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Podľa podnikateľa a inovátora Jána Koštu-
riaka, ktorý viedol ešte na jeseň workshop 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, 
existujú akoby dva svety – jeden, ktorý od-
chádza, a druhý, ktorý je predo dvermi.

Starý svet je charakterizovaný nedostat-
kom, súperením, nedôverou či ničením prí-
rody. Nový svet prináša udržateľnosť, hoj-
nosť, spoluprácu, službu i ochranu životné-
ho prostredia. Do ktorého sveta chcete pat-
riť vy?

Osobne mi je bližší „nový svet“ – nie vo vý-
zname svetlejších zajtrajškov, ktoré nám 
sľubovali bývalé i súčasné politické „reži-
my“, ale vo význame hlbokej nádeje, že na-
ším pričinením, sústredenou prácou a tiež 
vzájomnou kooperáciou dokážeme urobiť 
náš svet – na ktorý máme dosah – aspoň 
o trochu lepší.

Nikto nám neprinesie „nový svet“. Nosíme si 
ho sami v našom vnútri. Tak, ako čiara me-
dzi dobrom a zlom vedie skrz srdce každého 
človeka, podobné je to aj so „starým“ a „no-
vým“ svetom. Oba zápasia v nás samých.

Nový rok vždy, priam zákonite, priná-
ša nové výzvy. Aj pre Katolícku univerzi-
tu v Ružomberku. Jednou z nich bude úlo-
ha hľadať našu vlastnú a jedinečnú cestu, 
aby sme boli zdraví, výkonní a konkurencie-
schopní. Som presvedčený, že jednou z  ori-

ginálnych charakteristík KU je práve jej ka-
tolíckosť, duchovné základy, na ktorých sto-
jí, to, že sa nevyhýba najzákladnejším otáz-
kam o človeku a zmysle ľudského života. 
Inými (Košturiakovými) slovami: buďme 
radi, že učíme učiteľov, ošetrovateľov, teo-
lógov, podnikateľov, psychológov alebo no-
vinárov. Za plus považujem aj výbornú geo-
grafickú polohu KU a historické korene Ru-
žomberka, na ktoré môže nadväzovať.

Najväčším „kapitálom“ sú však ľudia – za-
mestnanci, pedagógovia i študenti – ktorí 
ako jedna akademická obec pracujú na jej 
inovovaní a skvalitnení. Nielen tým, ktorí sa 
zúčastnili jesenného workshopu, adresoval 
Ján Košturiak slová, s ktorými chcem aj ja 
začať – spolu s vami – nový kalendárny rok 
2019: „Hľadajme v druhom človeku Krista. 
Buďme kritickí k sebe, prijímajme kritiku, 
buďme mierni v súdoch a nevyvyšujme sa. 
Buďme štedrí v milosrdenstve, prijatí, láske 
a dávaní druhým.“

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

KURIÉR
Informačný spravodajca
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Občasník

Vydavateľ 
VERBUM – vydavateľstvo KU
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
IČO 37 801 279
tel. (fax): 044/ 430 46 93 (94) 
e-mail: kurier@ku.sk, www.ku.sk

Šéfredaktor
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Zostavovatelia
PaedDr. Martin Pinkoš
Martin Kuniak

Redakčná rada 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
doc. Eugen Zeleňák, PhD.
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Grafická úprava
Martin Kuniak

Autorka dizajnu
Eva Okálová

Tlač
Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, s.r.o., Poprad

Foto
Archív KU a fakúlt
Anton Kulan

ISSN 1338-2411 EV 4121/10
Vyšlo v januári 2019, č. 1/2019, roč. XVIII.
Nepredajné.
Redakcia si vyhradzuje právo  
na krátenie príspevkov.
Za jazykovú správnosť príspevkov  
zodpovedajú autori.
Uverejnené príspevky nehonorujeme.
Kuriér KU je k dispozícii v elektronickej podobe 
na internetovej stránke www.ku.sk.

Vianoce sa skončili. 
Buďme štedrí



4 KURIÉR • 1 • 2019 KURIÉR • 1 • 2019 5

V utorok 27. novembra 2018 sa v Aule sv. 
Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku predstavil so svojím worksho-
pom „Spolupráca a spolutvorenie“ podni-
kateľ a inovátor Ján Košturiak. Stretnutie, 
ktoré bolo určené nie len pre interných za-
mestnancov univerzity, ale otvorené pre 
celú akademickú obec, študentov či ďal-
ších záujemcov prinieslo mnoho inšpiratív-
nych myšlienok pre smerovanie univerzity.

„Som veľmi šťastný, že Ján Košturiak pri-
jal moje pozvanie nezištne, promptne a 
ochotne. Schopnosť spolupracovať a spo-
lutvoriť by mala byť základným pilierom 

fungovania našej alma mater – a odvíja sa 
najprv od schopnosti pracovať a tvoriť. Po-
tom spolupracovať znamená otvoriť sa, byť 
kompetentný, ponúknuť svoje talenty a pri-
jať zodpovednosť. Tento workshop nemá 
ponúknuť hotové odpovede, ale aspoň bu-
deme spolu premýšľať, ako sa pripraviť na 
zmeny, ktoré nás čakajú, a najmä čo môže-
me urobiť lepšie, aby sa darilo naším vzá-
jomným vzťahom,“ vysvetľuje rektor KU 
Jaroslav Demko.

Vychádzajúc zo samotného názvu stretnu-
tia „Spolupráca a spolutvorenie“ je potreb-
ná aktívna účasť každého člena univerzit-

SpOluprácA  
A SpOlutVOrenie

ného spoločenstva spolupodieľať sa na roz-
voji univerzity dobrými nápadmi a ich ná-
slednou realizáciou. „Ľudstvo sa posúva 
dopredu nie tým, že medzi sebou bojuje, že 
si niečo vyčíta, že hľadáme chyby na sebe, 
ale tým, že sme k sebe láskaví, že máme k 
sebe rešpekt a spolupracujeme, učíme sa 
navzájom,“ podotýka Košturiak. Nosnou 
myšlienkou by malo byť: „Ak sa chceme 
mať lepšie, musíme pre to aj niečo urobiť“.

Košturiak prostredníctvom osobného sve-
dectva predostrel existenciu dvoch svetov. 
Na jednej strane rýchleho sveta, sveta pro-
duktivity a inovácií, sveta biznisu a eko-
nomiky, ktorý je meraný výsledkami, vý-
konom a ziskom a na strane druhej poma-
lým svetom, kde práca je zároveň terapiou 
a formou pomoci. Príkladom je napr. pro-
jekt „Opravári sveta“, ktorý zastrešuje ko-
munitu ľudí snažiacich sa nie len o rekon-
štrukciu materiálnych vecí, ale aj duší, ale-
bo vytvorenie komunity kresťanských pod-
nikateľov, ktorí sa s pravidelnosťou stretá-
vajú a sieťujú svoje aktivity.

Za obdobie posledných desaťročí prešlo 
ľudstvo extrémnymi technologickými pre-
menami. To, čo pred niekoľkými rokmi za-
beralo priestor celého stola možno dnes 
nájsť v pre nás obyčajnom smartfóne. Digi-
talizácia, dematerializácia, demonetizácia 
(postupné bezplatné sprístupnenie techno-
lógie) by mali viesť k demokratizácii spo-
ločnosti. Technika však nemá etiku, pre-
to potrebujeme ľudskosť, aby nové techno-
lógie pomáhali všetkým, nie iba vyvolenej 
skupine ľudí. „Ekonomika zabíja, keď sys-
tém zabúda na svoj pravý cieľ – na člove-
ka“, uvádza pápež František.

Inovácie sa prenášajú aj do oblasti vzde-
lávania, kde je transformačným trendom 
individualizácia vzdelávacích produktov 
a služieb. Štúdium sa prenáša do virtuál-
neho sveta. Na internete sú voľne dostup-
né prednášky prominentných profesorov, 
je možné absolvovať online kurzy univer-
zít na druhom konci sveta. Redukujú sa tak 
medzičlánky vo vzdelávaní, keďže dnes je 
možné sa učiť priamo od zdroja inovácii, 

nie iba sprostredkovane. Cieľom takého-
to sieťovania a zdieľania je naučiť sa pode-
liť o múdrosť, nie ju skrývať iba pre seba, 
otvoriť sa a spolupracovať, pripraviť štu-
dentov na úplne iný svet.

Škola má viesť študentov k proaktivite. 
Starý svet je svetom príkazov a poslušnos-
ti, kedy bola obmedzená možnosť k po-
znaniu, no dnes má k informáciám prístup 
takmer každý. Nový svet je svetom kreati-
vity, slobody, zodpovednosti a rozvoja zna-
losti. Škola by mala viesť študentov k seba-
poznaniu cez tieto otázky:
Kto som? Aký som? Čo chcem  
a čo nechcem?
Aké kroky mám urobiť vo svojom živote?
Ako mám interpretovať informácie  
a javy vo svojom okolí?
Čo je dobré a čo je zlé?
Čo ma baví a kde môžem priniesť  
najväčší úžitok?
Čo chcem po sebe zanechať?
Aká je moja zodpovednosť za svoj život  
a moje rozhodnutia?

Poznávanie seba a hľadanie odpovedí o na-
šom poslaní je práca na celý život. Potre-
bujeme sa preto zastaviť, byť občas v tichu, 
sami so sebou, aby sme si lepšie rozumeli.

Človek je „spolutvoriteľom“ nového sve-
ta. Každý si v tomto svete má nájsť svoju 
rolu, byť užitočným pre druhých a zároveň 
zodpovedný za svoju činnosť. Neuspokojo-
vať sa s polovičatosťou a priemernosťou. 
Úlohou univerzity je učiť študentov meniť 
veci, veci realizovať a nie o nich iba rozprá-
vať. Úlohou učiteľa je študentov zapojiť do 
činnosti a dať im priestor na vlastnú akti-
vitu. Hľadať a objaviť v človeku to čo vie a 
nie to čo nevie, rozvíjať dary ktoré má.

Univerzita potrebuje hľadať a nájsť vlast-
nú cestu. Jej zmyslom by mala byť prípra-
va človeka na budúcnosť, na život a nie na 
pracovnú pozíciu. Študent má vedieť veci 
riešiť, realizovať, dokončiť, nie iba teore-
ticky prezentovať a odovzdávať informá-
cie. Univerzity sa musia odlišovať a nebyť 
štandardizovanými, majú prepájať odbo-
ry a nachádzať si vlastnú cestu, origina-
litu, vytvárať študijné programy ktoré by 
boli pre rôzne vekové skupiny a realizova-
né rôznou formou.

Študenti sa v dnešných školách učia, že si 
majú pripraviť stratégiu a napísať projekt 
na jej dosiahnutie. A tak plánujú ciele, eta-
py projektu a majú často strach ako to do-
padne, či sa to podarí. Nakoniec to aj tak 
ide často úplne inak a sú z toho nervózni 
a sklamaní. Život však učí niečo iné. Stra-
tégiu aj plán má v rukách Boh. On je hlav-
ný projektový manažér a úlohou každého 
je objaviť svoje miesto v Jeho projekte.

Ján Košturiak je profesorom priemy-
selného inžinierstva, spoluzakladate-
ľom spoločnosti Fraunhofer IPA Slo-
vakia a Podnikateľskej univerzity. Je 
autorom a spoluautorom viacerých 
odborných kníh a článkov, ktoré vy-
šli v rôznych krajinách sveta (Nemec-
ko, USA, Veľká Británia, Rakúsko, Poľ-
sko, Holandsko, Švajčiarsko, Singa-
pur, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko 
a India). Venuje sa inováciám, rozvoju 
podnikania a spolupracuje s OZ Dobrý 
Pastier Kláštor pod Znievom, kde ve-
die Akadémiu Dobrého pastiera a pro-
jekt Nemocnice Sv. Margity.

inovácia je 
základný princíp 
zlepšovania 
súčasného sveta.“

našou úlohou 
nie je naliať 
do študentov 
kvantum 
informácii, 
našou úlohou 
je pomôcť im 
nájsť motiváciu 
k učeniu.“

Študenti by 
nemali byť 
hodnotení 
podľa toho ako 
odpovedali na 
otázky profesora, 
ale podľa toho, 
aké otázky 
profesorovi 
sformulovali.“
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uK Ku – modelová 
knižnica na medzinárodnej 
konferencii cASlin 2018
Počas druhého októbrového týždňa sa vo 
Vrátnej doline – Hotel Boboty, uskutoč-
nil 23. ročník medzinárodnej konferen-
cie CASLIN 2018 – Knižnice a spoločnosť. 
Univerzitná knižnica KU bola organizač-
ným výborov vybratá ako jedna zo šies-
tich modelových knižníc v rámci Sloven-
ska a Čiech. V uvedenom výbere reprezen-
tovala akademické knižnice zo Slovenska. 
„Na základe prezentácie inštitúcie pred 
odborným fórom, ktoré pozostávalo z 56 
účastníkov, v prevažnej miere riaditeľov a 
vedúcich pracovníkov slovenských a čes-
kých knižníc, sme s využitím metód stra-
tegického plánovania hľadali odpovede 
na nastolené modelové problémy“ uvie-
dla K. Matušková, vedúca UK KU. Čiastko-
vými výstupmi workshopov a diskusií boli 
prezentácie prednesené pred účastníkmi 
CASLINu 2018. Na záver konferencie boli 
riaditelia a vedúci modelových inštitúcií 
súčasťou panelovej diskusie, počas ktorej 
boli vytvorené stratégie podrobené ďalšie-
mu prehodnocovaniu.

Účelom konferencie CASLIN 2018 – Kniž-
nice a spoločnosť, bolo s využitím metód 
strategického plánovania prediskutovať  
a navrhnúť vhodné stratégie rôznych ty-
pov knižníc pre ich ďalší rozvoj a uplatne-
nie v spoločnosti. Pre úspešný priebeh bolo 
nevyhnutné zapojenie všetkých účastníkov 
CASLIN-u do riadenej diskusie, ktorá bola 
ovplyvňovaná projektovaním spoločen-
ských, prírodných a ďalších historických 
udalostí a zvratov, ktoré môžu ovplyvňo-
vať rozvoj celej spoločnosti, a tým aj úlo-
hy knižníc, ktoré by v nových situáciách 
mali obhájiť svoje uplatnenie a spoločen-
skú prospešnosť. Počas konferencie účast-
níci hľadali odpovede na otázky:

•	 Aká	má	byť	ďalšia	cesta	knižníc,	aby	ich	
spoločnosť vnímala ako dôležitú a nevy-
hnutnú súčasť dnešného sveta?
•	 Akú	stratégiu	majú	knižnice	zvoliť,	aby	
boli vnímané ako potrebné spoločenské 
inštitúcie, nielen z hľadiska archivácie 
kultúrneho dedičstva?
•	 Majú	sa	knižnice	stať	vzdelávacími	inšti-
túciami?
•	 Patrí	medzi	nové	úlohy	knižníc	„ne-
stranné“ uvádzanie vecí na pravú mieru?

Katarína Matušková

uk.ku.sk a na Facebooku
VšETKy AKTUáLNE INfORMáCIE O DIANí V UK KU NáJDETE NA: ]

Zabezpečenie  
informačných zdrojov  
z Fondu na podporu umenia
Cieľom tohtoročného projektu realizova-
ného v rámci grantovej schémy Fondu na 
podporu umenia (FPU) je napĺňanie Stra-
tégie rozvoja knihovníctva na roky 2015 
– 2020 uspokojením požiadaviek a potrieb 
používateľov akademickej knižnice, a tak 
im poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie. 
Zámerom bolo aj  naďalej systematicky a 
dlhodobo budovať a profesionálne spravo-
vať knižničný fond s dôrazom na odborné 
spracovanie, komplexnú ochranu a prime-
rané sprístupnenie. Dôležité je posilnenie 
koncepčného budovania knižnično-infor-
mačných fondov so zameraním na študijnú 
a vedeckú literatúru. 15% zo získaných fi-
nancií investovala UK KU do nákupu kníh, 
ktoré boli vydané s podporou FPU.

Prínosom uvedeného projektu, vďaka za-
kúpenej literatúre, bude naďalej podporo-
vať čitateľskú a informačnú gramotnosť, 
aktívne podporovať výskum a vývoj na KU, 
zabezpečiť aktuálnosť, odbornosť a kvalitu 
knižničného fondu UK KU.

Samotná realizácia projektu pozostávala 
z nákupu informačných zdrojov z oblastí 
podľa profilu odborovej skladby na KU, ich 
následné odborné spracovanie a zaradenie 
do knižničného fondu UK KU.

Časťou propagácie nových knižných titu-
lov je aj zverejnenie ich zoznamu na we-
bovej stránke Univerzitnej knižnice v sek-
cii "Prírastky vo fonde UK KU", tematické 
výstavy z projektu zakúpených kníh v prie-
behu roka a označenie kníh vlepením tex-
tu: "Kniha bola zakúpená z dotácie FPU." 
V knižnom fonde KU tak pribudne z uvede-
nej dotácie viac ako 200 nových kníh.

Katarína Matušková

prezentácia knihy 
cestopisné denníky
Občianske združenie Society for Human 
Studies v spolupráci s Fondom na podpo-
ru umenia vydalo publikáciu Cestopisné 
denníky (Zblízka i zďaleka, z monarchie 
i republiky). Jej autormi sú mladí histori-
ci Ján Golian a Rastislav Molda, absolventi 
KU. V poradí ich tretia spoločná publikácia 
bola prvýkrát verejne prezentovaná 17. de-
cembra 2018 v Univerzitnej knižnici KU. 

