzdelávanie je založe-
né na troch pravidlách: slúžiť, komuni-
kovať a svedčiť. Na School of Journalism, 
kde študujem, je dôležitejšie konať než vá-
hať a viac hovoriť než mlčať. Najlepšou ve-

cou na mojej univerzite je to, že každý je si 
rovný a každý je tvoj priateľ - bez ohľadu 
na to, či je to spolužiak alebo rektor uni-
verzity.

Pre študentov z Ukrajiny nie je nároč-
né študovať v zahraničí, keďže sme dobrí 
v anglickom jazyku a mnohí už majú skú-
senosti zo zahraničia. Zároveň štúdium na 
UCU robí študentov flexibilnými a otvore-
nými pre všetko nové, takže to pre nás nie 
je náročné adaptovať sa na nové podmien-
ky. Keďže nebola na našej univerzite iná 
možnosť ako absolvovať mobilitu Erasmus 
na KU, nemala som na výber, no toto roz-
hodnutie neľutujem. Krajina je prekrás-
na, ľudia sú milí. Naučila som sa nové veci 
a nadobudla nové skúsenosti, čo je podľa 
mňa aj cieľom programu Erasmus.

Povedal by som, že na Slovensku sú ľudia 
viac spokojnejší, než na Ukrajine, keďže 
majú určitým spôsobom zaistenú budúc-
nosť, čo u nás nie je. Na Ukrajine sa sna-
žíme byť čo najviac Európanmi ako sa len 
dá, čo však nie je vždy to najlepšie. Vo vše-
obecnosti však nevidím veľa rozdielov me-
dzi ľuďmi našich krajín. Veď predsa len 
sme všetci ľudia.

Kateryna Miachina

Schola Cantorum Rosenbergensis 
v Prahe vyspievala zlato

V dňoch 1. – 2. decembra 2017 sa Scho-
la Cantorum Rosenbergensis, pôsobiaca 
na Katedre hudby Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, zú-
častnila na 27. Medzinárodnom festiva-
le adventnej a vianočnej hudby s Cenou 
Petra Ebena v Prahe.

Ružomberská schóla pod vedením ume-
leckej vedúcej Janky Bednárikovej sa na 
festivale uchádzala o priazeň v kategó-
rii komorné zbory mládeže a dospelých 
do 24 spevákov, kde dovedna súťažilo 
7 komorných ansámblov z Čiech, Poľska 
a Slovenska.

Medzinárodnej porote v zložení Jiř í 
Chvála (ČR), Johann van der Sandt (Ju-
hoafrická republika) a Marek Valášek 
(ČR) ponúkla Schola Cantorum Rosen-
bergensis 5 skladieb duchovného charak-
teru od gregoriánskeho chorálu cez raný 
viachlas až po súčasnú tvorbu. V hodno-
tení porotcovia vyzdvihli predovšetkým 
muzikálny prejav a hlasovú kultúru spe-
vákov, presvedčivé a detailné frázovanie 
ako aj štýlové uchopenie a prepracova-
nie skladieb. Súčet bodov vyniesol schó-
lu do zlatého pásma.

Okrem súťažnej prehliadky sa hudobne 
nadaní študenti predstavili aj samostat-
ným koncertom v Kostele sv. Martina ve 
zdi v centre Prahy, kde úspešne a s pozi-
tívnym ohlasom reprezentovali Katolíc-
ku univerzitu v Ružomberku prostredníc-
tvom kvalitnej interpretácie hodnotnej 
duchovnej hudby minulosti i súčasnosti. 

-rektorát KU-
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Druhý novembrový štvrtok  v Aule Jána 
Pavla II. rektor Katolíckej univerzity prof. 
Jozef Jarab, PhD. imatrikuloval 109 štu-
dentov trojročného študijného programu 
„Spoznávame Sväté písmo“. Imatrikulač-
ným sľubom a prevzatím imatrikulačné-
ho listu  sa študenti  slávnostne začlenili 
do akademickej obce.

„Sme veľmi potešení, že tento študijný 
program sa stretol s takým veľkým záuj-
mom a máme veľmi pozitívne ohlasy od 
našich študentov v programe celoživot-
ného vzdelávania,“ uviedol rektor KU po 
imatrikulácii študentov Univerztiy tretieho 
veku.

Myslíme aj na ľudí v zrelom veku, ktorí už 
majú vybudovanú kariéru v rôznych odbo-
roch, možno sú už na dôchodku, s bohatý-
mi životnými skúsenosťami, ale stále s túž-
bou poznať viac, rozumieť lepšie svetu na-
okolo aj vnútru človeka. Práve pre takých-
to ľudí je určený študijný program Uni-
verzity tretieho veku – Spoznávame Svä-
té písmo.

Vhodnou formou chceme uchádzačom 
sprístupniť poznatky, ktoré by boli príno-
som pre rozvoj ich osobnosti, pre hlbšie 
chápanie ich náboženského dedičstva, aby 
vedeli odpovedať na problémy a výzvy sú-
časnosti, a tak prinášali úžitok celej spoloč-
nosti.

Nech skutočne platí aj v ich  reálnom živote 
Nulla aetas ad discendum sera... (Na uče-
nie nie je nikto starý...)

-rektorát KU-

109 nových študentov
uniVerzitY tretieHo Veku

Podpora rozvoja vzdelávania 
v oblasti fi nančnej gramotnosti 
Taký je názov projektu, ktorý  Katolíc-
ka univerzita v Ružomberku realizovala 
v tomto roku pre obyvateľov nad 45 a viac 
rokov. Projekt bol podporovaný Asociáciou 
univerzít tretieho veku na Slovensku. 
 
Cieľom projektu bolo pomôcť  využívať po-
znatky, zručnosti a skúsenosti na efektív-
ne riadenie vlastných fi nančných zdrojov, 
s cieľom zaistiť fi nančné zabezpečenie seba 
a svojej domácnosti. 

Účastníci projektu v rámci workshopov 
pod vedením odborníkov si ozrejmili zá-
kladné pojmy,  s ktorými sa bežne spotrebi-
teľ stretáva v banke alebo v poisťovni, ale 
aj v samotnom živote. Naučili sa prijímať 
fi nančné rozhodnutia zvažovaním alterna-
tív a dôsledkov, porovnať hlavné črty úro-
čených účtov vo finančných inštitúciách. 

Účastníkom boli vysvetlené typy investí-
cií na akumulovanie prostriedkov, rozdiely 
medzi debetnými a kreditnými platobnými 
kartami, tiež investovanie prostredníctvom 
správcovských spoločností do fondov alebo 
nákupom cenných papierov cez dlhopisy. 

Nie menej diskutovaná bola téma poisťov-
níctva, kde boli analyzované  druhy pois-
tenia, ktoré by sa môžu vzťahovať na ná-
hodné poškodenie majetku alebo zdravia 
osoby. Účastníci sa naučili porovnať pod-
mienky návrhov poistných zmlúv a pocho-
piť rozdiel medzi poistením vlastného ma-
jetku a poistením zodpovednosti súvisiacej 
s vlastníctvom tohto majetku. Diskutovalo 
sa aj o vzťahu medzi rizikom a poistením.

Problematika bankovníctva alebo poisťov-
níctva je veľmi obsiahla. Veríme, že infor-

mácie získané na workshopoch pomôžu 
účastníkom správne sa rozhodnúť pri špe-
cifi ckých fi nančných ponukách, s ktorými 
sa v uvedených inštitúciách stretávajú. 

-rektorát KU-

Aj digitálna komunikácia môže 
byť účinnou formou evanjelizácie

Predvídať spoločenský diskurz, vychádzať 
na digitálne periférie, vydávať osobné sve-
dectvo, a tak privádzať do kresťanského 
spoločenstva. To sú len niektoré zo záve-
rov, na ktorých sa zhodli účastníci medzi-
národnej konferencie Výzvy digitálnej ko-
munikácie pre evanjelizáciu, ktorá sa ko-
nala 12. a 13. októbra na Filozofickej fa-
kulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„Cirkev potrebuje komunikačný plán, 
v rámci ktorého si stanoví jasné ciele, ktoré 
budú vysoké, ale zároveň realistické. Pri-
tom musí predvídať spoločenský diskurz, 
aby jej pri kľúčových témach neušiel vlak,“ 
konštatoval profesor Daniel Arasa z Pá-
pežskej univerzity svätého Kríža, ktorý bol 
hlavným hosťom dvojdňovej konferencie.

Podľa známeho poľského intelektuála To-
masza Dostatniho, ktorý je členom reho-
le dominikánov, sa cirkev nesmie báť spo-
lupracovať s odborníkmi z komerčnej sfé-
ry, ktorí sú otvorení kresťanskému učeniu. 
„Práve oni sú na pulze diania a môžu nám 
pomôcť chápať, kde bude svet o niekoľko 
rokov,“ zdôraznil Dostatni, ktorý sa s pro-
fesorom Arasom zhodol na tom, že spoloč-

nosť od cirkvi očakáva viac živého svedec-
tva ako samoúčelného intelektualizmu.

„Hlásajte všade, každému a všetkými spô-
sobmi,“ zhrnul Dostatni odkaz apošto-
la Pavla, ktorý neustále rôznymi spôsob-
mi opakuje aj pápež František. „Nemôže-
me sa uzatvárať sami do seba, do svojej ka-
tolíckej ,bubliny´, ale musíme vychádzať 
na digitálne periférie, musíme tu byť pre 
všetkých, nie len pre niektorých,“ zdôraz-
nil dominikán Dostatni.

Jedným zo spôsobov, ako sa účinne pri-
hovoriť dnešným mladým ľuďom, je pod-
ľa českého saleziána Libora Všetulu a jeho 
slovenského spolubrata Pavla Dzivého aj 
video. Obaja na konferencii predložili nie-
koľko príkladov ako na to. Ich skúsenosť 
doplnili mladí saleziánski spolupracovní-
ci Róbert Chovanec a Michaela Köglerová.

S praktickou skúsenosťou využívania vi-
dea šíreného cez sociálne siete pri evanje-
lizácii sa podelil bratislavský pomocný bis-
kup Jozef Haľko a benediktín Michal Má-
ria Kukuča. Mons. Haľko na najväčšej soci-
álnej sieti pravidelne ponúka svoje jedno-

minútové zamyslenia nad nedeľným evan-
jeliom či postrehy k aktuálnemu spoločen-
skému dianiu. Benediktín Kukuča zasa ako 
prvý slovenský youtuber v habite približuje 
život v kláštore a ľuďom odpovedá na naj-
rôznejšie duchovné otázky.

Pohľad na výzvy, ale aj hranice digitálnej 
komunikácie pri evanjelizácii doplnil psy-
chológ Juraj Holdoš z Katedry psychológie 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Vie-
ra Kačinová z Fakulty masmediálnej komu-
nikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave. 
Organizátormi konferencie Výzvy digitál-
nej komunikácie pre evanjelizáciu boli ča-
sopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P 
(Zasvätení pre ľudí) a Katedra žurnalisti-
ky Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzi-
ty vRužomberku. 

Bližšie informácie sú dostupné na interne-
tovej stránke religionmedia.ku.sk.

kz ff  ku
Foto: Katarína Berešová, FMA, Anton Kulan
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Príbehy Filozofickej fakulty
Každú školu tvoria predovšetkým ľudia. 
Študenti, vyučujúci, zamestnanci, ale tiež 
návštevníci, ľudia, ktorí so školou prichá-
dzajú do kontaktu. Asi nie je možné, aby sa 
všetci poznali, ale je možné, aby sa o sebe 
niečo dozvedeli. Možno aj cez ich príbe-
hy. Práve preto sme v zimnom semestri 
2017/2018, v spolupráci so študentmi žur-
nalistiky, spustili projekt Príbehy FF KU 
v Ružomberku. V rámci predmetu žurna-
listická fotografia pripravujú portréty ľudí 
spojených s fakultou aj s ich príbehmi. Tie 
sa postupne zverejňujú na fakultnom Fa-
cebooku (https://www.facebook.com/ff-
kurk) a Instagrame (https://www.insta-
gram.com/fal_cu/).

Na sociálnych sieťach sa tak postupne do-
zvedáme o záujmoch našich študentov, 
o bežnom živote doktorandov i potešení ko-
legov. Doteraz sme sa dočítali napr. o tom, 
ako sa doktorand z Brazílie cíti v Ružom-
berku, prečo si jedna študentka vybrala fi-
lozofiu a druhá zase žurnalistiku, ako sa 
doktorand teší zo svojej malej dcérky či ako 
študentka z Ukrajiny miluje príbehy.

ff ku
Foto: Marek Hasák, Martin Matušák

Medzinárodná filozofická 
olympiáda
Pod záštitou UNESCO sa už 26 rokov kaž-
doročne koná Medzinárodná filozofická 
olympiáda (IPO, http://www.philosophy
-olympiad.org), ktorá je vyvrcholením ná-
rodných kôl v 54 štátoch sveta. V Sloven-
skej republike je reprezentantom IPO, kto-
rý organizuje národné kolo, Katedra filozo-
fie FF KU (https://iposlovakia.wordpress.
com).
 
