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Nakoľko senát univerzity (a tiež senát pedagogic-
kej fakulty) ignorovali výsledky vnútornej kon-
troly na Pedagogickej fakulte KU, ktoré boli po-
tvrdené aj nezávislým audítorom, a neboli ochot-
né akceptovať vyvodenú zodpovednosť, čím sa 
usilovali legalizovať nezákonné konanie, po uda-
lostiach na zasadnutiach Akademického senátu 
KU, keď bola bezdôvodne odvolaná podpredsed-
níčka - zastupujúca predsedníčka senátu, kde dl-
hodobo namiesto práce pre KU boli uskutočňo-
vané ataky na rektora, vďaka čomu sa nezačne 
uskutočňovať po rokoch príprav akreditované 
vzdelávanie v odbore právo a kanonické právo na 
KU, nakoľko senát viackrát nerešpektoval kom-
petencie a rozhodnutia zriaďovateľa KU – KBS 
– ktorú reprezentuje veľký kancelár a tvrdí, že 
nie je možné viesť dialóg (pričom neprerokúva-
ním alebo odmietaním predkladaných materiá-
lov programovo znefunkčňuje univerzitu) dozre-
la situácia na to, aby som po šiestich akademic-
kých rokoch v službe rektora KU vyhlásil, že už 
ďalej nemôžem byť rektorom Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku, nakoľko tieto spôsoby neviem 
akceptovať a som presvedčený, že nebudú akcep-
tované ani verejnosťou, ani medzinárodnou ko-
munitou, zvlášť katolíckou.

Neviem akceptovať, že na katolíckej univerzite 
je možné, aby dekani fakúlt (pedagogickej, filo-
zofickej, ale aj teologickej) nerešpektovali rekto-
ra univerzity a neskrývane organizovali jeho ši-
kanovanie cez zástupcov fakúlt v senáte univerzi-
ty namiesto plnenia si svojich povinností. Ktosi to 
označil ako úsilie o rozdelenie univerzity a akté-
rov označil za rebelov vytvárajúcich anarchiu. To, 
že toto konanie je na univerzite možné, pouka-
zuje na systémovú chybu zákona o vysokých ško-
lách, ktorý nie je kompatibilný so systémom ria-
denia európskych a svetových univerzít.

Neviem akceptovať aplikovaný cynizmus, pre-
krytý politickou korektnosťou a sprevádzaný ne-
gatívnymi politickými praktikami tam, kde by sa 
mala hľadať pravda bez výhrad.

Situácia na KU mi pripomína biblickú udalosť, 
kde ľud volá: „Preč s ním, prepusť nám Barabá-
ša (...) Ukrižuj, ukrižuj ho (...) Ich krik sa stupňo-
val.“ (Lk 23, 18.21.23).

Ako málo si aktéri týchto krokov uvedomujú, že 
atak na rektora - štatutára je atakom na vlastnú 
univerzitu! Dokazuje to ich nezrelosť. Dovoľujem 
si citovať z jedného z mnohých podporných lis-
tov z posledných dní. Akademici inej univerzity 
napísali: „Senáty sa menia, ľudia odchádzajú, ale 
Alma Mater, Katolícka univerzita v Ružomber-
ku bola zriadená na stáročia. Katolícka univerzita 
v posthumánnom svete predstavuje „znamenie, 
ktorému budú odporovať“. Snahy manipulovať 
členov Akademickej obce a využívať niektoré in-
štitucionálne štruktúry na destabilizáciu univer-
zity, preto nie sú prekvapujúce. Túto skúsenosť 
antickí autori lapidárne zhrnuli do sentencie: Se-
natores boni viri, Senatus mala bestia (slov.: Se-
nátori sú dobrí mužovia, ale senát je zlá beštia).“

Rozhodol som sa preto rezignovať na funkciu 
rektora KU: Moje funkčné obdobie skončí vzda-
ním sa („požiadaním o uvoľnenie z funkcie“) po 
zavŕšení takmer druhého roka môjho druhého 
funkčného obdobia, teda 31.05.2014. Týmto žia-
dam AS KU, aby v zmysle tejto rezignácie pred-
ložil ministrovi školstva SR návrh na moje odvo-
lanie z funkcie rektora KU k 31.05.2014 apliku-
júc ustanovenie Zákona o vysokých školách (§ 
10, ods. 2).

Mrzí ma, že nebudem môcť dokončiť začatú prá-
cu, optimalizovať procesy riadenia, zabezpečiť 
úplné financovanie realizovaných prác a uskutoč-
niť ďalšie plánované rozvojové projekty v spolu-
práci s ohlásenými štedrými donormi.

Ďakujem KBS, študentom, učiteľom a všetkým 
pracovníkom KU, ako aj priateľom KU za spolu-
prácu a podporu v mojej službe Katolíckej univer-
zite v Ružomberku, Cirkvi a Slovensku.

prof. tADEUSZ ZASĘPA, PhD.
rektor KU
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Výstavba univerzitnej knižnice. Kladné hos-
podárenie internátov. Zriadenie Poraden-
ského centra. Pozitívne hodnotenia v aka-
demických ratingoch. To sú len niekto-
ré z výsledkov práce súčasného rektora KU 
prof. Tadeusza Zasępu, PhD. od jeho nástu-
pu do funkcie v roku 2008.

„Veľký záujem o knižnicu, ziskové hospo-
dárenie internátov či úspechy našich fakúlt 
v ratingoch vnímam ako veľký progres Ka-
tolíckej univerzity, a to nielen v roku 2013, 
ktorý teraz hodnotíme, ale vôbec od svojho 
pôsobenia od roku 2008, keďže sme nasta-
vili také procesy a také riadenie, ktoré zvy-
šuje a ďalej má zvyšovať kvalitu našej alma 
mater,“ povedal rektor KU Tadeusz Zase-
pa. „Spoločnými silami sa KU darí budovať 
si dobré meno. Preto je dôležité veľmi cit-
livo dbať, aby neuváženými krokmi či ne-
správne mienenou snahou neutrpelo dobré 
meno KU. Každé dobré meno sa ťažko bu-
duje a ľahko stráca. Na to by mal pamätať 
každý študent, ale aj predovšetkým každý 
pedagóg a zamestnanec jedinej katolíckej 
univerzity v Ružomberku.“ 

Vlaňajšok priniesol mnoho kľúčových oka-
mihov pre ružomberskú univerzitu. V roku 
2013 bol jednoznačne najvýznamnejším 
dňom 25. september, keď KU otvorila novú 
knižnicu. Je pozitívne vnímať úspechy 
tohto pracoviska. V roku 2013 bolo v uni-
verzitnej knižnici 7 492 registrovaných po-
užívateľov, čo je v porovnaní s rokom 2012 

nárast o 21 %. Vďaka novým priestorom 
knižnice vzrástla návštevnosť šesťnásobne. 
V starých priestoroch sa mesačná návštev-
nosť pohybovala priemerne okolo 2 400 
študentov, kým v nových priestoroch to je 
okolo 14 800 študentov. Riaditeľkou kniž-
nice je RNDr. Soňa Hlinková, PhD. 

S potešením možno sledovať aj hospodáre-
nie Ubytovacích a stravovacích zariadení, 
ktorým sa pod vedením Mgr. Renáty Šrá-
mekovej podarilo za minulý rok dosiah-
nuť kladný hospodársky výsledok 36 794 
eur (pred zdanením). KU poskytuje stravo-
vanie študentom prostredníctvom 11 ex-
terných dodávateľov stravovacích služieb 
a jednej vlastnej jedálne. V roku 2013 bolo 
v stravovacích zariadeniach (okrem praco-
vísk v Spišskej Kapitule a v Košiciach) od-
stravovaných 65 512 študentov, oproti roku 
2012 je to nárast o 11 428. 

Na KU už tretí rok pôsobí Poradenské cen-
trum, ktoré koordinuje Katarína Markovi-
čová, PhD. Aj jeho činnosť neodmysliteľne 
patrí ku kvalitnej univerzite. Centrum po-
núka rozličné typy poradenstva. Napríklad 
sociálnoprávne poradenstvo bolo v roku 
2013 poskytnuté 416 krát. Kariérové pora-
denstvo predstavuje poradenstvo o uplat-
není sa na trhu práce, poradenstvo o mož-
nostiach brigád doma i v zahraničí, zamest-
nania, tréningovú prípravu na pracovný 
trh. V roku 2013 bolo využité 1188 krát zo 
strany študentov a absolventov. Poraden-

stvo a podpora pre študentov so špecifický-
mi potrebami bola poskytnutá študentom 
646 krát. V tejto službe išlo o poradenstvo a 
podporu pri štúdiu a pobyte na KU pre štu-
dentov so zmyslovým, telesným a viacná-
sobným postihnutím, pre študentov s chro-
nickým ochorením, so zdravotným oslabe-
ním, pre študentov so psychickým ochore-
ním, s autizmom alebo ďalšími pervazívny-
mi vývinovými poruchami a pre študentov 
s poruchami učenia. 

Počas doterajšieho „rektorovania“ prof. Za-
sępu bol na podporu vedeckej činnosti za-
vedený inštitút Listov vedeckého záujmu, 
ktoré individuálne môžu napomôcť k se-
bareflexii a nadriadeným ako podklad pre 
odmeňovanie. Bolo zavedené každoročné 
udeľovanie „Ceny rektora“ za vedeckú čin-
nosť, ktorého podkladom je  vyhodnotenie 
výstupov všetkých vedeckopedagogických 
pracovníkov KU v kategóriách profesor, do-
cent, odborný asistent. Docenti a profeso-
ri môžu v súlade s pracovným poriadkom 
využiť sabatický rok ako je tomu všade vo 
svete.

Bežnému oku tiež neunikne rekonštrukcia 
študentského domova Ruža a rekonštruk-
cia bloku C, kde sa vymenili okná a realizo-
vala sa nová fasáda. Ministerstvo školstva 
podporilo túto rekonštrukciu dotáciou vo 
výške 200 tisíc eur. 

Od roku 2008 je príbeh 
Katolíckej univerzity 
„success story“
... a inak to nebolo ani vlani, v roku 2013 ...

Nová Univerzitná knižnica KU. Otvorenie Parku Jána Pavla II. Vojenská fakultná nemocnica v Ružomberku. Otvorenie Poradenského centra KU. Fakulta zdravotníctva KU v nových priestoroch. Formácia v Kolégiu KU.

„Byť rektorom KU chápem ako službu uni-
verzite, Cirkvi a Slovensku. Ak mi bude slú-
žiť zdravie a bude mi to umožnené, rád by 
som dokončil prácu, ktorú som spolu s mo-
jimi kolegami začal,“ uviedol Tadeusz Za-
sępa. Najbližšie stojí pred rektorom ako 
veľká výzva napríklad rekonštrukcia a nad-
stavba internátu „C“. Na projekt, ktorého 
súčasťou je aj vybudovanie digitalizačného 
pracoviska, sa podarilo KU získať takmer 
2,5 milióna eur zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Rektor tak ostáva verný ví-
zii kempusu KU, ktorý by mal vytvoriť jedi-
nečné študentsko-administratívno-ubyto-
vacie centrum. 

„Nezaháľame, budujeme, tvoríme, rastie-
me, skvalitňujeme sa. Túžim po tom, aby 
Katolícka univerzita v Ružomberku mala 

svoje pevné a čestné miesto pod slnkom – 
aby nebola provinčnou, ale európskou,“ do-
plnil rektor Zasępa. 

Mottom Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku je formovať myseľ a srdce. Teda, hľa-
dať pravdu a spoločne ju ďalej odovzdá-
vať. Vytvárať ochranný priestor, v ktorom 
sa veda môže slobodne rozvíjať a v ktorom 
môžu študenti získavať osobnú zrelosť prá-
ve vďaka možnosti hľadať pravdu v slobo-
de a láske. 

Katolícka univerzita sa ideovo spája s kres-
ťanstvom, s jeho vyše dvetisícročnou tra-
díciou, jeho personalistickými hodnotami, 
ktoré predsa patria k základom slovenskej 
kultúry. „V našej krajine je potrebná univer-
zita, ktorá by tak všestranne  ako naša uni-

verzita skúmala človeka v jeho živote ako 
ľudskej osoby,“ hovorí rektor KU Tadeusz 
Zasępa. „Ukazuje sa, že jestvovanie univer-
zity s takýmto výskumným programom a 
takýmto ideovým profilom má spoločen-
sko-kultúrny význam, a to najmä po rokoch 
komunistickej totality, ktorá sa snažila aj v 
oblasti vedy zotročiť národ, odtrhnúť jeho 
históriu a kultúru od tradície a jej spojenia 
s kresťanstvom.“  

(md)

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil 
mimoriadny prínos rektora Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) prof. Tade-
usza Zasępu v oblasti vysokoškolské-
ho vzdelávania a v rozvoji spoločenských 
a humanitných vied.

Pamätnú plaketu ŽSK si z rúk jej predse-
du Juraja Blanára (na snímke) prevzal 
na slávnostnom oceňovaní osobností kra-
ja v závere minulého roka. „Každé oce-
nenie vnímam aj ako ocenenie práce ce-
lej Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Som potešený, že si naše aktivity a úspe-
chy všímajú aj iní. Budem sa snažiť, aby 
za nás rovnako ako doteraz hovorili pre-
dovšetkým skutky a práca pre prospech 
univerzity a Slovenska,“ podotkol k oce-
neniu rektor.

Predseda ŽSK môže odovzdať jedno 
z troch ocenení – Cenu ŽSK, Pamätnú pla-

ketu alebo Litteras Memoriales. Pamätnú 
plaketu udeľuje jednotlivcom alebo kolek-
tívom za vynikajúce tvorivé výkony, vý-
znamné výsledky vedeckej, technickej, 

umeleckej, športovej, publicistickej, kul-
túrnej, verejnoprospešnej či inej činnosti.

(na)

Žilinský kraj ocenil zásluhy 
rektora Katolíckej univerzity

zaznamenali sme
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2008
Vzácna kniha Modern Art 
Veľkoformátová kniha Modern Art - Revolution 
and Painting v hodnote okolo 7 000 eur je od utor-
ka 16. septembra 2008 najvzácnejšou publikáciou 
knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Da-
roval jej ju počas inauguračnej slávnosti rektor KU 
prof. Tadeusz Zasępa. Ručne vyrobenú knihu vyda-
li v náklade 170 kusov v talianskom vydavateľstve 
ARTmedia – Art Publishing v roku 2001. KU vlastní 
prvý číslovaný výtlačok. Publikácia v prebale z ťavej 
kože, ktorá na 543 stranách mapuje 265 reproduk-
cií diel významných maliarov 19. a 20. storočia, má 
rozmery 70 x 50 cm a váži vyše 40 kilogramov.

Svetový kongres Rodina a médiá
Išlo o 23. ročník svetových kongresov rodiny, ktorý 
sa po prvýkrát presťahoval na Slovensko z metropol 
ako Paríž, Madrid či Moskva.  Viac než 400 účastní-
kov diskutovalo o vplyve médií na rodinu i o vnút-
rorodinnej komunikácii o médiách. Na konferencii 
vystúpili svetovo uznávaní odborníci, okrem iných 
predseda Medzinárodnej federácie žurnalistov Ber-
nard Margueritte, sorbonský profesor a vedec Har-
vardskej univerzity Gérard-François Dumont, ale i 
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Záštitu nad 
kongresom prevzali predseda KBS František Ton-
dra, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a európsky 
komisár Ján Figeľ. 

Profesor Pašteka a arcibiskup Hrušovský 
ocenení čestným titulom doctor honoris causa
Obe osobnosti ocenené čestným titulom doctor ho-
noris causa reprezentujú všetko to, čo je úlohou 
KU v spoločnosti. Literárny vedec, profesor Július 
Pašteka je aktívny tvorca kresťanskej kultúry, kto-
rý sa významne zaslúžil o pozdvihnutie národné-
ho, no zároveň medzinárodného povedomia o Slo-
vensku, našom národe, našej kultúre, vede a vie-
re. Mons. Dominik Hrušovský patrí medzi najväč-
šie osobnosti slovenského katolíckeho života v po-
sledných desaťročiach. Jeho celoživotný zápas za 
slobodu Katolíckej cirkvi, ako aj za práva Slovákov 
ho radí medzi tie slovenské osobnosti, ktoré sa naj-
významnejšou mierou zaslúžili o výrazné kultúr-
ne, cirkevné a národne povznesenie Slovákov. KU 
im odovzdala čestné doktoráty dňa 30. septem-
bra 2009. 

2009
Katolícka univerzita ocenila čestným 
doktorátom kardinála Korca
Život a dielo kardinála Ján Chryzostoma Korca oce-
nila v stredu 21. januára 2009 Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku. Čestný titul doctor honoris causa 
si kardinál Korec prevzal pri príležitosti svojich 85. 
narodenín počas slávnostného zasadnutia Vedeckej 

rady KU v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. 
Univerzitná knižnica dostala vzácny dar. 