Monografia prináša dvanásť cestopisov 
z prelomu 19. a 20. storočia. „ Aj v tomto ob-
dobí bolo cestovanie, následné spracovanie 
a publikovanie zážitkov z ciest módnou zále-
žitosťou. Písanie cestopisov bolo celoeuróp-
skym fenoménom a výnimku netvorilo ani 
slovenské prostredie, na čo sme chceli pou-
kázať aj touto knihou“, upresňuje R. Molda. 

V úvodnej štúdii zostavovatelia vysvetli-
li dobový kontext fenoménu cestovania, 
objasnili problematiku písania a vydáva-
nia cestopisov v slovenskom prostredí dru-
hej polovice 19. storočia. Priblížili samot-
ných autorov cestopisných čŕt a ich motivá-
ciu vydať sa na cestu. Medzi cestopiscami 
sú známi spisovatelia, verejne činné oso-
by (Koloman Banšell, Jozef Ľudovít Holu-
by, Svetozár Hurban Vajanský, Karol An-
ton Medvecký, Jozef Karol Viktorin), ale aj 
menej známe osobnosti (Andrej Buday, Ján 
Burian, Leo Martin Čepka, Matúš Filo, Jú-
lius Kožuch, Karol Ladislav Kuzmány, Da-
niel Šustek). 

„Do samotných textov sme nechceli robiť 
výrazné zásahy, práve naopak, chceli sme 

súčasnému čitateľovi priblížiť okolnosti a 
situácie aj cez dobové vyjadrovanie. K ces-
topisom sme však pridali poznámky a vy-
svetlivky. Príbehy sme doplnili dobovými 
ilustráciami navštívených krajín a pamäti-
hodností“, doplnil J. Golian.

mm

Ján Golian a Rastislav Molda absolvova-
li doktorandské štúdium na FF KU, obaja 
sa venujú "dlhému" 19. storočiu. Golian 
sa okrem iných tém hlbšie zaoberá his-
torickou demografiou, Molda výskumom 
etnických stereotypov. V roku 2016 zís-
kal R. Molda za knihu Ideálny obraz ná-
roda prémiu Literárneho fondu v kategó-
rii vedecká a odborná literatúra.
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Zábavno-vedomostný kvíz 
pre študentov a zamestnancov

V utorok 4. 12. 2018 sa Univerzitná knižni-
ca KU v Ružomberku premenila na miesto 
konania Zábavno-vedomostného kvízu. 
Cieľom podujatia, organizovaného Pora-
denským centrom a Referátom pre zahra-
ničné vzťahy a mobility, bolo ponúknuť 
študentom a zamestnancom univerzity ak-
tivity, pri ktorých sa niečo nové dozvedia, 
zabavia sa a spoznajú sa navzájom.

Kvíz, v ktorom sa hralo o zaujímavé ceny, 
pozostával z piatich kôl. V prvom kole si 
účastníci mohli preveriť svoje vedomos-
ti z rôznych oblastí, napríklad geografia, 
umenie alebo zdravotníctvo. Pri druhej  

disciplíne bolo úlohou zúčastnených vcítiť 
sa do sveta nevidiacich študentov a podľa 
nápovedy rozlúštiť vetu napísanú v Brail-
lovom písme. V pesničkovom kole bol na-
opak preverený nielen dobrý sluch ale aj 
prehľad v rôznych hudobných žánroch.  
Samostatné kolo bolo venované životu na 
univerzite, ktoré preverilo to, či sa zúčast-
není zaujímajú o dianie na KU. Posledná 
úloha bola zameraná na pohyb, pri ktorej 
súťažiaci hádali, čo ich kolega znázorňuje 
pantomimicky.

Na podujatí sa zúčastnilo približne 30 štu-
dentov a zamestnancov. Srdečne gratuluje-

me výhernému tímu ERASMUS girls, ktorý 
tvorili zahraničné študentky s posilou do-
máceho študenta.

Podobné podujatia dopomáhajú k vytvára-
niu univerzitného spoločenstva, v ktorom 
majú svoje miesto aj zahraniční študenti 
a študenti so špecifickými potrebami. 

Pre tých, ktorí sa kvízu nemohli zúčast-
niť, ponúkame pár otázok. Môžete si 
tak overiť svoje vedomosti a pripraviť sa 
na ďalší kvíz, ktorý bude v letnom v se-
mestri:

V ktorej krajine sa nachádza najstarší 
parlament na svete?
A, Island
B, Anglicko
C, Francúzsko
D, Taliansko

Koľko ľudí doteraz kráčalo po mesiaci?
A, 21
B, 12
C, 6
D, 18

Aké je krstné meno pána rektora KU?
A, Jozef
B, Jaromír
C, Jaroslav
D, Ján

V ktorom meste nemá KU fakultu alebo 
detašované pracovisko?
A, Spišská Nová Ves
B, Levoča
C, Košice
D, Poprad

Ako sa volá koordinátor UPaC KU v RK? 
A, Mgr. Dušan Galica, PhD.
B, PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
C, Mgr. František Kovaľ, SJ
D, ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

Prvý decembrový týždeň bol venovaný In-
formačným seminárom. Pracovníčky Refe-
rátu pre zahraničné vzťahy a Poradenského 
centra navštívili Inštitút Juraja Páleša v Le-
voči a Teologickú fakultu KU v Košiciach, 
aby študentom priblížili možnosti programu 
ERASMUS+ a služby Poradenského centra.

Seminár bol venovaný nielen študentom pr-
vých ročníkov, ktorí sa takto mohli obozná-
miť s možnosťami, ktoré im Katolícka uni-
verzita ponúka.

Okrem všeobecnej charakteristiky progra-
mu ERASMUS+ a typov študentských mo-
bilít predstavila Mgr. M.Sekanová študen-
tom podmienky absolvovania mobility. 

Psychologička Poradenského centra, Mgr. 
M. Medžová v druhej časti seminára priblí-
žila koncept služieb pre študentov a záro-
veň ponúkla typy, ako zvládnuť vysokoškol-
ské štúdium.

Podobné semináre sú organizované pravi-
delne s cieľom informovať aj študentov, kto-
rí neštudujú priamo v Ružomberku.

ms

Týždeň kariéry  
na ku v ružomberku
Poradenské centrum KU sa začiatkom no-
vembra zapojilo do celoslovenskej akcie 
Týždeň kariéry 2018. Pre študentov KU 
pripravili pracovníci Týždeň kariéry na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku s via-
cerými aktivitami z oblasti kariérového po-
radenstva.

Študenti sa mohli v týždni od 5. 11. 2018 
do 9. 11. 2018 otestovať a zistiť, v čom vy-
nikajú a v čom sa ešte potrebujú zlepšiť. 
Viacerí z nich využili možnosť konzulto-
vať svoj životopis a niektorí sa odvážili za-
pojiť do cvičného pohovoru. Počas cvičné-
ho pohovoru si študenti vyskúšali odpove-
dať na otázky, ktoré zvyknú zaznieť na po-
hovoroch do zamestnania. Zapojili sa aj do 
aktivity, ktorá bola spojená s témou tohto-
ročného Týždňa kariéry: Rodina a karié-
ra. Počas poradenského rozhovoru študen-
ti individuálne diskutovali s poradkyňou 
na tému Ako zosúladiť osobný, študentský 
a pracovný život.

Študenti investovali zopár hodín svojho 
času do aktivít Týždňa kariéry na Katolíc-
kej univerzite v Ružomberku, tie sa im však 
v budúcnosti môžu niekoľkonásobne zhod-
notiť napr. v podobe uspokojivého zamest-

nania. Kariérové poradenstvo je pre štu-
dentov KU k dispozícii v Poradenskom cen-
tre bezplatne počas celého akademického 
roka.

Katarína Markovičová

poradna.ku.sk
SLEDUJ NáS AJ NA: ]

informačné semináre 
eraSmuS+

PRIHLASOVANIE NA MOBILITY 
PROGRAMU

ERASMUS+ KA103
V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA ERASMUS+
Mobilita študenta – štúdium

Mobilita študenta – stáž
Mobilita absolventa – stáž

Prihlasovanie do: 5. marca 2019

PRIHLASOVANIE NA MOBILITY 
PROGRAMU

ERASMUS+ KA 107
(spolupráca s partnerskými krajinami)

V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

MOBILITA ZAMESTNANCOV 
Mobilita zamestnanca – výučba

Mobilita zamestnanca – školenie

Prihlasovanie do: 10. apríla 2019

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA ERASMUS+ 
Mobilita študenta – štúdium

Prihlasovanie do: 10. apríla 2019
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ako zvládnuť 
Štúdium nA VySOKeJ ŠKOle

V zimnom semestri akademického roka 
2018/2019 v mesiacoch október a novem-
ber mali študenti Katolíckej univerzity 
v Ružomberku možnosť zúčastniť sa cyk-
lu zážitkových seminárov s názvom „Ako 
zvládnuť vysokoškolské štúdium“. Semi-
náre sa  zameriavali na oboznámenie štu-
dentov s užitočnými technikami a praktic-
kými postupmi, ako si štúdium na vysokej 
škole nielen uľahčiť, ale aj spríjemniť. Išlo 
o techniky efektívne využiteľné a podnetné 
nielen pre študentov prvého ročníka, ale 
na svoje si mohli prísť aj tí z vyšších roční-
kov. Stretnutia, vedené Mgr. Martinou Me-
džovou – psychologičkou Poradenského 
centra, prebiehali vo veľmi inšpiratívnej a 
priateľskej atmosfére s využitím mnohých 
aktivít a hier, za ktorými nezaostávala ani 
vysoká odborná úroveň. Jednotlivé semi-
náre boli venované nasledujúcim témam:

1. Motivácia. Uvažovali sme nad tým, čo 
a kedy nás motivuje. Zoznámili sme sa 
s účinnými postupmi zvýšenia svojej moti-
vácie v situáciách, keď sa nevieme odhod-
lať k plneniu svojich povinností.

2. Informovanosť. Učili sme sa orientovať 
v prostredí univerzity, predovšetkým na 
webovej stránke. Zaoberali sme sa spôsob-
mi zvýšenia informovanosti, kde a ako vy-
hľadávať potrebné informácie, napr. o dô-
ležitých termínoch, harmonograme aka-
demického roka, vnútorných predpisoch, 

kontaktoch na pracovníkov univerzity, ako 
ich oslovovať a pod.

3. Časový manažment. Osvojili sme si 
spôsoby, ako lepšie hospodáriť s časom, 
efektívne si naplánovať potrebné činnos-
ti tak, aby sme dokázali lepšie zvládať ná-
ročné situácie a svoje pracovné úlohy odo-
vzdávať načas.

4. Koncentrácia pozornosti. Otestovali 
sme našu osobnú úroveň pozornosti, zís-
kali sme množstvo užitočných tipov, ako je 
možné svoju nepozornosť ovládnuť a dať si 
pozor na tzv. zlodejov pozornosti, ktorými 
môžu byť napríklad počítač, mobil, sociál-
ne siete, pustený televízor atď.

5. Jednoduchšie a zábavnejšie učenie. 
Zamerali sme sa na zhodnotenie svojich 
vlastných zaužívaných spôsobov a stratégií 
učenia sa a vyškolili sa v nových efektívnej-
ších postupoch prípravy na skúšky.

6. Pamäťové techniky.  Získali sme pre-
hľad o množstve spôsobov, ako si ľahšie 
ukladať učivo do pamäti a vybavovať si 
ho z pamäti, ale aj o tom, kedy a za akých 
podmienok si zapamätáme najviac. Súčas-
ťou seminára boli hry na zlepšenie pamäti.

Vďaka cyklu zážitkových seminárov sa do-
kážeme lepšie a efektívnejšie pripraviť na 
skúšky či štátnice, vhodne sa motivovať 

k splneniu povinností, vyhľadať si potreb-
né informácie, nezmeškať dôležité termí-
ny, čo v konečnom dôsledku znižuje náš 
stres a prispieva k väčšej psychickej poho-
de. Štúdium na vysokej škole tak môže byť 
omnoho príjemnejšie stráveným obdobím 
nášho života, kedy dokážeme svoje povin-
nosti nielen primerane zvládať, ale záro-
veň si nájsť čas aj na sebarozvoj, relaxáciu 
a rozvíjanie priateľských vzťahov.

Ak ste tieto semináre v zimnom semestri 
nestihli, je možnosť absolvovať individuál-
ne stretnutia alebo stretnutia v malej sku-
pine v Poradenskom centre ku ktorejkoľvek 
téme. V letnom semestri odporúčam po-
kračovanie tohto cyklu seminárov, ktoré sa 
budú venovať prokrastinácii, zvládaniu ná-
ročných situácií, zvládaniu trémy, stresu, 
psychohygiene a možnostiam sebarozvoja.

Gabriela Ratkovská
študentka psychológie na ff KU

S hlbokým smútkom prijala akademická obec informáciu, 
že nás vo veku 69 rokov dňa 25. 10. 2018 opustila pani 
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc.,m. prof. KU v Ružomberku, 
členka Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Spomienka na  
doc. Jiřinu Vaňkovú

Jiřina Vaňková sa narodila v roku 1949 
v Olomouci, kde získala aj svoje vysoko-
školské vzdelanie. Na Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku pôsobila ako vysokoškol-
ský učiteľ a psychológ. Bola členkou re-
dakčných rád viacerých odborných časopi-
sov. Autorsky a spoluautorsky vydala nie-
koľko monografií, vedeckých pác, bola edi-
torkou desiatok zborníkov a spoluriešiteľ-
kou vedeckých projektov. Vo svojom pro-
fesijnom živote sa všeobecnej psychológii, 
patopsychológii dieťaťa, poruchám psy-
chického vývinu detí a mládeže, metodo-
lógii práce s rizikovým jedincom. Prícho-
dom do Ružomberka sa zaradila medzi 
osobnosti, ktoré svojím osobným vkladom 
a zanietením stáli pri zrode Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku, s čím je späté budovanie dôvery a reš-
pektu v rámci akademickej obce i v rámci 
vysokoškolského priestoru na Slovensku. 
Bola členkou redakčnej rady časopisu Dis-
putationes Scientifcae Universitatis Catho-
licae, Českej sociologickej spoločnosti, Čes-
kej demografickej spoločnosti, Českej psy-
chologickej spoločnosti pri Českej akadé-

mii vied, Vedeckej rady Filozofickej fakulty 
UP v Olomouci, taktiež bola členkou pre ri-
gorózne, dizertačné, habilitačné a inaugu-
račné konania.

Docentka Jiřina Vaňková sa prezentovala 
od začiatku svojho pôsobenia na Pedago-
gickej fakulte KU pokorou, statočnou a sve-
domitou prácou, ktorou prispievala k for-
movaniu budúcich pedagógov, ktorí ju 
prijímali s nadšením. Jej zanietená práca 
a svedectvo života nám bude vždy príkla-
dom a povzbudením.

Milá Jirka ďakujeme za všetku námahu, 
ktorú si vo svojom plodnom živote vynalo-
žila pri uskutočňovaní našich spoločných 
cieľov a tak šírila dobré meno našej Kato-
líckej univerzity. Nech ti Pán, darca života, 
udelí večnú odmenu v nebi.

S úctou a vďakou 

členovia Katedry pedagogiky  
a špeciálnej pedagogiky Pf KU



12 KURIÉR • 1 • 2019 KURIÉR • 1 • 2019 13

?Čím je lokalita UNESCO Vlkolínec vý-
nimočná? 

Lokalita Vlkolínec je mestskou časťou Mes-
ta Ružomberok a už v roku 1376 sa spomína 
ako poddanská obec Ružomberka. Repre-
zentuje unikátne kultúrne a prírodné de-
dičstvo zahŕňajúce horskú vidiecku krajinu. 
Predstavuje najucelenejší urbanistický ce-
lok pôvodných ľudových stavieb v strednej 
Európe. V rámci národnej legislatívy bol Vl-
kolínec vyhlásený v roku 1977 za Pamiatko-
vú rezerváciu ľudovej architektúry. Kultúr-
ny a historický význam lokality však presa-
huje národnú úroveň, čo potvrdil v decem-
bri 1993 zápis Vlkolínca do Zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO. K jedinečnosti Vl-
kolínca prispieva aj okolitá krajinná moza-
ika ochranného pásma podmienená typom 
reliéfu, ale najmä spôsobmi tradičného hos-
podárenia v krajine v minulých storočiach.

?Aké podujatia pripravila Katolícka uni-
verzita v Ružomberku spolu s Mestom 

Ružomberok a ďalšími partnermi k tomu-
to výročiu?
V dňoch 24. a 25. októbra 2018 KU a Mesto 
Ružomberok v spolupráci s Masarykovou 
univerzitou v Brne, Biosférickou rezervá-
ciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Kon-
štantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zor-
ganizovali pod záštitou MUDr. Igora Čom-
bora, PhD., primátora Mesta Ružomberok 
a doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rekto-
ra KU v Ružomberku, konferenciu: „25. vý-
ročie zápisu lokality Vlkolínec do Zozna-
mu svetového dedičstva UNESCO“. Pred-
nášky sa venovali historickému vývoju loka-
lity a krajinných štruktúr Vlkolínca, aktuál-
nemu stavu spravovania územia Vlkolínca 
a návrhom pripravovaných revitalizačných 
plánov. Uviedli sa aj príklady práce dobro-
voľníkov, ktorí sa podieľajú na záchrane vl-
kolínskych objektov a na obnove senníkov. 
V rámci workshopu boli predstavené úspeš-
né príklady dobrej praxe zo spravovania 
územia Biosférickej rezervácie Dolní Mora-
va a Biosférickej rezervácie Poľana. Sprie-
vodnými podujatiami boli výstava a náv-
števa novootvoreného Domu UNESCO vo 
Vlkolínci. Podujatie sa realizovalo v rámci 
projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02: 
„Pamiatky svetového dedičstva UNESCO 
v živote obcí, miest a regiónov“, a zúčastnilo 
sa na ňom viac ako 45 odborníkov zo štát-
nej správy a jej odborných organizácií, re-
gionálnej a miestnej samosprávy, univerzít, 
podnikateľského sektora a tretieho sektora. 