Štrnásteho novembra sa uskutočnilo slo-
venské kolo olympiády, na ktoré sa prihlá-
silo približne 100 študentov zo stredných 
škôl z celej SR. Prišli študenti posledných 
a predposledných ročníkov, ktorí si v súťa-
ži vyberali za tému svojej eseje jeden z na-
sledujúcich citátov:

„Davový člověk by nikdy neuznal něco 
mimo sebe, kdyby ho k tomu okolnosti ná-
silně nepřinutily. ... Naopak člověk vybra-
ný či výborný má v sobě intimní cit nut-
nosti uznávat mimo sebe pravidlo, kte-
ré jej přesahuje a převyšuje, do jehož slu-
žeb dobrovolně vstupuje.“ (José Ortega y 
Gasset)

„Demokracie na celém světě podceňu-
jí, a proto zanedbávají schopnosti, jež na-
léhavě potřebujeme k tomu, abychom de-
mokracii uchovali živou, hodnou úcty a 
zodpovědnou.“ (Martha C. Nussbaumová)

„‘Pracujeme preto, aby sme mali voľno’. Asi 
na chvíľu zaváhame a napokon skonštatu-
jeme, že svet je naozaj postavený na hlavu 
a že sa tu presne vyjadruje tento stav. Ne-
vyznie táto veta pre človeka ponoreného 
do totálneho sveta práce priam ako nemo-
rálna, keď je takpovediac napísaná v proti-
klade so základnými princípmi ľudskej spo-
ločnosti?“ (Josef Pieper)

Na základe posúdenia odovzdaných prác 
porota vybrala 14 študentov, ktorí postupu-
jú do druhého kvalifikačného kola. V rám-
ci neho budú študenti písať filozofické ese-
je v anglickom jazyku, pričom víťaz postú-
pi na medzinárodnú filozofickú olympiá-
du, ktorá sa tento rok bude konať v Čier-
nej Hore, v meste Bar, na konci mája 2018.

kf ff ku
Foto: Anton Kulan

Navštívili nás študenti 
zo Spišskej Novej Vsi
Dňa 29. novembra zavítalo na Filozofickú 
fakultu KU v Ružomberku približne 60 štu-
dentov a vyučujúcich z Cirkevného gymná-
zia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

Milú návštevu čakal na fakulte bohatý 
program. Na úvod sa študenti zúčastni-
li popularizačnej prednášky pod názvom 
Všetko, čo ste chceli vedieť o kritickom 
myslení, počas ktorej mali šancu osvojiť si 
základy správnej argumentácie, ako aj vy-
skúšať si svoje zručnosti pri riešení logic-
kých hádaniek.

Nasledovala prehliadka psycholaboratória, 
v ktorom sa oboznámili s využitím biofe-
edbacku. Na jedného zo študentov sa pripli 

senzory biofeedbacku a ostatní mohli ná-
zorne sledovať meranie psychofyziologic-
kých funkcií v relatívnom pokoji a pri záťa-
ži ovplyvnenej stresom.

Študenti ďalej zavítali do Mediálneho cen-
tra KU a pozreli si špičkové vybavenie tele-
vízneho a rozhlasového štúdia.

Návštevu zakončili prehliadkou modernej 
Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity. 

Veríme, že študentov potešilo takéto spes-
trenie a tešíme sa na prípadnú návštevu či 
spoluprácu v budúcnosti.

ez

Stratégie a nástroje úspešnej 
volebnej kampane

O svojej osobnej skúsenosti s prácou 
na predvolebnej kampani do VÚC v Ži-
linskom samosprávnom kraji  hovoril 
v stredu 29. novembra na pôde FF KU 
Mgr. Lukáš Valach, absolvent Katedry 
politológie FF KU. Vo svojej prednáške 
poodhalil  zákulisie úspešnej kampa-
ne Eriky Jurinovej, hovoril o stratégii 
a nástrojoch politického marketingu, 
terénnej kampani či práci na sociálnych 
sieťach ako Facebook či Instagram. Lu-
káš, ktorý je asistentom poslanca NR 
SR a tiež koordinátorom a PR manažé-
rom projektu Kresťan v politike, priblí-
žil študentom atmosféru volebnej noci 
a na základe svojej vlastnej skúsenosti 
ich povzbudil k dobrovoľníctvu a záuj-
mu o veci verejné.

ab
Foto: Anton Kulan
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Dutch Days 2017

V dňoch 9. a 10. novembra sa na pôde Filo-
zofickej fakulty KU v Ružomberku uskutoč-
nili každoročné holandské dni pod názvom 
Dutch Days, ktoré usporadúva Katedra ger-
manistiky FF KU. Dutch Days sú dva dni 
plné zaujímavých prednášok o Holandsku 
a jeho kultúre, ktoré tento rok otvoril de-
kan Marek Babic, vyučujúci katedry Adam 
Bžoch a zástupca veľvyslanca Holandského 
kráľovstva na Slovensku Martijn Lambarts.

Zástupca veľvyslanca vo svojej prednáške 
s názvom Slovakia and the Netherlands, 
strong partners in Europe poukázal na dô-
ležitosť medzinárodných vzťahov nielen 

v politickom či ekonomickom sektore, ale 
predovšetkým v kultúrnom a na neodmys-
liteľnú pozíciu veľvyslanectva pri udržia-
vaní a rozvoji týchto vzťahov.

Študentom germanistiky, ale aj všetkým 
záujemcom o Holandsko sa tento rok pri-
šla predstaviť Illah van Oijen. Fotograf-
ka a dokumentaristka holandského pô-
vodu, žijúca a tvoriaca na Slovensku, kto-
rá vo svojej prednáške o stále viac obľúbe-
nej téme triedenia a recyklovania materiá-
lu u nás bežne končiaceho na skládke po-
ukázala na rozdiely a možnosti zlepšenia 
na Slovensku v porovnaní s Holandskom. 

Dutch Days sprevádzal taktiež tradičný ho-
landský antikvariát a premietanie filmov 
o Holandsku, ako aj prednášky našich pe-
dagógov.

Tešíme sa z dobrej spolupráce nielen s Veľ-
vyslanectvom Holandského kráľovstva 
v Bratislave, ale aj s Holandskou jazyko-
vou úniou NTU, vďaka čomu môžeme na-
šim študentom ponúknuť kúsok holandskej 
kultúry aj v Ružomberku. 

mg
Foto: Anton Kulan

Historici na exkurzii v Ríme
Študenti Katedry histórie Filozofickej fa-
kulty KU sa zúčastnili v dňoch 2. až 6. ok-
tóbra 2017 vydarenej exkurzie do Ríma, 
„večného mesta“, kde objavovali a obdivo-
vali kultúrno-historické pamiatky z obdo-
bia staroveku, stredoveku i prvej polovice 
20. storočia (obdobie fašistickej vlády Be-
nita Mussoliniho).

Odborný výklad na staršie dejiny zabezpe-
čil vyučujúci z katedry, Marek Babic a Pe-
ter Zmátlo. Hoci absolvovať túto exkurziu 
nebolo ľahké, lebo jej účastníci nachodi-
li denne cca 20 km, na druhej strane ako 
odmenu zažili krásny teplý, hoci už októb-
rový Rím, a tak si mohli predĺžiť o pár dní 
leto a študenti načerpať inšpiráciu do ďal-
šieho štúdia dejín.

pz

Absolventi ostrieľaní praxou

Týždeň Vedy a techniky na Katedre infor-
matiky PF KU, pod vedením doc. Ing. Igora 
Černáka, PhD., m. prof. KU, sa niesol v du-
chu zdieľania skúseností našich špičkových 
absolventov s ich mladšími kolegami – štu-
dentmi. Školstvo, ale i komerčná prax v IT 
sektore, kde nachádzajú naši absolventi in-
formatiky najčastejšie uplatnenie, so sebou 
prináša vysoké nároky na odbornosť a kon-
tinuálny osobný rozvoj. Práve tento fakt 
bol implicitne prezentovaný našimi úspeš-
nými absolventmi.

S príspevkom „Včerajšok je história, zajtraj-
šok je záhada, platí však to, čo je dnes“, vy-
stúpil v pondelok 6. novembra Mgr. Peter 
Druska z firmy become, s. r. o. Peter si vy-
týčil za cieľ uviesť študentov do súčasných 
trendov v oblasti využitia digitálnych tech-
nológií vo vzdelávaní. Tvrdí, že vďaka digi-
tálnym technológiám sa svet zmení za naj-
bližšie desaťročie ešte viac ako za predchá-
dzajúce. Spolu so študentmi hľadal odpo-
vede na otázky: Ako sa tomu prispôsobiť? 
Čo má učiteľ robiť, aby deti na to pripra-

vil? Pomôže len zmena spôsobu vyučova-
nia a učenia?

Zatiaľ, čo sa pondelok niesol v pedago-
gickej rovine, v stredu 8. novebmra vystú-
pil náš absolvent Mgr. Matej Chyľa s kole-
gom Ing. Marekom Čevelíčkom z brnen-
skej firmy Liquid Design s. r. o. s príspev-
kom „Procesy pri návrhu a tvorbe webu“. 
Cieľom príspevku bolo priblížiť študentom 
aktuálne skúsenosti z praxe v oblasti ana-
lýzy a návrhu webu. Matej a Marek sa sna-
žili študentov presvedčiť o tom, že tvorba 
webu nie je len o programovaní. Podrob-
ne predstavili procesy, ktoré sa realizujú 
pri návrhu a tvorbe webových stránok vo 
web-developerskej spoločnosti. Práve pro-
cesy ako používateľský výskum, návrh kon-
ceptu stránky či používateľské testovanie 
sú momentálne veľmi populárne v oblasti 
návrhu webu označovanom tiež ako Dizajn 
používateľského zážitku.

Myslíme si a potvrdili nám to aj reakcie na-
šich študentov, že pozitívny príklad úspeš-
ných absolventov pôsobí na študentov mi-
moriadne motivačne. Preto chceme aj 
v budúcnosti organizovať podobné akcie 
a umožniť študentom stáže v renomova-
ných IT firmách.

Michal Rojček

Preventívna aktivita
V rámci predmetu sociálna prevencia sme 
ako študenti Sociálnej práce 2. ročníka ma-
gisterského štúdia, pod vedením vyučujú-
cej PhDr. Soni Šrobárovej, PhD., zorgani-
zovali preventívnu aktivitu pre deti v Súk-
romnej materskej škole Montessori v Ru-
žomberku – Rybárpoli. Aktivita sa konala 
20. novembra a bola zameraná na propa-
gáciu zdravého životného štýlu, konkrétne 
zdravej stravy. Vykonávané aktivity boli re-
alizované formou hry, ktorá je deťom blíz-
ka. Prvou aktivitou boli hádanky o ovocí a 
zelenine, ktoré zároveň slúžili aj na vzá-
jomné zoznámenie sa. Nasledovala aktivi-
ta, pri ktorej tvorili detičky, a tou bolo spo-
medzi povystrihovaných obrázkov vytrie-
diť zdravé a nezdravé potraviny a tie ná-
sledne lepiť na plagáty. Ďalšou aktivitou 
bola pohybová aktivita „KOMPÓT“, pri kto-
rej každé dieťa predstavovalo ovocie a ná-
sledne sa menili na stoličkách. Našu pre-
ventívnu aktivitu sme ukončili zážitkovou 

aktivitou, na ktorú sa detičky tešili najviac. 
Vopred sme si na taniere pripravili rôz-
ne ovocie a zeleninu, deti niektoré pozna-
li už z hádaniek. Aktivita bola náročnejšia, 
pretože deti mali počas nej očká zaviazané 
šatkou a prostredníctvom chute mali roz-
poznať, o aké ovocie a zeleninu ide. Detič-
ky sa aktívne zapájali, skoro každý chcel 
hneď skúšať.

Môžeme povedať, že deti z MŠ v Ružom-
berku ovocie a zeleninu poznajú, a teda 
majú dobré predpoklady na praktizovanie 
zdravého stravovania v budúcnosti, na čo 
sme pyšní ! Na pamiatku od nás každé die-
ťa dostalo omaľovánku.