Štedrý dar prof. Ďuricu
Približne 30 000 kníh pribudlo do knižnice Kato-
líckej univerzity v Ružomberku vďaka veľkorysé-
mu daru slovenského historika a publicistu prof. 
Milana Stanislava Ďuricu. Knižnicu, ktorá je jeho 
osobným vlastníctvom a nachádza sa v Ústave de-
jín kresťanstva v Bratislave, venoval KU v darovacej 
zmluve, ktorú vo štvrtok 22. januára 2009 v Brati-
slave podpísali prof. Ďurica a rektor KU prof. Tade-
usz Zasępa.

Ocenenie vedcov KU v Ružomberku
Ocenenie za vedeckú činnosť - Cenu rektora Kato-
líckej univerzity v Ružomberku za vedu si v utorok 
17. februára 2009 prvýkrát prevzali 12 vedci uni-
verzity. Ocenenie si osobne počas pravidelného ro-
kovania vedenia KU odniesli doc. Nadežda Stollá-
rová, mim. prof. KU, doc. Tomáš Jablonský, Dr. Ján 
Gunčaga z KU Pedagogickej fakulty KU (PF KU), 
prof. Pavel Marek, doc. Peter Olekšák, Dr. Pavol La-
buda z KU Filozofickej fakulty (FF KU), z Fakul-
ty zdravotníctva KU (FZ KU) boli ocenení prof. An-
ton Lacko, doc. Jozef Květenský, Dr. Vladimír Littva, 
z Teologickej fakulty KU (TF KU) prof. Cyril Hišem, 
doc. Jozef Leščinský a Dr. Ján Veľbacký.

Väčšina absolventov je s vyštudovaným 
študijným odborom spokojná
Spokojnosť absolventov KU s výberom študijné-
ho odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 
%). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatne-
nia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý v máji 
2009 zverejnil Ústav informácií a prognóz škol-
stva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť 
s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 
% jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celo-
slovenský priemer  19,1 %). Vedomosti, ktoré ab-
solventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k 
uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 
% absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava 
do praxe bola na univerzite vyvážená.

Ústredná vojenská nemocnica SNP 
v Ružomberku je fakultnou nemocnicou
Do siete fakultných nemocníc na Slovensku je od 
stredy 3. júna 2009 zaradená aj Ústredná vojen-
ská nemocnica SNP v Ružomberku. Rektor KU prof. 
Tadeusz Zasępa vysoko ocenil progresívny rozvoj 
FZ KU vo výchove a vzdelávaní budúcich i súčas-
ných zdravotníckych pracovníkov.

Katolícka univerzita v Ružomberku začala  s 
výstavbou Univerzitnej knižnice
Projekt novostavby univerzitnej knižnice ružom-
berskej Katolíckej univerzity  dostal reálnu podobu. 
Úrad verejného obstarávania oznámil v roku 2009 
vo svojom vestníku vyhlásenie verejného obstaráva-
nia na dodávateľa stavebných prác s predpoklada-

nou hodnotou zákazky 8 miliónov eur. Po asanácii 
troch chátrajúcich budov bol stavebný priestor už 
pripravený. KU disponovala už aj platným staveb-
ným povolením. 

ARRA: KU je prvýkrát “skokanom” roka
Skokanom roka v progresivite rozvoja je Katolícka 
univerzita v Ružomberku (KU) podľa Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentúra (ARRA), ktorá v 
stredu 2. decembra 2009 zverejnila Správu za rok 
2009 – Hodnotenie verejných vysokých škôl a fa-
kúlt. Nezávislí hodnotitelia zároveň konštatujú, že 
Teologická fakulta KU zaznamenala v minulom ob-
dobí výrazný posun kvality vzdelávania, vedy a vý-
skumu.

Misia, vízia a hodnoty KU
Katolícka univerzita v Ružomberku predstavila v 
utorok 8. decembra 2009 základného hodnoty, mi-
siu a víziu. Na zhromaždení akademickej obce, kto-
rému predchádzala bohoslužba v univerzitnom 
kostole sv. Rodiny, vedenie univerzity bližšie cha-
rakterizovalo uvedené strategické dokumenty.

2010
FF KU otvorila prístavbu
Za účasti viacerých pozvaných hostí sa 14. Januá-
ra 2010 uskutočnilo oficiálne otvorenie a požehna-
nie novej časti budovy bloku F. Slávnostného otvo-
renia prístavby filozofickej fakulty, ktorému pred-
chádzala ďakovná sv. omša v univerzitnom Kostole 
sv. Rodiny sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia vráta-
ne otca biskupa Mons. Alojza Tkáča, veľkého kan-
celára KU, ktorý oficiálne otvoril a požehnal nové 
priestory, ďalej členovia vedenia univerzity a širšej 
akademickej obce. Realizáciou projektu, ktorý začal 
v júli 2009, získala Filozofická fakulta KU ďalších 
450 m² multifunkčne využiteľných priestorov. 

Prvýkrát sa konala Nedeľa KU v kostoloch
Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nede-
ľou Katolíckej univerzity  v Ružomberku (KU). Roz-
hodla o tom Konferencia  biskupov Slovenska na 
svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29.  
októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 24. januá-
ra 2010 si veriaci vo všetkých  kostoloch na Sloven-
sku vypočuli pastiersky list biskupov o KU. O týždeň  
neskôr v nedeľu 31. Januára 2010 mohli prispieť na 
činnosť a ďalší rozvoj  univerzity v celoslovenskej 
zbierke.  Od roku 2010, v ktorom KU oslávila desia-
te výročie svojho vzniku, je zároveň možné vo  far-
nostiach zakladať Kluby priateľov KU.

Zomrel prvý dekan FF KU Imrich Vaško
Dňa 9. februára 2010 zomrel doc. Imrich Vaško, za-
kladateľ KU a prvý dekan jej filozofickej fakulty. Bu-
deme spomínať predovšetkým na dobrého človeka, 
veriaceho muža, žičlivého a usmiateho profesora. 
Záležalo mu na univerzite, jej kvalite a katolicite. 
Stratili sme človeka, ktorý miloval Slovensko, jeho 

ČO Sme SpOlU zAŽili národ a kultúru. Človeka, ktorý mal rád hory, sklá-
ňal sa pred nimi, lebo nám ich dal Boh. V posled-
ných chvíľach života pri ňom boli rodina, priatelia 
aj kňazi. Odišiel od nás dobrý, múdry a svätý člo-
vek, ktorý nám bude pomáhať z neba.

Zdravotníci sa vzdelávajú v novom
V stredu 14. apríla 2010 slávnostne otvorili nové 
priestory Fakulty zdravotníctva KU, ktorá sa pre-
sťahovala do bývalej Módy Plus. Fakultu požehnal 
Mons. František Tondra.

Doktor honoris causa KU in memoriam Tomáš 
kardinál Špidlík
Kardinál Špidlík bol považovaný za najvšestrannej-
šieho odborníka na kresťanský Východ a jeho spi-
ritualitu. Kardinál Špidlík zomrel 16. apríla 2010 
v Ríme vo veku 90 rokov. V sústrastnom telegra-
me, ktorý pri tejto príležitosti poslal pápež Benedikt 
XVI. predstavenému Spoločnosti Ježišovej Adol-
fovi Nicolásovi, označil kardinála Špidlíka za vý-
znamného jezuitu a horlivého služobníka evanje-
lia, pričom spomenul aj jeho pevnú vieru, otcovskú 
vľúdnosť a pracovitosť v kultúrnej a cirkevnej oblas-
ti. Univerzita ho in memorial ocenila dňa 30. aprí-
la 2010.

Oslavovali sme desaťročnicu
Slávnostným zhromaždením akademickej obce vy-
vrcholili v stredu 12. mája 2010 oslavy 10. výročia 
Katolíckej univerzity v Ružomberku . Slávnosti sa 
zúčastnili viacerí významní hostia zo Slovenska i zo 
zahraničia, akademickí funkcionári, predstavitelia 
samosprávy, pedagógovia a študenti. Akademickej 
slávnosti predsedal rektor KU prof. Tadeusz Zasę-
pa. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť na sú-
časnosť univerzity, ktorá sa podľa jeho slov vo svo-
jej vzdelávacej aj vedeckej činnosti venuje kresťan-
skej kultúre.

Pútnici z univerzity boli v Ríme
O možnostiach budúcej spolupráce rokovali v pon-
delok 17. mája 2010 zástupcovia z Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku s predsedom Talianskej bis-
kupskej konferencie kardinálom Angelom Bagna-
scom. Kardinál Bagnasco sa zaujímal o súčasnosť 
univerzity, jej aktuálne rozvojové projekty a budúc-
nosť a bol mu predstavený projekt výstavby univer-
zitnej knižnice.

ARRA: Viac ako štvornásobný kvalitatívny rast
Katolícka univerzita v Ružomberku prekonala viac 
ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indi-
kátorov kvality slovenských univerzít. V roku 2010 
dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 
5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kon-
tinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziroč-
nom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených 
slovenských vysokých škôl. Vyplýva to z hodnote-
nia Akademickej rankingovej a ratingovej agentú-
ry (ARRA), ktorá v stredu 1. decembra zverejnila 
Správu za rok 2010 – Hodnotenie verejných vyso-
kých škôl a fakúlt. „Teší nás, že ARRA zaznamenala 
výrazný trend zvyšovania kvality na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku. Je pre nás povzbudením do 
ďalšej náročnej práce, keď si naše úspechy všíma-
jú a pozitívne posudzujú aj nezávislí hodnotitelia,“ 
uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. V skupi-
ne filozofické vedy dosiahla Filozofická fakulta KU 
hodnotenie 60,3 bodu, čo ju v aktuálnom hodno-
tení zaradilo na tretie miesto. V kategórii pedago-
gických vied skončila Pedagogická fakulta KU šies-
ta v poradí so ziskom 41,7 bodu. Fakulta zdravot-
níctva KU bola hodnotená v skupine medicínskych 
vied piata v poradí s bodovým hodnotením 23,6. V 
skupine teologických vied zaradila ARRA Teologic-
kú fakultu KU so ziskom 37,3 bodu na štvrté miesto 
medzi univerzitami, ktorých súčasťou sú teologic-
ké fakulty.

2011
Akreditačná komisia potvrdila status 
univerzitnej vysokej školy
Katolícka univerzita v Ružomberku bude naďalej 
patriť medzi univerzitné vysoké školy. V stanovenej 
lehote prijala dostatočné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii za 
jej činnosť v rokoch 2002-2007 a zistené nedostatky 
odstránila. Na svojom rokovaní v Žiline to vo štvr-
tok 24. februára skonštatovala Akreditačná komi-
sia. „Je to veľký úspech nás všetkých a našej práce. 
Som veľmi rád, že Akreditačná komisia konštato-
vala, že Katolícka univerzita v Ružomberku splnila 
stanovené kritériá a ministerstvo školstva jej bude 
môcť potvrdiť status univerzitnej vysokej školy,“ po-
dotkol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Ako dodal, 
správu o opatreniach a účinnosti prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov zistených pri komplex-
nej akreditácii poslala univerzita Ministerstvu škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR ešte v marci 2010, 
už tri mesiace po výzve ministerstva vykonať nápra-
vu. Opatrenia na plnenie kritérií pre začlenenie vy-
sokej školy medzi univerzity boli prijaté v júli 2008, 
ihneď po nástupe prof. Tadeusza Zasępu do úradu 
rektora KU a priebežne univerzita sledovala ich pl-
nenie v rokoch 2008, 2009 a 2010. Formálne v sep-
tembri 2009 vydal rektor KU príkaz, ktorý sumari-
zoval všetky dovtedajšie opatrenia na odstránenie 
nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii 
a opäť pozval všetky fakulty k ich plneniu Myšlien-
ky zotrvať v kategórii univerzitných vysokých škôl 
a urobiť všetky nevyhnutné aktivity na to, aby sa to 
stalo, prijalo vedenie univerzity, vedenia fakúlt, ako 
aj Akademický senát KU, všetci pedagógovia a za-
mestnanci univerzity. Téma plnenia kritérií bola sú-
časťou takmer každého rokovania najvyšších orgá-
nov univerzity v posledných troch rokoch, informo-
val prvý prorektor KU prof. Peter Olekšák.

Nové univerzitné televízne štúdio
Vyše 640 000 eur stálo vybudovanie nového tele-
vízneho štúdia, ktoré dnes slávnostne otvorili na 
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku. Slúžiť bude na profe-
sionálnu výučbu v oblasti televíznej tvorby, spraco-
vania zvuku a obrazu. V novom televíznom štúdiu 
budú poslucháči pracovať so štyrmi najmodernej-
šími štúdiovými kamerami s čítacími zariadeniami, 
s ôsmimi reportážnymi kamerami so statívmi, na 
spracovanie obrazu a zvuku budú môcť použiť 20 
nových veľkokapacitných počítačov. Súčasťou vy-
bavenia štúdia je réžia, strižňa, osvetlenie a serve-
ry. Štúdio poslúži asi 150 poslucháčom vyšších roč-
níkov. Vybudovanie televízneho štúdia bolo súčas-
ťou projektu s názvom Rozvoj vzdelávania na Kato-
líckej univerzite v Ružomberku pomocou zlepšenia 
IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry v rám-
ci operačného programu EÚ Výskum a Vývoj. Filo-
zofická fakulta KU ešte v roku 2004 otvorila pre štu-
dentov žurnalistiky masmediálne laboratórium za 
približne 99 600 eur. 

Nový Park Jána Pavla II. stojí v Ružomberku
Park Jána Pavla II. je od nedele 1. mája 2011 súčas-
ťou Námestia Andreja Hlinku v Ružomberku. Pri 
príležitosti beatifikácie prvého slovanského pápe-
ža ho otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku 
a mesto Ružomberok. Priestoru pred rektorátom 
KU dominuje busta blahoslaveného Jána Pavla II. z 

Úspechy študentov z PULZ rádia. Rektor prof. Zasępa so zahraničnými hosťami. Ďakovná púť KU v Ríme v roku 2010.
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Čestný doktorát KU kardinálovi Grocholewskému. Zrekonštruovaný študentský domov Ruža. Vynovené univerzitné mediálne centrum.

dielne vedúceho Katedry výtvarného umenia Peda-
gogickej fakulty KU a sochára doc. Rastislava Bia-
rinca. Priestor dopĺňajú dreviny a zelené rastliny, 
súčasťou je aj mramorový stĺp, ktorý na svojich šty-
roch stranách prináša citát Jána Pavla II. a ďalšie tri 
výroky o jeho osobnosti.

Čestný doktorát pre kardinála Meisnera
Joachima kardinála Meisnera, arcibiskupa - metro-
politu z Kolína nad Rýnom ocenila Katolícka uni-
verzita v Ružomberku 28. septembra 2011 čestným 
titulom doctor honoris causa. Ocenenie si z rúk rek-
tora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal za neochvej-
nú angažovanosť v ohlasovaní evanjelia, za službu 
budovania všeobecnej Cirkvi, za empatiu a podpo-
ru výchovy a vzdelávania, ako aj za pomoc ľuďom 
v núdzi a v rozličných potrebách aj na Slovensku. O 
udelení čestného doktorátu rozhodla Vedecká rada 
KU na zasadnutí dňa 14. apríla 2011. 

Študenti sú s univerzitou spokojní 
Študenti na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
vnímajú štúdium na univerzite pozitívne. Myslia si, 
že vďaka titulu ľahšie dosiahnu svoj profesijný cieľ. 
Vzdelávanie na KU odporúčajú aj iným, najčastej-
šie sa o ňom dozvedajú zo svojho blízkeho okolia, 
od známych, súčasných alebo bývalých študentov 
univerzity a taktiež z oficiálnej internetovej stránky. 
Väčšina poslucháčov bakalárskych a magisterských 
študijných programov uvažuje aj o ďalšom pokračo-
vaní v štúdiu. Vyplýva to z výsledkov anonymného 
dotazníka medzi študentami univerzity, ktorý KU 
realizovala na vzorke 3 340 respondentov do kon-
ca septembra 2011.  Z uvedeného prieskumu ďalej 
vyplýva, že študenti a absolventi vnímajú KU skôr 
pozitívne (42 %). Dôvodom štúdia na tejto škole je 
najmä profesijný rast a vyššie finančné ohodnotenie 
v budúcom povolaní. Kvôli lepším pracovným mož-
nostiam študuje na univerzite takmer 56 % študen-
tov, pričom až 77 % z opýtaných má profesijný cieľ 
a jasnú predstavu, čo chce po absolvovaní svojho 
študijného programu robiť. Tento cieľ si takmer 90 
% študentov vybralo samo. Väčšina sa rozhodla pre 
štúdium na KU najmä kvôli jej polohe, ktorá je blíz-
ko ich bydliska (35,3%).