?Môžete nám priblížiť spoluprácu KU 
s Mestom Ružomberok?

Od roku 2014 sa pracovníci KU aktív-
ne zapojili do spolupráce s Mestom Ru-
žomberok a pripravili spoločný projekt 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A-
SK-CZ/20/16/02: „Pamiatky svetového de-

dičstva UNESCO v živote obcí, miest a re-
giónov“ (doba riešenia: september 2017 až 
jún 2019). Cieľom projektu je zvýšiť kvali-
tatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce for-
mou výmeny skúseností a príkladov dob-
rej praxe pri správe kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva nadregionálneho významu, 
a to prírodného parku Mikulčický Luh a lo-
kality UNESCO Vlkolínec. V lokalite Vlkolí-
nec projekt prispeje k príprave obnovy tra-
dičných foriem hospodárenia v ochrannom 
pásme lokality Vlkolínec, obnove pridomo-
vých sadov a záhrad a tiež k rozvoju udrža-
teľného cestovného ruchu.

Pri riešení revitalizačných plánov pre Vl-
kolínec tvorí významnú metodickú pod-
poru projekt Horizont 2020: Spoločenské 
inovácie v marginalizovaných vidieckych 
územiach (SIMRA). Konzorcium projektu 
SIMRA pozostáva z 26 partnerov. KU už od 
roku 2016 aktívne spolupracuje na tomto 
projekte ako asociovaný partner na zákla-
de Dohody o spoluprácu s Ústavom ekoló-
gie lesa SAV, ktorý je národným koordiná-
torom projektu SIMRA na Slovensku. Pred-
metom dohody je spolupráca na zabezpeče-
ní podporného výskumu pre lokalitu Vlkolí-
nec ako jednej z prípadových štúdií projek-
tu SIMRA.

Cenné skúsenosti získali pracovníci Mesta 
Ružomberok, KU a členovia OZ Vlkolínec 
z odborného výkladu projektového koordi-
nátora Petra Kelecsenyiho v dedinke Hol-
lókő v Maďarsku, ktorá je zapísaná od roku 
1987 v zozname UNESCO ako dedina so 
zachovalým charakterom tradičnej dediny 
zo 17. – 18. storočia. Pracovná cesta sa rea-
lizovala dňa 23. novembra 2018 a bola pod-
porená z projektu SIMRA.

Veľmi si vážime, že partnerská spolupráca 
so samosprávou Mesta Ružomberok a ďal-
šími miestnymi odbornými organizácia-
mi dáva garanciu, že sa výsledky spoloč-
nej práce premietnu do plánovacích doku-
mentov pre mestskú časť Ružomberok – Vl-
kolínec, prispejú k zlepšeniu kvality života 
miestnych obyvateľov a k skvalitneniu slu-
žieb pre návštevníkov Vlkolínca. Teší nás, že 
výsledky KU sú pozitívne hodnotené zo stra-
ny Mesta Ružomberok, čo potvrdilo aj čest-
né uznanie, ktoré za podporu udržateľného 
rozvoja Vlkolínca dostala profesorka Mária 
Kozová na Slávnostnej akadémii dňa 25. ok-
tóbra 2018 od MUDr. Igora Čombora, PhD., 
primátora Mesta Ružomberok.

lokalita Vlkolínec je už 25 
rokov zapísaná v Zozname 
svetového dedičstva uneScO
V decembri 2018 sme si pripomenuli 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) sa spolu s Mestom 
Ružomberok, OZ Vlkolínec a ďalšími partnermi podieľala na organizovaní viacerých 
podujatí k tomuto výročiu. Medzi odbornými garantmi podujatí bola aj profesorka Mária 
Kozová, prorektorka KU pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy, ktorej sme sa opýtali na 
históriu lokality Vlkolínec, podujatia organizované k výročiu jej zápisu do zoznamu UNESCO 
a na spoluprácu s Mestom Ružomberok pri príprave revitalizačných plánov pre túto lokalitu.

Fo
to

: F
ra

nt
iš

ek
 P

et
ro

vi
č



14 KURIÉR • 1 • 2019 KURIÉR • 1 • 2019 15

imatrikulovali sme prvákov
10. október 2018 patril Filozofickej fakulte 
KU. Už od obeda sa v okolí Čutkovskej do-
liny zhromažďovali pedagógovia a študen-
ti našej fakulty. Na „deň FF KU“, ktorý sa 
v Čutkove konal, boli pozvaní obzvlášť štu-
denti prvého ročníka bakalárskeho stupňa, 
pretože jeho súčasťou boli prvácke imatri-
kulácie. 

Prváci preukázali pri plnení rozmanitých 
úloh svoju bojachtivosť, vytrvalosť, od-
hodlanosť a všetkých presvedčili o tom, že 
môžu byť právom zaradení do „študentské-
ho cechu“. Veď nie každý ovláda rytierske 
bojovné maniere, dokáže viesť argumen-
tačnú debatu s vyučujúcim na vylosova-
nú tému, prípadne má správnu výslovnosť 
vtipných viet v cudzích jazykoch v malíčku. 
Odmenou za úsilie boli pre prvákov imatri-
kulačné diplomy a fakultné tričká. 

Pohodovú atmosféru podujatia dotvoril aj 
priateľský futbalový zápas medzi pedagóg-
mi a študentmi. Hoci sa učitelia aktívnej-
šie venujú vede, výskumu a edukácii, ne-
dali sa zahanbiť a ukázali svoje schopnosti 
aj v športovej oblasti. Študenti mali čo ro-
biť, aby svoju bránu aspoň trocha uchráni-
li. Popri napĺňaní našich prázdnych žalúd-

kov sme mali medzi sebou možnosť pre-
hlbovať vzťahy, porozprávať sa aj o mi-
moškolských témach, prípadne nadviazať 
nové priateľstvá.

sm

diskutovali sme o vzniku 
Československa

V roku 2018 sme si pripomenuli okrúhle 
výročie historických udalostí súvisiacich so 
vznikom spoločného štátu Slovákov a Če-
chov. Pri tejto príležitosti Filozofická fa-
kulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v spolupráci s mestom Ružomberok, Kul-
túrnym domom Andreja Hlinku a Sloven-
skou historickou spoločnosťou zorganizo-
vala diskusiu pre širokú verejnosť v syna-
góge.

Moderátor podujatia Ján Hrkút si ako hos-
tí pozval historika z Katedry histórie FF KU 
Petra Zmátla a ružomberského archivára a 
historika Petra Dvorského. Diskusiu otvoril 
svojím príhovorom primátor mesta Ružom-
berok Igor Čombor, ktorý sa zameral na 
dôležitú úlohu Ružomberčanov pri vzniku 
ČSR a taktiež poukázal na viaceré zaujíma-
vé súvislosti a menej známe skutočnosti tý-
kajúce sa mesta a regiónu. Následne histo-
rici priblížili širší kontext a súvislosti vzni-
ku nového štátu, objasnili konkrétne kroky 
politickej reprezentácie a tiež sa zamysleli 
nad prínosom Československa. Peter Zmát-
lo poukázal na komplikovanosť celkového 
procesu vzniku, ktorý sa nedá zredukovať 
do jedného dátumu. Peter Dvorský sa za-
meral na regionálny kontext, spomenul 
viaceré lokálne udalosti a úlohu Andreja 
Hlinku v celom procese.

ffku

Kríza na ukrajine ako problém 
európskej únie
V pondelok 15. októbra 2018 riaditeľ Slo-
venskej spoločnosti pre zahraničnú politi-
ku Alexander Duleba predstavil študentom 
Katolíckej univerzity krízu na Ukrajine ako 

problém a výzvu pre ďalšie fungovanie Eu-
rópskej únie. „Prvýkrát v dejinách európ-
skej integrácie sa stalo, že projekt rozši-
rovania Európskej únie narazil na vojen-

skú silu. Je to nový fenomén, ktorý sa musí 
Európska únia naučiť riešiť a vyrovnať sa 
s ním,“ podotkol Duleba na margo konflik-
tu na východe Ukrajiny.

Popri priblížení širších okolností ukra-
jinskej krízy bola tiež prednáška venova-
ná fungovaniu logiky európskej integrá-
cie a predstaveniu mechanizmu prijíma-
nia rozhodnutí vo vnútri EÚ: „Je dôleži-
té vysvetľovať študentom fungovanie Eu-
rópskej únie, pretože ide o ich budúcnosť. 
Ak sa spochybní tento projekt, ohrozí to 
základy prosperity a bezpečnosti Sloven-
skej republiky, a preto by ich to malo zau-
jímať.“ Alexander Duleba tiež podotkol, že 
hoci Ukrajina stratila Krym a jej východná 
časť je značne politicky a územne destabi-
lizovaná, krajina v podstate opäť objavila 
samú seba: „Ak by sa Rusko vojensky ne-
angažovalo, pravdepodobne by sa Ukraji-
na rozdelila a nastali by vážne existenčné 
problémy.“

jb a ik

www.ff.ku.sk
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psychológia tvorivosti  
(trochu) inak
Študenti bakalárskeho študijného progra-
mu psychológie v rámci povinne voliteľné-
ho kurzu Psychológia tvorivosti, vedené-
ho Katarínou Matejovou, navštívili v Ru-
žomberku Galériu Ľudovíta Fullu, kde 
prostredníctvom výstavy miniatúrnych ob-
rázkov interiérov od Paoly Ciarskej mohli 
preniknúť aj do tajov psychológie umenia.

Následne interaktívnou formou skúmali, 
ako je možné (z)búrať hranice medzi vide-
ným a zažitým. Vytvoril sa priestor na zau-
jímavú diskusiu, ktorá sa zamerala na od-
haľovanie vlastného self u každého jed-
notlivca. Študenti mali možnosť zozná-
miť sa s choreoterapiou, terapiou tancom 
a pohybom (z angl. dance movement the-
rapy), ktorá vytvorila základňu pre prácu 
s neustále aktuálnymi témami, manipulá-
ciou a ovplyvňovaním. Navonok „obyčaj-
ná“ návšteva galérie priniesla študentom 
nepochybne viac ako tvorivý zážitok.

kp ff ku
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prezentovali sme náš výskum 
v rámci týždňa vedy
Začiatkom novembra ponúkli jednotlivé pra-
coviská Filozofickej fakulty KU v Ružom-
berku ochutnávku vedeckých či populari-
začných podujatí z rôznych oblastí huma-
nitných, historických a spoločenských vied. 
Týždeň vedy otvoril v pondelok 5. 11. 2018 
svojou prednáškou Jurij Danilec, pedagóg 
z Užhorodskej národnej univerzity, ktorý 
je na katedre histórie na výskumnom poby-
te podporenom Medzinárodným vyšehrad-
ským fondom. Jeho prednáška sa zamerala 
na problematiku pravoslávnej cirkevnej ju-
risdikcie v Československu po prvej svetovej 
vojne.

Ďalší deň program pokračoval bohatou po-
nukou katedry anglického jazyka a literatú-
ry, ktorá pripravila workshop tvorivého písa-
nia a sériu prednášok pod názvom „Betwe-
en: Transitions and Intersections of Cultural 
Forms“. V rámci prednášok sa Janka Kaščá-
ková detailnejšie pozrela na postavu Éowyn 
z Tolkienovho Pána prsteňov a poukázala 
na viaceré rozdiely v jej zobrazení v literár-
nej predlohe a filmovej adaptácii. Nóra Sél-
lei zase zaujímavým spôsobom analyzovala 
hlavné črty tzv. senzačného románu (sensa-
tion novel), žánru, ktorý bol populárny pre-
dovšetkým v druhej polovici 19. storočia vo 
Veľkej Británii, avšak určité prvky, napr. sna-
ha šokovať, zaznamenávajú renesanciu aj v 
súčasnej kultúre. Eszter Ureczky z Univerzi-
ty v Debrecíne sa pozrela na to, ako je pro-
ces starnutia reprezentovaný v posledných 
desaťročiach v literatúre a vo filme. Násled-
ne Danica Maleková a Katarína Labudová 
ponúkli workshop kreatívneho písania pre 
študentov, v rámci ktorého účastníci vytvo-
rili krátky fikčný naratív. Na záver podujatia 
David Palatinus hovoril o fenoméne tzv. qu-

ality and complex TV, ako aj o zmenách v te-
levíznom priemysle v dobe Netflixu. Poobe-
de program pokračoval na katedre sloven-
ského jazyka a literatúry prednáškou Katarí-
ny Žeňuchovej zo SAV v Bratislave o Samovi 
Cambelovi a jeho skúmaní slovenských náre-
čí s ambíciou dosiahnuť ustálenú normu spi-
sovnej slovenčiny.

V druhej polovici Týždňa vedy katedra histó-
rie usporiadala vedecký seminár pri príleži-
tosti 700. výročia udelenia mestských privi-
légií Ružomberku. Na úvod Ferdinand Ulič-
ný vystúpil s prednáškou o najstarších de-
jinách Ružomberka, nasledovalo vystúpe-
nie Petra Chlepka o mestských výsadách a 
nakoniec doktorand z usporiadateľskej ka-
tedry Tomáš Pastucha predstavil najstaršiu 
mestskú knihu Ružomberka z rokov 1527 až 
1701.

Vo štvrtok 8. 11. 2018 sa „vedecký týždeň“ na 
FF KU uzavrel popularizačnými podujatiami. 
Najskôr vyučujúci z katedry psychológie, Ju-
raj Holdoš a Robert Ďurka, ponúkli študen-
tom i kolegom možnosť oboznámiť sa s vy-
užitím biofeedbacku. Záujemcovia si mohli 
nechať odmerať psychofyziologické funkcie 
v relatívnom pokoji a pri záťaži ovplyvnenej 
stresom. Na záver katedra filozofie ponúkla 
diskusiu o význame filozofie, v širšom zmys-
le i humanitného vzdelania, v súčasnej spo-
ločnosti. V miestnosti zaplnenej vyučujúcimi, 
doktorandmi, súčasnými študentmi i absol-
ventmi filozofie pútavú debatu rozpútali svo-
jím osobným príbehom a postrehmi Ján Hr-
kút a Pavol Labuda. Následne prebehla živá 
polemika ohľadom smerovania súčasnej spo-
ločnosti, ale tiež obhajoba úlohy kultivova-
nia človeka prostredníctvom výučby a rozví-
jania humanitných disciplín.

ff ku

Stredoškoláci z piatich krajín 
absolvovali workshopy

Štyri desiatky stredoškolských študentov 
a učiteľov z Dánska, Portugalska, Turecka, 
Poľska a Slovenska navštívili koncom ok-
tóbra priestory Filozofickej fakulty a Uni-
verzitnej knižnice Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU).

Po privítaní dekanom Filozofickej fakulty 
Marekom Babicom a vedúcim katedry žur-

nalistiky Pavlom Izraelom nasledovala pre-
hliadka knižničných priestorov a absolvo-
vanie workshopov v mediálnom centre a 
psychologickom laboratóriu.

Členovia katedry žurnalistiky oboznámili 
študentov s používaním televíznej techni-
ky, ktorú si mohli aj vyskúšať. Predstavili 
im fungovanie študentských médií – tele-

vízie Unica, Pulz rádia a časopisu Zumag. 
Pedagógovia katedry psychológie stredo-
školákom predviedli možnosti, ktoré po-
skytuje špecializované psychologické labo-
ratórium. Ukázali im aj spôsob vypracova-
nia takzvaného biofeedbacku, čo je mera-
nie fyziologických hodnôt, ktoré súvisia s 
psychickým prežívaním.

„Študenti aj pedagógovia z partnerských 
škôl boli nadšení nielen z impozantnej uni-
verzitnej knižnice, ale aj z technického vy-
bavenia a ľudského prístupu pedagógov Fi-
lozofickej fakulty,“ povedal riaditeľ Mari-
án Babej z Cirkevnej spojenej školy vo Vra-
nove nad Topľou, ktorá v medzinárodnom 
projekte Motivation by Innovation v rám-
ci programu EÚ Erasmus+ zastupuje Slo-
vensko. Ďalšími zapojenými strednými ško-
lami, ktorých zástupcovia počas týždenné-
ho pobytu na Slovensku navštívili aj Ru-
žomberok, sú Gug skole z Aalborgu (Dán-
sko), ODTU Gelistrime Vakfi Ozel Orta-
okulu z Ankary (Turecko), Agrupamen-
to de Escolas Professor Paula Nogueira 
z Olhãoa (Portugalsko) a Publiczne Gim-
nazjum nr. 11 im. Boleslawa Prusa v Rado-
me (Poľsko).

kz ff ku

Študentka psychológie  
ako úspešná fotografka
Ružomberský fotografický klub Fotoklub 
RK1924 každoročne organizuje súťaž s ná-
zvom Ružomberčania fotografujú, a to pre 
všetkých neorganizovaných a neprofesio-
nálnych záujemcov a nadšencov fotogra-
fie, ktorí majú vzťah k Ružomberku, či už 
pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. 
Tohtoročný tretí ročník súťaže bol zame-
raný na tri tematické kategórie: 1. Život-
né prostredie, priemysel; 2. Život v mes-
te a okolí, voľný čas, rodina, krajina, príro-
da; 3. Architektúra, dokument a pamiatky. 
Cenu Fotoklubu RK1924, ktorá bola udele-
ná samostatne ako osobitné vyznamenanie, 
získala študentka 2. ročníka magisterského 
štúdia psychológie na FF KU Barbora Pova-
žanová. Ocenená bola jej čiernobiela foto-
grafia lietadla zo Slávnice nápadito pome-
novaná ako Záplata.

kp ff ku

rastie záujem  
o filozofickú olympiádu
V stredu 12. 12. 2018 sa na Filozofickej fakul-
te KU v Ružomberku uskutočnilo 1. kolo ak-
tuálneho ročníka filozofickej olympiády pre 
študentov stredných škôl. Zúčastnilo sa na 
ňom 182 stredoškolákov zo 41 stredných škôl 
z celého Slovenska. Išlo o rekordnú účasť, 
keďže v predchádzajúcich ročníkoch na 
olympiádu prichádzalo 70 až 120 študentov.