Soňa Šrobárová
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Súčasnosť a perspektívy 
edukácie
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedago-
giky Pedagogickej fakulty KU v Ružomber-
ku zorganizovala a usporiadala dňa 18. ok-
tóbra vedeckú konferenciu, ktorej zamera-
nie bolo „Edukačné výzvy súčasnosti a bu-
dúcnosti.“ Cieľom konferencie, na ktorej 
sa zúčastnili poprední odborníci pedago-
giky a príbuzných vied zo Slovenska, Poľ-
skej republiky a Českej republiky, bola nie-
len reflexia stavu nášho školstva, ale pre-
dovšetkým zamýšľanie sa nad možnosťa-
mi jeho optimalizovania, a to v základných, 
stredných, ale aj na vysokých školách zame-
raných na prípravu budúcich učiteľov. Dr. h. 
c. prof., PhDr.  Miron Zelina, DrSc., Dr. h. 
c. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. PhDr. Ga-
briela Petrová, CSc., prof. PhDr. Milan Por-
tík, PhD., prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., 
prof. PhDr. Jozef Liba, PhD., prof. PhDr. 
Erich Petlák, CSc., doc. PaedDr. Štefan Po-
rubský, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., prof. 
nadzw. dr. hab. Eugénia Rostańska, doc. 
PhDr. Nadežda Krajčová, PhD., doc. PhDr. 
Lenka Pasternáková, PhD., doc. PaedDr. To-
máš Jablonský, PhD., doc. PhDr. Albín Ško-
viera, PhD. a viacerí ďalší predniesli pod-
netné referáty, ktoré, ako sme už naznači-
li, nielen reflektovali realitu nášho školstva, 
ale uviedli rád myšlienok a námetov pre 
jeho skvalitňovanie. 

Referáty, ktoré odzneli, boli zamerané napr. 
na úlohy pedagogiky v súčasnosti, na skva-
litňovanie edukačnej činnosti učiteľov s ak-
centom na tvorivú činnosť a pod. Referujú-
ci sa zaoberali aj významom jednoty teó-
rie a praxe vo výchove, nad požiadavkami 
zodpovedného správania sa žiakov školách 
a pod.  Skvalitňovanie edukácie je proces, 
ktorý si vyžaduje aj zodpovedné manažova-
nie, čomu bola venovaná pozornosť, pričom 
bola zdôraznená potreba zodpovedného 
manažovania edukácie priamo v práci škôl.

Všetci, ktorí sa zaoberajú edukáciou, ve-
dia, že škola musí byť orientovaná predo-
všetkým na budúcnosť, musí byť veľmi fle-
xibilná, reagovať na meniace sa podmien-
ky a orientovať sa na všestranný rozvoj žia-
ka. Pojem všestranný sa, žiaľ, akoby vytrá-
cal z našich pohľadov a úvah. Obsah vzde-
lávania, prácu školy, úvahy o vzdelávaní 
zaobaľujeme do formulácií – pripraviť žia-
ka na život v trhovej ekonomike, vybaviť ho 
zručnosťami s multimediálnou a inou tech-
nikou, vybaviť ho takými či onakými kom-
petenciami atď. Všetci poznáme predsta-

vy pedagógov, psychológov, ba aj futuroló-
gov o rôznych variantoch budúcej existen-
cie alebo aj neexistencie školského vzdelá-
vania. Ale vieme ozaj predpovedať a máme 
jasnú predstavu ako budú školy vyze-
rať o pár desiatok rokov? Z reality zložité-
ho predvídania spoločenských zmien ply-
nú problémy, ktorých sme stálymi svedka-
mi zmien v školstve. Ba niektorí pedagógo-
via sú toho názoru, že školy na prelome 20. 
a 21. storočia prežívajú hlbokú krízu a celý 
svet hľadá spôsoby, ako vyjsť z tohto temer 
„bezvýchodiskového stavu“. Najčastejšie sa 
v týchto súvislostiach škole vytýkajú: ab-
sencia humánnych vzťahov medzi učiteľmi 

a žiakmi, predimenzovaný obsah učiva, po-
malé premeny v práci učiteľov, malý záujem 
o inovačné procesy a pod. 

Predmetná konferencia bola svojím obsa-
hom a zameraním cestou k hľadaniu efek-
tívnejších edukačných prístupov, zúčast-
nených pedagógov k ďalšiemu a tvorivé-
mu zamýšľaniu sa nad realitou a možnos-
ťami skvalitnenia edukácie. V tomto vidíme 
jej prínos pre ďalšie skvalitňovanie pedago-
gicko-didaktickej práce, ktorá sa premietne 
do našej práce v  záujme našich detí, žiakov 
a študentov.

Erich Petlák

Štvrtý ročník konferencie
Ars et educatio

Katedra hudby, Katedra výtvarnej výcho-
vy a Katedra predškolskej a elementárnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku zorganizova-
li v dňoch 21. - 22. novembra vedeckú kon-
ferenciu ARS ET EDUCATIO IV. s medzi-
národnou účasťou, ktorá bola určená ve-
decko-pedagogickým pracovníkom, peda-
gógom umeleckých predmetov a dokto-
random.
 
Konferenčný program bol tematicky zame-
raný na oblasť regionálnej výchovy a ľudo-
vej kultúry v súčasnom vzdelávaní, na tvo-
rivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s 

akcentom na hudobné a výtvarné umenie 
a na jubilujúce osobnosti hudobného a vý-
tvarného umenia na Slovensku s presahom 
do ich pedagogickej činnosti. Obohacujúce 
boli príspevky vedecko-pedagogických pra-
covníkov z rôznych univerzít i vystúpenia 
doktorandov.

Sprievodnými podujatiami konferencie 
boli: výstava študentských prác katedry vý-
tvarnej výchovy s názvom Bibliofílie, ktorú 
pripravil a slovom sprevádzal  doc. akad. 
mal. Pavol Rusko, ArtD. a klavírny kon-
cert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, na 
ktorom sa predstavilo klavírne duo Robert 

Gawroński a Jakub Brawata, hostia z Aka-
demie im. Jana Długosza v Częstochowej. 

S veľkým záujmom zo strany študentov 
PF KU, účastníkov konferencie i učiteľov 
umeleckých predmetov na ZŠ, SŠ i v ZUŠ 
sa stretli hudobné dielne, ktoré viedli Mgr. 
art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. a Mgr. Mile-
na Kmentová, Ph.D.
 
Podrobnejšie informácie možno nájsť na 
stránke: http://umenievedukacii-sk.web-
node.sk/o-nas/

Martina Procházková

Detské divadlo  
a dramatické hry ako divadlo
Siedmeho novembra PaedDr. Božena Švá-
bová, PhD. svojím príspevkom Detské diva-
dlo a dramatické hry ako divadlo priblíži-
la rôzne formy detského divadla, ktoré po-
skytuje každému účastníkovi dostatočný 
priestor na tvorivosť, fantáziu, dramatic-
ké hry a improvizáciu, prebúdza predstavi-
vosť a umožňuje cez hru v role stvárniť rôz-
ne situácie, komunikovať. 

V príjemnej atmosfére sa mali možnosť 
študenti IJP v Levoči, z Gymnázia sv. Fran-
tiška Assiského v Levoči, zo Strednej pe-
dagogickej školy v Levoči, pedagógovia 

z IJP v Levoči a z Gdaňska z University of 
Technology, z Rakúska Oberösterreich 
Fachhochschule, deti zo Spojenej školy 
Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči, Zá-
kladnej školy internátnej pre nevidiacich 
a slabozrakých v Levoči presvedčiť, že det-
ské divadlo tradičnými, bábkovými, čino-
hernými formami prináša do škôl radosť, 
nové zážitky a skúsenosti. 

Dramatické aktivity, dramatické hry s roz-
právkovým motívom, improvizácia s dejom 
sa stávajú súčasťou práce v kolektíve a sú 
dobrou prípravou na tvorbu detského di-

vadla, ktoré je symbiózou pohybového, vý-
tvarného, hudobného a literárneho ume-
nia. Študenti  3. roč. PEP SZS oživili popo-
ludnie rozprávkou Zámoček, zámoček, kto 
v tebe býva;  študenti 2. roč. ŠPaPMP prí-
behom Na cestičke a hudobnou rozpráv-
kou Mrázik, v ktorej sa známe postavičky 
Ivan, Nastenka, Marfa, Mrázik, ale aj iné 
rozprávkové bytosti prihovárali všetkým 
a v mnohých situáciách vyvolali radosť 
a smiech.

-PF, Inštitút Juraja Páleša v Levoči-
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Originálne aktivity  
vždy zaujmú
Bohatú činnosť aktivít zimného semestra 
akademického roku 2017/2018 Katedry 
manažmentu PF KU v Poprade, ktorá je sú-
časťou PF KU v Ružomberku, dokumentuje 
viacero aktivít s celofakultným významom, 
medzi ktoré patrili: zorganizovanie konfe-
rencie Popradské ekonomické a manažér-
ske fórum PEMF 2017, začiatok vydáva-
nia vedeckého časopisu Reflexie, účasť na 
Európskej noci výskumníkov, Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku či Imatrikulácia 
a Beánia.

V dňoch 19. – 20. októbra katedra manaž-
mentu usporiadala 1. ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie Popradské eko-
nomické a manažérske fórum s tematikou 
„Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb 
a života“. Konferencia bola organizovaná 
v spolupráci s mestom Poprad a pod zášti-
tou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, čo svojou prítomnosťou  potvr-
dili primátor mesta Poprad Jozef Švagerko 
a štátny tajomník MŠVVaŠ Peter Krajňák. 
Konferencie sa zúčastnili domáci a zahra-
niční hostia akademického (zástupcovia 15 
univerzít zo Slovenska, Čiech, Poľska a Veľ-
kej Británie ) a verejného života,  zástup-
covia významných podnikov (11 partner-
ských organizácií) a študenti katedry.

V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa kona-
lo slávnostné uvedenie do života vedeckej 
a odbornej praxe vedeckého časopisu  RE-
FLEXIE – Kompendium teórie a praxe pod-
nikania, ktorého vydavateľom je Kated-
ra manažmentu PF KU v spolupráci s prof. 
Štefanom Kassayom. Časopis je určený nie-
len pre študijné programy manažmentu, 
ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľad-
ňuje špecifické pohľady na svet podnikania 
z pohľadu teórie a odbornej praxe uplatni-
teľné aj na iných univerzitách.

Pri tejto príležitosti Š. Kassay ocenil pa-
mätnou medailou Nadácie profesora Štefa-
na Kassaya na podporu vedy a vzdelávania 
študentku 2. ročníka magisterského štúdia 
odboru Ekonomika a manažment podni-
ku Andreu Bocanovú za vynikajúce študij-
né výsledky počas jej celého štúdia, tvori-
vý prístup pri riešení vedeckých projektov a 
za aktivity súvisiace s komunitným životom 
na katedre manažmentu. Súčasťou ocene-
nia bolo aj odovzdanie 5-zväzkového kniž-
ného daru Podnik a podnikanie v anglic-
kom jazyku.

Projekt Európska noc výskumníkov, s cie-
ľom popularizácie vedy a techniky predo-
všetkým medzi deťmi, mládežou a laickou 
verejnosťou, je podporný program Európ-
skej komisie – Horizont 2020. Tento rok 
bola paralelne organizovaná v 24 štátoch 
Európy, vrátane Slovenska, kde sa jej ve-
decké brány otvorili v 5 mestách – Bratisla-
va, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Ko-
šice. Dňa 29. septembra sa v Obchodnom 
centre MAX v Poprade stretli pracovní-
ci z 13 organizácií rôznych oblastí vedy a 
výskumu. Členovia katedry manažmentu 
v Poprade – Peter Madzík, Karol Čarnogur-
ský, Anna Diačiková a Anna Chocholáková 
už druhý rok reprezentovali PF KU na tej-
to akcii.  Vedecký stánok katedry zamera-
ný na tému „Vyskúšaj svoju presnosť“ opäť 
zaujal širokú verejnosť. Menšie deti, žiaci 
základných škôl či študenti stredných a vy-
sokých škôl si mohli zábavnou formou vy-
skúšať najnovšie didaktické pomôcky vy-
užívané vo výučbe manažérskych pred-
metov a štatistiky. Jednoduchou a hravou 

formou im boli ukázané možnosti spraco-
vania množstva čísel a dát. Vedecký stá-
nok katedry navštívili aj zástupcovia vý-
znamnej slovenskej spoločnosti Chemo-
svit, a. s. zo Svitu, manažéri z VÚCHV, a. s. 
Svit, prvý viceprimátor mesta Poprad Igor 
Wzoš, podpredseda Prešovského samo-
správneho kraja Štefan Bieľak a prezident 
SR Andrej Kiska.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bol  
organizovaný na  Katedre manažmentu 
PF KU ako popularizácia vedy nielen me-
dzi súčasnými študentmi, ale aj pre vybra-
né stredné školy zo Spišskej Novej Vsi, Po-
pradu a Liptovského Mikuláša a zároveň 
aj  prepojením spolupráce s praxou. Naj-
skôr odznela prednáška  Ing. Petra Tomeč-
ka, manažéra dlhodobého rozvoja z Úse-
ku strategického rozvoja z akciovej spo-
ločnosti Chemosvit zo Svitu, s názvom Ná-
vrh strategických alternatív v medzinárod-
nom podnikaní a pokračovala dru-
hou prednáškou doc. Ing. Jany Pite-

kovej, PhD. na tému Na obchode s potra-
vinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70 % 
a zľavomaty zvyčajne ponúkajú wellness 
pobyty. PREČO?