Otvorili sme Poradenské centrum
Komplexné poradenstvo a pomoc študentom v rôz-
nych životných situáciách sú úlohami Poradenské-
ho centra, ktoré v utorok 4. októbra 2011 otvorila 
Katolícka univerzita v Ružomberku. Centrum pra-
cuje vo vynovených bezbariérových priestoroch v 
C bloku na Hrabovskej ceste 1 a poslucháčom uni-
verzity je k dispozícii v pracovných dňoch. Odborný 
tím v ňom ponúka kariérové poradenstvo, psycho-
logické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkú-
va sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha 
zdravotne znevýhodneným študentom a študent-
kám – matkám s deťmi. Študenti môžu v priebehu 
týždňa využiť priestory kariérovej, sociálnej či psy-
chologickej poradne, študijnú a tréningovú miest-
nosť aj miestnosť pre matky s deťmi. Centrum je vy-
bavené kuchynským kútikom, kde si môžu zdra-
votne znevýhodnení za asistencie a matky s deťmi 

ohriať stravu. Súčasťou služieb je aj SOS linka 0917 
224 662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom 
adresy poradna@ku.sk. Centrum spolupracuje tiež 
s UPaC Jána Vojtaššáka.

ARRA opäť potvrdila kvalitatívny rast KU
Akademická rankingová a ratingová agentúra 
(ARRA) predstavila v stredu 30. novembra 2011 ak-
tuálne Hodnotenie fakúlt vysokých škôl. Ranking 
fakúlt vysokých škôl vytvorili na základe porovna-
nia verejne dostupných a overiteľných ukazovate-
ľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Hod-
notili spolu 109 fakúlt alebo monofakultných škôl, 
z nich 104 fakúlt verejných a päť súkromných vyso-
kých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa 
svojich odborov. Katolícka univerzita v Ružomber-
ku (KU) a jej štyri fakulty boli posudzované v sku-
pine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske 
vedy. „Sledujeme a pozitívne hodnotíme kontinu-
álne zvyšovanie kvality na jednotlivých fakultách, 
ktoré zaznamenáva aj ARRA. Kým v roku 2008 bola 
napríklad Teologická fakulta v hodnotení siedma, 
v tomto roku je štvrtá. Pedagogická fakulta od roku 
2008, kedy bola na deviatom mieste medzi sloven-
skými pedagogickými fakultami, každoročne v reb-
ríčku rástla, dnes je piata,“ uviedol k hodnoteniu 
rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Dodal, že kontinu-
álne zvyšovanie kvality je výsledkom systematickej 
práce všetkých pedagógov a vedeckých pracovní-
kov na fakultách.

2012
Akademické misie na KU
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v ponde-
lok 1. októbra 2012 začali Akademické misie. Týž-
dňový program pod vedením pátrov Kongregácie 
najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov z Podo-
línca ponúka študentom, vedecko-pedagpogickým 
a nepedagogickým zamestnancom univerzity mož-
nosť duchovne sa obnoviť a prehĺbiť vieru pred za-
čiatkom Roka viery, ktorý začína 11. októbra 2012 
a potrvá do 24. novembra 2013. V pripravenom 
programe nechýbajú v ňom evanjelizačné aktivity, 
sväté omše s misijnými kázňami, stretnutia so štu-
dentmi a pedagógmi, chvály s modlitbovým spolo-
čenstvom, možnosť osobných rozhovorov s pátra-
mi, ale aj diskusné fórum hľadajúcich s názvom Ná-
dvorie pohanov. 

Univerzita v rebríčkoch najlepších škôl
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je v rebríč-
ku World Academies Rank na siedmom mieste spo-
medzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. 
Dosiahla skóre 10008.418, v globálnom rankingo-
vom rebríčku sa umiestnila v jeho prvej polovici na 
3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z ce-
lého sveta, v konkurencii 2 450 hodnotených eu-
rópskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto. Infor-
muje o tom aj denník SME.  World Academies Rank 
sa pri hodnotení škôl zameriava predovšetkým na 
kvalitu učiteľského kolektívu, úspešné umiestnenie 
absolventov, mieru kvality uchádzačov o štúdium, 

publicitu a popularitu školy. Údaje zbiera z verejne 
dostupných zdrojov, najmä z internetových databáz 
a vyhľadávačov. 

Výrazný posun vo financovaní stavby knižnice
Katolícka univerzita v Ružomberku dosiahla výraz-
ný posun vo financovaní výstavby novej Univerzit-
nej knižnice KU. Popri projekte Európskej únie s ná-
zvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelá-
vacej infraštruktúry KU (ITMS 26250120035), z 
ktorého je na účely UK KU vyčlenených 2,7 milióna 
EUR, bol v týchto dňoch univerzite schválený druhý 
projekt zo zdrojov EÚ s názvom Dostavba a vybave-
nie budovy UK KU (ITMS 26250120051) s príspev-
kom na výstavbu 2,8 milióna EUR. Od domácich a 
zahraničných darcov sa KU podarilo doteraz získať 
celkom 2,2 milióna EUR.

Vzniklo Kolégium KU
 Systematický ročný formačný program internát-
neho typu, ktorý je určený predovšetkým pre štu-
dentov bakalárskeho štúdia, ponúka Kolégium, kto-
ré vzniklo na Katolíckej univerzite v Ružomberk. 
„Snahou Kolégia KU je zintenzívniť a prakticky rea-
lizovať samotné poslanie KU: formovať mysle a srd-
cia študentov pre ich integrálny rozvoj a dobro celej 
spoločnosti. Poslaním je žiť denne v atmosfére spo-
ločenstva poslanie KU a jej štyri základné hodno-
ty pravdu, profesionalitu, zodpovednosť a jednotu,“ 
uviedol  prorektor pre výchovu a mobility doc. Ró-
bert Lapko. Formačný program Kolégia KU je urče-
ný náročným študentom, ktorí od štúdia na univer-
zite očakávajú viac, ktorí chcú skutočnú premenu 
na ľudí rozvážnych a rozhľadených, na osobnosti 
schopné vidieť a milovať aj okolo seba, na ľudí, ktorí 
chcú dobre konať dobro. Komunita Kolégia by mala 
byť vytvorená zo študentov všetkých fakúlt KU, kto-
rí majú seriózny záujem o formáciu a sú ochotní žiť 
podľa pravidiel Kolégia počas celého roka. V tomto 
duchu bude ponúkať kurzy a kolokviá zamerané na 
kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie, po-
litiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych 
znalostí. Formačný program chce podporiť snahu 
frekventantov o súkromný  duchovný život partici-
páciou na spoločných pravidelných aktivitách Kolé-
gia a dobrovoľným angažovaním sa v prospech sla-
bých a opustených.

2013
Čestný doktorát kardinálovi Grocholewskému
Slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte a zasadaním 
vedeckých rád sa začal v stredu 25. septembra 2013 
v poradí už štrnásty akademický rok na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Jej rektor prof. Tadeusz 
Zasępa povzbudil študentov a pedagógov nebáť sa 
nových dní a nových výziev, ktoré pred nimi stoja: 
a teda aj nového akademického roka. „Všetko to, čo 
vám do života prinesie, nech vám slúži na dobro a 
budovanie. Zajtrajší deň vždy znamená výzvu, kto-
rá nás ale nemá zdolať a pokoriť, ale má nás niečo-
mu naučiť a v niečom zmeniť k lepšiemu,“ uviedol 
vo svojom príhovore. KU udelila čestný titul doctor 

honoris causa Zenonovi kardinálovi Grocholewské-
mu, ktorý je prefektom Kongregácie pre katolícku 
výchovu. „Ako Cirkev sme tu pre chudobných, utrá-
pených, zranených. Vy ich stretávate, keď navšte-
vujete školy a univerzity po celom svete. Vy viete 
najlepšie, že okrem vzdelania oni potrebujú lásku. 
Ukazujete nám to svojím postojom a spôsobom jed-
noduchého života a služby,“ vyhlásil o kardinálovi 
Grocholewskom rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Univerzita otvorila novú knižnicu
Katolícka univerzita v Ružomberku má od 25. sep-
tembra 2013 novú univerzitnú knižnicu. Sprístup-
nila ju študentom, pedagógom i širokej verejnos-
ti za účasti prefekta Kongregácie pre katolícku vý-
chovu a čerstvého doktora honoris causa KU Zeno-
na kardinála Grocholewského a ďalších význam-
ných hostí. „Nová knižnica sa stáva srdcom univer-
zity, bude to symbol, ktorý ju bude reprezentovať,“ 
tvrdí rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý do no-
vej budovy knižnice pozýva každého záujemcu. Vý-
stavbu sa podarilo dokončiť po 869 dňoch, kto-
ré prebehli od posviacky základného kameňa 11. 
mája 2011 až po otvorenie. „Stavali sme knižnicu 
nielen pre prítomnosť, ale aj pre budúcnosť, kde sa 
zmestí oveľa viac kníh a kde budeme môcť koneč-
ne umiestniť knižné dary, ktoré máme prisľúbené,“ 
uvádza koordinátor celého procesu výstavby prof. 
Peter Olekšák. Investícia do stavebných prác bez 
prípravných prác a zariadenia budovy dosiahla 8,9 
milióna eur. Výstavba novej Univerzitnej knižnice 
KU bola financovaná z darov drobných aj význam-
ných darcov a spolufinancovaná zo zdrojov Európ-
skej únie. Z projektu EÚ s názvom Rozvoj informa-
tizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU 
(ITMS 26250120035) bolo na účely výstavby kniž-
nice vyčlenených 2,7 milióna EUR, projekt s ná-
zvom Dostavba a vybavenie budovy UK KU (ITMS 
26250120051) podporil výstavbu sumou 2,8 mili-
óna EUR. 

Rektor vo vedení FUCE
Rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. 
Tadeusza Zasȩpu zvolili do vedenia Európskej fede-
rácie katolíckych univerzít (Fédération des universi-
tés catholiques Européennes – FUCE), kde ako člen 
rady FUCE bude pôsobiť najbližšie tri roky. Rozhod-
li o tom členovia valného zhromaždenia FUCE, kto-
ré sa konalo od 24. do 25. mája 2013 na Libera Uni-
versità Maria Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme. Jeho 

súčasťou bola aj medzinárodná konferencia s té-
mou Projekt Európy zajtrajšia: úloha katolíckych 
univerzít. Oboch udalostí sa zúčastnili aj zástupco-
via vedenia KU na čele s rektorom. Európska fede-
rácia katolíckych univerzít, známa aj pod skratkou 
FUCE, je európskou pobočkou Medzinárodnej fede-
rácie katolíckych univerzít (International Federa-
tion of Catholic Universities - IFCU), ktorej členom 
sa KU stala v roku 2010. Od roku 2007 je univerzi-
ta zároveň členom FUCE. Federácia sa v rámci svo-
jich aktivít prioritne venuje otázkam existencie ka-
tolíckych univerzít a ich úlohám, katolíckej identi-
te a jej prežívaniu v súčasnom svete, rozvoju komu-
nikácie a partnerskej siete v rámci európskych kato-
líckych univerzít.
   
KU bude vzdelávať v práve a kánonickom práve
Právo a kanonické právo sú nové študijné progra-
my, v ktorých bude vzdelávanie ponúkať Katolícka 
univerzita v Ružomberku. Akreditačná komisia na 
svojom zasadnutí v júli tohto roku vyjadrila spôso-
bilosť KU udeľovať akademický titul bakalár v štu-
dijnom programe právo a tituly magister a philoso-
phiae doctor (PhD.) v študijnom programe kano-
nické právo. „Pre univerzitu je vždy veľký pokrok, 
keď náš študijný program získa akreditáciu. Záu-
jemcom o štúdium na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku sa tak otvárajú nové možnosti,“ uviedol 
rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.  Za integrovaním 
nového študijného odboru kánonické právo do slo-
venského vysokoškolského vzdelávania stojí prá-
ve KU, ktorá požiadala o jeho zaradenie do sústavy 
študijných odborov v Slovenskej republike, čo Akre-
ditačná komisia odsúhlasila v júli 2012. Následne, 
dňa 27. augusta 2012 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR schválilo zmenu sústavy slo-
venských študijných odborov. Nové študijné progra-
my sa budú realizovať na Právnickom inštitúte KU, 
ktorý momentálne vedie JCDr. Jozef Marčin, PhD.  
Inštitút má dve katedry, a to katedru práva, ktorej 
vedením je poverená doc. JUDr. Vlasta Kovaľančí-
ková, CSc., a katedru kanonického práva, ktorej ve-
dením je poverený prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján 
Duda, PhD. Činnosť Právnického inštitútu KU by 
mala byť zavŕšená do vzniku novej Právnickej fakul-
ty KU. Bližšie informácie sú k dispozícii na interne-
tovej stránke http://pravo.ku.sk. 

Ružomberčania oceňujú pozitívny vplyv
Dve tretiny Ružomberčanov súhlasia s tvrdením, 

že Katolícka univerzita priaznivo ovplyvňuje život 
v meste a regióne. Vyplýva to z anonymného in-
ternetového dotazníka, ktorý zverejnila KU na svo-
jej webstránke a rozličných sociálnych sieťach. Zú-
častnilo sa ho až 269 účastníkov: študentov, peda-
gógov, priateľov KU i obyvateľov Ružomberka. Cie-
ľom bolo zistiť vnímanie univerzity občanmi mesta 
a regiónu. Z dotazníka vyplýva, že respondenti ak-
ceptujú zodpovedné správanie sa KU k svojmu oko-
liu a životnému prostrediu (87 %). Taktiež vnímajú 
priaznivý vplyv školy nielen na mesto a región (83 
%), ale aj na miestnu ekonomiku (85 %); oceňujú 
zodpovedné správanie sa KU pri riešení problémov 
Ružomberka a okolia (62 %). Viac ako dve treti-
ny respondentov súhlasia so stanoviskom, že Kato-
lícka univerzita vo svojich činnostiach pôsobí otvo-
rene, eticky a transparentne. Čo by mohla KU zlep-
šiť? Respondenti navrhujú organizovať akademické 
podujatie v meste pre verejnosť, vybudovať športo-
vý areál, realizovať ekologické aktivity či viac zapá-
jať študentov do diania. Spomedzi nedávnych uda-
lostí účastníci internetového dotazníka zaregistro-
vali najmä výstavbu novej univerzitnej knižnice. Po-
zitívne ohlasy získali školské médiá, Kolégium KU 
alebo podujatie Objatie ruší zajatie.

Zvýšený záujem čitateľov v knižnici
O novú univerzitnú knižnicu je takmer päťnásobne 
väčší záujem ako o štúdium v pôvodných priesto-
roch. Napriek tomu sa nepodarilo potvrdiť dekla-
rovaný záujem študentov navštevovať knižnicu aj 
vo večerných hodinách. Knižnica sa podľa jej riadi-
teľky teší veľkému záujmu zo strany KU, ako aj ve-
rejnosti. „Svedčia o tom nielen pozitívne komentá-
re a hodnotenia zo strany návštevníkov, ale aj poč-
ty ľudí, ktorí denne navštívia knižnicu. V starých 
priestoroch sa denná návštevnosť pohybovala ma-
ximálne okolo dvesto návštevníkov za deň. V no-
vej knižnici je návštevnosť okolo 900 používateľov 
denne,“ konštatuje Soňa Hlinková. Predstavuje to 
až takmer päťkrát vyšší záujem. „Študenti si už stih-
li nájsť svoje obľúbené miesta. Chodia sa k nám učiť 
jednotlivo, alebo v skupinkách, vypracovávať semi-
nárne či záverečné práce, študovať, alebo len jed-
noducho relaxovať. Teším sa, že si svoje miesto na-
šli aj pedagógovia, hoci ich zatiaľ nie je veľa. Vo veľ-
kej miere sú využívané aj reprografické služby,“ do-
pĺňa Hlinková.
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?Na Katolíckej univerzite v Ružomber-
ku máme niekoľko symbolov pápeža 

Jána Pavla II.. V kaplnke svätého Alberta 
sú jeho relikvie, pred hlavným vstupom 
stojí jeho socha, aj aula nesie jeho meno, 
na Námestí Andreja Hlinku v centre Ru-
žomberka je pomenovaný po ňom par-
čík. Aké je miesto Karola Wojtylu – Svä-
tého Otca Jána Pavla Druhého – v Ru-
žomberku?
Skutočne, pripomienka tejto významnej 
osobnosti predovšetkým 20. storočia sa 
uskutočňuje tak, ako to opisujete. Avšak 
takáto spomienka je len veľmi nenápad-
ná, akási „mlčiaca“. Názov auly, socha, 
park – to všetko pripomína Jána Pavla II., 
ale neznamená to, že on v nás žije, že žije-
me jeho odkaz a pokračujeme v jeho šľa-
pajach. Preto si prajem, aby na KU bol Ján 
Pavol II. prítomný v našich srdciach a aby 
tu žil jeho duch: ochrana ľudského živo-

ta, hodnoty rodiny, láska k slabým. No a 
na prvom mieste, samozrejme, veľká vie-
ra v Boha.