20 najlepších študentov z prvého kola po-
stúpi do druhého kola, ktoré sa uskutoční vo 

februári 2019. V druhom kole sú analogic-
ké súťažné podmienky s tým, že súťažným 
je anglický jazyk. Dvaja najlepší študenti ďa-
lej postúpia na medzinárodnú súťaž, ktorá sa 
uskutoční 16. – 19. mája 2019 na Università 
Roma Tre v Ríme.

Katedra filozofie FF KU je partnerom IPO 
World (http://www.philosophy-olympiad.
org) od akademického roka 2015/2016, 
čo ju oprávňuje organizovať národné kolo 

olympiády, z ktorého potom vychádza nomi-
nácia študentov na medzinárodné kolo. Me-
dzinárodného kola (IPO) sa každoročne zú-
častňuje viac ako 50 krajín z celého sveta. 
Aktuálne informácie o podujatí, témach, pra-
vidlách, predchádzajúcich ročníkoch aj úspe-
choch sú dostupné na webe: https://iposlo-
vakia.wordpress.com

kf ff ku
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Študenti získali úspech 
na medzinárodnej súťaži

Delegácia študentov Katedry hudby PF KU 
v Ružomberku sa spolu so svojimi pedagóg-
mi zúčastnila na II. ročníku Medzinárodné-
ho festivalu slovanskej hudby, ktorý sa konal 
v dňoch 5. – 15.11.2018 na rôznych miestach 
Moravskosliezkeho kraja. V jeho priebehu 
sa uskutočnilo 10 koncertných večerov, in-
terpretačná súťaž žiakov a študentov, klavír-
ny Masterclass pod vedením renomované-
ho klaviristu a pedagóga Reného Adámeka 
z Katedry hudby PF KU v Ružomberku a hu-
dobná dielňa huslistu Tomáša Pospíšila.

Cieľom interpretačnej súťaže je prehlbovanie 
povedomia o slovanských skladateľoch a pre-
zentovanie žiakov a študentov vo veku 8 – 26 
rokov. Súťažilo sa v kategóriách dychové ná-
stroje, klávesové nástroje, sláčikové nástro-
je, strunové nástroje, bicie nástroje a sólový 
spev. Interpreti boli rozdelení do kategórií aj 
podľa veku. Odborná porota bola zložená z 
umelcov z Čiech, Poľska, Ukrajiny a Ruska. 
Medzi členmi speváckej sekcie bol naprí-
klad tenorista Wiesław Ochman (angažmán 
v Berlíne, Mníchove, Hamurgu, Paríži, Chi-
cagu, v milánskej La Scale, Ríme, Madride, 

alebo na najvýznamnejšej opernej scéne sú-
časnosti v MET v New Yorku), členom sekcie 
klaviristov bol Alexandr Starý (laureát via-
cerých klavírnych súťaží, člen Janáčkovej fil-
harmónie v Ostrave), sekciu sláčikových ná-
strojov posudzoval bývalý riaditeľ Janáčko-
vej filharmónie v Ostrave Jan Hališka, a iní.

V konkurencii mnohých interpretov sa našim 
študentom podarilo získať cenné úspechy. 
Mária Budzáková získala prvé miesto v ka-
tegórii Hra na klávesové nástroje, Matej Sta-
chera druhé miesto v kategórii Sólový spev. 
Delené tretie miesto v rovnakej kategórii zís-
kali Peter Pekarčík a Mária Vlasatá. Naprázd-
no neobišiel ani Jozef Mišenko a vo svojej ka-
tegórii dosiahol Čestné uznanie. Najvyššie 
umiestnení študenti sa prezentovali na sláv-
nostnom Koncerte mladých sólistov v Aule 
Ostravskej univerzity, ktorý zaznamenával  
aj Český rozhlas a slávnostne ukončil Inter-
pretačnú súťaž v rámci II. ročníka Medziná-
rodného festivalu slovanskej hudby.

Mária Budzáková, víťazka kategórie Hra na 
klávesové nástroje, hovorí: „Každá medziná-
rodná súťaž alebo festival je výzvou pre mla-
dé talenty, ktoré majú možnosť zažiť priamu 
konfrontáciu s najlepšími interpretmi Európy 
a tým posúvajú svoje výkony na ešte vyššiu 
úroveň. Výnimočnosť tohto festivalu spočí-
vala aj v tom, že sa ho mohli zúčastniť talen-
ty všetkých vekových kategórií do 26 rokov: 
speváci a interpreti rôznych hudobných ná-
strojov. Bol to nádherný projekt, do ktoré-
ho umeleckej mozaiky mohol vstúpiť každý, 
kto do neho prispel svojím umením. Účin-
kovanie pred medzinárodnou porotou bolo 
pre interpretov určitou zárukou objektívne-
ho hodnotenia. Na festivale bolo cítiť harmó-
niu medzi všetkými zúčastnenými, odborník-
mi a laikmi, organizátormi aj hosťami. Mňa 
osobne každé ocenenie poteší. Či je to po-
tlesk, povzbudenie alebo pochvala. 1. cenu 
z medzinárodnej súťaže si veľmi vážim aj pre 
to, že môj súťažný repertoár zahŕňal skladbu 
92 ročného slovenského skladateľa Milana 
Nováka, žijúceho v Poprade. Je to klavírny 
cyklus Romantické miniatúry, ktoré mi osob-
ne venoval a ktoré som aj hrala v Ostrave 
na koncerte víťazov. Hudba ma fascinovala 
už od malička. Moja mamka učí na Základ-
nej umeleckej škole v Starej Ľubovni akor-
deón a už v útlom detstve, ako 3 ročná, som 
sa dožadovala prvého zasvätenia do tajom-
stiev hudby. Rodičia mi vyšli v ústrety a po-
stupne som začala hrať na akordeón, husle, 
klavír a flautu. Neskôr som začala študovať 
na ZUŠ hru na klavíri a hru na husliach. Už 
od malička som rada vystupovala na rôznych 
podujatiach a koncertoch a taktiež som bola 
úspešná na viacerých celoslovenských a me-
dzinárodných súťažiach. Môžem povedať, že 
moje zanietenie pre hudobné umenie rokmi 
narastalo a je tomu tak až dodnes. Z tohto 
dôvodu som popri gymnáziu začala študo-
vať aj na konzervatóriu v Košiciach v triede 
Mgr. art. Ivety Čisárikovej a Mgr. art. Judity 
Debreovej. Po ukončení konzervatória som 
nastúpila na Katolícku univerzitu v Ružom-
berku, kde sa mi naskytla príležitosť študo-
vať v triede výnimočného pedagóga klavír-
nej hry prof. MgA. René Adámeka. Jeho vý-
nimočnosť spočíva v tom, že má veľký cit pre 
formovanie mladých klavírnych interpretov 
a dokáže nasmerovať svojich žiakov k tvori-
vosti a vlastnému umeleckému prejavu.“

Peter Pekarčík 
Katedra hudby Pf KU

arS eT eduCaTio v.

V dňoch 21. – 22. 11. 2018 sa na Pedago-
gickej fakulte Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku konala vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou ARS ET EDUCA-
TIO V., na realizácii ktorej sa podieľali Ka-
tedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a 
Katedra predškolskej a elementárnej peda-
gogiky.

Konferencia bola určená vedecko-pedago-
gickým pracovníkom, pedagógom umelec-
kých predmetov a doktorandom. Tematic-
ky bola zameraná na regionálnu výchovu a 
ľudovú kultúru v súčasnom vzdelávaní, tvo-
rivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s ak-
centom na hudobné a výtvarné umenia, ju-
bilujúce osobnosti hudobného a výtvarného 
umenia na Slovensku s presahom do ich pe-
dagogickej činnosti, ako aj na témy, vyplý-
vajúce z výskumnej činnosti doktorandov.

V úvode konferencie privítali účastníkov 
zo slovenských, českých univerzít a Srbska, 
vedúca Katedry hudby Zuzana Zahradní-
ková, prodekan PF KU pre vedu a umenie 
Rastislav Adamko, vedúci Katedry výtvar-
nej výchovy Rastislav Biarinec a zástup-
kyňa z Katedry predškolskej a elementár-
nej pedagogiky Mária Vargová. Po krátkom 
hudobnom vstupe Davida di Fiore (organ) 
a Rastislava Adamka (husle) nasledovalo 
takmer štyridsať mimoriadne kvalitných a 
obohacujúcich príspevkov.

Konferencia bola  doplnená sprievodnými 
akciami. Prvou bol klavírny koncert, kona-
ný pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, pat-
rónky hudobníkov. V Organovej sieni sa 
v podvečer prvého dňa konferencie pred-
stavil poľský klavirista Wojciech Waleczek, 
ktorý brilantným spôsobom uviedol sklad-

by Roberta Schumanna, Fryderyka Chopi-
na, Witolda Lutosławského a Franza Liszta.

Ďalšími sprievodnými podujatiami boli hu-
dobné a výtvarné workshopy, ktoré pre-
biehali počas druhého dňa konferencie a 
stretli sa s veľkým záujmom zo strany štu-
dentov, pedagógov a účastníkov konferen-
cie. Hudobné dielne pod názvom S rados-
tí a prožitkem a Motivované vokální akti-
vity viedla Jiřina Jiříčková, lektorka Spo-
lečnosti pro Hudební výchovu ČR, peda-
gogička a dirigentka detského speváckeho 
zboru Jiřičky. Výtvarné workshopy Eat art 
– Umenie chutí a Tvorivá práca s fotogra-
fiou v predprimárnom a primárnom vzde-
lávaní prebiehali pod vedením Lenky Deb-
nárovej, študentky Katedry výtvarnej vý-
chovy PF KU v Ružomberku a Jozefa Zent-
ka z Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky.

Organizátori konferencie, za ktorých spo-
menieme predovšetkým Martinu Procház-
kovú z Katedry hudby a Patríciu Biarincovú 
z Katedry výtvarnej výchovy, majú úspešne 
za sebou jej piaty ročník. Opäť sa potvrdil 
fakt, že je vynikajúcou a na Slovensku oje-
dinelou platformou na prezentovanie vý-
sledkov výskumu pedagógov a doktoran-
dov, ale aj miestom nadväzovania pracov-
ných i priateľských vzťahov.   

Miriam Matejová 
Katedra hudby Pf KU v Ružomberku

www.pf.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]
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úspešná reprezentácia 
univerzitných telies v zahraničí
Vokálne telesá a sólisti Katedry hudby po-
kračovali vo svojom koncertnom turné 
v tomto akademickom roku. Po koncerte 
v Prešove, v rámci II. ročníka festivalu Svä-
tomikulášsky organ, kde sa okrem Scholy 
cantorum Rosenbergensis, Univerzitného 
speváckeho zboru Benedictus predstavil aj 
organista David di Fiore, o deň neskôr vy-
stúpila Schola cantorum počas VII. ročníka 
Medzinárodného festivalu gregoriánskeho 
chorálu v Bratislave. Okrem nej sa festiva-
lu zúčastnili scholy zo Slovenska, Rakúska 
a Českej republiky. Po domácich vystúpe-
niach sa hudobníci z Katedry hudby pre-
sunuli do Poľska, kde sa prezentovali na 
dvoch koncertoch, 25. a 26. októbra v mes-
tách Częstochowa a Źory.

Prvý koncert bol na osobné pozvanie In-
stitutu Muzyki Universytetu Huma-
nistyczno – Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowej. Niesol sa v komor-
nej atmosfére malého kostolíka Najsvätej-
šieho Mena Panny Márie. Program kon-
certu bol rozdelený na dve časti. V prvej sa 
predstavila Schola cantorum Rosenbergen-
sis, pod vedením Janky Bednárikovej, kto-
rá interpretuje primárne gregoriánsky cho-
rál. Úvodný blok obsahoval jednohlasné 
spevy, v ktorých vynikla vyrovnanosť hla-
sov, ladnosť a vedenie melodických línií 
a najmä krištáľová čistota hlasu spevákov. 
Po nich nasledoval krátky predel, v ktorom 
zazneli ária z Matúšových pašií od  Johan-
na Sebastiana Bacha v podaní Martiny Pro-
cházkovej a duet z Miserere g mol – Sacri-
ficium Deo od slovenského skladateľa z ob-

dobia klasicizmu Antona Aschnera, v kto-
rom sa predviedli Martina Procházková a 
Peter Pekarčík. Obe diela vynikajú hlbo-
kým textom, ktorý dokonale podčiarkuje 
ich melódia zdôrazňujúca vrúcnosť a poko-
ru. Po nich sa o slovo opäť prihlásila Scho-
la. Tento krát blok tvorili viachlasné spevy, 
najskôr doplnené bourdonom, neskôr spe-
vy s použitím paralelných intervalov. Svoje 
vystúpenie zakončili mariánskym Magnifi-
cat v dvoch verziách – latinskej, od talian-
skeho skladateľa Mariana Garaua a českej 
od organistu a skladateľa Petra Ebena.

V závere prvej polovice programu zazneli 
Lauda Sion od Antona Aschnera a Ave Ma-
ria od súčasného skladateľa, rodáka z Ru-
žomberka Petra Kršku, obe v podaní Mar-
tiny Procházkovej s husľovým sprievodom 
Rastislava Adamka a klavírnou spoluprá-
cou Zuzany Zahradníkovej.

Univerzitný spevácky zbor Benedictus, pod 
taktovkou vedúcej katedry Zuzany Zahrad-
níkovej, začal svoje vystúpenie dielom Ju-
bilate Deo súčasného skladateľa a progra-
mátora Petra Anglea, pre ktoré je typický 
náročný synkopický rytmus, priezračná 
harmónia, rýchle tempo a striedanie met-
ra. Ďalšími skladbami boli River in Judea 
v slovenskom preklade od Anny Viglašo-
vej a The Majesty and Glory of Your Name, 
čo je parafrázou na 8. žalm, rovnako v slo-
venčine. Poslednou piesňou koncertu bolo 
Psalite od talianskeho skladateľa a pedagó-
ga Valentina Miserachsa. Klavírny sprievod 
počas celého programu zabezpečil Martin 
Jurčo. Publikum účinkujúcich ocenilo sr-
dečným potleskom.

Druhým koncertom Katedry hudby sa 
ukončil XII. ročník renomovaného festivalu 
duchovnej hudby Fide at Amore, ktorý sa 
každoročne koná v meste Źory pod zášti-
tou Ministerstva Kultúry a Národného de-
dičstva Poľska a ďalších významných inšti-
túcií. V priebehu festivalu sa na pätnástich 
koncertných večeroch predstavili význam-
ní sólisti – speváci a inštrumentalisti a rôz-
ne vokálne zoskupenia prevažne z Poľska. 
Univerzitný spevácky zbor a Schola can-
torum sa tohto festivalu zúčastnil už tre-
tí krát. Program koncertu tvorili rovnaké 
diela ako v Częstochowej. Okrem nich však 
zbor doplnil skladbu Cantate Domino od 
Karla Jenkinsa, ktoré je v non-artificiálnej 
hudbe známe v podaní hudobného projek-
tu Adiemus. 

Konferencie katedry katechetiky 
a praktickej teológie
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku usporiadala Katedra katechetiky a 
praktickej teológie PF KU vedeckú konfe-
renciu pod názvom Svätosť – povolanie a 
bohatstvo Cirkvi. Podnetom konferencie sa 
stalo vydanie apoštolskej exhortácie O po-
volaní k svätosti v súčasnom svete – Gau-
dete et exsultate, od pápeža Františka.

Na úvod konferencie, exhortáciu i dote-
rajšie pôsobenie pápeža Františka, porov-
naním s duchovným odkazom sv. Fran-
tiška z Asissi, bližšie predstavil doc. Ró-
bert Sarka. Vedúci katedry – prof. Franti-
šek Dlugoš, a ďalší členovia katedry, priblí-
žili účastníkom konferencie konkrétne prí-
klady cesty k svätosti, ako napr. u sv. Jána 
Pavla II., u kanonizovaných svätcov zo Slo-
venska a u pražského arcibiskupa Františ-
ka kardinála Tomáška. Inšpiráciou pre hľa-
danie cesty svätosti v praktickom prežíva-
ní viery bola exegéza Žalmu 139 – „Veď ma 
po ceste večnosti” v podaní doktorky Kľus-
kovej.

Po prednesení príspevkou prebehla disku-
sia, do ktorej sa študenti aktívne zapojili. 
Vedúci katedry na záver ocenil hojnú účasť 
študentov, vďaka ktorej sme mali možnosť 
vidieť takmer celé zloženie všetkých roč-
níkov študújúcich náboženskú výchovu 
na Katedre KaPT.

Sociálne služby v samospráve
Katedra sociálnej práce Pedagogickej fa-
kulty KU v Ružomberku organizovala 
26. 10. 2018 konferenciu Sociálne služ-
by v samospráve v spolupráci s Nadáciou 
MONDI a Slovenskou komorou sociálnych 
pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 
Cieľom konferencie bolo prezentovať aktu-
álny stav plánovania sociálnych služieb na 
Slovensku a vytvoriť platformu na širokú 
medziodborovú diskusiu v plánovaní soci-
álnych služieb.