Deň 16. november bol na Katedre manaž-
mentu PF KU slávnostným dňom pre štu-
dentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 
študijného odboru Manažment. V tento 
deň sa konala v aule katedry manažmen-
tu v Poprade slávnostná imatrikulácia, za 
ktorou nasledoval 2. beániový ples. Za zvu-
kov slávnostných fanfár vstúpili do auly 

akademickí hodnostári dekan PF KU Pae-
dDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre vý-
chovu a vzdelávanie PhDr. Angela Alma-
šiová, PhD., vedúca katedry manažmentu 
v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., 
promotérka  aktu imatrikulácie a zástup-
ca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, 
PhD. a tajomník katedry Mgr. Karol Čarno-
gurský, PhD. Na slávnosti bola prítomná aj 
väčšina pedagógov pôsobiacich na kated-
re manažmentu. Po prednesenom spoloč-
nom sľube študenta za všetkých sloven-
ských a ukrajinských študentov, že si budú 

riadne plniť povinnosti študenta KU, budú 
rešpektovať poslanie univerzity, svedomi-
to študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré 
meno KU a prisahaní na akademické žezlo 
si každý študent prevzal Imatrikulačný list 
z rúk dekana PF KU.  

Anna Diačiková

Zapojili sme sa  
do Dňa materských škôl
Členovia Katedry predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky PF KU a jej študenti sa 
aktívne zapojili do Dňa materských škôl na 
Slovensku. V tomto roku sa konal už tretí 
ročník výtvarnej prezentácie pre deti z ma-
terských škôl s názvom Obrázky z mes-
ta s tohoročným podtitulom: Miesto, kto-
ré mám rád a druhým ročníkom prezentá-
cie detského prednesu s názvom Poviem Ti 
básničku. Oboch akcií sa aktívne zúčastni-
li deti od 3 do 6 rokov v sprievode učite-
ľov, rodičov a niektorí prišli aj so starými 
rodičmi. 

Obrázky z mesta
Hlavnou témou bolo nakresliť miesto, kto-
ré pre deti niečo znamená. Mohlo to byť 
miesto, kde bývajú, kde rady trávia čas, 
kde sa cítia bezpečne. Zapojili sa materské 
školy najmä z Ružomberka a okolia, ale aj 
z Oravy, z východného Slovenska a jedna 
materská škola z Poľska. Deti mali kresliť 
miesto, ktoré majú najradšej, napr. z regió-
nu, v ktorom žijú so zameraním na kultúru 
a s prvkami ľudovej kultúry (architektúry). 
Mohli kresliť ceruzami, pastelkami, vosko-
vými pastelom, giocondami a pod.

Súčasťou výstavy sú aj práce a fotografie 
detí z materských škôl z Prachatíc (ČR), 
ktoré vznikli v spolupráci Katedry výtvar-
ných výchov umením Pedagogickej fakul-
ty UJEP v Ústí nad Labem a mestom Pra-
chatice. Sú tu prezentované výsledky 
z workshopov (2014 – 2017) z materských 
škôl pod vedením študentov z odboru uči-
teľstvo pre materské školy a učiteľstva pre 
1. stupeň základnej školy.

Vernisáž sa konala v priestoroch Univer-
zitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku 14. novembra. Otvoril ju dekan 

PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD. Pre zú-
častnené deti z materských škôl bol zabez-
pečený program.

Poviem Ti básničku
Dňa 21. novembra sa uskutočnila  prezen-
tácia detského prednesu s názvom Poviem 
Ti básničku. Myšlienka uskutočniť prezen-
táciu vznikla minulý akademický rok aj z 
iniciácie zapojiť sa do Roku čitateľskej gra-
motnosti.

Deti za pomoci svojich učiteliek si pripra-
vili širokú škálu rôznych prednesov. Od-
zneli verše od Ľudmily Podjavorinskej, Da-
niela Heviera, Milana Rúfusa i nových sú-
časných autorov. Zúčastnilo sa 25 detí 
zo siedmych materských škôl z Ružomber-
ka a okolia.

Prezentácia sa uskutočnila v Univerzitnej 
knižnici pri výstave detských kresieb. Deti 
privítali prodekani PF KU a spolu s deťmi 
zarecitovali prvú báseň. V príjemnej atmo-
sfére potom deti pokračovali v prezentácii 
pripravených básní. Pre zúčastnené deti si 
študenti z odboru predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky pripravili divadelné 
predstavenie s názvom Šípková Ruženka.

Ďakujeme všetkým materským školám, 
učiteľkám a deťom, ktoré sa aktívne zapo-
jili do prezentácií. V budúcnosti sa budeme 
snažiť zachovať túto tradíciu a prezentovať 
zručnosti detí z materských škôl na Kated-
re predškolskej a elementárnej pedagogiky 
PF KU v Ružomberku.

Mária Vargová
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Spomienka na život  
a tvorbu majstra Rúfusa

Podujatie s názvom Z rodného miesta Mi-
lana Rúfusa priblížilo život a tvorbu zná-
meho slovenského básnika Milana Rúfusa. 
Átrium Teologickej fakulty Katolíckej Uni-
verzity sa naplnilo návštevníkmi, ktorí boli 
zvedaví na spomienky a príbehy zo života 
známeho slovenského básnika, ktorý nás 
v roku 2009 opustil.

Rozboru Rúfusovej tvorby sa na prednáške 
venoval kaplán z košickej farnosti svätého 
Gorazda František Barna. „V jeho dielach 

môžeme nájsť viditeľné prvky teológie, ná-
boženstva a viery. Aj keď Rúfus nebol ka-
tolík, viera jeho tvorbu výrazne ovplyvnila. 
On sám tvrdil, že básnik je podobný proro-
kovi a poéziu vníma v posvätnom duchu,“ 
zhodnotil Barna.

Pamiatku na jeho život a odkaz, ukry-
tý v jeho poetike, prišli do Košíc predsta-
viť manželia Barániovci, ktorí sa s autorom 
priatelili a poznali ho ako autora aj ako člo-
veka. Tento pár má zároveň na starosti aj 

Dom Milana Rúfusa, o ktorý sa so svojim 
občianskym združením Naveky Závažná 
starajú a sprístupňujú ho verejnosti.

„Milan Rúfus bol vnútorne veľmi integro-
vaný človek. Tak, ako písal, tak chcel aj žiť. 
Sám o sebe hovoril, že keďže nerobil dobo-
vú poéziu, vypadol z doby. Radšej ale vy-
padol z doby, než by mal robiť dobovú po-
éziu. Podľa mňa bol vo svojich životných 
hodnotách veľmi vyrovnaný,“ spomína 
na autora Soňa Barániová.

Jej manžel, Pavel Baráni, sa s Rúfusom po-
znal od detstva, keďže boli s autorom prí-
buzní. „Naše staré mamy boli sestry a naše 
mamy boli od malička veľmi dobre kama-
rátky. Vyrastali vedľa seba a aj po tom, ako 
sa vydali, bývali vedľa seba, takže som vi-
del, ako Milan chodil študovať do Brati-
slavy, keď som ja bol malý chlapec. Lepšie 
som sa s ním spoznal, až keď som sa stal 
starostom Závažnej Poruby, kde sme vyras-
tali. Usporadúvali sme podujatia pri príle-
žitosti vydania jeho kníh a rád som ho na-
vštevoval vždy, keď to bolo možné,“ pove-
dal o dôvernom vzťahu s autorom Baráni.

Príjemnú atmosféru spomínania na autora 
dopĺňala prednesom Rúfusovej tvorby pani 
Kvetka Staroňová, ktorá takisto pochádza 
zo Závažnej Poruby.

Dekanát TFKU
Foto: Marek Marcin, TF KU

Sociálny pracovník  
v pohľade bl. sr. Sáry

Na Teologickej fakulte KU sa dňa 6. ok-
tóbra konala medzinárodná konferen-
cia "Sára 2017" o profesii sociálneho pra-
covníka a postoji spoločnosti  verzus  pro-
fesia bl. Sáry Salkaházi. Konferencia sa 
stretla s veľkým ohlasom zo strany študen-
tov ako aj odbornej verejnosti. Vo svojich 
príspevkoch sa prednášajúci zamerali naj-
mä na rôzne postoje sociálneho pracovníka 
v súčasnej spoločnosti a predstavili úska-
lia, ktorým je dnes sociálny pracovník vy-
stavený. Konferencia SARA je každoročnou 
konferenciou pripravovanou katedrou spo-
ločenských vied v spolupráci s rehoľným 
spoločenstvom Sociálnych sestier pôsobia-
cich v Košiciach.

Dekanát TF KU

Otvorenie akademického  
roka v Košiciach
V kostole sv. Antona Paduánskeho v Ko-
šiciach sa konalo v pondelok 25. septem-
bra slávnostné Veni Sancte pri príležitosti 
otvorenia akademického roka. Slávnostnú 
svätú omšu slávil košický arcibiskup met-
ropolita Mons. Bernard Bober s vysoko-
školskými kňazmi Teologickej fakulty v Ko-
šiciach, kňazmi Univerzitného pastoračné-
ho centra sv. košických mučeníkov a pred-
staviteľmi Ekumenického spoločenstva pô-
sobiacich na území mesta Košice.

V homílii arcibiskup Bober povzbudil štu-
dentov, aby aj v tých najväčších bolestiach, 
starostiach, ťažkostiach a pokušeniach ne-
strácali vieru a boli verní Kristovi ako svoj-
mu najlepšiemu priateľovi a učiteľovi. Aby 
boli lampou, ktorá svieti pre všetkých.

V závere sv. omše prítomných pozdravil 
aj správca UPC sv. košických mučeníkov 
a prítomných študentov pozval k rôznym 
aktivitám pripravených na celý akademic-
ký rok 2017/18.

Radoslav Lojan, tajomník TFKU
Foto: Marek Marcin

Naši pedagógovia  
prednášali v St. Pölten
Štyria pedagógovia Teologickej fakulty 
v Košiciach z Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku boli prednášať ako hostia na Fi-
lozoficko-teologickej Akadémii v St. Pölten 
v Rakúsku.

Prednášky boli ovocím spolupráce a vzá-
jomnej výmeny pedagógov medzi týmito 
dvoma akademickými inštitúciami. "Pred-
nášky sa stretli s vynikajúcou odozvou zo 
strany študentov," povedal prof. Cyril Hi-
šem, PhD., dekan TF KU, ktorý prednášal 
o cirkevnej histórii a Katolíckej cirkvi na 
Slovensku od Veľkej Moravy až po súčas-

nosť. "Rozhodne chceme rozšíriť spoluprá-
cu ďalej," dodal prof. Hišem. Sú tiež pláno-
vané aj spoločné konferencie s následnými 
publikáciami.

Generálny vikár Spišskej diecézy Mons. 
prof. Anton Tyrol, PhD. prednášal o in-
špirácii a pravde Svätého Písma; Magis-
ter Peter Ceľuch predniesol prednášku na 
tému Druhý vatikánsky koncil a Sloven-
sko; doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD. predná-
šal o "eschatologickom stave Cirkvi". Pred-
nášky sa konali v nemčine a boli voľne prí-
stupné.

Súúčasťou tejto akademickej návštevy bol 
tiež kultúrny program s výletom do Wa-
chau, rovnako ako recepcia na Honorár-
nom konzuláte Slovenskej republiky Dol-
ného Rakúska v St. Pöltene.

Radoslav Lojan
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Konferencia o biskupovi  
Jánovi Vojtaššákovi
Spišská diecéza, spolu s Radou pre históriu 
KBS, v spolupráci s Kňazským seminárom 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Pod-
hradí a Katolíckou univerzitou v Ružomber-
ku, usporiadala v dňoch 14. a 15. novembra 
v priestoroch kňazského seminára v Spiš-
skej Kapitule medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu na tému Osobnosť biskupa Jána Voj-
taššáka. Podujatie sa konalo pri príležitos-
ti 140. výročia narodenia J. Vojtaššáka. Hoci 
sa o J. Vojtaššákovi konali vedecké poduja-
tia v roku 2003 a 2011, najnovšie dvojdňové 
podujatie ukázalo, že je stále čo nové priniesť 
k poznaniu tejto osobnosti.