?Má čo povedať Ján Pavol II. aj mla-
dým študentom? 

Som o tom presvedčený. Môže ich oslo-
viť svojou duchovnou prácou, svojimi káz-
ňami, svojimi knihami, ktoré napísal, en-
cyklikami, ktoré vytvoril. Jeho vklad do 
života Cirkvi, aj jej intelektuálnej časti, 
je ohromný. Preto kto ho chce študovať, 
možno ani nebude vedieť, kde skôr začať 
(úsmev). Študentov KU by som ale upo-
zornil aj na iný rozmer. Pamätáme si Jána 
Pavla ako chorého a nevládneho, ale aj on 
prežil svoju mladosť – ktorú žil neskutoč-
ne aktívne. Divadlo, turistika, štúdium, 
práca, rodina, cestovanie, písanie básní – 
toto nech je vzorom. Láskavá činorodosť. 
Mladosť by nemala byť len túžbou po krá-

se, dobre, pravde či láske – ale aj najlep-
ším vekom na naplnenie týchto túžob. Vo 
vyššom veku by sa to malo len prehlbovať.

?Cítite istú blízkosť k Jánovi Pavlovi II., 
nielen ako jeho rodák, ale aj ako rek-

tor KU? 
Áno, je to nepochybné, koniec-koncov 
je to o mne aj známe, pretože som veľa 
o tom hovoril a napísal som to aj v počet-
ných článkoch. Poviem to stručne: Jeho 
heslom bolo Nebojte sa. Opakoval len to, 
čo hovoril aj sám Ježiš Kristus. Údajne je 
v Biblii 365-krát uvedené „Nebojte sa.“ 
Ak je to naozaj tak, potom máme na kaž-
dý deň posilu a vieme, že sa nemusíme 
báť. Budem rád, ak odkaz Pána Ježiša a 
odkaz Jána Pavla sa stane aj mojím odka-
zom a svedectvom môjho osobného živo-
ta. Nebáť sa.

Nech duch Jána pavla  
žije aj v nás
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Koncom apríla 2014 bol svätorečený Karol Wojtyla, pápež 
Ján Pavol II.. Túto udalosť pozorne sledoval aj rektor Katolíckej 
univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa, PhD., ktorý 
pochádza z Wojtylovho rodného Poľska.

Sv. Ján Pavol II. so svojím bývalým študentom z Katolíckej univerzity v Lubline prof. tadeuszom Zasępom.

?Keď sme pri vašom rektorstve, 
funkčné obdobie vám končí v roku 

2016. Čo dovtedy chcete stihnúť?
Je toho veľmi veľa, ale napríklad úspešne 
zavŕšiť proces komplexnej akreditácie. Po-
tom je tu rekonštrukcia Céčka a zriadenie 
digitalizačného pracoviska. Dôležité bude 
ďalej zvyšovať kvalitu vzdelávania a pra-
covať so študentmi tak, aby sa z nich stali 
úspešní absolventi, profesionáli vo svojom 
odbore, ale aj ľudsky na úrovni. Nevieme, 
aké výzvy ešte prídu, ale rád by som v Ru-
žomberku zanechal pozitívnu stopu a do 
roku 2016 urobil toľko dobra, koľko len 
budem môcť.

?Prežívame veľkonočné obdobie. 
Čo pre vás znamená Veľká noc?

To, čo má v názve: veľká noc. Noc, jedi-
ná noc, keď hlboká tma definitívne ustúpi-
la pred svetlom Ježiša Krista. Víťazná noc, 
keď smrť bola porazená Životom. Nedáv-
no redemptorista a doktorand na KU páter 
Rastislav Dluhý upozornil, že Ján Pavol II. 
často používal symbol jari. Hovoril o veľ-
kej jari kresťanstva. Začala sa jar. Nech sa 
začne nielen tá fyzická, prírodná, ale aj 
duchovná. V každej jednej duši.

(md)

Údajne  
je v Biblii  
365-krát  
uvedené  
„Nebojte sa.“  
Ak je to  
naozaj tak,  
potom máme  
na každý deň 
posilu  
a vieme, že sa 
nemusíme báť."

prof. tadeusz Zasępa

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna nám 
udeľ svoje požehnanie! Žehnaj cirkvi, kto-
rú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si riadil, 
odvážne ju vedúc po cestách sveta, aby si 
tak priniesol Ježiša všetkým a všetkých k Je-
žišovi. Žehnaj mladým, ktorí boli tvojou naj-
väčšou vášňou. Pomôž im opäť snívať, po-
môž im opäť pozerať k výšinám, aby tak na-
šli svetlo, ktoré ožiaruje cesty života tu na 
zemi.

Žehnaj rodinám, žehnaj každej rodine! Ty si 
varoval pred útokom Satana na túto vzácnu 
a nenahraditeľnú Božiu iskru, ktorú Boh za-
pálil na zemi. Svätý Ján Pavol, ochráň svo-
jou modlitbou rodinu a každý život, ktorý 
z rodiny vykvitne.

Modli sa za celý svet, ktorý je stále pozna-
menávaný napätiami, vojnami a nespravod-
livosťou. Ty si bojoval s vojnou nastolením 
dialógu a sadením semienok lásky: modli sa 
za nás, aby sme boli neúnavnými rozsievač-
mi pokoja.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna, kde 
ťa vidíme vedľa Márie, zošli na nás všetkých 
Božie požehnanie. Amen

(Zdroj: Cesta+, neoficiálny preklad)

Pápež František v prítomnosti 
Benedikta XVI. vyhlásil v nedeľu 
27. apríla 2014 Jána Pavla II. a Jána 
XXIII. za svätých. Prítomných bolo 
okolo 800 000 veriacich. 

Napriek ťažkým mrakom a jemnému mr-
holeniu bola atmosféra na Námestí sv. Pet-
ra od skorého rána elektrizujúca. Modlitby 
sa miešali s radostnými výkrikmi, v pestro-
farebnom mori zástav dominovala bielo-
červená. Mnoho Poliakov, ktorí opäť tiah-
li za svojím pápežom, strávili noc hneď za 
zátarasami.

Krátko po pol desiatej námestím zaznel 
silný potlesk. S paličkou v ruke a za pod-
pory osobného sekretára zaujal svoje 
miesto emeritný pápež Benedikt XVI. Po 
týždňoch dohadov Vatikán v sobotu potvr-
dil, že na slávnosti nebude chýbať. O de-
siatej sa za spevu litánií k všetkým svä-
tým začal k oltáru približovať liturgic-

ký sprievod. František sa objal so svojím 
predchodcom a slávnosť začala. V jej úvo-
de prefekt Kongregácie pre kauzy svätých 
Angelo Amato požiadal pápeža Františka, 
aby Jána Pavla II. a Jána XXIII. zapísal do 
zoznamu svätých. Po hymne Veni, Creator 
Spiritus František predniesol kanonizačnú 
formulu, ktorou vyhlásil svojich predchod-
cov za svätých. Následne boli k oltáru pri-
nesené relikviáre s krvou Jána Pavla II. a 
kúskom pokožky Jána XXIII.

"Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali od-
vahu hľadieť na Ježišove rany, dotýkať sa 
jeho ranených rúk a prebodnutého boku. 
(...) Boli to dvaja odvážni ľudia, plní od-
vahy (parrésie) Ducha Svätého a vyda-
li svedectvo Cirkvi a svetu o Božej dobro-
te a jeho milosrdenstve," povedal Franti-
šek vo svojej homílii. "V tejto službe Božie-
mu ľudu bol sv. Ján Pavol II. pápežom ro-
diny. On sám raz povedal, že by chcel, aby 
sa naňho spomínalo ako na pápeža rodi-

ny. S radosťou to zdôrazňujem, keďže sa 
nachádzame na ceste synody o rodine a s 
rodinami, na ktorej nás on istotne z neba 
sprevádza a podporuje," dodal František 
v závere.

Na Námestí sv. Petra, Via della Conciliazi-
one a ďalších miestach udalosť sledovalo 
okolo 800 000 veriacich. Prítomných bolo 
aj vyše 2200 novinárov a takmer stovka 
oficiálnych delegácií. "Atmosféra bola veľ-
mi pokojná a radostná. Veľmi si vážim to, 
že môžem byť účastná svätorečenia dvoch 
pápežov a uvedomujem si hodnotu tohto 
okamihu, cez ktorý si všetci môžeme vy-
prosiť veľa milostí," zhodnotila slávnosť 
študentka žurnalistiky Anna Ragančíková.

Imrich Gazda, ww.svetkrestanstva.sk

Ján pavol ii.  
a Ján XXiii. sú svätí
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Pred niekoľkými mesiacmi som bol poctený 
pozvaním na dnešné stretnutie s prosbou o 
prednesenie príhovoru na tému Katolicita na 
katolíckych univerzitách.

Titul dnešnej prednášky môže na prvý po-
hľad vyvolať dojem zdanlivej redundancie, 
tautológie, či opakovania. Vychádzajúc z 
možného stotožnenia slov katolícky, všeobec-
ný a univerzálny, by sme ho totiž neohraba-
ne mohli preložiť aj ako: všeobecnosť na vše-
obecnej všeobecnosti, alebo ako univerzál-
nosť na univerzálnej univerzálnosti.  Išlo by 
samozrejme o nenáležité slovné hračky, o 
niečo podobné ako termíny používané v ne-

dávnej minulosti: ľudová demokracia, či bez-
božný ateizmus, bojovný militarizmus apod. 

Napriek tomu som neodmietol ani neupra-
vil takto navrhnutý termín dnešnej konferen-
cie, pretože som presvedčený, že pri správ-
nej interpretácii jednotlivých termínov a pri 
spresnení jednotlivých významových odtie-
ňov poskytuje táto téma dostatok námetov na 
zamyslenie,  na isté spytovanie si svedomia i 
podnetov na budovanie  budúcnosti našej Ka-
tolíckej univerzity.
Čo teda chceme vlastne vyjadriť  týmto termí-
nom či takmer bonmotom: „Katolicita na ka-
tolíckych univerzitách“? Nuž skúsme si naj-

prv vysvetliť a vymedziť termíny a ich použi-
tie v dnešnej prednáške, v duchu pravidla qui 
bene dinstinguit bene docet.

Čo máme na mysli slovom 
„katolícka univerzita“

Moderné univerzity sa zrodili v stredoveku 
na cirkevnej pôde a preto sprvoti nepotrebo-
vali žiadne iné prídavné meno, ktoré by určo-
valo ich duchovné východiská i konečné sme-
rovanie. Postupná diferenciácia vedných od-
borov, zdôraznenie empirických výskumov, 
narastanie sekulárnej, ba až sekularizovanej 
formy spoločenského života, buržoázne revo-

Katolicita na katolíckych 
univerzitách
Katolícku univerzitu v Ružomberku poctil svojou návštevou J. E. arcibiskup 
Mons. Cyril Vasiľ, vysoký cirkevný hodnostár, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, jezuita, člen vedeckej rady KU. Akademickej obci 
i záujemcom zo strany verejnosti predstavil tému o katolicite na katolíckych 
univerzitách. Na internetovej stránke KU si záujemcovia môžu pozrieť 
fotografie z podujatia či vypočuť zvukový záznam prednášky.  
Kuriér KU prináša jej prepis.
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Katolícka 
univerzita si 
kladie za cieľ 
garantovať 
v inštitucionálnej 
forme kresťanskú 
prítomnosť 
v univerzitnom 
svete."

Mons. Cyril Vasiľ

lúcie sprevádzané silným antiklerikálnym a 
najmä antikatolíckym nábojom, všetky tieto 
historické  skutočnosti postupne navodili si-
tuáciu, v ktorej univerzity najprv stratili svo-
je inštitucionálne väzby na cirkevné inštitú-
cie,  neskôr sa stali platformou pre presade-
nie novej vrstvy intelektuálov  spomedzi la-
ického stavu, aby sa postupne vyprofilovali 
na celkom  nezávislé svetské inštitúcie, ktoré  
v mnohých prípadoch začali explicitne hlá-
sať svoju nezávislosť na akýchkoľvek konfesi-
onálne chápaných náboženských, či duchov-
ných princípoch. Univerzitný svet sa vydal na 
cestu širokospektrálnej prezentácie ľudského 
poznania, vedy a výskumu, ale i humanistic-
kých princípov vychádzajúcich z najrôznoro-
dejších ideových zdrojov. Tento nevyhnutný 
historický vývoj však so sebou priniesol rizi-
ko, že kresťanská prítomnosť v univerzitnom 
svete bude obmedzená len na prítomnosť 
jednotlivých fyzických osôb zdieľajúcich síce 
na osobnej úrovni kresťanský hodnotový sys-
tém, avšak bez možnosti istej inštitucionál-
nej garancie toho, že tento hodnotový systém 
budú môcť predkladať ako východisko, poza-
die i dôležité kritérium ich vedeckého pôso-
benia. Toto bol jeden z dôvodov vzniku kato-
líckych univerzít. 

Katolícka univerzita podľa apoštolskej konšti-
túcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae (bod 
13) si kladie za cieľ garantovať v inštitucio-
nálnej forme kresťanskú prítomnosť v univer-
zitnom svete zoči-voči veľkým problémom 
spoločnosti a kultúry. 

Ak chceme hovoriť o kresťanskej kultúre a o 
katolíckej univerzite ako o jej predstaviteľ-
ke, je potrebné zadefinovať základné krité-
riá, ktoré ju musia charakterizovať, aby vnú-
torný obsah i vonkajší termín boli vo vzájom-
nej zhode. 

Ide o nasledovné podmienky:
1. kresťanská orientácia nielen jednotlivých 
členov, ale celého univerzitného spoločen-
stva;
2. trvalá reflexia vo svetle katolíckej viery o 
stále rastúcom poklade ľudského poznania, 
ku ktorému sa snaží prispieť svojím dielom 
vlastnými štúdiami;
3. vernosť kresťanskému posolstvu podľa vý-
kladu Cirkvi;
4. inštitucionalizovaná povinnosť slúžiť Bo-
žiemu ľudu a ľudskej rodine na ich ceste k 
transcendentálnemu cieľu, ktorý dáva živo-
tu zmysel.

Každé štúdium i výskum na Katolíckej uni-
verzite teda v sebe zahŕňajú
a) snahu o integráciu poznania; 
b) dialóg medzi vierou a rozumom; 
c) etickú zodpovednosť; 
d) teologickú perspektívu.

K týmto kritériám sa ešte – akoby oblúkom - 
vrátime, a to pri vysvetľovaní toho, čo  zasa 
chápeme pod slovom katolicita, či katolíc-
kosť? 

Ide tu zaiste o polyvalentný termín, podlieha-
júci viacerým interpretáciám, podľa jednot-
livých okolností a súvislostí, v ktorých ho po-
užijeme. 

V prvom rade ide teda  o termín prevzatý z 
gréckeho slova ȩȩȩȩȩȩȩȩȩ (katholikós) – všeobec-
ný, univerzálny, ktorý sa od najstarších dôb 
kresťanstva používa na vyjadrenie jednej zo 
základných charakteristík Cirkvi. Nicejsko-
konštantínopolské vyznanie viery hovorí, že 
veríme „v jednu, svätú, všeobecnú – katolíc-
ku, apoštolskú cirkev.“ Použité slovo „kato-
lícka cirkev“ teda bolo od začiatkov chápané 
vo význame „všeobecná“ – a to v tom zmys-
le, že  poslanie Cirkvi sa týka všetkých ľudí, 
všetkých zemí a všetkých čias. Katolíckym sa 
tradične nazývalo aj učenie, ktoré bolo vy-
znávané „vždy, všade a všetkými“ pričom tie-
to termíny podliehali nasledovnej interpre-
tácii: „vždy“ – sa chápalo niečo čo má znám-
ky vnútornej kontinuity od apoštolských 
čias – na rozdiel od nejakých novodobých 
výmyslov, „všade“ bývalo chápané ako vša-
de tam, kde sa kresťanstvo už rozšírilo a nie 
iba ako nejaký miestny zvyk a „všetkými“  - v 
tom zmysle, že sa s týmto učením identifiku-
jú  všetci, čiže morálna aj matematická väčši-
na z tých, ktorí sa hlásia k spoločenstvu kato-
líckej cirkvi.

V tomto rozmere by teda “katolicita  na ka-
tolíckych univerzitách”  mohla prvopláno-
vo znamenať to, že hovoríme o duchovnom 
priestore, ktorý je otvorený, ktorý sa obracia 
ku všetkým – pretože Kristus, zakladateľ Ka-
tolíckej cirkvi, prišiel pre všetkých ľudí, a svo-
jich apoštolov a ich nástupcov poslal ohlaso-
vať evanjelium všetkým národom.