Konferencia je pokračovaním spoluprá-
ce medzi Katolíckou univerzitou, Pedago-
gickou fakultou, Katedrou sociálnej práce 
a mestom Ružomberok pri plánovaní so-
ciálnych služieb od roku 2010, odborným 
garantom komunitného plánovania sociál-
nych služieb je doc. PhDr. Irena Kamanová, 
PhD., MHA. Odborný tím spracoval tento 
rok v poradí tretí Komunitný plán sociál-

nych a súvisiacich služieb. Konferenciou 
bola ukončená fáza plánovacia a začala sa 
fáza implementačná v procese plánovania 
sociálnych služieb v meste Ružomberok.

Plenárna časť konferencie bola priesto-
rom pre hlavné výzvy súčasnosti v oblas-
ti plánovania sociálnych služieb na národ-
nej a nadnárodnej úrovni. Teoretický rá-
mec problematiky vytvorila Irena Kamano-
vá vo svojom príspevku História sociálnych 
služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. 
Komunitné plánovanie sociálnych služieb 
v družobnom meste Kroměříž predstavil 
Vrastislav Snídal (CZ). John Scharffenberg 
(USA) a Janka Nosková (SK) prezentova-
li najnovšie poznatky o prevencii civilizač-
ných ochorení a 7 rizikových faktorov, kto-
ré skracujú život Slovákov.

Úspešnú ružomberskú iniciatívu zhodnotil 
Jaroslav Rakučák v príspevku RK PREROD 
ako forma sociálnej služby. Modely komu-
nitnej sociálnej práce v marginalizovaných 
rómskych komunitách  odprezentovala  Lý-
dia Mirgová. Dôležitosť a pôsobnosť Spiš-
skej katolíckej charity v okrese Ružombe-
rok predstavila Monika Turacová, nové 
výzvy charity odprezentoval Jozef Fecen-
ko. Odbornou a vedeckou časťou konfe-
rencie boli príspevky doktorandov zamera-
né na multidisciplinárne pohľady na cieľo-
vé skupiny sociálnej práce.
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Katedra manažmentu 
v porade spoluriešiteľom 
vedeckého projektu
Katedra manažmentu v Poprade sa v rám-
ci skvalitnenia projektovej činnosti zapoji-
la do spolupráce s partnermi z Fakulty eko-
nomiky a manažmentu (FEM) SPU v Nitre, 
v rámci projektu podporeného Agentú-
rou na podporu výskumu a vývoja (APVV) 
s názvom „Využitie spotrebiteľskej neuro-
vedy a inovatívnych výskumných riešení 
v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, 
obchode a službách“ s označením NEURO-
SMELL č. 17-0564.

Hlavným cieľom tohto projektu je syste-
maticky preskúmať synergické prepoje-
nie mozgových, fyziologických a psycho-
logických procesov s aromachológiou, 
ako aj ich ekonomickú efektívnosť a účin-
nosť v troch vybraných odvetviach národ-
ného hospodárstva: vo výrobe, obchode 
a službách. Jednotlivé procesy budú skú-
mané prostredníctvom inovatívnych vý-
skumných riešení a spotrebiteľskej neuro-
vedy reprezentovanej biometrickými, ne-
urovedeckými a behaviorálnymi štúdia-
mi v reálnych aj laboratórnych podmien-
kach. Predmetom výskumu bude zisťova-
nie vplyvu nasadenia aróm v priestoroch 
na správanie sa návštevníkov, zákazníkov 
a zamestnancov a to z dôvodu, že na do-
mácom, ale aj zahraničnom trhu neustá-
le narastá počet spoločností, ktoré imple-
mentujú aromachológiu - aromatizujú svo-
je priestory, alebo tvoria čuchové stopy 
značky a zároveň ju prakticky uplatňujú 
v rôznych odvetviach. Napriek tomu stále 
chýbajú na slovenskom trhu podložené štú-
die a skúmania, ktoré by potvrdzovali vply-
vy vôní na ekonomickú výkonnosť firiem, 
ovplyvňovanie zákazníkov pri nakupova-
ní, alebo trávenie času v prevádzke, nakoľ-
ko absentujú testovania vôní v reálnom ná-
kupnom priestore. Predpokladom získa-
nia nových relevantných vedomostí v tej-
to oblasti je nielen využitie dostupných bi-
ometrických a neurozobrazovacích metód, 
ale tiež zapojenie a vývoj nových informač-
no-komunikačných technológií. Význam-
ným prínosom v tejto oblasti bude presná 
kontrola faktorov kvality vzduchu na jed-
nej strane a ich vedomého vplyvu na ľudí 
na druhej strane, za účelom odhalenia pre-
ferencií spojených s kvalitou vzduchu. Ne-
vyhnutnou súčasťou výskumu v oblasti 
aromachológie budú aj kombinácie s iný-

mi zmyslovými vnemami, ako je chuť, svet-
lo, farba a zvuk. Ich prínos spočíva predo-
všetkým v získaní poznatkov o pozitívnom, 
či negatívnom vnímaní rôznych aróm vplý-
vajúcich na viaceré zmysly človeka.

Do projektu sú zapojené 3 slovenské uni-
verzity a odborníci z praxe z oblasti aróma 
marketingu, výroby, obchodu a služieb. 
Získané výsledky budú spracovávané, ako 
aj testované v unikátnom Laboratóriu spot-
rebiteľských štúdií v priestoroch FEM SPU 
v Nitre.

Zapojenie Katedry manažmentu KU do 
projektu vyplýva z predošlej spoluprá-
ce, ako aj z výskumných aktivít v skúma-
ní moderných trendov v marketingu s dô-
razom na získanie a spracovanie dát z ne-
uromarketingových štúdií. V projektových 
výstupoch bude katedra participovať v te-
oretickom a praktickom výskume v odvet-
ví výroby.

Karol Čarnogurský, Anna Diačiková

týždeň vedy a techniky 
na pracovisku pF Ku v levoči

Týždeň vedy a techniky na Inštitúte Juraja 
Páleša, Pedagogickej fakulte KU v Ružom-
berku otvoril svojou prednáškou na tému 
Literárne dielo – artefakt v intenciách sym-
biózy umeleckej fikcie a filozofie doc. PhDr. 
Pavol Zubal, PhD. Tvorcom literatúry a sú-
časne aj jej predmetom je človek, čím ume-
lecká literatúra nadobúda v oblasti spolo-
čenského diskurzu osobitné postavenie. Fi-
lozofia, ktorá je už tradične vnímaná pre-
dovšetkým ako láska k múdrosti, je však 
podobne ako literatúra zameraná rovnako 
na človečenské bytie. Ich prienikom bola 
i je snaha podnecovať ľudí k elementárne-
mu premýšľaniu o otázkach ich  postave-
nia vo svete ako i o otázkach ich vlastných 
životov.

8. novembra 2018 sa konala prednáška  
PaedDr. Petra Petroviča, PhD. s názvom Pe-
dagogický výskum. Pedagogický výskum je 
vedecká aktivita zacielená na skúmanie a 
objavovanie pedagogických zákonitostí 
procesu výchovy a vzdelávania. Prednáška 
bola pre študentov bakalárskeho a magis-
terského štúdia pedagogiky. Jej cieľom 
bolo vysvetliť a objasniť základné pojmy 
s oblasti výskumu v pedagogike a priblížiť 
poznatky o tom, ako plánovať, organizovať 
a realizovať pedagogický výskum v teréne.

PhDr. Mgr. Ivan Jařabáč, Ph.D. (Wyższa 
Szkoła Menedżerska w Warszawie, Kon-
zultační středisko a Fakulta Jana Amose 
Komenského Karviná) prednášal študen-

tom o Kreativite učitele pri práci s technic-
kými materiály.

Vo štvrtok pokračovala prednáškou Paed-
Dr. Božena Švábová, PhD. Literárne príbe-
hy a rozvoj komunikácie tvorivou dramati-
kou v predprimárnom a primárnom vzde-
lávaní. Dr. Švábová upriamuje pozornosť 
na efektívne využitie literárnych príbehov 
a rozvoju komunikácie tvorivou dramati-
kou pri práci s deťmi v predprimárnom a 
primárnom vzdelávaní. Poukazuje na vyu-
žitie dramatickej situácie a hry v role, kto-
rá ako kľúčová metóda tvorivej dramatiky 
umožňuje deťom vstúpiť do roly niekoho 
iného a učiteľ hrou v role navodí variabil-
né situácie a v tvorivom procese sa  deťom 
otvára priestor konať, reagovať, spolupra-
covať a komunikovať. Dôležité sú pozitívne 
pocity každého účastníka aktivít a príjem-
ná atmosféra pri práci s literárnym príbe-
hom. Prednášajúca predviedla i praktické 
ukážky práce s literárnym príbehom umož-
ňujúcim deťom cez vlastné zážitky a osob-
nú skúsenosť získať nové poznatky a zruč-
nosti pozitívne ovplyvňujúce rozvoj osob-
nosti dieťaťa.

Špecifické aspekty telovýchovného procesu 
žiakov mladšieho školského veku priblížil 
svojou prednáškou PaedDr. Bohuslav Stu-
pák, PhD. Prednášajúci priblížil informá-
cie o špecifických aspektoch telovýchov-
ného procesu žiakov mladšieho školského 
veku, venoval sa základnej charakteristike 

mladšieho školského veku. Taktiež popísal 
motorické schopnosti a s tým spojený mo-
torický vývin.

Popoludní sa pre deti a žiakov cvičných 
škôl Inštitútu Juraja Páleša v Levoči usku-
točnilo divadelné stvárnenie rozprávok 
Pampúšik, Ako šlo vajce na vandrovku 
a Soľ nad zlato. Tieto dramatizácie si pri-
pravili študenti druhého ročníka odborov 
Liečebná pedagogika, Predškolská a ele-
mentárna pedagogika sociálne znevýhod-
nených skupín a Špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne postihnutých.

V piatok 9. novembra 2018 porozprával 
študentom PhDr. Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D. 
(Wyższa Szkoła Menedżerska w War-
szawie, Konzultační středisko a Fakul-
ta Jana Amose Komenského Karviná) na 
tému Bez vzdělávání se nikdo nemůže stát 
vzdělaným.

Marcela Čarnická

Pohľad na časť Laboratória spotrebiteľských štúdií.
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medzinárodná vedecká 
konferencia inkluzívne prístupy 
v edukácii detí a žiakov
V Levoči na Inštitúte Juraja Páleša sa stre-
tli viacerí významní pedagógovia, špeciálni 
pedagógovia, odborníci na inkluzívnu edu-
káciu, osobnosti verejného života, zástup-
covia inštitúcií Ministerstva školstva vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Zavítali tu hostia z Poľska, Čiech, Ukraji-
ny a Slovenska. Dňa 12. septembra 2018 sa 
na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konala 
medzinárodná vedecká konferencia „Inklu-
zívne prístupy v edukácii detí a žiakov“. Jej 
hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor na 
vedeckú diskusiu o budovaní predpokla-
dov implementácie inkluzívneho vzdeláva-
nia a analýze možností podpory inkluzív-
nej edukácie v materských a v základných 
školách. Zúčastnilo sa jej 70 účastníkov.

Vedeckú konferenciu otvoril dekan Peda-
gogickej fakulty KU v Ružomberku Paed-
Dr. Peter Krška, PhD. Následne sa priho-
voril štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Pe-
ter Krajňák a na príkladoch ukázal na po-
trebu zmeny prístupu k vzdelávaniu róm-
skych žiakov a potrebu inklúzie. Ocenil, že 
sa konferencia s predmetnou tematikou, 
ktorá je v súčasnosti aktuálna,  koná práve 
na východnom Slovensku.

Z vedenia univerzity prijala pozvanie prof. 
RNDr. Mária Kozová, CSc., poverená pro-
rektorka. V mene svojom i rektora KU po-
zdravila prítomných, poukázala na dôle-
žitosť venovať sa problematike inklúzie 
i osvety a vyzdvihla činnosť a záujem pe-
dagógov IJP v Levoči o aktuálne problémy 
školstva.

Konferencia sa konala ako jeden z výstu-
pov projektu KEGA č. 032KU-4/2016 „Pod-
pora inkluzívnej edukácie na predprimár-
nom a primárnom stupni školskej sústavy 
s akcentom na sociálne znevýhodnené sku-
piny“. Z toho dôvodu v jej úvode boli Paed-
Dr. Veronikou Kušnírovou, PhD. predstave-
né ciele a aktivity projektu.

Prednášky v hlavnom pléne otvoril riaditeľ 
IJP v Levoči doc. PaedDr. Vladimír Klein, 
PhD. V úvode upriamil pozornosť prítom-
ných na alarmujúci stav situácie s rómsky-
mi žiakmi na Slovensku. Prezentoval vyso-
ké počty žiakov zaradených do špeciálnych 

škôl. Následne predstavil možnosti rieše-
nia situácie jednak prácou inkluzívnych tí-
mov na školách, zrušením rebríčkov škôl 
i zmenou školského systému.

Na konferencii zaujímavým príspevkom 
vystúpil jeden z najväčších kapacít na škol-
stvo a vzdelávanie na Slovensku, autor 
mnohých publikácií a učebníc, prof. PhDr. 
Miron Zelina, DrSc., Dr. h. c. V príhovore 

sa zamýšľal, o čom je inklúzia a vysvetlil, 
že jej predpokladom je mať vieru, že kaž-
dé dieťa má v sebe možnosti, každé môže-
me za niečo pochváliť, v niečom povzbudiť 
a má možnosť  napredovať.

Z odborníkov na inklúziu z Čiech v hlav-
nom pléne, ktoré moderovala doc. PaedDr. 
Eva Dolinská, PhD., vystúpili prof. 
Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. 

z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. 
Petr Adamus, Ph.D. z Ostravskej univerzi-
ty. Profesor Jan Michalík uviedol do aktu-
álnej situácie v Čechách. Na jeho vystúpe-
nie nadviazal doktor Petr Adamus, ktorý 
reflektoval vybrané aspekty implementá-
cie spoločného vzdelávania a prezentoval 
zaujímavé výsledky analýz.

Situáciu na Ukrajine opísal prof. Viktor 
Hladush, DrSc. zo Štátnej akadémie pe-
dagogických vied v Kyjeve. Mgr. Pavol Ja-
noško, PhD. pôsobiaci na Univerzite Ko-
menského v Bratislave rozprával o aktuál-
nych bariérach a možnostiach v oblasti im-
plementácie inkluzívnych princípov na zá-
kladných školách na Slovenku. V druhej 
časti prednášky prezentoval výsledky vý-
skumu o komunikácii a spolupráci školy s 
rodinami žiakov.

V doobedňajšom programe vystúpil aj ďal-
ší významný hosť zo zahraničia, Prof. Ale-
xander Globa, DrSc. z Kyjeva. Prezentoval 
možnosti implementácie inovačných tech-
nológií, ako sú smartfón, smart hodinky 
a náramky, pri diagnostike a korekcii psy-
chofyzického stavu detí. 

Na záver hlavných referátov vystúpila do-
máca účastníčka PhDr. Viera Šilonová, PhD. 
s príspevkom venovanom skríningovej dia-
gnostike a následnej stimulácii bazálnych 
funkcií dieťaťa vytvoreným programom. 
Jeho efektivitu potvrdili výsledky pilotážnej 
evalvácie realizovanej v rámci národného 
programu Škola otvorená všetkým (ŠOV).

Po obede prebiehali rokovania v sekci-
ách, v prvej vedenej PaedDr. Boženou Švá-
bovou, PhD. sa referáty a diskusia nies-
li v téme prípravy učiteľa pre inkluzívnu 
školu.

Prínosom boli príspevky zaoberajúcimi sa 
otázkou úspešného inkluzívneho vzdelá-
vania, v ktorom má významné postavenie 
učiteľ. Každý príspevok z Poľska, Čiech a 
Slovenska poukázal na dôležitú úlohu prí-
pravy učiteľov pre inkluzívne vzdelávanie.

V druhej sekcii, Inkluzívne prístupy v edu-
kácii žiakov v prostredí základnej školy sa 
vystúpenia niesli v téme sociálnej inklúzie 
a vzťahov medzi žiakmi, edukačných stra-
tégií podporujúcich inkluzívne prostre-
die na školách, príkladu obrátenej integ-
rácie v škole pre nepočujúcich žiakov ex-
perimentálne overovanému modelu inklú-
zie. Ďalšie referáty rozšírili diapazón tém 
o problematiku kultúrnej rôznorodosti a 
interkultúrneho konceptu, či vyučovania 
telesnej výchovy.

Treťou oblasťou záujmu prítomných hos-
tí boli inkluzívne prístupy v edukácii detí 
v materskej škole. Významné referáty z 
Poľska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska pri-
niesli nové poznatky a skúseností z ob-
lasti práce s deťmi v inkluzívnom prostre-
dí materskej školy. Zaujímavé boli otázky 
prítomných učiteľov z praxe, ktorí oceni-
li záujem učiteľov o inkluzívne vzdeláva-
nie v materskej škole. Každé dieťa sa má 
v inkluzívnom prostredí cítiť bezpečne, 

má mať pocit, že je prijímané kolektívom a 
hlavne učiteľom, ktorý prijíma dieťa také, 
aké je a prejavuje priateľské city ku každé-
mu dieťaťu bez rozdielu.

Konferencia vytvorila priestor pre disku-
siu a výmenu skúseností. Priniesla mno-
ho podnetov do pedagogickej práce, rady 
a odporúčania pre zavádzanie a realizáciu 
inklúzie, čo zvlášť ocenili prítomní učite-
lia zo základných a materských škôl, špeci-
álni pedagógovia z poradenských zariade-
ní a i. Odborníci z akademickej obce uznali 
prínos v nadviazaní nových kontaktov pre 
spoluprácu, v rozšírení rozhľadu v proble-
matike a v podnetoch pre ďalšie bádania. 