Konferenciu otvoril úvodným pozdravom 
spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. 
Po ňom sa prítomným prihovoril Jozef kar-
dinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov. V úvodnom bloku 
príhovorov prítomných pozdravil aj Mons. 
Giuliano Brugnotto, dekan Fakulty Kánonic-
kého práva v Benátkach a predstavil zborník 
Mlčiaca Cirkev a Pápežská diplomacia 1945-
1965, ktorý sa v nasledujúcich mesiacoch do-
stane do kníhkupectiev v edícií Pápežského 
výboru pre historické vedy a ktorý je zbier-
kou prednášok z medzinárodnej konferen-
cie, ktorá sa konala 27. októbra 2016 v Be-
nátkach. Úvodný blok príhovorov ukončil 
pozdrav rektora Katolíckej univerzity Mons. 
Jozefa Jaraba a rektora Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhra-
dí vdp. Petra Majdu. Na konferencii odznelo 
celkovo 18 príspevkov od historikov. Príspev-
ky boli podľa tém rozdelené do blokov, pri-
čom po každom nasledovala diskusia.

Po skončení prvého dňa konferencie sa ko-
nala v Katedrále sv. Martina slávnostná ďa-
kovná sv. omša. Hlavným celebrantom a ka-
zateľom bol Jozef kardinál Tomko, konceleb-
rovali s ním arcibiskupi metropoliti Mons. 
Bernard Bober, košický arcibiskup, Mons. 
Ján Babjak, SJ prešovský arcibiskup a bisku-
pi Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny bis-
kup, Mons. Viliam Judák, nitriansky diecéz-
ny biskup, Mons. Andrej Imrich, emeritný 
spišský pomocný biskup a viac ako 85 kňa-
zov za účasti veľkého počtu veriacich. Kardi-
nál Tomko v homílii venovanej osobnosti bis-
kupa Vojtaššáka uviedol základnú charak-
teristiku tejto osobnosti a zdôraznil význam 
jeho utrpenia pre Cirkev nielen v minulosti, 
ale najmä súčasnosti.

Peter Jurčaga

„Florence roka 2017“  
vyhrala naša študentka
Víťazkou 2. ročníka súťaže „Florence roka 
2017“ sa stala Katarína Koristeková – štu-
dentka 3. ročníka bakalárskeho študijné-
ho programu Ošetrovateľstvo na Fakulte 
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku.

Súťaž vyhlásila 20. septembra 2017 sieť 
nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCa-
re spoločne s partnermi. Podujatie  nesie 
meno Florence Nightingale (1820 – 1910), 
zakladateľky moderného ošetrovateľstva 
a prvej ošetrovateľskej školy na svete. Or-
ganizátori zaznamenali 162 prihlásených 
– študentov 3. ročníkov denného štúdia 
v študijnom odbore ošetrovateľstvo a dip-
lomovaná všeobecná sestra. Účastníci vy-
pracovali online teoretický kvíz a do finá-
le postúpilo 20 súťažiacich. Finálové sú-
stredenie sa uskutočnilo počas víkendu od 
27. do 29. októbra vo Vranove nad Topľou. 
Budúce sestry mali príležitosť preveriť si 
a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktic-
kej prípravy. Súťažiaci mali súčasne mož-
nosť prakticky si vyskúšať zvládnutie asis-
tencie pri náhlom pôrode na verejnosti, 
zhotovenie EKG záznamu, prípravu pra-
covného prostredia pred operačným výko-
nom v podmienkach reálnej nemocnice. 

Absolútna víťazka Katarína Koristeková 
obhájila prvenstvo aj vo finálových ošet-
rovateľských workshopoch ošetrenie de-

kubitov a hygiena rúk – prevencia nozoko-
miálnych infekcií a získala tak hlavnú vý-
hru 3000 EUR. V špeciálnej kategórii zdra-
votnej poisťovne Dôvera vyhrala opäť Ka-
tarína Koristeková a získala finančnú vý-
hru v hodnote 1000 EUR. Všetkým finalis-
tom zároveň organizátor ponúkol garanto-
vané pracovné miesto podľa vlastného vý-
beru. Kataríne blahoželáme a tešíme sa z 
úspešného reprezentovania KU. Ku Katki-
ným gratulantom sa pripojila aj naša absol-
ventka Dominika Švantnerová (v minulom 

ročníku súťaže Florence roka skončila na 
2. mieste), ktorá  ocenila aj prácu pedagó-
gov katedry ošetrovateľstva: „Musím kon-
štatovať, že svoju prácu robíte veľmi dobre, 
čoho výsledkom sú aj tieto úspechy. Gratu-
lujem Vám a vytrvajte v tom!“ uviedla Do-
minika. 

Mariana Magerčiaková

Navštívila nás členka  
Rady Európskej federácie sestier
Dňa 28. novembra navštívila katedru ošet-
rovateľstva špecialistka pre hodnotenie sú-
stavného vzdelávania a vedúca regionál-
neho centra pre hodnotenie sústavného 
vzdelávania Žilinského samosprávneho 
kraja Mgr. Jana Slováková, PhD., ktorá je 
zároveň členkou Rady Európskej federácie 
sestier, do ktorej bola zvolená na Valnom 
zhromaždení Európskej rady sestier dňa 
14. októbra 2017 v Bruseli. 

European Federation of Nurses Associati-
ons (EFN) predstavuje viac ako 35 národ-
ných asociácií sestier a má vplyv na každo-
dennú prácu 6 miliónov sestier v celej Eu-

rópe. EFN predstavuje nezávislý hlas ošet-
rovateľskej profesie a jej úlohou je posilniť 
postavenie a výkon povolania sestier v pro-
spech zdravia občanov a záujmy sestier 
v celej Európe. 

Na pozvanie vedúcej katedry ošetrovateľ-
stva prezentovala J. Slováková študentom 
tretieho ročníka prednášku s názvom „Slo-
venská komora sestier a pôrodných asis-
tentiek – vzdelávanie, členstvo a registrá-
cia“. Počas vystúpenia  sa zamerala na  úlo-
hu  stavovskej organizácie SK SaPA, legis-
latívne normy a ich novelizáciu, hodnote-
nie sústavného vzdelávania sestier a pô-

rodných asistentiek, licencie, etickú spô-
sobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárod-
ných asociáciách sestier a pôrodných asis-
tentiek, publikovanie v odborných časo-
pisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách 
a tiež informovala o internetovej stránke 
a portáli SK SaPA.

Marcela Ižová
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Dňa 5. októbra sa v priestoroch Fakulty 
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku konala celoslovenská konferen-
cia s názvom „Život a zdravie žien v kli-
maktériu“. Podujatie bolo organizované  
v rámci projektu KEGA č. 029KU-4/2016 
Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na 
zdravie žien.

Počas konferencie odznelo jedenásť pred-
nášok zameraných na jednotlivé aspekty 
starostlivosti o ženy v období klimaktéria 
a menopauzy s osobitným zameraním na 

problematiku psychosomatiky, psychote-
rapie, fyzioterapie, životného štýlu, mera-
cích a hodnotiacich nástrojov kvality živo-
ta sledovanej skupiny. Hlavní riešitelia pre-
zentovali čiastkové výsledky pilotnej štúdie 
týkajúcej sa výskytu metabolického estro-
gén deficitného syndrómu v populácii slo-
venských žien. Organizátori s cieľom udr-
žať stálu komunikáciu odborníkov v danej 
oblasti plánujú k interdisciplinárnej disku-
sii prizvať aj kolegov zo zahraničia.

Mária Kopáčiková

Život a zdravie žien 
v klimaktériu

Záchranári opäť v akcii
Jadrová elektráreň Mochovce bola 9. no-
vembra 2017 miestom celoareálového cvi-
čenia zahŕňajúceho radiačný únik a havá-
riu troch osobných automobilov. V simulo-
vanej situácii museli zasahovať havarijná 
skupina Slovenských elektrárni, Ochrana 
a bezpečnosť, Policajný zbor SR, Hasičský 
a záchranný zbor a Záchranná zdravotná 
služba. ZZS, okrem službukonajúcich po-
sádok, reprezentovalo aj päť dvojčlenných 
posádok študentov urgentnej zdravotnej 
starostlivosti z KU v Ružomberku.

Úlohou našich študentov bolo zasahovať 
pri havárii troch osobných automobilov 
podľa štandardných postupov pri udalosti 
s hromadným postihnutím osôb. Nakoľko 
išlo o únik radiačnej vlny druhého stupňa, 
boli zasahujúce posádky vybavené bioha-
zard oblekmi. Po hlásení z Krajského ope-
račného strediska ZZS boli posádky vysie-
lané na miesto udalosti, kde už zasahova-
li príslušníci Hasičského záchranného zbo-
ru. Zasahujúce posádky ZZS a zložky IZS 
vytriedili, ošetrili a transportovali do zdra-
votníckych zariadení deväť pacientov. Pia-

ti z nich boli ťažko zranení a v priamom 
ohrození života. 

Cvičenie organizovala Havarijná skupina 
Slovenských elektrárni Mochovce, HaZZ 
Mochovce a OZ Salus Vitalis pod vedením 
Mgr. Dagmar Tomčányovej.

Imrich Andrási

Pomáhali sme  
pri potravinovej zbierke
Pomáhať je ľudské. To bola jedna z hlav-
ných myšlienok tohtoročnej zbierky, kto-
rá sa uskutočnila v obchodných domoch 
Kaufland. V tom ružomberskom pomohli 
pri zbierke potravín pre ľudí v núdzi aj štu-
dentky ošetrovateľstva Ingrid Loudová, Sil-
via Hvastová, Kristína Zadžorová, Simona 
Trnovcová, Sandra Tomášová a Eva Vad-
kertiová. Ako dobrovoľníčky Slovenské-
ho Červeného kríža počas celého dňa, 12. 
októbra, oslovovali zákazníkov s prosbou 
o darovanie potravín. Z vyzbieraných po-
travín budú pripravené balíky, ktoré Slo-
venský Červený kríž – Územný spolok Lip-
tov odovzdal počas októbra ľuďom v núdzi. 
"Je potešiteľné, že aj v súčasnej dobe exis-
tuje ešte mnoho ľudí, ktorí sú ochotní po-
môcť druhým – tým, ktorí žijú v chudobe 
alebo na jej hranici. Dúfame, že vyzbierané 
potraviny aspoň čiastočne prispejú k zlep-
šeniu ich životných podmienok," vyjadri-
la sa o akcii Mariana Magerčiaková,  jedna 
z koordinátoriek zbierky za FZ KU. 

katedra ošetrovateľstva

Ružomberské zdravotnícke dni
Počas Týždňa vedy a techniky, v dňoch 9. 
a 10. novembra sa na pôde Fakulty zdra-
votníctva Katolíckej univerzity v Ružom-
berku uskutočnil 12. ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie Ružomberské 
zdravotnícke dni.

Fakulta zdravotníctva KU v spolupráci 
s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP 
Ružomberok – fakultnou nemocnicou, 
Vysokou školou polytechnickou v Jihla-
ve, Univerzitou Jana Kochanowskiego v 
Kielcach a Univerzitou Tomáše Bati v Zlí-
ne privítali takmer 200 odborníkov z do-
mova i zo zahraničia. Akcia sa uskutočni-
la pod záštitou Slovenskej lekárskej komo-
ry, Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek, Slovenskej komory medicín-
sko-technických pracovníkov a Slovenskej 
komory fyzioterapeutov.

Po slávnostnom otvorení a privítaní hostí 
– rektora KU Jozefa Jaraba, riaditeľa ÚVN 
SNP Ružomberok FN Petra Lofaja, primá-
tora mesta Ružomberok Igora Čombora, 
zástupcu MONDI SCP Ivany Keyzlarovej, 

zástupcov inštitúcií organizujúcich konfe-
renciu a ostatných účastníkov, bola v jed-
notlivých príhovoroch vyzdvihnutá potre-
ba vzdelávacej inštitúcie, akou je FZ KU 
a zároveň deklarovaná neoddeliteľná vzá-
jomná spojitosť fakulty, nemocnice, mesta 
a výrobnej sféry.

Odborný program prebiehal v sekciách ve-
novaných problémom medicíny súčasnosti 
a celého spektra nelekárskych zdravotníc-
kych vied. Cieľom už tradičného podujatia 
bola predovšetkým výmena skúseností tý-
kajúcich sa aplikácie najnovších poznatkov 
do klinickej praxe a prezentácia výsledkov 
vedeckej práce. Počas dvoch dní odzne-
li mnohé podnety, ktorých charakter otvá-
ra možnosti ďalšej medzinárodnej spolu-
práce.

Nárast aktívnej účasti v podobe 105 pre-
zentácií, z toho 44 zahraničných, dotvára 
úspešnosť, vysokú vedeckú a odbornú úro-
veň a jasný potenciál do budúcnosti. 

Organizačný výbor RZD 2017

Hlavnou myšlienkou 15. ročníka projek-
tu „Sviečka za nenarodené deti“, ktorý sa 
realizuje s podporou a požehnaním slo-
venských biskupov, je spojiť Spomienku 
na všetkých verných zosnulých, ktorú slá-
vime 2. novembra, so spomienkou na ne-
narodené deti, ktoré zomreli pri umelom 
alebo spontánnom potrate a ktoré môže-
me s prosbami zveriť milosrdnému Božie-
mu Srdcu.