Katolicita či katolíckosť však  môžu byť chá-
pané aj ako spôsob vnútorného zástoja jed-
notlivca, a to nielen ku skutočnosti Cirkvi, ale 
aj spôsob  takého správania sa vo svete,  kto-
ré zodpovedá spôsobu a duchu Cirkvi, preží-
vaniu rozmeru lásky k Cirkvi a k jej učeniu v 
tom najširšom zmysle slova.

Takto chápanú katolicitu, alebo katolíckosť, 
respektíve „cirkevnosť“, vyjadruje aj známe 
ignaciánske napomenutie k tomu, aby kaž-
dý kresťan vo svojom správaní a rozhodova-
ní prejavil sentire cum Ecclesia,  teda ten spô-
sob  správania sa jednotlivca voči  „fenomé-
nu Cirkev“, to „cítenie s Cirkvou“, ktoré v rôz-
nych situáciách získava vždy nové a nové vý-
znamy – niektoré by sme mohli veľmi jedno-
ducho stotožniť so slovom lojalita, vernosť, 
zodpovednosť, vnútorná pokora, dôvera, veľ-
kodušnosť. 

Keď pápež František hovorí o tomto rozmere 
života v Katolíckej cirkvi v duchu  vyššie spo-
menutého ignaciánskeho hesla, tak ako vý-
chodisko si volí nasledovný obraz.
V rozhovore s redaktorom časopisu La civil-
tá Cattoliva hovorí: „Najviac sa mi páči ob-
raz Cirkvi ako svätého a verného Božieho 
ľudu. Túto definíciu používam často, vychá-
dza z Lumen gentium, odsek číslo 12. Prísluš-
nosť k národu má silnú teologickú hodnotu: 
Boh v dejinách spásy spasil národ. Neexistu-
je úplná identita bez príslušnosti k národu. 
Nikto nie je spasený sám, ako izolovaný jed-
notlivec, ale Boh nás priťahuje a má pri tom 
na zreteli komplexnú spleť medziosobných 
vzťahov, ktoré sa uskutočňujú v ľudskom spo-
ločenstve. Boh vstupuje do tejto komunitnej 
dynamiky.“

„Subjektom spásy je teda ľud, spoločen-
stvo. Cirkev je Boží ľud kráčajúci dejina-
mi, so svojimi radosťami i bolesťami. Sentire 
cum Ecclesia teda pre mňa znamená byť čle-
nom tohto ľudu. Veriaci ako celok sú neomyl-
ní a prostredníctvom nadprirodzeného zmys-
lu pre vieru celého Božieho ľudu, ktorý je na 
ceste, manifestujú svoju infallibilitas in cre-
dendo. Takto dnes interpretujem Ignácovo 
„cítiť s Cirkvou“. Ak dialóg medzi ľudom, bis-
kupmi a pápežom prebieha v tomto duchu a 
je poctivý, vanie v ňom Duch Svätý. Toto cíte-
nie nie je teda vyhradené výlučne teológom.“ 

„Je to ako s Máriou: ak chcete vedieť, kto to 
je, spýtajte sa teológov; ak chcete vedieť, ako 
ju milovať, spýtajte sa ľudu. Mária milovala 
Ježiša srdcom ľudu, ako to čítame v Magnifi-
kate. Netreba si teda myslieť, že pochopenie 
motta „cítiť s Cirkvou“ sa viaže výlučne na cí-
tenie s jej hierarchickou zložkou.“
Po krátkej odmlke pápež upresňuje, aby sa 
vyhol nedorozumeniam: „Treba si dávať 
pozor a byť si vedomý toho, že táto neo-
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mylnosť veriacich ako celku, o ktorej hovorím 
vo svetle Koncilu, nie je v žiadnom prípade 
nijakou formou populizmu. Nie: je to skúse-
nosť „svätej matky hierarchickej Cirkvi“, ako 
ju nazýval sv. Ignác, Cirkvi ako Božieho ľudu, 
ktorý tvoria pastieri a ľud spoločne. Tento ce-
lok Božieho ľudu tvorí Cirkev.“

„V Božom ľude vidím prítomnú svätosť, jeho 
každodennú svätosť. Existuje „stredná trieda 
svätosti“, o ktorej hovorí Malègue a ktorej sú-
časťou môže byť každý z nás.“

Pápež sa tu odvoláva na Jospeha Malèguea, 
svojho obľúbeného francúzskeho spisovateľa, 
ktorý sa narodil v roku 1876 a zomrel v roku 
1940, osobitne na jeho nedokončenú triló-
giu Pierres noires. Les Classes moyennes du 
Salut. Niektorí francúzski kritici ho nazývajú 
„katolíckym Proustom“. 
Pápež pokračuje: „Svätosť vidím v každoden-
nej trpezlivosti, vytrvalosti Božieho ľudu: v 
žene, ktorá vychováva deti, v mužovi, ktorý 
pracuje, aby uživil rodinu, v chorých ľuďoch, 
v starých kňazoch, ktorí majú toľké bolesti a 
zranenia, no napriek tomu sa usmievajú, pre-
tože celý život slúžili Pánovi, v rehoľných ses-
trách, ktoré toľko pracujú a žijú skrytú, nená-
padnú svätosť. Toto je pre mňa každodenná 
svätosť. Často ju spájam s trpezlivosťou: nie 
však len s trpezlivosťou v zmysle hypomoné, 
schopnosti znášať udalosti a okolnosti živo-
ta, ale aj v zmysle vytrvalosti v každodennom 
napredovaní. Toto je svätosť bojujúcej Cirkvi, 
o ktorej hovorí aj sv. Ignác. 
„Cirkev, s ktorou máme cítiť, je domom pre 
všetkých, nie maličkou kaplnkou, ktorá je 
schopná pojať len malú skupinku vyvole-
ných. Lono univerzálnej Cirkvi nesmieme 
zredukovať na ochranné hniezdočko našej 
priemernosti. A Cirkev je tiež Matkou“, po-
kračuje pápež. „Cirkev je plodná, má takou 
byť. Keď vidím zavrhnutiahodné správanie 
služobníkov Cirkvi alebo zasvätených mužov 
a žien, prvá vec, čo mi príde na um, je: „aha, 
starý mládenec“ alebo „aha, stará dievka“. 
Takéto osoby nie sú to otcovia ani matky. Nie 
sú schopné dávať život.“ 

Zhrnúc tieto pápežove slová,  aplikujúc ich 
na katolicitu na katolíckej univerzite, by 
sme teda mohli hovoriť o tom, že aj v uni-
verzitnom prostredí sa musí prejavovať  ka-
tolicita ako vyjadrenie a  prejav životodar-
nej a životaschopnej vernosti a svätosti Bo-
žieho ľudu.
Niekto by si mohol ale položiť otázku: Nie 
je katolicita, toto sentire cum Ecclesia, pre-
kážkou pri slobode akademického výsku-
mu? Na túto oprávnenú otázku je potrebné 
jasne povedať, že tento „cirkevný rozmer“ 
katolíckej univerzity i jej jednotlivých pred-
staviteľov – profesorov i študentov – nie je 
v nijakom vnútornom rozpore so skutoč-

nou slobodou výskumu, s akademickou slo-
bodou či ľudskou slobodou a dôstojnosťou. 

Ako už bolo aj na pôde tejto univerzity – na 
rozptýlenie akýchkoľvek obáv – povedané, že 
ak táto univerzita je katolícka, ba práve pre-
to, že je katolícka, tak jej vedeckí pracovníci 
môžu skúmať a objasňovať všetky prejavy re-
ality – samozrejme, že v súlade  s tou najšir-
šie, ale pritom aj najhlbšie chápanou skutoč-
nou ľudskou slobodou, rešpektujúcou ľudskú 
dôstojnosť, i hraničné limity a kompetencie 
jednotlivých vedných odborov. „Z dôvodu ná-
boženstva sa vedcovi – výskumníkovi nevnu-
cujú žiadne pravidlá. Katolicita vedy, už vo 
svojom samotnom východisku, vyháňa strach 
a nedôveru, aké vznikajú pri každom z jed-
nostranných vedeckých postojov. Uznávanie 
objektívnych zákonov skutočnosti a intelek-
tuálne zrelý výskumník – to sú základné ele-
menty katolíckej univerzity. To je ideál, ktorý 
sme už vo veľkej miere dosiahli a na ktorého 
rozvoji a zdokonaľovaní ďalej pracujeme“. 

Na túto tému hovorí aj apoštolská exhortácia 
Ex corde Ecclesia takto: „Katolícka univerzita 
( ... ) sa musí osobitne venovať dialógu medzi 
vierou a rozumom, aby sa mohlo hlbšie pre-
skúmať, ako sa viera a rozum spájajú v prav-
de. Aj keď si každá akademická disciplína 
uchováva vlastnú integritu a metódu skúma-
nia, týmto dialógom sa predsa zistí, že "me-
todický výskum vo všetkých disciplínach, ak 
sa koná naozaj vedeckým spôsobom a v zho-
de s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane 
do skutočného rozporu s vierou, keďže čas-
né skutočnosti i danosti viery majú pôvod v 
tom istom Bohu". Toto živé vzájomné pôsobe-
nie dvoch rôznych poriadkov vedie k pozna-
niu jednej pravdy, k väčšej láske k pravde sa-
motnej a prispieva k širokému porozumeniu 
zmyslu ľudského života a cieľa Božieho sveta. 
Pretože každé poznanie má slúžiť jednotliv-
covi, výskum na katolíckej univerzite je vždy 
spojený so starosťou o etickú a morálnu ná-
plň, ktorá v sebe zahrnuje metódy a výsledky. 
Ak je táto starosť spojená aj so všetkými druh-
mi výskumu, osobitne naliehavá je v oblas-
ti vedeckého a teologického výskumu: "Mu-
síme byť presvedčení o prednosti etiky pred 
technikou, o prvenstve človeka pred vecou, o 
prevahe ducha nad matériou. Veci človeka sa 
pohnú dopredu len vtedy, ak sa veda spojí so 
svedomím. Vedec preukáže ľudstvu skutočnú 
službu, keď zachová zmysel pre transcenden-
ciu človeka voči svetu a Bohu?."(17-18)

Práve v tomto kontexte k nám zaznievajú  aj 
ďalšie slová blahoslaveného Jána Pavla II., 
ktorý v encyklike Redemptor hominis (18-19) 
pripomína všetkým: 
 „... Ako v predchádzajúcich obdobiach, tak i 
teraz - ba dnes ešte viac - teológovia a všetci 
cirkevní vedci sú povolaní uviesť do súladu 

vieru s vedou a múdrosťou a pričiňovať sa o 
to, aby sa navzájom prenikali (...). 
Táto úloha dnes nesmierne vzrástla v súvise s 
pokrokom ľudskej vedy, jej metód a výdobyt-
kov v poznaní sveta a človeka. To sa vzťahu-
je tak na exaktné vedy, ako aj na vedy huma-
nistické a na filozofiu, ktorej úzke zväzky s te-
ológiou pripomínajú dokumenty posledné-
ho koncilu. 
Treba, aby sa v súvise s touto skutočnosťou na 
zodpovednosti Cirkvi za Božiu pravdu podie-
ľali stále viac a rozličnými spôsobmi všetci jej 
členovia. A čo povedať v tomto ohľade o špe-
cialistoch v rozličných odboroch, o predsta-
viteľoch prírodných a humanistických vied, 
o lekároch, právnikoch, umelcoch a tech-
nikoch, učiteľoch a profesoroch rozličných 
stupňov a odborov? Títo všetci - ako členovia 
Božieho ľudu - majú svoj podiel na Kristovom 
prorockom poslaní, na jeho úlohe slúžiť Božej 
pravde, a to aj tým, že zaujímajú čestný po-
stoj voči pravde na každom poli, tým, že vy-
chovávajú iných v pravde a učia ich dozrievať 
v láske a spravodlivosti. 

Teda zmysel pre zodpovednosť za pravdu je 
jedným zo základných styčných bodov medzi 
Cirkvou a každým človekom a je jednou zo 
základných požiadaviek určujúcich povolanie 
človeka v spoločenstve Cirkvi.“

Katolicita a univerzitný duch – tieto termí-
ny by sme mohli spojiť aj s ďalším fenomé-
nom, ktorý by mal  v podstate charakterizo-
vať každú univerzitu, a katolícku univerzitu 
zvlášť. Ide o jav, ktorý v predchádzajúcej ci-
tácii označil Ján Pavol II. ako čestný postoj 
voči pravde na každom poli, ako dozrievanie 
v láske a spravodlivosti  a ktorý by sme mohli 
označiť slovom „akademická česť“.
Dnes sa toto slovo – „česť“ – často používa 
skôr vo vzťahu k osobe, hovoriac teda o osob-
nej cti, a to najmä pri podávaní podnetu na 
orgány činné v trestnom konaní v prípade po-
dozrenia, či pocitu, že vinou niekoho, naj-
častejšie na základe nejakých ním vyslove-
ných, či napísaných slov došlo k jej poškode-
niu, došlo k urážke na cti. Dokázať takéto po-
škodenie cti, ba niekedy aj dokázať jej samot-
nú existenciu však nie je vôbec jednoduché. 
Niekomu sa to na súde podarí, niekomu nie, 
niekomu sa to podarí vždy, niekomu nikdy. 
Existujú dokonca rôzne finančné hodnotenia 
takto poškodenej cti – výška vysúdenej čiast-
ky ale nemusí vždy adekvátne zohľadňovať 
tú všeobecnú vážnosť, ktorú osoba požíva nie 
na základe  vysúdeného rozsudku, ale ako 
všeobecne prijímaný osobný vysoko hodnote-
ný spoločensko-morálny stav. V skutočnosti je 
ale ťažko predstaviť si, že by si niekto obnovil 
česť len na základe rozhodnutia súdu – nie-
kedy je dosiahnutý práve opačný efekt.

Z čoho ale vyplýva česť človeka, jeho dôstoj-
nosť a hodnosť? „Pradedovská česť“ –pojem 
sv. Cyrila – má oveľa hlbší základ. Je to vedo-
mie zodpovednosti pred Bohom.

Vedomie zodpovednosti – to nás už privá-
dza k termínu „svedomie“. Človek, ktorý via-
že svoju česť, česť nielen osobnú, ale i ob-
čiansku, profesnú, napríklad aj akademickú, 
na vlastné, správne formované svedomie, je 
imúnny voči pokusom o porušenie tejto cti, 
takýto človek je duchovne slobodný a nezá-
vislý od konjunktúry akejkoľvek moci.
História nám ponúka rôzne príklady pokusov 
o zbavenie cti – ale aj uznanie preukázanej 
čestnosti, a to dokonca aj od nepriateľov.
Možno sa nám nevdojak natíska otázka: pre-
čo toľká zloba, prečo režim považoval za ne-
vyhnutné ísť až do týchto extrémnych dôsled-
kov. Známy rakúsky spisovateľ Stefan Zweig, 
vo svojom diele Svedomie proti násiliu hovo-
riac všeobecne o totalitných režimoch odpo-
vedá na túto otázku takto: „Súčasťou tragiky 
všetkých despotov býva, že sa ešte aj potom 
boja nezávislého človeka, keď ho už umlča-
li a zbavili politickej moci. Nestačí im, že mlčí 
a musí mlčať. Už tým, že neprikyvuje, neslú-
ži a nepoklonkuje, že sa nezaradí do kŕdľa 
pochlebovačov a poskokov, vzbudzuje hnev 
už aj to, že existuje. ... Morálny (teda čestný) 
človek pôsobí už svojou čírou existenciou, 
pretože jeho bytosť vytvára okolo seba atmo-
sféru presvedčivosti, a hoci sa táto duchov-
ná pôsobnosť zdanlivo ohraničuje na úzky 
okruh ľudí, rozširuje sa neviditeľne a neza-
staviteľne do šírky ako vlnobitie.”

Čestný človek alebo inštitúcia presadzujúca 
čestnosť boli, sú a budú tŕňom v oku ľuďom 
nečestným a násilným. Preto sa všetky totalit-
né režimy báli univerzít – a katolíckych uni-
verzít zvlášť. Preto sa  vždy a všade, všetky to-
talitné, alebo skorumpované režimy snaži-
li zlikvidovať, podriadiť si, alebo skorumpo-
vať všetky univerzity– a katolícke univerzity 
zvlášť – či už zastrašovaním, finančným pri-
škrcovaním, kádrovaním, či infiltráciou roz-
bíjačských elementov.

Univerzita presadzovaním vnútornej slobo-
dy, čestného skúmania i hodnotenia prispie-
va k formovaniu spoločenského života náro-
da, prispieva teda k formovaniu všeobecné-
ho dobra.
 