V inkluzívnej škole je dôležitý učiteľ, ako 
uviedol prof. Zelina, oveľa viac ako mate-
riálne podmienky či vybavenie. Prítom-
nosť viacerých učiteľov, riaditeliek i od-
borných zamestnancov dokumentuje, že 
na výchovnom Slovensku sú učitelia, ktorí 
sa chcú zlepšovať a vytvárať vo svojej škole 
prostredie prijímajúce každé dieťa/ žiaka. 
V skutočne inkluzívnej škole sú zohľadne-
né potreby každého dieťaťa/žiaka. Veríme, 
že takéto prostredie sa podarí vytvoriť čo 
v najväčšom počte škôl na Slovensku.

Veronika Kušnírová, Božena švábová

deň materských škôl 
Prvá detská opatrovňa na území Slovenska 
bola založená 4. novembra 1829 a pri tejto 
príležitosti sa na Slovensku koná Deň ma-
terských škôl. 

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogic-
ká fakulta KU v Ružomberku sa rozhodol 
pozvať deti cvičných materských škôl a pri-
praviť im zaujímavý program na 8. novem-
bra 2018. Študenti si pod vedením svojich 
vyučujúcich pripravili hudobno-drama-
tické aktivity, športové aktivity či aktivity 
vzdelávacieho charakteru, napr. ako pre-
chádzať cez cestu, ako recyklujeme či ako 
podať základnú prvú pomoc kamarátovi. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným študen-
tom a vyučujúcim.

Marcela Čarnická



26 KURIÉR • 1 • 2019 KURIÉR • 1 • 2019 27

Stopa a odkaz Jozefa pastira
Sto rokov od jeho narodenia
Odchádzajúci rok 2018 je pre Kurimu – far-
nosť obec na východe Slovenska – mimo-
riadny. Pripomína si 100 rokov od naro-
denia kňaza Jozefa Pastira a jeho požeh-
naných 34 rokov (1956 – 1990) ako fará-
ra. Viac ako desiatka kňazov, rehoľníc a za-
svätených, rozídených po Európe, sa dnes 
hlási k jeho duchovnému vplyvu. V Kuri-
me jestvuje vzácna spolupráca farnosti, 
obce, školy i škôlky. Terajší i predchádza-
júci starosta a aj duchovní otcovia nehovo-
ria o ideálnom spoločenstve, ale je prav-
dou, že spolužitie občanov, včítane Rómov, 
je bez väčších konfliktov a sporov. Preto sa 
zrodil podnet hlbšie skúmať jeho život, 
prácu a posolstvo a vhodnou príležitosťou 
sa ukázala „storočnica“ od jeho narodenia.

Obec a farnosť Kurima spolu s Teologickou 
fakultou KU v Košiciach pripravili na deň 
patróna farnosti sv. Michala 29. septembra 
2018 odborné sympózium. Jeho účelom 
bolo čo najkomplexnejšie zhrnúť osobnosť 
kňaza J. Pastira a zhromaždiť svedectvá, 
spomienky i fotodokumentáciu do ucele-
ného Zborníka. Ten vyšiel v deň konferen-
cie s úvodom samotného otca arcibiskupa 
– metropolitu Mons. Bobera a s jeho žela-
ním: „Nech je tento zborník s informáciami 
o horlivom Božom služobníkovi povzbude-
ním pre všetkých, ale zvlášť pre mladých 
kňazov.“

Život otca Jozefa bol jednoduchý a čitateľ-
ný. Jeho myslenie a konanie sa vyznačova-
lo priamosťou a podriadenosťou Božiemu 
zákonu v duchu slov „je dobré poslúchať 
Pána“, ktoré si otec Jozef často pripomí-
nal a sú i na jeho náhrobnom kameni. Bol 
mužom obdareným veľkou milosťou, kto-
rá sa javí po rokoch ešte zreteľnejšie. To si 
jednomyseľne uvedomujú veriaci farností, 
kde pôsobil ako kaplán, no najmä ako farár 
(Hrubov, Plavnica, Kurima, Turany).

Vplyv otca Pastira sledovala s nevôľou i tota-
litná štátna moc a dôsledkom bol dva roky tr-
vajúci vykonštruovaný proces pre „protištátnu 
činnosť“. V tom čase sa v modlitbách zomkla 
celá farnosť. Božia moc sa prejavila jeho oslo-
bodením, r. 1963 sa vrátil do Kurimy. Na jeho 
osobný spis dali nálepku „neprekladať“. Prof. 
ThDr. Cyril Hišem odborne preštudoval spiso-
vý materiál a hodnotí ho ako „niekedy úsmev-
ný, ale veľmi trpký. Zbytočne boli do toho 
vtiahnutí ľudia, ktorí sa neskôr trápili nad svo-
jimi vyjadreniami. Nepripusťme už, aby sa 
niečo takého niekedy zopakovalo.“

Vtip bol jeho „tajnou zbraňou“, i v ťažších 
okolnostiach, napríklad i pri súdnom po-
jednávaní a tak i sudcovia si povedali, že 
nemôže byť zlý človek. R. 1996 o. Jozef 
prišiel na odpočinok do kláštora Milosrd-
ných sestier sv. Kríža do Hanisky. Neostal 
osamotený, i tam často za ním prichádzali 
jeho veriaci. Pochovaný je v rodných Petro-
vanoch pri Prešove.

Pastorácia duchovného otca Jozefa sa vy-
značovala blízkosťou k veriacim. Bol s ľuď-
mi, pri deťoch, mladých, starých a nemoc-
ných. Vedel, kde kto má roľu, poznal svoje 
ovce; čo pozoroval i aplikoval, jeho kázne 

boli aktuálne. Fara bola otvoreným domo-
vom pre farníkov: tam sa počítal zvonček, 
na záver bol puding alebo iné pohostenie; 
bohoslovci tam v nedele obedovali.

Podporoval každú iniciatívu zdola. Mohli 
sme robiť, koľko sme chceli – nástenky, di-
vadlá, akadémie, stretávania a aj založiť, 
čo sme chceli – zbor, kapelu, spoločenstvo. 
Všemožne nás podporoval, ocenil a ďa-
koval.

Dobré vzťahy pestoval i mimo far-
nosť – s vedením obce i Jednotné-
ho roľníckeho družstva, a s Okres-
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ným úradom. Nebál sa: Bol oporou veria-
cim a kňazom širokého okolia najmä v ťaž-
ších problémoch; napríklad pomáhal po-
staviť kostol v okolitých farnostiach.

Katechéza otca Jozefa bola príťažlivá 
a naučil nás veľa. Napríklad i vymenovať 
všetkých prorokov, blaženstvá a skutky te-
lesného či duchovného milosrdenstva. Vy-
volal zdravú  súťaživosť a využíval názor-
né pomôcky: obrazy, projekciu, magneto-
fón. Cirkev požaduje farskú katechézu: jej 
otec Jozef ju praktizoval: uvedenie do svia-
tostí sa konalo v kostole i na fare.

V kostole na nás čakal: denne bolo možno 
sa vyspovedať a navštevoval nemocných so 
sv. prijímaním, príprava na sviatosti bola 
milou; v prípade rozvratu rodinu navštívil. 
Nácviky spevu boli pravidelné, vedeli sme 
väčšinu piesní JKS.

Svojim bohoslovcom rád povolil účasť na 
stretávaniach (boli tajné, alebo aspoň ne-
verejné) a i sám sa stal volontárom hnutia 
Fokoláre. Rešpektoval určitú novú duchov-
nú autonómiu laikov a podporoval ju.

Vplyv otca Jozefa na farnosť a dedinu je 
výrazný i dnes. Treba vyzdvihnúť kultú-
ru spoločnej práce – farára a farskej rady, 
starostov a obecného zastupiteľstva, riadi-
teľa a učiteľov školy. Zásluhou terajšieho 
duchovného otca Daniela Mišenka vznik-
lo r. 2009 Pastoračné a športové centrum 
otca Jozefa Pastira. Pán Milan Bednár za-
ložil r. 1992 dielňu, ktorá stále funguje pod 
menom Jozef.

Do myšlienkového prúdu sympózia dobre 
zapadla i štúdia Mons. prof. ThDr. J. Jur-
ka Spomienky na kňazské vzory a osob-
nosti z prostredia košickej diecézy. Autor 
s úctou a vďakou svedčí o príklade Jan-
ka Koreňa, Jozefa Hreška, Félixa Majerní-
ka a mnohých iných a aj ešte žijúceho dp. 
Jozefa Štofeja, a opisuje ich podnety pre 
naše povzbudenie. Hoci sa na nás denno-
denne valí záplava splaškov života, predsa 
pokáním prinášajme očistenie najprv seba 
a potom aj svojho prostredia. Nech nás ne-
gatíva súčasnosti naštartujúk k novému zá-
pasu o Božie kráľovstvo.

Mozaiku osobnosti otca Jozefa dotvorili 
početné svedectvá a živé spomienky blíz-
kych kňazov, bývalých žiakov a veriacich, 
ktoré zozbierala a tlmočila Mgr. Júlia Hri-
ceková.

Hodnoty život, rodina a solidarita sú dnes 
ohrozené. Vnáša sa rovnosť a voľnosť do 
rovín, doteraz považovaných za nepriro-
dzené, nedovolené, alebo chorobné. Ná-
boženstvá, cirkvi i ľudia dobrej vôle sto-
ja pred výzvami brániť nielen nadpriro-
dzené hodnoty, ale i život a rodinu. Médiá 
vytláčajú na okraj pastierov, ale i rodičov 
a školy, a ich hlas a autoritu. Kultúra prav-
dy, dobra a krásy je ohrozená. O. Jozef na-
šiel spôsob ako zápasiť i víťaziť v prospech 
svetla. Možno aj v tom má význam analýza 
o jeho živote a účinkovaní.

Mons. Anton Konečný

Predsedníctvo sympózia z TF KU.

Sestra Fides Repková spomína na otca Pastira.

Kresťanstvo a telesnosť
Chápanie ľudskej telesnosti malo v deji-
nách kresťanstva a teologickej tradície rôz-
ne podoby a tendencie. Niektoré prispeli 
k integrite človeka, no niektoré ju svojím 
dualizmom výrazne deformovali. Predná-
šajúca sa snažili nájsť tie najharmonickej-
šie pomery, ktoré vyzdvihujú rovnako du-
cha i telo a chápať človeka ako jednotu 
oboch. Konferencia sa uskutočnila 23. no-
vembra 2018 v átriu TF, na Hlavnej ulici 89 
v Košiciach za hojnej účasti študentov a ši-
rokej verejnosti.

Katedra systematickej teológie Tf KU

ekumenická konferencia 
“dobrovoľníctvo ako služba”
Ekumenické spoločenstvo cirkví a nábo-
ženských spoločností na území mesta Ko-
šice v spolupráci s Katedrou spoločenských 
vied Teologickej fakulty Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku pripravili za hojnej 
účasti širokej verejnosti a študentov eku-
menickú medzinárodnú konferenciu: DOB-
ROVOĽNÍCTVO AKO SLUŽBA. Konferencia 
sa konala 20. novembra 2018 v priestoroch 

Teologickej fakulty KU v Košiciach a zame-
rala sa na dobrovoľníctvo ako službu ľu-
ďom, ktorý potrebujú pomoc druhých. 

Dekanát Tf KU
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Otvorenia výstavy Zhmotnenie 
duchovna v rámci FSu 2018
V pondelok 12. 11. 2018 sa v átriu Teo-
logickej fakulty konala výstava fotogra-
fií klubu K 91 v spolupráci s Teologickou 
fakultou v Košiciach pod názvom Zhmot-
nenie duchovna, ktorá bola zároveň sprie-
vodným podujatím v rámci Festivalu sak-
rálneho umenia 2018 v Košiciach.

Za účasti viacerých umelcov, fotografov 
a verejnosti si návštevníci mohli do kon-
ca novembra pozrieť fotografie z rôznych 
sakrálnych stavieb a rôznych pohľadov 
na ne zachytených očami košických foto-
grafov.

Dekanát Tf KU

metódy sociálnej práce 
s osobami s duševnou poruchou

Vo štvrtok 4. 10. 2018 zrealizovala Teolo-
gická fakulta Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu zameranú na sociálnu prácu s oso-
bami s duševnými poruchami. Konferecnia 
sa konala na pôde Teologickej fakulty v Ko-
šiciach a bola jedným z výstupov projektu 
KEGA schváleného fakulte Ministerstvom 
školstva SR.

Na konferencii vystúpili odborníci pôso-
biaci v oblasti sociálnej práce s ľuďmi s du-
ševnými poruchami zo Slovenska aj zahra-
ničia. Prof. Janocha z Katolíckej univerzi-
ty Jána Pavla II. v Lubline priblížil význam 
športu v rámci sociálnej rehabilitácie zdra-
votne znevýhodnených ľudí. Dr. Piliarová 
z neziskovej organizácie Facilitas účastní-
kom predstavila arteterapiu a jej možnos-

ti využitia v praxi. Bc. Kundrátová z Re-
habilitačného strediska pre ľudí s dušev-
nou poruchou Radosť priblížila činnosť 
ich združenia a metódy, aké využívajú pre 
pomoc klientom s duševnými poruchami. 
Mgr. Kurrilová prítomných oboznámila 
s vybranou duševnou poruchou, ktorou je 
závislosť. Dr. Šuľová z Teologickej fakulty 
KU predostrela výsledky výskumov zreali-
zovaných v rámci projektu KEGA. Výsledky 
prvého výskumu účastníkom ilustrovali vý-
skyt duševných porúch u klientov zo zaria-
dení sociálnych služieb, ktoré sa primárne 
nezameriavajú na ľudí s duševnými poru-
chami. Výsledky druhého výskumu suma-
rizovali metódy, ktoré sociálni pracovníci 
využívajú pri práci s klientmi s duševnými 
poruchami.

Cieľom konferencie bolo okrem predstave-
nia metód sociálnej práce s ľuďmi s dušev-
nými poruchami, aj sieťovanie organizácií 
pôsobiacich v tejto oblasti a destigmatizá-
cia duševných porúch u širokej verejnosti.

Dekanát  Tf KU

na Valnom zhromaždení OSn 
vystúpil pedagóg FZ Ku

V dňoch 25. – 27. 9. 2018 sa po prvýkrát 
v histórii Spojených národov uskutočni-
lo v New Yorku Valné zhromaždenie OSN 
na najvyššej úrovni venované problema-
tike tuberkulózy. Za Slovenskú republiku 
delegáciu viedol prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska. Počas tohto zasad-
nutia bola akceptovaná politická deklará-
cia o boji s tuberkulózou.

Politické vyhlásenie zahŕňajú tieto nároč-
né záväzky:
•	 Poskytnúť	diagnostiku	a	liečbu	tuberku-
lózy s cieľom úspešne vyliečiť 40 miliónov 
ľudí v rokoch 2018 až 2022.
•	 Zabrániť	infikovaniu	tých,	ktorí	sú	naj-
viac ohrození chorobou - prostredníctvom 
rýchleho rozšírenia prístupu k testovaniu 
infekcie. Poznať domácu epidemiologickú 
situáciu a poskytnúť adekvátnu preventív-
nu liečbu latentnej tuberkulózy – zamerať 
sa na krajiny s jej vysokým výskytom, as-
poň 30 miliónov ľudí by sa malo mať mož-
nosť podrobiť preventívnej liečbe do roku 
2022.
•	 Venovať	 sa	 systematickému	 skríningu	
príslušných rizikových skupín, ako je uve-

dené v usmerneniach Svetovej zdravotníc-
kej organizácie pre aktívnu a latentnú tu-
berkulózu.
•	 Rozvíjať	zdravotné	služby	založené	na	
spolupráci s komunitami prostredníctvom 
prístupov ochrany a podpory spravodli-
vosti, etiky a ľudských práv pri riešení boja 
s tuberkulózou.
•	 Posilňovať	národné	strategické	plány	na	
boj s tuberkulózou, podporovať základný 
výskum, výskum v oblasti verejného zdra-
via a vývoja inovatívnych produktov a prí-
stupov.
•	 Zaviazať	sa	k	mobilizácii	dostatočného	
a udržateľného financovania.

Dosiahnutie záväzkov prijatých v politic-
kom vyhlásení si vyžaduje zapojenie rôz-
nych zainteresovaných strán, t. j. multisek-
torové aktivity.

Vzhľadom na to, že prvá správa o pokro-
ku má byť prejednávaná generálnym ta-
jomníkom OSN v roku 2020, je nutné 
aby sa s implementáciou Deklarácie zača-
lo vo všetkých krajinách čo najskôr – resp. 
okamžite.

Slovenská republika – naša stála misia pri 
OSN v spolupráci s WHO a IOM (Medzi-
národnou organizáciou pre migráciu) or-
ganizovali v rámci programu 73. Valného 
zhromaždenia odborné podujatie venova-
né problematike HIV infekcie, tuberkuló-
ze a vírusovým hepatitídam. V rámci tohto 
podujatia, na ktorom sa zúčastnili vedúci 
zahraničných delegácii (okrem iných mi-
nistri zdravotníctva Českej republiky, Ar-
ménska, Ukrajiny, štátni tajomníci Slo-
venska, Nemecka, Gruzínska a Portugal-
ska) sme mali možnosť prezentovať aj náš 
príklad spolupráce s komunitami – práca 
rómskych asistentov osvety zdravia v boji 
s tuberkulózou. Ide o projekt, ktorého zá-
klady boli položené na Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku.

Slovenskej republike sa dostalo ocenenia 
aj na najvýznamnejšom svetovom fóre, kde 
bolo oznámené zriadenie Kolaboratívne-
ho centra WHO pre prácu so zraniteľnými 
skupinami populácie v Národnom ústave 
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníko-
vej chirurgie  vo Vyšných Hágoch. V rámci 
73. Valného zhromaždenia OSN k proble-
matike tuberkulózy vystúpili za Slovenskú 
republiku štátny tajomník MZ SR Stanislav 
Špánik a Ivan Solovič.