Katedra ošetrovateľstva sa do tohtoročnej 
kampane zapojila už po niekoľkýkrát. Vo 
foajé FZ KU študentky ošetrovateľstva (Pa-
ľová Zdenka, Peňáková Natália, Bagonio-
vá Anita, Bartošová Petra, Šimíková Simo-
na, Šimková Erika, Michňová Silvia, Mar-
tonová Anna) prezentovali aktivity spoje-
né so šírením úcty k životu v každej jeho 
fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. 
Študenti a pedagógovia si mohli za symbo-
lické 1 € zakúpiť sviečku, ktorou podporili 
pro-life a pro-family projekty zamerané na 

ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti 
od počatia po prirodzenú smrť, konkrétnu 
pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi 
v krízových situáciách, poradenské služby, 
vzdelávacie a osvetové aktivity, či profesio-
nalizáciu pro-life odborníkov.

Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, 
vzdelávaciu a praktickú. „Momentom, 
ktorý spája duchovný rozmer kampane s 
praktickým, je  sviečka, ktorú na pamiat-
ku zomrelých nenarodených detí zapaľu-
jeme 2. novembra v oknách našich domo-
vov,“ hovorí hlavná koordinátorka projektu 
Anna Siekelová. Poďakovanie  za podporu 
kampane patrí nielen študentkám – dob-
rovoľníčkam, ale aj všetkým, ktorí prispeli 
do zbierky alebo myšlienku podporili mod-
litbou.

Eva Moraučíková

Sviečka za nenarodené deti 2017
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15. narodeniny UPaC

Univerzitné spoločenstvo KU v Ružomber-
ku si túto udalosť pripomenulo slávením 
vysokoškolskej mládežníckej svätej omše 
v pondelok 6. novembra v Kostole Povýše-
nia Svätého Kríža na Námestí A. Hlinku v 
Ružomberku, ktorý spravuje Spoločnosť 
Ježišova. Po skončení svätej omše si na 
tradičnom agapé v Pastoračných priesto-
roch pátrov Jezuitov mohli mladí vysoko-
školáci pochutnať na dobrotách, ktoré po-
chádzali z dielne „Šikovnej varešky“, čo je 
jedna z mnohých aktivít UPaC. V utorok 7. 
novembra o 12.15 hod. slávilo univerzit-
né spoločenstvo KU v blízkom Kostole sv. 
Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli ďakov-
nú svätú omšu za pätnásť požehnaných ro-
kov služby UPaC na KU za účasti jej rekto-
ra Mons. prof. Jozefa Jaraba, jeho najbliž-
ších spolupracovníkov, vedenia fakúlt KU, 
pedagógov, zamestnancov a študentov KU. 
Svätej omši predsedal duchovný správca 
UPaC o. Róbert Slotka a slávnostný prího-
vor predniesol univerzitný kaplán o. Jozef 
Žvanda, ktorý zdôraznil úlohu KU naučiť 
svojich študentov milovať, milovať život, 
milovať človeka, milovať seba, milovať bra-

tov a sestry, milovať múdrosť, milovať zod-
povednosť, milovať svet a milovať Boha.  

Osobné slovko kňazov  
o svojej skúsenosti v UPaC
O svojom pôsobení v UPaC povedal jeho 
duchovný správca o. Róbert Slotka: „Žat-
va je veľká... Slávime 15. výročie založenia 
Univerzitného pastoračného centra bisku-
pa Jána Vojtaššáka. Obdobie od založenia 
UPaC tvorí  pomyselný lán pšenice, ktorý 
pozostáva  z klasov spolubratov – kňazov 
(jeden z nich je už pri Pánovi – P. Štefan 
Halienka, SJ), koordinátorov a spolupra-
covníkov z radov študentov  a zamestnan-
cov KU v Ružomberku. Tento lán sa zväč-
šoval, dvíhal prostredníctvom dynami-
ky života v UPaC – boli  to rozličné akcie 
na univerzite i  mimo nej. Veľké rozvíre-
nie pšeničného  lánu UPaC prinášali:  Aka-
dem, Národné  stretnutia mládeže a Sveto-
vé dni mládeže. Preto si život v UPaC vy-
žadoval a vyžaduje veľa cestovania, vychá-
dzania z pohodlia a zotrvania pri mladých 
a pozíciu na kolenách. Celá dynamika ži-
vota  UPaC chce pomáhať spoznávať Kris-

ta a privádzať mladých ku Kristovi. Preto 
prosme Pána žatvy, aby požehnával tento 
lán pšenice, aby prinášal bohaté klasy pred 
Božou tvárou.“ 

Univerzitný kaplán o. Dušan Galica: „Som 
už dvanásty rok v UPaC a musím povedať, 
že je pre mňa veľkým darom. Mám tu mož-
nosť prežívať veľkú pestrosť pastoračné-
ho pôsobenia. Počínajúc od jednoduchých 
rozhovorov, cez mnohé športové, kultúrne 
a vzdelávacie akcie, až po stretnutia pri li-
turgii. To všetko v prostredí univerzitného 
spoločenstva, ktoré ma pobáda neustále sa 
rozvíjať v ľudskosti i kňazstve. Za to všetko 
patrí vďaka mojim kolegom a spolubratom 
v kňazskej službe, najmä Róbertovi Slotko-
vi a Jozefovi Žvandovi, ale i ostatným, kto-
rí tu prežili s nami jeden alebo viac rokov. 
Ďakujem aj našim laickým spolupracovní-
kom, ktorých pomoc je málo docenená. Pri 
pätnástom výročí založenia UPaC si chcem 
spomenúť aj na množstvo študentov, peda-
gógov a ostatných zamestnancov KU, s kto-
rými ma spájajú mnohé nezabudnuteľné 
zážitky a dodnes živé priateľstvá. UPaC je 
pre mňa veľkým darom, lebo je to zvlášť 
požehnaným miestom a prostredím, kde 
môžem stretnúť človeka, v človeku Boha a 
v Bohu nájsť všetko, čo hľadám.“ 

Viac o činnosti UPaC Jána Vojtaššá-
ka je možné dočítať sa aj na internetovej 
stránke: www.upac.sk a rovnako aj na Fa-
cebooku. Celý tím UPaC je za všetko vďač-
ný, tak Bohu ako aj človeku, a aj naďalej 
má túžbu s láskou neúnavne ohlasovať krá-
su života s Bohom.

Jozef Žvanda

Áno, v našom UPaC, čiže v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa Jána Vojtaššáka 
v Ružomberku, sme začiatkom novembra oslávili 15. výročie jeho založenia. Pred pät-
nástimi rokmi, 31. októbra 2002, spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František 
Tondra podpísal zriaďovaciu listinu, na základe ktorej 1. novembra 2002 zriadil Univer-
zitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku, ktoré má slúžiť k duchovnej 
formácii univerzitného spoločenstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU).

Študenti KU na ružomberskej kalvárii.

Darovať krv sa oplatí
Posledný novembrový štvrtok sa v priesto-
roch Univerzitného pastoračného centra 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) 
uskutočnila adventná kvapka krvi. Darova-
nie krvi priamo v študentskom prostredí sa 
opäť stretlo s úspechom, tentokrát nás svo-
jou účasťou poctilo až 64 darcov.

V UPaC to v ten deň žilo už od skorého 
rána: naše koordinátorky si pripravova-
li prezenčné listiny a iné podklady a my 
ostatní sme iba tak nečinne, no tým netr-
pezlivejšie vyčkávali zdravotníčky z mar-
tinskej transfúznej stanice. Nakoniec sme 
sa ich dočkali niekedy pred ôsmou hodinou 
ráno, a to sa už chodba zaplnila potenciál-
nymi darcami, ktorých len pribúdalo a pri-
búdalo. Zostava darcov krvi bola podob-
ne pestrá ako inokedy: okrem študentskej 
väčšiny sme tu mohli stretnúť našich uni-
verzitných kaplánov o. Róberta a o. Jozefa, 
zamestnancov univerzity, ale napríklad aj 
prorektora Františka Trstenského. Súčas-
ťou tohto davu boli prvodarcovia, príleži-
tostní darujúci, ale aj dobrodruhovia, kto-
rých darcovské počiny sa už dajú rátať na 
desiatky. Medzi takýchto skalných patrí aj 
o. Jozef, ktorý svoju celoživotnú darcovskú 
štatistiku odhadol na 70 odberov, jedným 
dychom však dodal, že má pred ihlou do-
dnes rešpekt, tak sa na ňu radšej nepozerá. 
Jeho opakom je biatlonistka Laura, ktorú 
celý medicínsky proces darovania krvi fas-
cinuje, navyše si pochvaľuje, ako priazni-
vo jej športové aktivity vplývajú na tvorbu 
červených krviniek - my nešportovci  mô-
žeme len ticho závidieť. Stretla som aj nie-

koľko prvodarkýň z Fakulty zdravotníctva, 
ktoré si snáď ešte intenzívnejšie uvedomu-
jú naliehavosť záchrany ľudského života 
prostredníctvom krvných transfúzií. Väčši-
nu darcov pritom motivovala práve vidina 
nezištnej pomoci, našli sa tu však aj takí, 
ktorí už mali pomerne tvrdú osobnú skú-
senosť so životnými hraničnými situáciami 
končiacimi krvnou transfúziou, a tak pres-
ne vedeli, aká cenná je ich pomoc. 

Náhodné chodbové rozhovory mi opäť len 
potvrdili, akým správnym krokom je orga-
nizácia odberov krvi v priestoroch UPaC. 
Na darovanie krvi sa tak nechali nahovoriť 

aj študenti, ktorí by asi dlho otáľali s náv-
števou neznámeho zdravotníckeho praco-
viska, no prišli sem aj takí, ktorí pravidel-
ne navštevujú transfúzne stanice v mies-
te bydliska. Najbližší odber sa uskutoční 
11. 4. 2018. Už teraz ste všetci srdečne po-
zvaní.

Slavomíra Matlová

Odpoveď na „nežnú revolúciu“
Deň pred 17. novembrom, kedy si na Slo-
vensku pripomíname tzv. Nežnú revo-
lúciu – deň zápasu za slobodu, sme na-
plnili jej odkaz a vstúpili do Akademic-
ko-formačného programu Láska, sexuali-
ta a zmysel života v učení cirkvi. Obdob-
ný program už druhý rok prebieha na Te-
ologickej fakulte KU v Košiciach ako se-
mestrálny program.  (viac info na Košice: 
http://www.teologiatela.sk/semestralny
-akademicko-formacny-program/)

Náš program začal  sv. omšou a pokračo-
val formálnym programom v priestoroch 
UPaC. Manželia Chanasovci nás vovied-
li do dôležitosti kurzu cez výzvy dnešnej 
konzumnej kultúry, ale aj hĺbky ľudské-

ho ducha, v ktorom pôsobí Boh. Po úvod-
nom slovku sme sa predstavovali a dosta-
li sme základné informácie o kurze, kto-
rý pozostáva z 10 stretnutí počas oboch 
semestrov akademického roka 2017/2018 
a jeho lektormi sú členovia Spoločen-
stva Karola Wojtylu, ktorí študovali danú 
problematiku v zahraničí.

Na každé stretnutie sa má každý účastník 
pripraviť štúdiom textov a hľadaním od-
povedí v pracovnom liste. Po dôležitých 
informáciách sme vstúpili do prvej disku-
sie nad textami, kde sme sa zamýšľali nad 
hodnotou sexuality. Celkovo sa prihlási-
lo 19 účastníkov, z toho 13 z radov štu-
dentov zo všetkých troch fakúlt KU v Ru-

žomberku a ostatní pracujúci. Sme veľ-
mi radi, že naši študenti prejavili o daný 
kurz záujem.

Robert Slotka

upac.ku.sk ]
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Mladí vysokoškoláci sa so svojimi kňazmi 
naplno zapojili do kláštorného života. Po-
čas troch dní sa aktívne zapájali do bohaté-
ho duchového programu benediktínov, kto-
rého oporný pilier tvorí dennodenné slá-
venie Eucharistie a modlitba Liturgie ho-
dín a tiež rozjímavé čítanie Svätého Pís-
ma formou Lectio divina. Skoré ranné vstá-
vanie, zvlášť v nedeľu ráno o tretej hodi-
ne na modlitbu Posvätného čítania, nebo-
lo pre účastníkov určite ľahké, ale študen-
ti to so svojimi kňazmi úspešne zvládli. Keď 
mnohí v tej chvíli u nás doma, v Európe, či 
vo svete ešte spali spánkom spravodlivých, 
mladí Ružomberčania sa so svojimi kňaz-
mi a s bratmi benediktínmi modlili za ten-
to svet, za tento náš zvláštny svet. Súčasťou 
duchovného programu bolo aj štúdium nie-
koľkých častí knihy Benediktova voľba od 
Roda Drehera a duchovný rozhovor s mní-
chom, otcom Jozefom Brodňanským, kto-
rý v nedeľné dopoludnie uvádzal študen-
tov do tajomstva benediktínskej spiritua-
lity. Vrcholom celého duchovného progra-
mu bola nedeľná svätá omša slávená v kláš-
tornom chráme dopoludnia o 10.30 hod. 
Homíliu tu predniesol univerzitný kaplán 
o. Jozef Žvanda.