Verejné dobro, dobro občianskej spoločnos-
ti i dobro cirkevného spoločenstva, ktoré je 
súčasťou tejto spoločnosti, nie je možné vní-
mať a budovať cez prizmu osobného záujmu, 
či osobných výhod. Práve naopak – niekedy 
je  nevyhnutné aj nemyslieť na osobné dobro, 
dokonca ani nie na fyzické, či morálne „preži-
tie“ , ak je vystavené riziku zničenia celé spo-
ločenstvo.

Keď sa v roku 480 pr. Kristom viacmilióno-
vé vojsko perzského kráľa Xerxésa vylodi-
lo v Trácii a tiahlo do Grécka, zdalo sa, že je 
všetko stratené. Rozkvitajúca grécka kultúra, 
jeho demokracia, filozofia, literatúra i ume-
nie - to všetko bolo vystavené hrozbe zániku. 
Budúcnosť Európy bola vystavená hrobe zá-
niku. Vtedy sa ničivej záplave barbarov po-
stavil do cesty spartský kráľ Leonidas s tro-
mi stovkami osobne vybraných spartských 
bojovníkov, na mieste, ktorého meno vošlo 
do dejín – v priesmyku Termopyly. Tri dni 
Sparťania v boji odolávali tlaku Peržanov a 
ich spojencov. Tri dni odolávali útokom pre-
sily. Nakoniec sa perzské vojská zradou do-
stali za ich chrbát. Sparťania sa nerozutekali, 
ale zovreli sa v obrannom šíku. Bojovali a za-
hynuli do posledného muža. Peržania dočas-
ne zvíťazili, ale práve obrana Termopýl, hr-
dinská neústupčivosť kráľa Leonidasa vzpru-
žila odvahu ostatných gréckych miest, ktoré 
behom roka, po víťazstve pri Salamíne a Pla-
tajách, rozprášili perzskú armádu a oslobo-
dili Heladu. Keď sa neskôr Gréci vrátili na kr-
vou presiaknutú pôdu Termopýl, na mieste 
kde padol král Leonidas, postavili Sparťanom 
pomník s odkazom pre rodákov a potomkov: 
„Pocestný, zvestuj v Lakedaimone, že tu mŕt-
vi ležíme, ako zákony kázali nám.” Tento po-
mník stojí dodnes ako svedectvo boja odhod-
laného ducha proti hrubej sile, ako svedectvo 
boja za slobodu, za česť.

Možno by niekto povedal, že spomínať staro-
veké bitky nemá nič spoločné s dnešnou úlo-
hou katolíckej univerzity i všetkých jej pred-
staviteľov. Ja si ale myslím, že istý paraleliz-
mus tu existuje. 

Akademická česť, to znamená aj zachovanie 
si cti aj v boji voči presile  masy, ak ide o obra-
nu slobody, nezávislosti, „demokracie“ o ob-
ranu pravdy. Žiaľ, zdá sa, že jednotlivci i spo-
ločenstvá sa dokážu vzopnúť k obrane cti 
len zriedkavo, len v istých vypätých historic-
kých momentoch. Na druhej strane sa však aj 
dnešný akademický svet neraz stáva tiež bo-
jiskom, v ktorom jednotlivec i spoločenstvo 
musia preukázať svoj jednoznačný postoj pri 
obrane akademickej cti. 

Aj v krátkej histórii univerzít na samostatnom 
Slovensku sme už mali prípady solidárnej 
obrany akademickej pôdy, nezávislosti i aka-
demickej cti –  a to napríklad aj voči ministro-
vi, ktorý išiel osobne vymieňať zámky na  jed-
nej zo slovenských univerzít, ktorá sa stala  
nepohodlnou vtedajšej politickej garnitúre, 
ktorá sa ju snažila všetkými spôsobmi skom-
promitovať a uškrtiť.
 
Každý, kto svojou mierou aj v univerzitnom 
svete prispel k budovaniu akademickej cti a 
zodpovednosti, však vykonal veľké dielo pri 
formovaní univerzitného ducha pri formova-
ní spoločnosti, pri formovaní svedomia.

Na takýchto ľudí spomíname, pretože sa stali 
sa stali pre nás vzorom v boji za slobodu du-
cha. Zachovali sa tak, ako sa zachovali, nie 
preto, aby im niekto postavil pomník. Práve 
preto si ho zaslúžia. Veď svojim svedectvom 
sa každý z nich stotožnil s apoštolom Pav-
lom, ktorý v liste Korinťanom hovorí: „Nech 
nás takto každý pokladá za Božích služobní-
kov a správcov Božích tajomstiev. A od správ-
cov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No 
mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdi-
te vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba ne-
súdim.... Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič 
predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je 
skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy kaž-
dý dostane pochvalu od Boha.” (1 Kor 4, 1-5)
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Formácia osobného svedomia  
i občianskej zodpovednosti

Možnosť konať podľa "čestného diktátu sve-
domia" je priamo spojená s formáciou svedo-
mia, s procesom výchovy a vzdelávania. Pre-
to koncilová koštitúcia Gaudium et spes spo-
mína: "Aby mohol každý dokonalejšie pl-
niť svoje mravné povinnosti voči sebe samé-
mu i voči rozličným spoločenstvám, ku kto-
rým patrí, treba všetkým poskytnúť rozsiahlu 
kultúrnu výchovu, využívajúc obrovské mož-
nosti, ktoré má dnes ľudstvo naporúdzi. Pre-
dovšetkým výchovu mladých – bez ohľadu 
na spoločenský pôvod – treba organizovať ta-
kým spôsobom, aby sa pripravovali mužovia 
a ženy na úrovni nielen čo do vzdelanosti, ale 
aj silné osobnosti, ktoré si naša doba tak veľ-
mi vyžaduje. Lenže človek si sotva nadobud-
ne tento zmysel pre zodpovednosť, ak mu 
jeho životné podmienky nedovoľujú uvedo-
miť si svoju dôstojnosť a zodpovedať svojmu 
povolaniu v sebažertve za Boha a za ľudí."  

Formácia svedomia v každom prípade zreteľ-
ne vychádza z niekoľkých teoretických prin-
cípov. Môžeme teda hovoriť o súhrne filozo-
fických, morálnych, etických, právnych prv-
kov atď. Cirkev uznáva, že tieto vplyvy sú 
prepletené a navzájom sa dopĺňajú a je pev-
ne presvedčená, že má schopnosť dať odpo-
vede na komplexné problematiky, ktorým 
dnešný človek čelí. Pravdou je, že nie zriedka 
je vidieť, že nerovnováha vzniká práve  me-
dzi obavami z praktickej účinnosti a potreba-
mi morálneho svedomia.  Vo svete, ktorým 
otriasa etický relativizmus, do extrémov hna-
ný pragmatizmus, v ktorom sa strácajú bez-
pečné a univerzálne uznávané východisko-
vé body, je potrebné mať pevné oporné body, 
ktoré poslúžia ako bezpečný sprievodca.  

Pre veriaceho človeka, pre veriaceho univer-
zitného študenta i profesora sú takýmito bod-
mi  Boží zákon, učenie cirkvi, hlas svedomia. 
Ide teda o presvedčenie viery, že existuje ob-
jektívna pravda a že človek ju dokáže spoznať 
v spolupráci medzi prirodzenými schopnos-
ťami ľudského umu a nadprirodzenou pomo-
cou, ktorú mu Boh dáva cez  početné formy 
svojho prejavovania sa v osobných i celoľud-
ských dejinách. 

Poviedka Jána Drdu „Vyšší princíp“,  neskôr 
úspešne sfilmovaná, prestavuje starého pro-
fesora latinčiny a gréčtiny, ktorý sa v dobe 
všeobecného spoločenského marazmu, stra-
chu a zbabelosti v období heydrichiády doká-
zal hrdinsky zastať svojich žiakov. Bol to člo-
vek, ktorého celé generácie žiakov poctili pre-
zývkou „vyšší princíp“, kvôli slovnému zvra-
tu, ktorý často používal. Ale autor, okrem 
jeho vnútorného hrdinstva v kritickej životnej 
situácii poukazuje na to, že  toto hrdinstvo 
pramenilo z jeho každodenného správania a 

presvedčenia v bežných školských situáciách. 
Ostáva  historickým jeho zdanlivo „komic-
ký“ príhovor, ktorý pred písomkou prednie-
sol svojim študentom: Neriešil v ňom zdanli-
vo obrovské a aktuálne problémy, ktoré otria-
sali  vtedajším svetom, ale povedal jednodu-
cho: „Vyšší princip... ehm... mravnosti, jejž si 
musíte osvojiti, studenti, vám prostě nedovo-
lí počínání tak směšně podlé, jako jest opiso-
vání od sousedů,“ pravil toho dne nad mod-
rofialovými sešity latinských komposic. Tak 
soustředěně promýšlel v posledních dnech 
jednotlivé věty úkolu, jímž chtěl v této sep-
timě uzavřít celoroční práci, že ostatní svět, 
třeba pln strašných událostí, míjel bez po-
všimnutí jeho sluch i jeho ducha.“

Ako potrebuje aj dnešný akademický svet 
tento typ profesorov, ktorí nielen vyučujú 
svojimi slovami ale aj vychovávajú svojim prí-
kladom, ktorí sú svedkami platnosti  vyššieho 
mravného princípu, V každodennom spyto-
vaní si svedomia každého účastníka výchov-
ného procesu  je preto nutné hľadať úprimné 
odpovede na nasledujúce otázky:
- aké je moje osobné správanie sa na 
univerzite
- na čo je zamerané moje srdce, moje túžby, 
moje priania, moje očakávania
- zodpovedá moje správanie základným 
normám ľudskej dôstojnosti, čestnosti, 
úprimnosti a nezištnosti?
- zodpovedá duchu základných kresťanských 
morálnych noriem?
- prinesie osoh Božiemu ľudu?
- prinesie osoh viere?
- prinesie osoh Cirkvi?
- prinesie osoh inštitúcii, ktorú reprezentu-
jem, zvýši jej reputáciu, dobré meno, akade-
mickú prestíž a dôveryhodnosť?
 
Kompletnú a  neomylne pravdivú odpoveď  
na tieto otázky pozná len Pán. Každý z nás je 
pozvaný úprimne ju hľadať vo svojom srdci. 
Zo spojenia s cirkvou vyplýva: oddanosť uni-
verzity ako inštitúcie kresťanskému posol-
stvu, uznanie autority cirkevného učiteľské-
ho úradu v otázkach viery, mravnosti a po-
slušnosti voči nemu. Katolícki členovia uni-
verzitného spoločenstva sú povolaní na osob-
nú oddanosť voči Cirkvi so všetkými dôsled-
kami, ktoré z toho vyplývajú. Od nekatolíc-
kych členov sa žiada rešpekt pred katolíckym 
charakterom inštitúcie, v ktorej pracujú, kým 
na druhej strane univerzita rešpektuje ich ná-
boženskú slobodu. (cf. ECE 27)

Katolícka univerzita sa stane miestom preja-
vu katolicity práve vtedy, keď sa ako celok i 
ako  vyjadrenie akéhosi súčtu autonómnych 
rozhodnutí jednotlivcov snaží vytvoriť nao-
zaj ľudské a duchom Krista presiaknuté spo-
ločenstvo. Prameň jej jednoty vychádza z od-
danosti pravde, vysokého oceňovania ľudskej 
hodnoty a nakoniec z osoby a posolstva Kris-

ta, ktoré dáva tejto inštitúcii vlastnú kvali-
tu. Na základe tohto vzoru môže a má byť ka-
tolícke univerzitné spoločenstvo preniknuté 
duchom slobody a lásky a vyznačovať sa vzá-
jomnou úctou, čestným dialógom a ochranou 
práv každého jednotlivca. Svojim členom tak 
bude pomáhať k plnému rozvinutiu ich osob-
nosti.  /cf. ECE 21)

Arcibiskup Cyril Vasiľ je od roku 2009 sek-
retárom Kongregácie pre východné cirkvi. 
Okrem iných funkcií je aj členom vedeckej 
rady Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Narodil sa v roku 1965 v Košiciach. Teolo-
gické štúdiá absolvoval na CMBF v Brati-
slave v rokoch 1982-1987.  V auguste 1987 
so súhlasom vtedajšieho prešovského ordi-
nára Jána Hirku odišiel do Talianska a za-
čal štúdium na Právnickej fakulte Pápežské-
ho východného inštitútu v Ríme. V decem-
bri roku 1989 dosiahol licenciát kánonic-
kého práva a začal študovať prípravný rok 
k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium 
prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnos-
ti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v 
roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decem-
bri 1994 získal doktorát kánonického práva 
na Právnickej fakulte Pápežského východ-
ného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho eru-
dovaný kanonista so širokým rozhľadom 
v právnych normách východných katolíc-
kych cirkví. V roku 1997 na Pápežskej Gre-
gorovej univerzite získal diplom z cirkevnej 
jurisprudencie. V tom istom roku sa habili-
toval na Teologickej fakulte Palackého uni-
verzity v Olomouci.

V roku 2000 bol vymenovaný za dekana 
Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerek-
tora a v máji 2007 bol vymenovaný za rek-
tora celého pápežského inštitútu. Súčasne 
P. Cyril Vasiľ SJ  pôsobí ako konzultor Kon-
gregácie pre východné cirkvi, Kongregácie 
pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastorá-
ciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej 
rady pre legislatívne texty. Je profesorom 
na renomovanej Pápežskej Gregorovej uni-
verzite v Ríme a na Teologickej fakulte Tr-
navskej univerzity v Bratislave. Aspoň čiast-
kové vymenovanie jeho vedeckej produkcie 
presahuje možnosti tohto medailónu. Je au-
torom početných kníh a článkov z oblas-
ti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spi-
rituálnej teológie atď. Biskupskú vysviacku 
prijal 14. júna 2009 v rímskej Bazilike Santa 
Maria Maggiore vkladaním rúk emeritného 
biskupa z Križevca Slavomíra Miklovša. Bis-
kupské heslo vladyku Cyrila tvorí výzva Pa-
rati semper (Stále pripravený), zobratá z Pr-
vého Petrovho listu a preverená skautskou 
skúsenosťou.

Pred niekoľkými mesiacmi sme informo-
vali, že objav výskumníka Jaroslava Dem-
ka bol zaregistrovaný ako technický úžit-
kový vzor. Dnes môžeme konštatovať ďal-
ší úspešný pokrok: energeticky modifiko-
vaná biomasa sa stala patentom. Dokon-
ca prvým na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku.

Patent Jaroslava Demka pod názvom Spô-
sob úpravy drevenej hmoty na zvýšenie jej 
energetickej hodnoty zaregistroval Úrad 
priemyselného vlastníctva SR s číslom 
288158. Podstatou patentu je, že do kmeňa 
dreviny sa aplikuje stimulátor na dosiahnu-
tie zvýšeného obsahu makroergických lá-
tok v drevine. Tým, že sa zvýši obsah vyso-
koenergetických  látok  v biomase, zvýšia 
sa aj jej energetické parametre ako spaľo-
vacie teplo a výhrevnosť. Týmto sa tiež vy-
tvára nový smer výskumu orientovaný na 
pestovanie  špeciálnej biomasy určenej na 
energetické účely. V praktickej, ako aj reali-
začnej rovine to zasa predstavuje význam-

ný posun v možnostiach energetického vy-
užitia biomasy a zvýšení jej atraktivity  me-
dzi obnoviteľnými zdrojmi energie. 

Ako hodnotí svoj patent jeho autor? „Na-
priek úspechu, ktorý sa podaril, a z ktorého 
sa úprimne teším, znamená veľa pre mňa, 
ale je to taktiež  záväzok ďalšieho bádania 
a tvorivosti. Taktiež  verím že prispeje aj k 
prestíži Katolíckej univerzity a jej pedago-
gickej fakulty, ale vôbec aj Ružomberka, 
ale na veľké oslavy  nie je dôvod.  Treba byť 
realistický. Hovorím to preto, lebo koncom 
roka 2013 som čítal správu agentúry TASR, 
podľa ktorej má Slovensko len šesť paten-
tov na milión obyvateľov (a počet stále kle-
sá), pričom priemer v Európskej únii je až 
109. To znamená, že Slovensko v porovna-
ní s Európou výrazne zaostáva čo do poč-
tu patentov. Som rád, že sa mi tento veľ-
ký rozdiel podarilo aspoň trošku zmenšiť. 
Verím, že úspech v udelení patentu inšpi-
ruje aj ďalších vedcov k tvorivej a intenzív-
nej práci, aby Slovensko v budúcnosti lep-

šie obstálo v konkurencii iných krajín,“ po-
vedal ekológ a environmentalista Jaroslav 
Demko.