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. pôsobí na 
Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku a súčasne zastáva pozíciu 
primára I. oddelenia pneumoftizeológie 
Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 
Hágoch a konzultanta WHO pre TBC.

is, ml

www.fz.ku.sk
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Generálne zhromaždenie 
euróspkej federácie  
sesterských asociácií
Zástupcovia 3 miliónov sestier v EÚ sa 
v dňoch 11. až 12. októbra 2018 zúčastni-
li druhého Generálneho zhromaždenia Eu-
rópskej federácie sestier (GA EFN) v tom-
to roku, ktoré organizovala Slovenská ko-
mora sestier a pôrodných asistentiek (SK-
SaPA). Medzinárodné stretnutie sa kona-
lo v Senci na Slnečných jazerách. Delegát-
mi za SKSaPA bola prezidentka Mgr. Ive-
ta Lazorová, dipl. p.a. a člen Rady a Prezí-
dia SKSaPA a zároveň pedagóg FZ KU v Ru-
žomberku PhDr. Lukáš Kober, PhD. 

Práve počas tohto medzinárodného stret-
nutia využívajú zástupcovia sestier príleži-
tosť na zdieľanie názorov a analýzu kľúčo-
vých politických tém, ktoré riadia agen-
du EÚ vo vzťahu k ošetrovateľstvu a vply-
vu ošetrovateľskej profesie na občanov Eu-
rópy. Zlepšenie kvality pracovných pod-
mienok pre sestry a zabezpečenie kvali-
fikovanej a motivovanej pracovnej sily sú 
prioritami EFN. V tomto zmysle bolo 108. 
zhromaždenie na Slovensku príležitosťou 
na vypracovanie potrebných opatrení na 
to, aby sa európsky pilier sociálnych práv 
stal skutočnou pridanou hodnotou pre 
ošetrovateľskú profesiu.

Členovia EFN  dôrazne žiadajú, aby sa 
ocenil príspevok 3 miliónov sestier, ktoré 
sú kľúčové pre pacientov a systémy zdra-
votnej starostlivosti a to ich zapojením do 
tvorby politík EÚ.

Počas stretnutia privítali  Lorda Nigela Cri-
spa, predsedu komisie pre kampaň Nur-
sing Now. Nursing Now je globálna kam-
paň prebiehajúca v spolupráci s Medzi-
národnou radou sestier (ICN) a Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) už tre-
tí rok. Jej  cieľom je  zlepšiť globálne zdra-
vie posilnením  postavenia sestier. Do tej-
to medzinárodnej kampane sa 24. novem-
bra 2018  oficiálne zapojila aj SKSaPA a to 
s podporou zástupcov zo všetkých regió-
nov Slovenska. Zástupcovia sestier a pô-
rodných asistentiek na svojom pracov-

nom stretnutí podporili myšlienku kampa-
ne a majú záujem prezentovať a podporiť 
dôležitú úlohu ošetrovateľstva a pôrodnej 
asistencie v 21. storočí a to aktívnym pou-
kazovaním na inovatívne postupy najlep-
šej praxe. Pozývame študentov ošetrova-
teľstva a pôrodnej asistencie a všetky ses-
try a pôrodné asistentky k spolupráci. 

Lukáš Kober

medzinárodná konferencia 
o problémoch žien v klimaktériu
Dňa 4. októbra 2018 sa v priestoroch Fa-
kulty zdravotníctva KU konala medzi-
národná vedecká konferencia s názvom 
„Problémy žien v klimaktériu“. Podujatie 
bolo organizované v rámci projektu FZ KU 
KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia 
vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

Hlavní riešitelia prezentovali výsledky štú-
die. Odborníci z jednotlivých oblastí sta-
rostlivosti o ženu priblížili dôležité a vý-
znamné fakty, spojené s ukončením repro-
dukčného veku ženy a informovali o mož-
nostiach, ktoré sa významne podieľajú na 

ovplyvnení kvality života a udržiavaní psy-
chického a telesného zdravia v klimakté-
riu. Odzneli prednášky zamerané na vyu-
žitie hodnotiacich nástrojov, edukáciu žien 
a prednášajúci sa venovali aj príprave ženy 
na klimaktérium, tímovej práci pri posky-
tovaní starostlivosti, vplyvu terapie a ži-
votného štýlu na zdravie a život žien. Sú-
časťou konferencie bola aj bohatá diskusia 
zameraná na skúsenosti sestier, pôrodných 
asistentiek a fyzioterapeutov s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti žene v obdo-
bí klimaktéria.

Katedra ošetrovateľstva

medaila cti Sophusa Falcka
Spoločnosť Falck už od roku 1957 každo-
ročne udeľuje ocenenia záchranárom, ha-
sičom, asistentom a ostatným jej pracovní-
kom. Ocenenie je udeľované za výnimoč-
né činy pri záchrane ľudského života a ma-
jetku po celom svete. Tento rok medaila 
cti putovala do  Dánska, Švédska, Nemec-
ka, Austrálie, ale aj na Slovensko. Udelená 
bola Veronike Kubicovej, študentke 3. roč-
níka odboru Urgentná zdravotná starostli-
vosť FZ KU v Ružomberku.

rodina – zdravie – choroba
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univer-
zity v Ružomberku  privítala 20. septem-
bra účastníkov 8. ročníka medzinárodnej 
vedeckej konferencie Rodina – Zdravie – 
Choroba. Ide už o tradičnú putovnú konfe-
renciu, ktorá sa koná každoročne na pôde 
jedného z hlavných organizátorov. Deviaty 
ročník bude organizovať Krakowská Aka-
démia im. Andreja Frycza Modrzewskie-
go. Podujatie otvorila PhDr. Marcela Ižo-
vá, PhD., tajomníčka Katedry ošetrovateľ-

stva FZ KU. Následne sa prítomným priho-
voril doc. Ing. Jaroslav Demko CSc., rektor 
KU a MUDr. Jaromír Tupý, PhD., prodekan 
pre vedu a výskum FZ KU.

Program konferencie bol z tematického 
hľadiska rozdelený do blokov. V prvom 
bloku odzneli pozvané prednášky v ang-
lickom jazyku. Druhý blok sa venoval ce-
lospoločenským problémom ochrany zdra-
via na Slovensku, v Česku a Poľsku. Na-

sledovali prezentácie  zamerané na  zdra-
vie ženy a dieťaťa, manažment rizík a na  
úlohu jednotlivých aplikovaných odborov 
ošetrovateľstva v starostlivosti o rodinu 
v zdraví a chorobe.

Katedra ošetrovateľstva

Sviečka za nenarodené deti 2018

Fakulta zdravotníctva KU sa opäť zapo-
jila do kampane Sviečka za nenarodené 
deti. Hlavnou myšlienkou projektu je spo-
jiť Spomienku na všetkých verných zosnu-
lých, ktorú slávime 2. novembra, so spo-
mienkou na nenarodené deti, ktoré zomre-
li pri potrate.

„Všetci by sme si mali uvedomovať kreh-
kosť ľudskej existencie a byť solidárni 
s tými najbezbrannejšími,“ hovorí Marce-
la Dobešová, predsedníčka Fóra života, 
hlavného organizátora kampane. V snahe 

podporiť uvedené myšlienky a aktivity sa 
do projektu zapojili aj dobrovoľníčky Má-
ria Géciová a Kristína Glovaťáková, štu-
dentky tretieho ročníka bakalárskeho štu-
dijného programu ošetrovateľstvo, ktoré 
24. – 25. 10. 2018 v priestoroch FZ KU pre-
dajom symbolických sviečok a rozdávaním 
propagačných materiálov, priblížili proble-
matiku úcty k životu zamestnancom a štu-
dentom fakulty.

V rámci verejnej zbierky spojenej s preda-
jom symbolických sviečok s logom kampa-
ne sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré 
umožnia celoročnú realizáciu aktivít zame-
raných na ochranu ľudského života a jeho 
dôstojnosti, predovšetkým v oblasti kon-
krétnej pomoci tehotným ženám a matkám 
s deťmi v krízových situáciách. Prostried-
ky budú využité tiež v rámci poradenských 
služieb, či profesionalizácie pro-life od-
borníkov. Poďakovanie za podporu kam-
pane patrí nie len študentkám – dobro-
voľníčkam, ale aj všetkým ktorí do zbier-
ky prispeli alebo myšlienku podporili mod-
litbou.

Katedra ošetrovateľstva
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Lektormi kurzu boli absolventi Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) dva man-
želské páry, Martin a Anna Lojekovci a Pet-
ra a Daniel Zakopjanovci. V témach pred-
nášok zazneli tieto praktické okruhy: 1. Čo 
zabíja vzťah? 2. Kľúče k láske, ktorá nevy-
prchá. 3. Skúšky vo vzťahu a ako ich pre-
konať. 4. Snúbenectvo a všetko, čo k nemu 
patrí. 5. Na slovíčko s mužmi. Vďaka tomu, 
že tento rok prebiehal už piaty ročník se-
minára, jeho kvalita a úroveň rok čo rok 
rastie, a aj tentokrát boli témy na kurze 
obohatené o mnohé svedectvá. Jednotlivé 
prednášky boli zároveň prepojené s mož-
nosťou osobných rozhovorov so skúsený-
mi lektormi, rovnako aj s príležitosťou pri-
stúpiť ku sviatosti zmierenia a s ďalším du-
chovným programom. Počas spoločného 
zdieľania na záver seminára zazneli tieto 
postrehy:

„Zaujala ma aplikácia prednášky. Oslovi-
li ma praktické veci a svedectvá. Otvorene 
sa rozprávalo o chlapských témach. Kde je 
pravda, tam je Boh.“ (František)
„Na stretnutí som tretí krát, vidím posun vo 
vzťahu, naučila som sa odpúšťať.“ (Aďka)
„Po prvom seminári sme sa začali modliť 
a tohto roku som prijal sviatosť birmova-
nia.“ (Silvester)
„Ďakujem za autenticitu. Hoci sme mali 
kúpené lístky na koncert, ktoré nám pre-
padli, neľutujeme, že sme boli na víken-
dovke.“ (Lukáš)
„Veľmi si vážim vašu odvahu ísť s kožou na 
trh. Hoci mnoho vecí si môžeme prečítať 
v knihách, autentickosť z prednášok bola 
originálna.“ (Peter)
„Dobrý čas som mal pri adorácii. Na pred-
náške odzneli praktické slová, ktoré boli 
dobre argumentačne podložené. Na víken-
dovke sme už druhý krát, na prvej sme boli 
ešte kamaráti a teraz sme už zasnúbení. 
Modlitba nás spojila.“ (Janko a Magdaléna)

„Najviac sa ma dotkli veci zo života.“ 
(Jozef)
„Ďakujem za váš živý príklad, v ktorom 
sme dostali svedectvo, že rodina môže fun-
govať.“ (Alžbeta)
„Seminár je pre nás výzvou neustále sa me-
niť.“ (lektorka Anička)

Ďakujeme manželským lektorským párom, 
absolventom Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku, za ich obetavosť a ochotu po-
môcť svojim mladším kolegom na ich ces-
te dozrievania. UPaC Jána Vojtaššáka v Ru-
žomberku ponúka celému univerzitnému 
spoločenstvu na KU počas celého akade-
mického roka veľa podujatí zameraných na 
formáciu pre manželstvo, pre rodičovstvo, 
pre ochranu života alebo aj pre formáciu 
duchovných povolaní. O jednotlivých po-
nukách sa možno dočítať aj na webe UPAC.

Róbert Slotka

VíKendOVKA:  
Chodíme Spolu, čo S Tým?
Počas víkendu, v dňoch 17. – 18. novembra 2018, sa v priestoroch Univerzitného pastoračné-
ho centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) uskutočnil kresťanský seminár pod 
názvom „Chodíme spolu, ako ďalej?“, určený pre mladých ľudí, zvlášť pre študentov Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku. Cieľom seminára, ktorý už po piatykrát zorganizovalo UPaC, bolo 
pomôcť mladým zaľúbeným ľuďom objaviť vo vzájomnom vzťahu a v povolaní do manželstva 
ozajstnú radosť.

www.upac.sk
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ružomberské zdravotnícke dni

Počas Týždňa vedy a techniky, v dňoch 
8. – 9. novembra,  sa na pôde Fakulty zdra-
votníctva Katolíckej univerzity v Ružom-
berku uskutočnil 13. ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie Ružomberské 
zdravotnícke dni.

Organizátor, Fakulta zdravotníctva KU 
v spolupráci s Ústrednou vojenskou ne-
mocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou 
nemocnicou, Vysokou školou polytech-
nickou v Jihlave, Univerzitou Jana Kocha-

nowskiego v Kielcach a Univerzitou Tomá-
še Bati ve Zlíne privítali takmer 200 od-
borníkov z domova i zo zahraničia. Akcia 
sa uskutočnila pod záštitou Slovenskej le-
kárskej komory, Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek, Slovenskej komo-
ry medicínsko-technických pracovníkov a 
Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Po slávnostnom otvorení a privítaní rek-
tora KU doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., 
zástupcu námestníka riaditeľa ÚVN SNP 

Ružomberok – FN MUDr. Mgr. Ľubora 
Michňu, primátora mesta Ružomberok 
MUDr. Igora Čombora PhD., riaditeľa Kú-
peľov Lúčky Ing. Mgr. Martina Beňucha, 
zástupcov inštitúcií organizujúcich konfe-
renciu a ostatných účastníkov, bola v jed-
notlivých príhovoroch vyzdvihnutá potre-
ba vzdelávacej inštitúcie – Fakulty zdravot-
níctva KU a zároveň deklarovaná neoddeli-
teľná vzájomná spojitosť fakulty, nemocni-
ce a mesta.

Odborný program bol venovaný problé-
mom medicíny súčasnosti a celého spek-
tra nelekárskych zdravotníckych vied. Cie-
ľom už tradičného podujatia bola predo-
všetkým výmena skúseností týkajúcich sa 
aplikácie najnovších odborných poznat-
kov a prezentácia výsledkov vedeckej prá-
ce. Počas dvoch dní sa otvorili mnohé otáz-
ky, ktorých charakter riešenia predstavuje 
nové možnosti ďalšej medzinárodnej spo-
lupráce.

Vysokú vedeckú a odbornú úroveň a jasný 
potenciál do budúcnosti predstavuje aj po-
diel aktívnej účasti v podobe 104 prezentá-
cií, z toho 43 zahraničných, ktorý dotvára 
celkovú úspešnosť konferencie.

Organizačný výbor RZD 2018

O našich študentoch na 
stránkach praktickej radiologie
Monika Szabová a Adam Tkáč, študen-
ti tretieho ročníka v odbore Rádiologic-
ký technik, absolvovali v letnom semes-
tri 2017/2018 študijný pobyt na Fakulte 
medicíny Ostravskej Univerzity v Ostra-
ve. Obaja študenti boli po skončení poby-
tu veľmi spokojní so získanými skúsenosťa-
mi a množstvom zážitkov, ktoré im absol-
vovanie mobility prostredníctvom progra-
mu Erasmus+ prinieslo. 

Pozitívnu odozvu na ich pobyt sme získali 
aj od kolegov z Ostravskej univerzity, kto-
rí im poskytli priestor podeliť sa so svojimi 
skúsenosťami v odbornom časopise Prak-
tická radiologie (3/2018).

Mária Nováková
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4. október
Katedra biológie a ekológie  slá-
vila sviatok Svätého Františ-
ka, ktorý je patrónom ekológov 
a ochrancov životného prostre-
dia. Slávnosť začala svätou om-
šou v kaplnke sv. Alberta, pokra-
čovala prednáškou „IMPRESIE 
PRÍRODY“. V nej doc. RNDr. Mi-
roslav Saniga, PhD. priblížil krá-
sy a pozoruhodnosti našej prí-
rody. Po skončení prednášky sa 
uskutočnilo spoločenské pose-
denie pre študentov a pozvaných 
hostí.

8. až 12. október
Pracovníci Katedry sociálnej prá-
ce PF KU absolvovali služobnú 
cestu do lotyšskej Rigy s pracov-
nými úlohami viažucimi sa na 
dve inštitúcie, Riga Stradins Uni-
versity a Veľvyslanectvo Sloven-
skej republiky v Rige.

11. október
Rektor KU doc. Ing. Jaroslav 
Demko, CSc. sa zúčastnil na Pre-
šovskej univerzite v Prešove na 
slovensko-maďarskom fóre rek-
torskej konferencie, na ktorej boli 
podpísané memorandá o spolu-
práci. Išlo o historicky prvé Slo-
vensko-maďarské rektorské fó-
rum. Fórum malo za cieľ zlepšiť 
informovanosť z obidvoch vyso-
koškolských sektorov a zefektív-
niť spoluprácu slovenských a ma-
ďarských univerzít v európskych 
programoch na podporu rastu a 
zamestnanosti.

12. október
Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej re-
publiky podľa § 15 ods. 3 v spo-

október

kronika
posledných 
mesiacov

november

7. november
Katedra histórie Filozofickej fa-
kulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku zorganizovala vedecký 
seminár pri príležitosti 700. výro-
čia udelenia mestských privilégií 
Ružomberku. Pripomenuli si tiež 
okrúhle výročie historických uda-
lostí súvisiacich so vznikom spo-
ločného štátu Slovákov a Čechov. 
Pri tejto príležitosti Filozofická 
fakulta Katolíckej univerzity v 
Ružomberku v spolupráci s mes-
tom Ružomberok, Kultúrnym do-
mom Andreja Hlinku a Sloven-
skou historickou spoločnosťou 
– pobočkou v Ružomberku zor-
ganizovala už dňa 25.10.2018 
diskusiu pre širokú verejnosť v 
ružomberskej synagóge. Mode-
rátor podujatia Ján Hrkút si ako 
hostí pozval historika z Katedry 
histórie FF KU Petra Zmátla a ru-
žomberského archivára a histori-
ka Petra Dvorského.