V duchu Ora et labora!
Pobyt v Kláštore Premenia Pána bratov be-
nediktínov v Sampore bol pre Ružomberča-
nov možnosťou zapojiť sa aj do pomocných 
prác v duchu benediktínskeho hesla: „Ora 
et labora! – Modli sa a pracuj! Rozbahne-
né cesty a ani mokré polia a lúky v blízkosti 

priľahlých hospodárskych budov neumož-
nili prácu vonku, a tak mladí hostia pomá-
hali s lúpaním orechov či s prípravou chut-
ného zeleninového šalátu podľa receptu be-
nediktínov, ktorý bol chutným obohatením 
nedeľného stolovania.

Novučičké ubytovacie priestory, pekne za-
riadené izby, z ktorých každá z nich ne-
sie meno jedného z púštnych otcov, ale aj 
výborná strava a spoločný obed v sobotu 
a v nedeľu s benediktínmi v ich klauzúre, 
sa pre účastníkov víkendového pobytu sta-
li akoby čerešničkou na torte. Táto víken-
dová radosť bola na ceste domov obohate-
ná ešte o krátku návštevu nádherného dre-
veného artikulárneho evanjelického kosto-
la v blízkom Hronseku z roku 1726, v kto-
rom sa 15. septembra 1847 ženil slávny An-
drej Sládkovič. Domov do Ružomberka sa 
študenti so svojimi kňazmi pre poľadovi-
cu na Donovaloch dostali v nedeľu až ne-
skoro večer. Ani to dlhé čakanie v kolónach 
ich nemohlo obrať o radosť z pobytu u be-
nediktínov.

Pobyt u benediktínov – veľké 
obohatenie
A tak tri dni prežité v Kláštore Premenia 
Pána bratov benediktínov v Sampore sú 
veľkým obohatením pre mladé študentské 
duše. Je nádej, že ovocie tohto pobytu sa 
prejaví v živote mladých študentov a kňa-
zov z KU už čoskoro. Je nádej, že časom sa 
takýto duchovný pobyt absolvujú aj peda-
gógovia KU.

O svojej skúsenosti z víkendovky u benedik-
tínov v Sampore hovorí duchovný správca 
UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku o. Ró-
bert Slotka: „Oslovila ma tradícia – latinský 
jazyk, neustála oslava Boha cez spev a ges-
tá, dotiahnuté časti liturgie hodín – asper-
ges po úkone kajúcnosti, pri kompletóriu 
a presun pátrov pri mariánskej modlitbe ku 
soche Panny Márie, rozšírenie počtu žal-
mov pri modlitbe liturgie hodín; práce pre 
spoločenstvo, ktorú sme prepojili so zau-
jímavým čítaním knihy „Benediktova voľ-
ba“, nočná vigília o tretej hodine ráno, kto-
rá bola oslavou Pána v Dies Domini a srdeč-
nosť rehoľníkov pri osobných stretnutiach.“

Celkom na záver je treba povedať, že...
...benediktíni žijú podľa najstarších západ-
ných mníšskych tradícií kodifikovaných 
v Regule sv. Benedikta. V úsilí „aby bol vo 
všetkom oslávený Boh“ zohrali význam-
nú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy 
a v súčasnosti sú rozšírení po celom svete.

Na územie dnešného Slovenska prišli bene-
diktíni ešte pred misiou sv. Cyrila a Metoda. 
Po veľkom rozmachu však nastal úpadok 
spôsobený rôznymi okolnosťami, ktorý do-
vŕšil príchod komunistickej totality. V roku 
2003 sa však „čierni mnísi“ opäť na Sloven-
sko vrátili, aby tu v roku 2010 otvorili nový 
kláštor Premenenia Pána v Sampore.

Jozef Žvanda

Kláštor Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore pri Sliači, ktorý je otvorený od  roku 
2010, sa v dňoch 17. – 19. novembra stal v priebehu posledného roka už po druhýkrát cieľom 
duchovného víkendového pobytu študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a ich uni-
verzitných kaplánov. Tentokrát na „posvätnú benediktínsku pôdu“ zavítalo sedem študentov 
KU a dvaja kňazi Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC), 
o. Róbert Slotka a o. Jozef Žvanda.

Víkend u benediktínov NáVŠTEVA TAlIANSKEHO 
VEľVySlANCA
V utorok 14. novembra navštívil Katolícku 
univerzitu v Ružomberku (KU) veľvyslanec 
Talianskej republiky na Slovensku pán Ga-
briele Meucci. aby tak bližšie spoznal štu-
dentov – budúcich učiteľov talianskeho ja-
zyka.

Najskôr sa stretol s dekanom  Pedagogickej 
fakulty KU  PaedDr. Petrom Krškom, PhD.  
Pán dekan mu predstavil fakultu, počet 
študentov a snahu učiteľov a všetkých pra-
covníkov, aby fakulta bola miestom, kde 
je možné nielen  študovať (a to kvalitným 
spôsobom), ale aj duchovne rásť. V rám-
ci tohto stretnutia pani prodekanka doc. 
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. vysvetlila 
vznik KU ako aj samotnej PF.

Potom pán veľvyslanec spolu s učiteľ-
mi talianskeho jazyka a kultúry navštívi-
li primátora mesta MUDr. Igora Čombora, 
PhD. Pán primátor predstavil krátke dejiny 
mesta Ružomberok a poukázal na hodno-
tu podujatí, ktoré pracovnici katedry a In-
štitútu talianskeho jazyka pri KU zorgani-
zovali počas týchto šiestich rokov, ako bol 
koncert Verdi 200 alebo výstavy organizo-
vané priamo na Mestskom úrade v Ružom-
berku.

Po stretnutí s primátorom nastal naj-
významnejší moment celého dňa. Inau-
gurácia triedy talianskeho jazyka a kultú-
ry venovaná pamiatke slávneho profeso-
ra Katerina Katerinova, významného ja-
zykovedca a promótora Univerzity pre za-
hraničných študentov v Perugii. Následne 
prebehla diskusia medzi študentami a veľ-
vyslancom. Pán veľvyslanec Meucci zisťo-
val odkiaľ sú naši študenti a prečo sa za-
ujímajú o taliansky jazyk. Nakoniec objas-
nil a predstavil prítomným talianske dizaj-
nové diela napríklad Fiat 500, Olivetti – pí-
sací stroj a ďalšie a ich význam pre priemy-
sel v Taliansku a vo svete. Na záver stret-
nutia sa pýtal študentov, odkiaľ pochádza-
jú, pričom niektoré zo spomenutých miest 
mu boli už známe, hoci na Slovensku pôso-
bí ešte len pomerne krátko. Pán veľvysla-
nec prisľúbil študentom prvého ročníka, že 
sa vráti na konci univerzitného roka, keď 
študenti budú vedieť lepšie po taliansky. 

Pani Mgr. Katarína Matušková, vedúca 
knižnice KU predstavila pánovi veľvyslan-
covi  architektúru knižnice, jej dejiny a fun-
govanie a ukázala mu najkrajšie exemplá-
re kníh.

Nakoniec sa pán veľvyslanec stretol s pani  
prorektorkou doc. PaedDr. Jankou Bedná-
rikovou, PhD. ktorá načrtla dejiny KU a vy-
kreslila vzťahy, ktoré má naša univerzita 
s talianskymi univerzitami. 

Popoludní sa pán veľvyslanec Meucci vrátil 
do Bratislavy a prisľúbil, že sa k nám sko-
ro vráti. Aj napriek dlhej ceste z Bratislavy 
bol veľmi rád, že mohol vidieť srdce dolné-
ho Liptova.

kcj
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Volám sa Mária Buláková (26) a som ab-
solventkou Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, kde som študovala v bakalár-
skom programe taliansky jazyk a literatú-
ru v kombinácií s náboženskou výchovou 
a v magisterskom programe jednoodboro-
vé náboženstvo.

Počas môjho posledného roku štúdia na 
Katolíckej univerzite som sa rozhodla da-
rovať na jeden rok svoj život Bohu v služ-
be druhým, a tak som sa prihlásila do prí-
pravy pre saleziánske misijné dobrovoľníc-
tvo, ktoré ponúka SAVIO, o. z. zastrešené 
saleziánmi. Táto príprava trvala jeden rok 
a skladala sa z dvoch blokov: osobnostné-
ho rastu a spoznávania sa a samotnej prí-
pravy na misie. Po absolvovaní ročnej prí-
pravy, ktorá bola obohatená rôznymi pred-
náškami s odborníkmi, som bola vyslaná 
spolu s ďalšími deviatimi “odvážlivcami” 
na misie. Mne pripadla jedna veľmi ne-
tradičná, ale veľmi krásna krajina - Mexi-
ko. Samozrejme, dostať sa na misijné ur-
čenie nebolo až také jednoduché, nakoľko 
nám to komplikoval proces vybavenia víz. 
Nakoniec sa to ale podarilo a ja som sa už 
na konci septembra ocitla v jednom kolé-
giu uprostred miestneho pralesu “Matagal-
linas” (v preklade bitúnok sliepok), v kto-
rom študovali deti od 11 do 16 rokov. Tieto 
deti boli na druhom stupni základnej školy 
a zároveň v tomto kolégiu aj bývali; domov 
chodili len štyrikrát do roka - na dušičky, 
na Vianoce, na Veľkú noc a samozrejme 
počas veľkých prázdnin, ktoré tam trvajú 
štyri týždne. Okrem toho sme tam mali aj 
prvý stupeň základnej škole, ale tá nebo-
la mojou misijnou úlohou, tak tam som po-
máhala len občas, keď ma zavolali.

Mojou hlavnou úlohou bolo staranie sa 
o moje dievčatá. Tých bolo 42. Niekedy 
boli celkom dobré, ale niekedy ma to stálo 
veľmi veľa síl a trpezlivosti byť s nimi. Byť 
s tými istými deťmi od obedu až do “nesko-
rej noci” takmer 330 dní v roku nie je také 
jednoduché. Ale samozrejme to platí aj na-
opak. Niekedy som si tak pomyslela: “Ach, 
chúďatká, tie moje dievčatá! Veď tie musia 
mať zo mňa ponorkovú chorobu!” Prežili 
sme spolu ale veľmi krásny čas, veľa sme 
sa nasmiali, naučili, podržali sa, ale, samo-
zrejme, boli aj ťažšie dni, keď sme sa pou-
rážali alebo pohnevali. To však patrí k ži-
votu. Život nemôže byť len jednofarebný, 
pretože by bol monotónny, preto k tej jed-
nej, základnej farbe, treba primiešať aj iné 
farby, ktoré predstavujú naše skúsenosti. 
To robí náš život taký jedinečný a krásny.

Okrem mojich dievčat som mala na staros-
ti aj 25 chlapcov. S nimi som trávila menej 
času - len počas spoločných hier a spoloč-
ných akcií, nakoľko oni mali svojho dobro-
voľníka. Dievčatá a chalani sú takmer celý 
čas oddelení, aby nedošlo k nejakej kom-
plikácií alebo problémom.

Doobedňajšia práca v kancelárií alebo 
na poli spolu s mnohými asistenčnými, 
vychovávateľskými a edukačnými úloha-
mi pri rôznych prácach, krúžkoch, hrách, 
štúdiu, vo voľnom čase sa stali mojou zá-
kladnou súčasťou mojich dní na misiách. 
No napriek tejto náročnosti fyzickej a psy-
chickej zaťaženosti som si vychutnáva-
la každý deň počas môjho misijného dob-

rovoľníctva, pretože hoci štruktúra dní sa 
stala viac-menej rutinou, každý deň som 
vnímala ako jedinečný a krásny. 

Počas života na misiách sa človek nestretá-
va len s krásou a jednoduchosťou. Hneď na 
začiatku sa dostane do takej eufórie. Vní-
ma jedinečné farebné kombinácie a Mexi-
čanov, ktorí stále oslavujú, tancujú, slávia 
všetky sviatky a zvyky. Na mojich “domo-
rodých Mexičanov" som si musela zvyknúť, 
pretože boli iní ako tí mestskí. Iní v zmysle, 
že boli veľmi uzavretí, báli sa ma, pretože 
som bola biela, báli sa foťáku, niektorí na 
mňa kričali, utekali odo mňa a pod., keď sa 
báli, že som aj ja jedna z tých “sláv-
nych Európanov”, ktorí im toľko 

Moja misia v Mexiku ublížili. Na druhej strane to boli ale praco-
vití, úprimní a láskaví ľudia, čo vo mne vy-
volávalo neustále veľký obdiv. Niekedy ku 
mne prišli s množstvom otázok v očiach, 
brali mi ruku, hladkali ju, voňali, pretože 
bola iná ako tá ich. Alebo mi vyhŕňali trič-
ko z brucha, pretože obdivovali krásnu bie-
lu farbu, o ktorej oni len snívajú. Obdivo-
vali farbu mojich očí a vlasov, čo bolo pre 
mňa niekedy nepochopiteľné a aj celkom 
vtipné.