Demkov objav bol v medzinárodnom pa-
tentovom triedení zaregistrovaný v kategó-
rii A01G7/06, ktorá sa definuje ako Ošetro-
vanie rastúcich stromov alebo rastlín, napr. 
na ochranu pred práchnivením dreva, na 
zafarbovanie rastlín alebo dreva, na predĺ-
ženie života rastlín. Medzinárodná klasi-
fikácia zaraďuje tento objav medzi Ľudské 
potreby v oblasti Poľnohospodárstvo. 
Podľa zákona č. 435/2001 (patentový zá-
kon) sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré 
sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a 
sú priemyselne využiteľné, a to po vykona-
ní formálno-právneho a vecného priesku-
mu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, 
so zverejňovaním prihlášok po uplynu-
tí osemnástich mesiacov odo dňa priority. 
Doba platnosti patentu je 20 rokov od po-
dania patentovej prihlášky.

(red.)

prvý patent na univerzite
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Necelé dva týždne strávili v lotyšskom 
kňazskom seminári dvaja biblisti z Kato-
líckej univerzity, prof. Anton Tyrol a doc. 
František Trstenský na prednáškach z bib-
lických vied. Od 2. do 9. apríla 2014 obaja 
absolvovali sériu prednášok, celkom 76 ho-
dín, z predmetov: biblická inšpirácia, bib-
lická hebrejčina, Pentateuch, evanjeliá a 
Skutky apoštolov pre študentov 1.- 5. roč-
níka katolíckej teológie. Kňazský seminár v 
Rige je afiliovaným inštitútom Pápežskej la-
teránskej univerzity v Ríme.

Kontakty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku a Teologického inštitútu v Rige sa za-
čali pred niekoľkými rokmi, keď rektor KU 
prof. Tadeusz Zasępa dával duchovné cvi-
čenia pre lotyšských kňazov. Keďže v tomto 
inštitúte chýbali profesori biblických vied, 
rektor KU ochotne prisľúbil pomoc. Dodnes 
už celé štyri akademické roky všetky biblic-
ké prednášky zabezpečujú slovenskí profe-
sori, ktorí v Rige blokovo prednášajú biblic-
ké vedy pre všetkých seminaristov, študen-
tov tohto teologického inštitútu.

V sobotu 5. apríla mali študenti duchovnú 
obnovu, a tak slovenskí prednášatelia vy-
užili tento deň na návštevu mesta Liepaja 
(Lipava), pretože pred niekoľkými mesiac-
mi tam bol menovaný ich kolega zo semi-
nára z Rigy, Mons. Viktors Stulpins, za bis-

kupa. Oboznámili sa so situáciou tamoj-
ších katolíkov i s pastoračnými plánmi tej-
to diecézy.

Lotyšsko sa rozprestiera na ploche 66 096 
kilometrov štvorcových a má 2,2 milió-
nov obyvateľov. Katolícka cirkev tu má šty-
ri diecézy, v ktorých žije 445 200 katolí-
kov. Pracuje tu 160 kňazov v 276-tich far-
nostiach a misijných strediskách. Na kato-
líckom gymnáziu v Rige pracuje jediný slo-
venský kňaz vsdp. Peter Aľušik z Košickej 

arcidiecézy, ktorý pracuje ako duchovný 
správca a rektor malého seminára.
Čo slovenských návštevníkov v Lotyšsku 
najpríjemnejšie prekvapilo, sú výborné 
vzťahy medzi lotyšskými katolíkmi a pro-
testantmi. V poslednom čase tu zazname-
nali množstvo konverzií na katolícku vieru. 
Katolícka cirkev v Lotyšsku sa teda napriek 
materiálnym ťažkostiam a napriek nedo-
statku kňazov sľubne rozvíja a s nádejou v 
Božiu pomoc hľadí do budúcnosti.

prof. Anton tyrol

Biblisti opäť v Rige
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zo zahraničia

Profesor Anton tyrol s biskupom Mons. Viktorsom Stulpinsom.
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Z toho KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, ktoré KU získala 
na stavebné práce z Ministerstva školstva  
(bez EÚ fondov) v rokoch 2000 - 2014
Kapitálové prostriedky prideľuje minister školstva podľa 

vlastného rozhodnutia, prvýkrát sa tak stalo v roku 2002. 

Pridelená dotácia je na základe dotačných zmlúv. 

Rok/názov stavby, aktivity/suma (v EUR):

2013 - UaSZ KU, rekonštrukcia budovy ŠD "C" (200 000 €)

2012 - UaSZ KU, rekonštrukcia budovy ŠD "C" (200 000 €)

2011 - UaSZ KU, rekonštrukcia budovy ŠD "C" (200 000 €)

2010 - PF KU, vybudovanie učebňového traktu PF KU v Levoči 

(716 989 €)

2010 - PF KU, príspevok na prvotné vybavenie a na zariadenie 

stavby "Vybudovanie učebňového traktu PF KU v Levoči" 

(18 625 €)

2009 - UK KU, kúpa pozemkov pre výstavbu UK KU (273 620 €)  

2009 - PF KU, vybudovanie učebňového traktu PF KU v Levoči 

(1 327 757 €)

2008 - UK KU, kúpa budovy a pozemkov na Žilinskej ceste (156 

011 €)

2007 - PF KU, vybudovanie učebňového traktu v Levoči (995 

818 €)

2006 - rektorát KU, veľkokapacitná učebňa v Poprade (660 

559 €)

2005 - FZ KU, kúpa budovy od SPU Nitra v KE, v roku 2009 

preklasifikované na rekonštrukciu budovy na PF KU, reálne 

rekonštrukcia FZ KU (398 327 €)

2005 - UK KU, kúpa "modrej budovy" na Žilinskej ceste (165 970 €)

2005 - rektorát KU, dostavba podkrovia rektorátu KU 

(265 551 €)

2005 - UaSZ KU, nákup budovy na Žilinskej ceste  v 

Ružomberku, blok D od Mesta Ružomberok (132 775 €)

2005 - FF KU, prístavba a prestavba učebňového traktu FF KU 

(576 014 €)

2005 - UaSZ KU, rekonštrukcia internátnej časti budovy C (59 

749 €)

2005 - TF KU, Aula TF KU (331 939 €)

2005 - TF KU, Aula TF KU (295 426 €)

2004 - rektorát KU, prestavba rektorátu KU (165 970 €)

2004 - FF KU, nákup budovy SOU pre FF KU (630 684 €)

2004 - TF KU, prestavba auly TF KU (33 194 €)

2004 - UaSZ KU, rekonštrukcia časti bloku "C" (33 194 €)

2003 - rektorát KU, rekonštrukcia Auly Jána Pavla II. (149 373 €)

2003 - rektorát KU, nákup budovy rektorátu KU (91 250 €)

2003 - rektorát KU, prestavba rektorátu KU (406 659 €)

Z toho EURÓPSKE FINANČNÉ ZDROJE, ktoré KU získala 
na stavebné práce v rokoch 2009 - 2014 
Reálne čerpanie zazmluvnených EÚ zdrojov začalo  

v roku 2009.

Rok/názov stavby, aktivity/suma (v EUR):

2014 - UK KU, projekt 5.1.04, Dostavba a vybavenie budovy UK 

KU (ITMS 26250120051) (897 305,19 €)

2013 - UK KU, projekt 5.1.03, Rozvoj informatizácie vzdelávania 

a vzdelávacej infraštruktúry KU (ITMS 26250120035) (1 579 

111,20 €)

2013 - UK KU, projekt 5.1.04, Dostavba a vybavenie budovy UK 

KU (ITMS 26250120051) (970 325,19 €)

2011 - PF KU, stavebné práce v Levoči, projekt 5.1.01, 

Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj 

výučbovej základne KU (ITMS 26250120011) (232 465,07 €)

2011 - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického 

laboratória, projekt 5.1.02, Rozvoj vzdelávania na KU pomocou 

zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry (ITMS 

26250120024) (29 414,83 €)

2011 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža, projekt 5.1.02, Rozvoj 

vzdelávania na KU pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej 

a ubytovacej infraštruktúry (ITMS 26250120024) (77 975,83 €)

2010 - PF KU, stavebné práce v Levoči, projekt 5.1.01, 

Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj 

výučbovej základne KU (ITMS 26250120011) (3 375 314,51 €)

2010 - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického 

laboratória, projekt 5.1.02, Rozvoj vzdelávania na KU pomocou 

zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry (ITMS 

26250120024) (48 773,09 €)

2010 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža, projekt 5.1.02, Rozvoj 

vzdelávania na KU pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a 

ubytovacej infraštruktúry (ITMS 26250120024) (111 091,80 €)

2009 - PF KU, stavebné práce v Levoči, projekt 5.1.01, 

Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj 

výučbovej základne KU (ITMS 26250120011) (61 980,04 €)

2009 - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického laboratória, 

projekt 5.1.02 (113 137,64 €)

2009 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža, projekt 5.1.02, Rozvoj 

vzdelávania na KU pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a 

ubytovacej infraštruktúry (ITMS 26250120024) (694.010,48 €)

iNveStiČNé NÁKlADY UNiveRzitY  
v ROKOcH 2000 AŽ 2014 (v eUR)

Z toho VLASTNÉ ZDROJE, ktoré KU investovala  
do stavebných prác v rokoch 2000 - 2014
Reálne čerpanie vlastných zdrojov (nie výška vytvorených 

a získaných vlastných zdrojov).

Rok/názov stavby, aktivity/suma (v EUR):

2013 - UK KU, výstavba UK KU (736 222,74 €)

2013 - PF KU, Levoča (772,99 €) 

2013 - PF KU, Hrabovská cesta (2 682,00 €)

2013 - UaSZ, blok C (2 383,84 €)

2012 - UK KU, výstavba UK KU (935 182,26 €), z toho 500 000 € 

pôžička z TF KU 

2012 - PF KU, Levoča (2 131,00 €)

2012 - PF KU, Hrabovská cesta (13 132,85 €)

2012 - UaSZ KU, blok C (175,00 €)

2011 - UK KU, výstavba UK KU (702 410,43 €)

2011 - Poradenské centrum KU (461,18 €)

2011 - rektorát KU, chemicko-biologické laboratórium (5 895,82 €)

2011 - PF KU, rekonštrukcia budovy na Hrabovskej ceste (309 

002,31 €) 

2011 - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického 

laboratória(1 548,15 €)

2011 - PF KU, Levoča (20 564,24 €)

2011 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža, projekt 5.1.02, Rozvoj 

vzdelávania na KU pomocou zlepšenia IKT, laboratórnej a 

ubytovacej infraštruktúry (ITMS 26250120024)  (28 115,68 €)

2011 - UaSZ KU, rekonštrukcia blok "C" (196,97 €)

2010 - UK KU, výstavba UK KU (375.921,76 €)

2010 - rektorát KU, Hrabovská cesta – brána a oplotenie 

(5 589,43 €)

2010 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža  (33 894,34 €)

2010 - UaSZ KU, rekonštrukcia bloku "C" (8 401,20 €)

2010 - FZ KU, rekonštrukcia budovy FZ KU (58 004,49 €)

2010 - FF KU, pozemok (2 700,00 €)

2010 - PF KU, pozemok (15 000,00 €)

2010 - PF KU, rekonštrukcia v Levoči (456 191,00 €)

2010 - PF KU, rekonštrukcia na Hrabovskej ceste (757 399,33 €) 

2010 - - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického laboratória 

(14 101,12 €)

2009 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža (79 902,06 €)

2009 - FZ KU, rekonštrukcia budovy FZ  KU(725 831,07 €)

2009 - TF KU, rekonštrukcia budovy na Kostolianskej ulici 

(23 286 €)

2009 - PF KU, rekonštrukcia chemicko-biologického laboratória (5 

531,18 €)

2009 - PF KU, rekonštrukcia v Levoči (17 452,50 €)

2009 - PF KU, rekonštrukcia na Hrabovskej ceste (6 574,14 €)

2009 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (1 896 €)
2009 - FF KU, prístavba  FF KU (424 010,13 €)

2009 - FF KU, rekonštrukcia bloku „F“ (10 591,00 €)

2009 - FF KU, práce a dod. HSV a PSV (71 263,43 €)

2009 - FF KU, realizácia int. psycholaboratória FF KU (23 831,59 €)

2009 - UK KU, výstavba UK KU (106 371,62 €)

2009 - rektorát KU, stavebné práce a dodávka výťahu (57 394,43 €)

2009 - rektorát KU, pozemok pre UK KU, p. Bačkor, p. Ballová 

(4 488,64 €)

2008 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža  (500,99 €)

2008 - PF KU, rekonštrukcia v Levoči (3 507,36 €)

2008 - PF KU, rekonštrukcia budovy v Poprade, WC pre imobilných 

(2 906,43 €)

2008 - PF KU, dodávka a montáž klimatizácie (4 739,00 €)

2008 - rektorát KU, rekonštrukcia budovy rektorátu KU (8 367,33 €)

2007 - FF KU, výroba dvojkrídlovej brány (1 499,60 €)

2007 - PF KU, rekonštrukcia v Levoči (128 951,64 €)

2007 - PF KU, rekonštrukcia "modrej budovy" na Hrabovskej ceste 

(6 308,06 €) 

2007 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (3 399 €)

2006 - rektorát KU, rekonštrukcia podkrovia na rektoráte (5 152 €)

2006 - PF KU, rekonštrukcia budovy kasárne v Levoči (37 372ȩ)

2006 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (5 912 €)

2006 - FF KU, rekonštrukcia bloku "F" pre FF KU (37 856 €)

2005 - rektorát KU, rekonštrukcia rektorátu KU (64 160 €)

2005 - PF KU, rekonštrukcia budovy „Texicom“  (32 730 €)

2005 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (345 527 €)

2005 - FF KU, prestavba DOŠ (277 759 €)

2005 - FF KU, rekonštrukcia budovy "Mladá generácia" (8 100 €)

2005 - FF KU, prestavba auly (14 633 €)

2005 - UaSZ KU, rekonštrukcia budovy, blok "C" (8 230 €)

2005 - UaSZ KU, rekonštrukcia ŠD Ruža (3 696 €)

2004 - rektorát KU, rekonštrukcia rektorátu KU (65 430 €)

2004 - rektorát KU, prestavba Auly JP II. (7 042 €)

2004 - UaSZ, plynofikácia jedálne (4 971 €)

2004 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (88 219 €)

2004 - PF KU, prestavba budovy v Poprade (42 805 €)

2004 - PF KU, nákup budovy „Texicom“ (165 970 €)

2003 - PF KU, prestavba budovy kláštoraa SJ  (29 783 €)

2003 - PF KU, rekonštrukcia budovy v Poprade (46 220 €)

2003 - rektorát KU, prestavba auly (323 341 €)

2003 - rektorát KU, rekonštrukcia rektorátu KU (2.051 €)

2002 - PF KU, prestavba budovy kláštora SJ (202 947 €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 03/2014

SPOLU 2000 - 2014Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda (SDK) od 16. 10. 2002 do 4. 7. 2006 Robert Fico (Smer SD) od 4. 7. 2006 do 8. 7.2010 Iveta Radičová (SDK) od 8.7.2010 do 3.4.2012 Robert Fico (Smer SD) od 4. 4. 2012

Minister školstva SR Martin Fronc (KDH) od 16. 10. 2002 do 8. 2. 2006 Lászlo Szigeti (SMK)                                
2/2006 - 7/2006 Ján Mikolaj (SNS) od 4. 7. 2006 do 8. 7. 2010 Eugen Jurzyca (SDK) od 8.7.2010 do 3.4.2012 Dušan Čaplovič (Smer SD) od 4.4.2012

Rektor KU prof. Jozef Ďurček (11/2001-30.6.2004) prof. Boris Banáry (1.7.2004-30.6.2008) prof. tadeusz Zasepa (1.7.2008 -

Finančné zdroje získané pre súčasť KU KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné KV EU vlastné

Filozofická fakulta KU 630 684 576 014 300 492 37 856 1 500 529 696 2 700 1 206 698 0 872 244

Pedagogická fakulta KU 202 947 76 003 296 994 378 257 43 284 995 818 138 659 11 153 1 327 757 175 118 31 454 735 614 3 424 088 1 242 691 261 880 331 115 15 264 3 455 3 059 189 3 861 085 2 771 276

teologická fakulta KU 33 194 627 365 23 286 660 559 0 23 286

Fakulta zdravotníctva KU 398 327 725 831 58 004 398 327 0 783 836

Ubytovacie a strav. zar. KU 33 194 4 971 192 524 11 926 501 694 010 79 902 111 092 42 296 200 000 77 976 28 313 200 000 175 200 000 2 384 825 718 883 078 170 468

Univerzitná knižnica KU 165 970 156 011 273 620 110 861 375 922 702 410 935 182 2 549 436 736 223 897 305 52 287 595 601 3 446 742 2 912 885

Rektorát KU 647 282 325 392 165 970 72 472 265 551 64 160 660 559 5 152 8 367 57 394 5 589 6 357 1 739 362 0 544 883

SPOLU KU 0 0 202 947 647 282 0 401 395 863 042 0 374 437 2 225 751 0 754 835 660 559 0 86 292 995 818 0 140 159 156 011 0 20 021 1 601 377 869 128 1 558 424 735 614 3 535 179 1 727 202 200 000 339 856 1 068 195 200 000 0 950 621 200 000 2 549 436 742 062 0 897 305 52 287 8 485 454 8 190 905 8 078 877

202 947 1 048 677 1 237 479 2 980 586 746 851 1 135 977 176 032 4 028 929 5 997 995 1 608 051 1 150 621 3 491 498 949 592

24 755 236

2 489 103 5 039 445 17 226 687

Spracovanie do 03 /2014.
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2008

prof. Franciszek Piontek
udelený 16. septembra 2008
Expert Komisie Snemu pre ochranu ži-
votného prostredia a lesníctva. V rokoch 
1993-1995 člen Ekologickej rady pri pre-
zidentovi Poľskej republiky. Člen a za-
kladateľ Európskeho združenia ekonó-
mov životného prostredia a prírodných 
zásob oddelenia Poľska (súčasné Poľské 
združenie ekonómov životného prostre-
dia a prírodných zásob). 
Od júla 2001 pracoval na Technicko-hu-
manistickej akadémii v Bielsko-Bialej, 
v rokoch 2000-2008 pôsobil na Vysokej 
škole ekonómie a administratívy v Byto-
mi a od roku 2005 na Vysokej škole pod-
nikania v Gliviciach. 
Profesor Francizsek Piontek aktívne spo-
lupracuje s desiatkou významných uni-
verzít v Poľskej republike a na Sloven-
sku.