8. a 9. november
Na Fakulte zdravotníctva sa 
uskutočnil 13. ročník medzi-
národnej vedeckej konferen-
cie Ružomberské zdravotníc-
ke dni, ktorej cieľom bolo in-
formovať zdravotníkov a verej-
nosť o vlastných skúsenostiach 
z vývoja a aplikácie najnovších 
vedeckých poznatkov v oblas-
ti medicínskych vied ošetro-
vateľstva, bioetiky, verejné-
ho zdravotníctva, vojenského 
zdravotníctva, urgentnej zdra-
votnej starostlivosti, pôrodnej 
asistencie, fyzioterapie a labo-
ratórnych vyšetrovacích me-
tód v zdravotníctve, prezen-
tovať doterajšie výsledky ve-
deckej práce a vytvoriť zákla-

jení s § 103 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách zare-
gistrovalo štatút Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku, ktorý bol 
schválený akademickým sená-
tom na jeho zasadnutí konanom 
dňa 25. septembra 2018. Roz-
hodnutie o registrácii štatútu mi-
nisterstvom školstva bolo doru-
čené do elektronickej schránky 
KU v piatok 12. októbra. Štatút 
tak nadobúda účinnosť do 30 dní 
od právoplatnosti rozhodnutia 
o jeho registrácii. Súčasne všetky 
právne akty, ktoré boli prijaté na 
KU, musia byť do 6 mesiacov od 
registrácie upravené v súlade so 
znením nového štatútu.

21. október
Rektor KU doc. Ing. Jaroslav 
Demko, CSc. sa zúčastnil na sláv-
nostnom otvorení nového akade-
mického roka 2018/2019 na Ka-
tolíckej univerzite Jána Pavla II 
v Lubline.

24. a 25. október
V Sieni rektorov na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku sa kona-
la konferencia k 25. výročiu zápi-
su lokality Vlkolínec do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. 
Konferenciu zorganizovali Kato-
lícka univerzita v Ružomberku a 
Mesto Ružomberok v spolupráci s 
Masarykovou univerzitou v Brne, 
Biosférickou rezerváciou Dolní 
Morava, o.p.s, Univerzitou Kon-
štantína Filozofa v Nitre a OZ Vl-
kolínec pod záštitou MUDr. Igora 
Čombora, PhD., primátora Mesta 
Ružomberok a doc. Ing. Jarosla-
va Demka, CSc., rektora Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku.

25. až 27. október
Vo Francúzsku sa uskutočnilo za-
sadnutie Predsedníctva Federá-
cie katolíckych univerzít Európy 
(FUCE). Hostiteľom bola Katolíc-
ka univerzita v Lyone. Katolícku 
univerzitu v Ružomberku (KU) 
zastupoval prof. František Trs-
tenský, bývalý prorektor KU, kto-
rý je od roku 2016 členom Pred-
sedníctva FUCE.

Študenti Katolíckej univerzity 
navštívili Benediktínov

V dňoch 23. – 25. novembra 2018 zor-
ganizovalo Univerzitné pastoračné cen-
trum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružom-
berku (UPaC) pre študentov, pedagó-
gov a zamestnancov Katolíckej Univer-
zity v Ružomberku (KU) víkendový po-
byt v benediktínskom Kláštore Premenia 
Pána v Sampore. Dvanásť študentov spo-
lu s univerzitnými kaplánmi, otcom Ró-
bertom Slotkom a otcom Jozefom Žvan-
dom, počas troch dní svojho pobytu vstú-
pili do tajomstva benediktínskej spiritua-
lity, ktorú asi najviac charakterizuje mot-
to: „Ora et Labora! – Modli sa a pracuj!“ 
Program mladých ružomberčanov spo-
číval v aktívnej účasti s bratmi Benedik-
tínmi na modlitbách Liturgie hodín a na 
spoločnom slávení svätých omší. Zvláštny 
nádych mala pre študentov modlitba Po-
svätného čítania z Liturgie hodín v nede-
ľu, v skorých ranných hodinách a v srd-
ciach mladých ružomberských vysoko-
školákov určite nadlho zostane atmosféra 
spoločného stolovania v refektári – jedál-
ni Benediktínov.

Veľmi obohacujúcou bola aj diskusia 
s bratom Jánom, pôvodne kňazom z ko-
šickej arcidiecézy, ktorý v sobotné do-
poludnie odkrýval študentom tajomstvo 
svojho kňazského a mníšskeho povolania. 
Brat Ján Dolný je absolventom Katolíckej 
univerzity vo Washingtone, D.C. v USA, 
kde vyštudoval dogmatickú teológiu, vo 
svojom živote sa okrem iného veľmi in-
špiruje aj kardinálom John Henry New-

manom a ruským filozofom, teológom a 
básnikom, Vladimírom Sergejevičom So-
lovievom a k Benediktínom vstúpil pred 
troma rokmi.

Keď si študenti s univerzitnými  
kaplánmi vysúkali rukávy
Aby študenti naplnili slová: „Modli sa 
a pracuj“, preto si v sobotné predpolud-
nie naplno vysúkali rukávy a pomohli pri 
čistení jabĺk a lúpaní orechov. Že popri 
práci nebola núdza ani o humorné situ-
ácie a úprimný smiech, nuž o tom sa pre-
svedčil nielen samotný brat Ján, ktorý sa 
venoval mladým celé sobotné predpolud-
nie, ale aj študenti a ich kňazi. Veď ani 
netušili ako dve hodiny užitočnej práce 
rýchlo ubehli.

Tri dni posledného tohtoročného no-
vembrového víkendu u bratov Benediktí-
nov v Sampore pri Sliači ubehli ako voda 
a v srdciach študentov KU, účastníkov 
tohto pobytu, ktorí opäť zasadli do vyso-
koškolských lavíc, okrem hlbokých spo-
mienok určite zostane túžba žiť vyváže-
ný život, ktorý tak veľmi dobre charakte-
rizuje benediktínske motto: „Ora et Labo-
ra!“ Na záver ešte dajme slovo niekoľkým 
účastníkom, aby sa so svojou novou skú-
senosťou s nami podelili.

Svedectvá účastníkov
Terezka, 1. roč. Bc. FF KU: „Sampor – 
pre mňa miesto, ktoré mám naozaj rada. 
Ja som tu už po tretíkrát a aj tento po-

byt mi priniesol obohatenie do života. Te-
ším sa, že som mohla víkend prežiť práve 
tu a odniesť si so sebou mnoho cenných 
rád a skúseností od Benediktínov. Páči-
la sa mi myšlienka brata Janka, že ticho 
má byť pre nás tým časom s Bohom, kedy 
všetko ostatné ide bokom, naše skúšky, 
boje, starosti, kedy som len Boh a ja.“

Mária, 1. roč. Bc. PF KU: „Na Sampore 
som bola prvýkrát a verím, že nie napo-
sledy. Veľmi sa mi tu páči. Zostala by som 
tu. Páči sa mi ticho a ten čas, ktorý venu-
ješ Bohu. Je to vzácny čas, plný Božieho 
požehnania a veľkého povzbudenia.“

o. Róbert Slotka: „Sampor vnímam ako 
miesto stíšenia sa a vstupu do chorá-
lu modlitieb žalmov. Počas čítania knihy 
Príbehy ruského pútnika som si pripome-
nul silu modlitby pútnika. Silno na mňa 
zapôsobila ikona čenstochovskej Čiernej 
Madony.“

Jozef Žvanda

V skratke o Benediktínoch
Benediktíni sú pokračovateľmi staro-
bylého mníšskeho hnutia Katolíckej 
cirkvi, ktorého korene siahajú do pr-
vých storočí kresťanstva. Regula sväté-
ho Benedikta, napísaná na konci 6. sto-
ročia ostáva dodnes hlavným progra-
movým dokumentom každého benedik-
tínskeho kláštora. Kláštor Premenenia 
Pána v Sampore je od roku 2010 domo-
vom nového mníšskeho spoločenstva, 
snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob 
života na Slovensku. Tento víkendo-
vý pobyt, ktorý zorganizovalo ružom-
berské UPaC, bol za posledné tri roky 
už v poradí tretí. Stále sú tu pozvaní aj 
pedagógovia a zamestnanci KU. Viac o 
Benediktínoch na Slovensku a o ich čin-
nosti je možné dozvedieť sa na stránke: 
https://www.benediktini.sk/.

4. november
Členovia Katedry predškolskej a 
elementárnej pedagogiky,  Peda-
gogickej fakulty Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku a jej štu-
denti organizovali už  4. roč-
ník výtvarnej prezentácie: „OB-
RÁZKY Z MESTA“, s tohtoroč-
ným  podtitulom: „MÔJ DOM, 
MÔJ HRAD“.

5. až 11. november
Na všetkých fakultách a praco-
viskách KU sa uskutočnili desiat-
ky podujatí v rámci Týždňa vedy, 
techniky a umenia.

5. až 15. november 
Delegácia študentov Kated-
ry hudby PF KU Ružomberku sa 
spolu so svojimi pedagógmi zú-
častnila na II. ročníku Medzi-
národného festivalu slovanskej 
hudby, ktorý sa konal na rôz-
nych miestach Moravskosliezke-
ho kraja.



december
3. december
Na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku sa uskutočnil celouni-
verzitný odborný seminár „Drogy 
a prevencia“, ktorý viedol prof. 
PhDr. Michal Miovský, PhD., po-
predný odborník na závislosti 
a ich prevenciu v Českej repub-
like. Seminár sa uskutočnil aj 
v spolupráci s občianskym zdru-
žením Majme srdce pre deti.

4. december
V Sieni rektorov KU sa uskutoč-
nilo 1. zasadnutie Vedeckej rady 
Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, na ktorom boli odovzdané 
menovacie dekréty jej novozvole-
ným členom. V rámci programu 
VR KU bol schválený nový Roko-
vací poriadok VR KU, ktorý na-
hradí doteraz platný rokovací po-
riadok z roku 2008. Hlavným bo-
dom zasadnutia VR KU bolo hod-
notenie úrovne KU vo vzdeláva-
cej činnosti a v oblasti vedy, tech-
niky alebo umenia za rok 2017. 
Hodnotenie úrovne KU za rok 
2017 doplnila informácia o vývoji 
úrovne KU vo vzdelávacej činnos-
ti a v oblasti vedy, techniky ale-
bo umenia za roky 2013 – 2017. 
V záverečnom bode odznela bo-
hatá diskusia k návrhom opatre-
ní k zlepšeniu aktuálnemu stavu 
vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy, techniky alebo umenia.

5. december
V novej aule na Inštitúte Štefa-
na Náhalku Pedagogickej fakul-
ty Katolíckej univerzity v Po-
prade sa pod záštitou Jaroslava 
Demka, rektora KU, konala ver-
nisáž 5. adventnej výstavy aka-
demického maliara Mariána Čiž-
márika s názvom Čiernobiely ad-
vent. Autor obrazov vyjadril po-
solstvo svojej výstavy týmto slo-
vami: „Čiernobiely advent je po-
hľadom do "studne duše" človeka 
s nádejou pripomenutia, či zno-
vuuvedomenia si vnútornej šká-
ly pocitov viažucich sa k tomuto 
obdobiu. Jednoduchých, čistých 
a hlbokých, ako je biela a čierna, 
rezonujúcich v podstate člove-
ka. Akú stopu tu zanechávam, čo 
hľadám a čo očakávam? Obdobie 
adventu dáva priestor k ukľudne-

dy pre udržanie stálej komuni-
kácie odborníkov v daných ob-
lastiach.

20. november
V Sieni rektorov zasadal Akade-
mický senát KU (AS KU). V rám-
ci programu členovia AS KU 
schválili činnosť predsedníctva 
od 25. septembra do 20. novem-
bra 2018, vyslovili súhlas s vy-
menovaním nového člena Správ-
nej rady KU a zvolili člena Správ-
nej rady KU za zamestnaneckú 
časť AS KU. Členovia AS schváli-
li návrh rektora KU na vymeno-
vanie nových členovia Vedeckej 
rady KU v Ružomberku. Doplni-
li sa tiež členovia komisií AS KU 
a prebehli voľby do Študentskej 
rady vysokých škôl za študentskú 
časť AS KU.

19. až 22. november
S cieľom nadviazať kontakty so 
vzdelávacími inštitúciami v Bie-
lorusku sa uskutočnila pracov-
ná cesta zástupcov Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, deka-
na Filozofickej fakulty KU Mare-
ka Babica a prodekana pre vedu, 
umenie a doktorandské štúdium 
FF KU Eugena Zeleňáka. Počas 
štyroch dní sa im podarilo oboz-
námiť sa s úrovňou vzdelávacie-
ho systému, stretnúť sa s pred-
staviteľmi miestnej samosprávy, 
navštíviť viacero škôl v okolí Min-
ska a v Grodne, ako aj predstaviť 
im našu akademickú inštitúciu.

20. november
Ekumenické spoločenstvo cirk-
ví a náboženských spoločností 
na území mesta Košice v spolu-
práci s Katedrou spoločenských 
vied Teologickej fakulty Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku pri-
pravilo podujatie „Dobrovoľníc-
tvo ako služba“.

20. november
Pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa študentstva pozval rek-
tor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, 
CSc. na osobné stretnutie zástup-
cov študentov – členov akade-
mických senátov jednotlivých fa-
kúlt a Akademického senátu KU 
a zároveň študentov, ktorí v roku 
2018 svojou aktivitou významne 
reprezentovali univerzitu.

21. a 22. november
Na Pedagogickej fakulte Kato-
líckej univerzity v Ružomberku 
sa konala vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou ARS ET 
EDUCATIO V., na realizácii kto-
rej sa podieľali Katedra hudby, 
Katedra výtvarnej výchovy a Ka-
tedra predškolskej a elementár-
nej pedagogiky. Konferencia bola 
doplnená sprievodnými akciami 
– koncertmi a workshopmi.

22. november
Bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolen-
ský sa v pondelok 19. novembra 
2018 dožil životného jubilea 60 
rokov. Pri príležitosti plenárne-
ho zasadnutia Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS) v Šaští-
ne mu v mene celej akademickej 
obce a študentov Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku zablaho-
želal aj doc. Ing. Jaroslav Demko, 
CSc., rektor KU.

27. november
V Aule sv. Jána Pavla Druhého 
sa uskutočnilo stretnutie aka-
demickej obce na ktorom vystú-
pil prof. Ján Košturiak, inovátor 
a podnikateľ. Predstavil so svo-
jím workshopom zameraným 
na význam spolupráce. Stretnu-
tie bolo určené predovšetkým 
pre interných zamestnancov KU, 
ale rovnako bolo otvorené aj pre 
celú akademickú obec vrátane 
študentov či ďalších záujemcov. 
V rámci stretnutia bolo prezen-
tované aj hodnotenie aktuálneho 
stavu KU. Cieľom stretnutia bolo 
povedať si, aká je naša objektív-
na situácia (slovami kvestora a 
rektora) a hľadať riešenia z tejto 
situácie, ktoré spočívajú vo vzá-
jomnej spolupráci a spolutvorení 
(J. Košturiak). Nové informácie a 
podnety sme spoločne spracúvali 
v následnej diskusii. Spoločným 
cieľom je dosiahnuť udržateľný 
rozvoj tak, aby si KU našla svo-
je pevné miesto v akademickom 
prostredí ako jedinečná univerzi-
ta konfesijného charakteru v Slo-
venskej republike.

niu a "očisteniu" svojho vnútor-
ného priestoru. V časovo dôleži-
tej postupnosti graduje cez oča-
kávanie až k jeho naplneniu.”

7. december
Na Filozofickej fakulte Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku sa 
konala medzinárodná dokto-
randská konferencia. Dve desiat-
ky doktorandov prezentovali svo-
je výskumné témy a debatovali 
o nich so svojimi školiteľmi, vy-
učujúcimi a spolužiakmi. Orga-
nizátorov potešil záujem dokto-
randov z pracovísk mimo Kato-
líckej univerzity v Ružomberku, 
a tak mali šancu privítať zástup-
cov z Univerzity Hradec Králové, 
z Univerzity Palackého v Olomo-
uci, z Katolíckej univerzity v Lub-
line a z Prešovskej univerzity 
v Prešove. 

10. december 
V sídle Mazowieckeho krajského 
úradu vo Varšave bolo ks. prof. 
zw. dr hab. Andrzejovi Ryszardo-
vi Gretkowskemu, pracovníkovi 
Katedry sociálnej práce Pedago-
gickej fakulty Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku odovzdané jed-
no z najvyšších ocenení Preziden-
ta Poľskej republiky, Strieborný 
kríž za zásluhy. V mene preziden-
ta prof. Gretkowskemu ocenenie 
odovzdal predseda Mazowiecke-
ho kraja Zdzisław SIPIERA. Toto 
čestné ocenenie prof. Gretkowski 
získal za súčasnú prácu a službu 
v oblasti starostlivosti o zdravie 
a sociálnej starostlivosti v mno-
hých oblastiach, napr.: v kňazskej 
službe chorým, v práci psychon-
kológa v nemocniciach, vo vedec-
kej   didaktickej práci v oblasti so-
ciálnej práce a pedagogiky.

11. december
Na Katedre biológie a ekológie 
Pedagogickej fakulty KU sa usku-
točnil druhý ročník študentskej 
vedeckej odbornej činnosť v od-
boroch biológia a ekológia. Vedú-
cim hodnotiacej komisie bol prof. 
Ing. Eduard Bublinec, CSc. Prvé 
miesto získali so zhodným poč-
tom bodov študentky Bc. Tére-
zia Valášková a Bc. Kristína Goli-
sová. Druhé miesto získal Bc. Pe-
ter Dérer.