Náročnosť, problémy, kultúrny šok a vo 
všeobecnosti boj s kmeňovými mentalita-
mi sú dôvody na veľkú odvahu k jednodu-
chosti a ochote prispôsobovať sa. Hoci ja 
nemám až taký problém prispôsobovaniu 
sa novej kultúre a mentalite, tu som mu-
sela na sebe veľmi veľa pracovať. A to za-
čína už od bežných vecí ako pitie kalnej 
vody, sprchovaniu sa s jedným vedrom kal-
nej vody, jedeniu zhnitých, splesnivených 
a skazených jedál, ktoré nám dobrodinci 

darovali - ale mali sme aspoň čo jesť! Tak-
tiež sa človek musí naučiť ručne prať miest-
nym systémom prania, pracovať s kvalitou 
zeme, ktorú si človek ani vo sne nevie pred-
staviť, vedieť pretrpieť všetky bolesti a cho-
roby, keďže nemáte v blízkosti (a v mož-
nosti) žiadnu lekársku starostlivosť. 

Napriek všetkému musím ale povedať, že 
ísť na misie bolo jedno z tých najlepších 
a najkrajších rozhodnutí, ktoré som v živo-
te spravila a odporučila by som to každé-
mu. Každá činnosť, ktorú v živote konáme, 
nám niečo do života dá. To platí aj o misij-
nej dobrovoľníckej službe. Vidieť a chápať 
človeka v širšom zmysle je tajomstvo a dar. 
Učí väčšej jednoduchosti. Ak by niekto po-
ciťoval v sebe túžbu vyjsť zo svojho kom-
fortu a darovať svoj život pre službu iným, 
nebojte sa odpovedať na takéto krásne po-
zvanie. Ak nám dal Boh do srdca túžbu, 
máme ju nechať rásť a zveľaďovať, aby pri-
niesla ovocie. Možno to ovocie my vidieť 

nikdy nebudeme, no každá naša práca to 
ovocie prinesie a každého, kto sa zriek-
ne svojho konfortu, Boh špeciálne požeh-
ná a čo je jeden rok v službe druhým oproti 
tomu, čo nás čaká vo večnosti?

Mexičania sú ľudia, ktorí stále oslavujú, 
majú bohatú kultúru a zvyky. Trošku mi 
trvalo, kým som si na ich kultúru a zvy-
ky zvykla a samozrejme vždy bolo niečo, 
čím ma prekvapili. Na mojich “domoro-
dých Mexičanov" som si musela zvyknúť, 
pretože boli iní ako tí mestskí. Iní v zmysle, 
že boli veľmi uzavretí, báli sa ma, pretože 
som bola biela, báli sa foťáku, niektorí na 
mňa kričali, utekali odo mňa a pod., keď sa 
báli, že som aj ja jedna z tých “slávnych Eu-
rópanov”, ktorí im toľko ublížili. Na druhej 
strane to boli ale pracovití, úprimní a lás-
kaví ľudia, čo vo mne vyvolávalo neustále 
veľký obdiv.

Literárna jeseň na ku
Nadšenci literatúry sa v novembri stre-
tli na dvoch podujatiach, ktoré vytvori-
li priestor pre kreativitu čitateľov aj auto-
rov. Publikum zjednotené múzou poézie 
si vymieňalo skúsenosti, porovnávalo die-
la, kriticky aj priateľsky diskutovalo o ver-
šoch. Quartet spisovateľov a vyhodnotenie 
literárnej súťaže sa tešili veľkému záujmu 
návštevníkov.

V úvode sa v básnickom česko-slovenskom 
recitáli predstavili štyria autori: Vít Slíva 
(ČR), Petr Hruška (ČR), Ján Gavura (SR) 
a Juraj Kuniak (SR). Vystúpenie spisovate-
ľov moderovala Jana Juhásová (FF), kto-
rá scenár pripravila nielen podrobne, ale aj 
invenčne. Prítomní sa dozvedeli veľa infor-
mácii o procese tvorby jednotlivých hostí, 
o ich témach, poetickom myslení, inšpirá-
ciách a pod. 

V druhej časti sa konalo vyhodnotenie 
4. ročníka celoslovenskej súťaže „Slávme 
to spoločne 2017“, ktorá sa týka oblasti 
vlastnej literárnej tvorby – poézie.

Odborná porota udelila tri hlavné ceny  
a tri čestné uznania:
1. miesto: Katarína Hrabčáková 
(Prešovská univerzita)
2. miesto: Jozef Horvát 
(PF a FF KU)
3. miesto: Lívia Čekanová 
(PF KU)

Čestné uznania (bez určenia poradia): 
Štefánia Kušnírová (PF KU), Elizabet Sa-
pančíková (PF KU), Michaela Ľubová (PF 
KU)

Spätná reflexia publika aj odborníkov je 
pre umelecké sebakreovanie vysokoškol-
ského študenta veľmi dôležitá. Energia, 
ktorú bolo cítiť z prečítaných básní, je silou 
mladého človeka, ktorý sa túži otvoriť sve-
tu a lepšie ho spoznať. „Možnosť kontaktu 
začínajúcich autorov s profesionálmi a ich 
dielom, je pre študentov jednak výchova 
umením a tiež vzácna cesta k umeniu,“ ho-
vorí koordinátorka súťaže Silvia Kaščáko-
vá (PF). 

Celkovo možno hodnotiť 4. ročník súťa-
že za bohatý na zaujímavé témy, nadšenie 
a autorskú odvahu. Všetkým oceneným sr-
dečne blahoželáme!

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Pedago-
gickej fakulty KU (Grantová agentúra PF).



3. október
Na KU sa začal ďalší ročník in-
telektuálno-formačnej aktivity 
„Hosť na KU“. Ako prví hostia sa 
predstavili kňazi z UPaC. Rozprá-
vali o pešej púti Fatima – Santia-
go de Compostela, ktorú absolvo-
vali uplynulé leto, keď prešli trasu 
dlhú približne 450 km a obetovali 
ju za spoločenstvo zamestnancov 
a študentov KU.

3. – 4. október
Veľvyslanectvo Poľskej republiky 
a Poľský inštitút v Bratislave zor-
ganizovali prezentáciu knihy Ma-
riana Ssczepanowicza „Kuriéri Bo-
žieho slova“, ktorá sa uskutočni-
la najskôr na Teologickej fakulty v 
Košiciach a nasledujúci deň na Pe-
dagogickej fakulte KU v Ružom-
berku.

10. október
V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpil so svojou prednáškou 
ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. 
Hovoril na tému: Kresťanská sym-
bolika v diele „Pán prsteňov“.

12. – 13. október
Časopis Zasvätený život a Katedra 
žurnalistiky FF KU zorganizova-
li medzinárodnú konferenciu za-
meranú na výzvy digitálnej komu-
nikáciu pre evanjelizáciu. Hlav-
ným prednášajúcim bol profesor 
Pápežskej univerzity svätého Krí-
ža v Ríme Daniel Arasa. V rám-
ci workshopov vystúpil aj pomoc-
ný biskup Bratislavskej arcidiecézy 
Mons. Jozef Haľko.

17. október
V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpil so svojou prednáškou 
Mons. ThLic. Marián Gavenda, 
PhD. Hovoril na tému: Fatima oča-
mi sprievodcu.

október

kronika
posledných 
mesiacov

čujúcich. Monica Caro mala pre-
zentácie pre vedenie KU a fakúlt, 
stretla sa so študentmi a pedagóg-
mi, ktorých informovala o mož-
nostiach študentských a učiteľ-
ských pobytov na tejto americkej 
katolíckej univerzite. 

7. november
UPaC si oslávilo 15. výročie svoj-
ho vzniku. Pri tejto príležitosti rek-
tor KU, spolu s kňazmi, ktorí pô-
sobia v UPaC, slávil ďakovnú svä-
tú omšu v Kostole sv. Rodiny v Ry-
bárpoli. 

V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpil so svojou prednáškou Ing. 
ThLic. Jozef Luscoň, SDB. Hovo-
ril na tému: Odkaz bl. Titusa Ze-
mana.

9. – 10. november
FZ KU v spolupráci so svojim part-
nermi zorganizovala už 13. roč-
ník medzinárodnej konferencie 
Ružomberské zdravotnícke dni. 
Cieľom konferencie je informovať 
zdravotníkov a verejnosť o vlast-
ných skúsenostiach z vývoja a apli-
kácií najnovších vedeckých po-
znatkov v oblasti zdravotníctva. 

14. november
Veľvyslanec Talianskej republi-
ky na Slovensku Gabriele Meu-
cci navštívil KU. V rámci svojho 
programu otvoril úplne obnove-
nú „triedu taliančiny“, stretol sa na 
diskusii so študentmi taliančiny, 
s  vedením univerzity a s vedením 
Pedagogigickej fakulty KU.

V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpili so svojou prednáškou 
Mgr. Marek Benčík a ThLic. Ján 
Viglaš. Hovorili na tému: Proble-
matika očkovania.
  
14. – 15. november
Na Teologickom inštitúte v Spiš-

24. október
V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpil so svojou prednáškou SS-
Lic. Vladimír Peregrim, SDB. Ho-
voril na tému:  Jahveho plameň 
(symbolická exegéza Pieseň pies-
ní 8,5-7).

25. október
V priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU sa uskutočnilo poduja-
tie s názvom KU 21 – Konferencia 
o identite a poslaní katolíckej uni-
verzity. Jeho cieľom bolo zamýš-
ľať sa nad poslaním tejto katolíckej 
vzdelávacej inštitúcie v našej spo-
ločnosti. 

24. – 29. október
Na TI v Spišskej Kapitule – Spiš-
skom Podhradí sa uskutočnili Dni 
kresťanskej kultúry IV. a Víken-
dové Dni kresťanskej kultúry IV. 
Tohtoročnou témou bol sv. Martin 
z Tours v Roku sv. Martina (1620 
rokov od jeho smrti) a osobnosť 
Ladislava Hanusa (110. výročie 
narodenia). Podujatie bolo urče-
né stredoškolskú a vysokoškolskú 
mládež.

skej Kapitule-Spišskom Podhradí, 
ktorý je súčasťou TF KU, sa usku-
točnila medzinárodná vedecká 
konferencia Osobnosť biskupa 
Jána Vojtaššáka. Konferencia sa 
konala pri príležitosti 140. výročia 
jeho narodenia. 

15. november
Akademické spoločenstvo KU 
oslávilo deň patróna Kaplnky sv. 
Alberta Veľkého, ktorá sa nachá-
dza na prízemí PF KU.  Slávnostnú 
sv. omšu slávil doc. ThDr. PaedDr. 
Róbert Sarka, PhD., kňaz  Rožňav-
skej diecézy a prednášajúci na Ka-
tedre katechetiky a praktickej teo-
lógie PF KU.

21. november
V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpili so svojou prednáškou 
manželia Miroslav a Jana Slebod-
níkovci. Hovorili na tému: Svedec-
tvo z dynamiky manželstva.

28. november 
Správna rada KU na svojom zasad-
nutí prerokovala analýzu nákla-
dov a výdavkov na KU v rolu 2017 
a výhľadový plán na rok 2018. 
Oboznámila sa so stavom spláca-
nia úveru za Univerzitnú knižnicu 
KU a aktuálnou situáciou. 

Vedecká rada KU na svojom zasad-
nutí prerokovala dlhodobý zámer 
KU a schválila návrh na udelenie 
čestného titulu „Doctor honoris 
causa“ doc. Ing. Milanovi Fiľovi, 
PhD. za filantropiu a prof. PhDr. 
Mironovi Zelinovi, DrSc. za celoži-
votný prínos v oblasti pedagogic-
kých vied. 

V rámci podujatia „Hosť na KU“ 
vystúpil so svojou prednáškou 
Mgr. Róbert Neupauer. Hovo-
ril na tému: Rómovia – misia  
(ne)možná.

november
6. november
Akademické spoločenstvo KU si 
pripomenulo všetkých zosnulých 
zamestnancov a študentov KU zá-
dušnou sv. omšou, ktorú slávil rek-
tor KU v Kostole sv. Rodiny v Ry-
bárpoli. 

6. – 8. november
KU navštívila Dr. Monica Caro 
z Nanovic Institute, ktorý je súčas-
ťou The University of Notre Dame 
(Indiana, USA), s ktorou KU spo-
lupracuje už niekoľko rokov pre-
dovšetkým na dlhodobých a krát-
kodobých pobytoch našich vyu-