2009

J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec
udelený 21. januára 2009
Emeritný biskup Nitrianskej diecézy. Vý-
znamná osobnosť cirkevného zápasu s 
komunistickou totalitou. Autor mno-
hých kníh a odborných publikácií. Pri-
jal ocenenia troch amerických univer-
zít: Notre Dame v Indiane, Sacred Heart 
v Connecticute a Katolíckej univerzity 
vo Washingtone. Držiteľ štátneho vyzna-
menania Radu Andreja Hlinku I. triedy a 
vyznamenania Francúzskej republiky. 

J. E. Dominik Hrušovský
udelený 30. septembra 2009
Apoštolský nuncius a emeritný arcibis-
kup. V rokoch 1962-1966 pôsobil ako 
člen slovenskej Katolíckej misie v Parí-

ži. Od roku 1966 pracoval v Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde 
bol po náhlej smrti Mons. Nahálku, jeho 
prvého riaditeľa, 1. marca 1973 vymeno-
vaný za jeho rektora a prebral aj úlohu 
delegáta pre duchovnú správu Slovákov 
zahraničí. Osobnosť Mons. Dominika 
Hrušovského a jeho celoživotný zápas za 
slobodu katolíckej cirkvi, ako aj za prá-
va Slovákov, ho radí medzi tie osobnos-
ti, ktoré sa najvýznamnejšou mierou za-
slúžili o výrazne kultúrne, cirkevné a ná-
rodne povznesenie slovenského národa.

prof. PhDr. Július Pašteka
udelený 30. septembra 2009
V roku 1950, po získaní doktorátu filo-
zofie (na základe dizertácie o teórii este-
tickej výchovy), nastúpil ako romanista 
do Literárnovedného ústavu Slovenskej 
akadémie vied. V roku 1951 ho z akadé-
mie prepustili a tak až do roku 1962 pra-
coval ako vedúci redaktor v Slovenskom 
vydavateľstve krásnej literatúry (neskôr 
Tatran).
V roku 1963 sa vrátil do SAV, najprv do 
Kabinetu orientalistiky SAV, neskoršie 
v rokoch 1963-1972 bol pracovníkom 
Ústavu slovenskej literatúry SAV, odde-
lenia divadla a filmu, v rokoch 1973-
1989 samostatným vedeckým pracovní-

ČeStNé DOKtORÁtY 
pRe OSOBNOSti

kom Umenovedného ústavu SAV, sekcie 
divadla a filmu. Od roku 1990 až do od-
chodu do dôchodku (1995) pracoval ako 
vedúci vedecký pracovník Kabinetu di-
vadla a filmu SAV, kde bol až do roku 
2008 aj členom Vedeckej rady.

prof. Michael Novak
udelený 14. októbra 2009
Pôsobil ako Teaching Fellow na  Har-
vardskej univerzite, v rokoch 1965-1968 
pracoval ako Assistant Professor of Hu-
manities na Stanfordskej univerzite, kde 
bol vyhlásený študentami za najvplyv-
nejšieho pedagóga. Pôsobí  na na vý-
znamnom American Enterprise Institute 
vo Washingtone, DC.
Michael Novak zastával rôzne význam-
né politické funkcie, bol napríklad veľ-
vyslancom americkej delegácie pri ľud-
skoprávnej komisii Spojených národov v 
Ženeve alebo šéfom americkej delegácie 
na Konferencii o bezpečnosti a spoluprá-
ci v Európe. Podieľal sa na riadení Rádia 
Slobodná Európa. 
Autor významných publikácií, filozof, 
teológ.

2010

J. Em. Tomáš kardinál Špidlík, SJ
(in memoriam)
udelený 30. apríla 2010
Kňaz, jezuita a kardinál. Odborník na 
spiritualitu kresťanského východu. Spo-
lupracoval s Vatikánskym rozhlasom. 
Vyučoval východnú a patristickú teo-
lógiu v Ríme na Pápežskom orientál-
nom inštitúte, na Pápežskej gregorián-
skej univerzite, na karmelitánskom in-
štitúte Terezianum a hosťoval na mno-

hých európskych i svetových univerzi-
tách, okrem iného v St. Paul v Spojených 
štátoch, v Indii a v Kinshase (Zair). V 
roku 1961 získal hodnosť profesora. Bol 
špirituálom v rímskom Pápežskom kolé-
giu sv. Jána Nepomuckého (Nepomuce-
num). 
V marci 1995 viedol duchovné cvičenia 
(exercície) pápeža Jána Pavla II. a rím-
skej kúrie. Kardinálske kolégium ho vy-
bralo, aby 18. apríla 2005 v Sixtínskej 
kaplnke predniesol posledný prejav ku 
konkláve pred voľbou pápeža, v ktorej 
bol nakoniec zvolený Benedikt XVI. Prvú 
exhortáciu predniesol Raniero Cantala-
messa. Zomrel v roku 2010.

2011

J. Em. Joachim kardinál Meisner
udelený 28. septembra 2011 
Arcibiskup Kolína nad Rýnom, význam-
ný člen nemeckej biskupskej konferen-
cie. Člen viacerých vatikánskych kon-
gregácií: pre biskupov, pre Boží kult a 
vysluhovanie sviatostí, pre klérus, čle-
nom Pápežskej rady pre legislatívne tex-
ty, členom Prefektúry pre hospodárske 
záležitosti Svätej Stolice, členom Rady 
kardinálov pre štúdium organizačných 
a hospodárskych otázok Apoštolského 
Stolca, členom Najvyššieho výboru Pá-
pežských misijných diel. 
Kardinál Joachim Meisner bol ocenený 
početnými čestnými doktorátmi, titulmi 
čestný senátor a čestný občan a je nosi-
teľom Veľkého rádu za zásluhy o Spolko-
vú republiku Nemecko s hviezdou a stu-
hou.

2013

J. Em. Zenon kardinál Grocholewski
udelený 25. septembra 2013 
Po základných teologických štúdiách v 
Poznani prijal v roku 1963 kňazskú vy-
sviacku. Na Pápežskej Gregorovej uni-
verzite v Ríme získal v roku 1972 dokto-
rát z kánonického práva. Biskupskú vy-
sviacku prijal v roku 1983 a v tom istom 
roku pracoval v komisii analyzujúcej 
nový Kódex kanonického práva. Viac ro-
kov pracoval v Ríme na Najvyššom tribu-
nále Apoštolskej signatúry. V roku 1999 
ho pápež Ján Pavol II. menoval za pre-
fekta Kongregácie pre katolícku výchovu 
a v roku 2001 ho kreoval na kardinála.
Čestný doktorát bol kardinálovi Grocho-
lewskému udelený v deň otvorenia novej 
univerzitnej knižnice, ktorú on modlit-
bou požehnal a posvätil.

(md), snímky: archív KU a internet

Titulom doctor honoris causa môže byť ocenená medzinárodne uznávaná 
osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a šírenie kresťanských 
ideálov majú medzinárodný význam. Ale môže byť tiež ocenená osobnosť, 
ktorá sa zaslúžila o rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Od nástupu prof. Tadeusza Zasępu do funkcie boli ocenení významní 
kardináli a biskupi, ale i svetoznámy filozof a teológ či ekonóm.
Ponúkame ich stručný prehľad.

Držitelia čestného titulu 
Doctor honoris causa KU 
od roku 2000 do roku 2007

prof. Dr.  Ladislav Hanus
(in memoriam)
udelený 25. mája 2005

MUDr. Anton Neuwirth
(in memoriam)
udelený 25. mája 2005

J. Em. Jozef kardinál Tomko
udelený 26. apríla 2006
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čovanie pravdy oboma cestami, vznášať sa k 
pravde oboma krídlami.

Katolícka univerzita nosí honosné meno. V 
samom názve sa naznačujú dve vlastnosti a 
podstatné znaky: má to byť ozajstná univer-
zita a pri tom katolícka univerzita. Má za-
ručiť kvalitné vysokoškolské vzdelanie, kto-
ré prevyšuje stredoškolskú úroveň. Má sa to 
ukázať na kvalite profesorov aj poslucháčov. 
Ani univerzita, ani poslucháči nič nezískajú 
znižovaním úrovne. Úloha profesora si vy-
žaduje primerané vedecké znalosti a osob-
né nasadenie, ktoré neprestáva čestne získa-
ným menovaním. Študenti si musia zaslúžiť 
dobré výsledky a tituly učením. Magna char-
ta európskych univerzít z roku 1988 opisu-
je univerzitu ako akademické spoločenstvo, 
ktoré prísnou a kritickou metódou prispie-
va k ochrane a podpore ľudskej dôstojnos-
ti a kultúrneho dedičstva výskumom, vyučo-
vaním a rôznymi službami na úžitok miest-
nych, národných a medzinárodných spo-
ločenstiev. Pre plnenie svojich úloh vo vý-
skume má univerzita ako inštitúcia urči-
tú autonómiu. Nemá byť nútená slúžiť poli-
tickej a ekonomickej moci, ale pravde a vše-
obecnému dobru. Aj akademická sloboda sa 
rozumie ako možnosť hľadať vlastnými ve-
deckými metódami pravdu s rešpektom pre 
iných.

Katolícky charakter univerzity si okrem toho 
vyžaduje niektoré podstatné znaky. Doku-
ment Ex corde Ecclesiae spomína niektoré. 
Je to: „1° kresťanská orientácia nielen jed-
notlivých členov, ale celého univerzitného 
spoločenstva; 2° trvalé uvažovanie vo svet-
le katolíckej viery o stále rastúcom pokla-
de ľudského poznania, ku ktorému sa snaží 

prispieť vlastnými štúdiami, 3° vernosť kres-
ťanskému posolstvu ako ho predkladá Cir-
kev, 4° inštitucionálna povinnosť slúžiť Bo-
žiemu ľudu a ľudskej rodine na ich ceste k 
transcendentálnemu cieľu, ktorý dáva živo-
tu zmysel“. Jednou z hlavných úloh veľkého 
kancelára je zaručiť tento katolícky charak-
ter univerzity.

Katolícka univerzita má svoje veľké poslanie 
v spoločnosti. Má sa snažiť o dialóg medzi 
vierou a rozumom a zdôrazniť etickú zod-
povednosť vedy a technológie. Sú to veľké 
úlohy, dôležité pre celú spoločnosť. Moder-
ný človek si ľahko namýšľa, že všetko, čo je 
schopný vytvoriť, je okamžite dovolené. Ján 
Pavol II. v historickom prejave pre zhromaž-
denie UNESCO, orgán Spojených národov 
pre kultúru a vzdelanie, upozornil: „Musí-
me byť presvedčení o prednosti etiky pred 
technikou, o prvenstve človeka pre vecou, 
o prevahe ducha nad matériou. Veci člove-
ka sa pohnú dopredu len vtedy, ak sa veda 
spojí so svedomím“ (2. júna 1980). Preto vý-
skumná činnosť katolíckej univerzity musí 
zahrňovať závažné problémy našej doby, 
ako sú: ľudský život od počatia až po priro-
dzený koniec, biogenetika, rodina, sociálna 
spravodlivosť a korupcia, miesto nábožen-
stva vo verejnom živote, laickosť a právomoc 
štátu a jeho postoj k náboženstvám a k eti-
ke, otázka mieru a terorizmu, ochrana príro-
dy a podobne. Nikto nemôže poprieť dôleži-
tosť týchto problémov. Pri ich riešení má ka-
tolícka univerzita cez svoje príslušné fakulty 
a miesta veľa čo povedať.

Kresťanská orientácia univerzity sa má uká-
zať na celkovej orientácii univerzitného spo-
ločenstva, čiže na atmosfére, ktorá panuje v 

inštitúcii, ale aj na mravnej výške jednotli-
vých členov, učiteľov a študentov. Práve uni-
verzitným študentom na svete povedal pá-
pež František dňa 30. novembra 2013, (teda 
pred dvoma mesiacmi) tieto rozvážne slová:

Boh svoje dielo, ktoré v nás začal, privedie k 
zavŕšeniu. „Toto nám dáva istotu a veľkú dô-
veru: dôveru, ktorá sa opiera o Boha a vyža-
duje si našu aktívnu a odvážnu spoluprácu, 
zoči-voči výzvam súčasnosti. Vy viete, dra-
hí univerzitní študenti, že nemožno žiť bez 
toho, aby sme si všímali výzvy, bez toho, aby 
sme na ne odpovedali. Ten, kto ich nesleduje 
a na ne neodpovedá, nežije. Vaša vôľa a vaše 
schopnosti, spojené s mocou Ducha Sväté-
ho, ktorý prebýva v každom z vás odo dňa 
vášho krstu, vám umožňujú byť nie divák-
mi, ale protagonistami udalostí súčasnosti. 
Prosím vás, nesledujte život z balkóna! Za-
pájajte sa tam, kde sú výzvy, ktoré si žiada-
jú vašu pomoc pri udržiavaní života, pri roz-
voji, pri zápase o ľudskú dôstojnosť, zápase 
s chudobou, v boji o hodnoty a v mnohých 
zápasoch, v ktorých sa denne ocitáme. Exis-
tuje mnoho výziev, ktorým ste vy, študenti 
univerzít, pozývaní čeliť s vnútornou istotou 
a evanjeliovou odvahou. Sociálno-kultúr-
ny kontext, v ktorom sa nachádzate, je nie-
kedy zaťažený priemernosťou a nudou. Ne-
treba sa zmierovať s jednotvárnosťou každo-
denného života, ale rozvíjať rozsiahle plány, 
prekračovať bežný rámec: nedajte si ukrad-
núť vaše mladistvé nadšenie!“

Jozef kardinál tomko,
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov 

(red.)

Katolícka univerzita v Ružomberku, 
v mene svojho rektora prof. Tadeusza Za-
sępu, vyzýva k modlitbám za mier a pokoj 
na Ukrajine.

Uvádza to v kondolečnom liste adre-
sovanom rektorovi Ukrajinskej katolíc-
kej univerzity Fr. Bohdanovi Prachovi. 
"So zármutkom v srdci, no zároveň v du-
chu kresťanskej nádeje, som prijal sprá-
vu o úmrtí Bohdana Solchanyka, ktorý 
zahynul pri nepokojoch na Námestí ne-
závislosti v Kyjeve. Dovoľte mi, aby som 
Vám v mene svojom, v mene vedenia Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj v 
mene všetkých jej pedagógov, zamestnan-

cov a študentov vyjadril našu úprimnú sú-
strasť a spoluúčasť vo Vašom zármutku. 
Domov, k nebeskému Otcovi, odchádza 
zanietený vysokoškolský pedagóg. Nech 
mu Zmŕtvychvstalý daruje svoj večný po-
koj a jeho duša spočinie v Božej sláve!

Vaša Magnificencia, prijmite ešte raz uis-
tenie o našej duchovnej blízkosti počas 
týchto – pre Ukrajinu zvlášť nepokojných 
– časoch. Modlíme sa za mier a pokoj pre 
ukrajinský ľud," píše rektor KU.

(red.)

výzva k modlitbám za mier 
a pokoj na Ukrajine

Na svete jestvuje viac stoviek katolíckych 
univerzít, pre ktoré má Katolícka cirkev aj 
ústredný úrad pri Svätej stolici. V samom 
Ríme je niekoľko takých univerzít, niekto-
ré nesú aj titul „pápežská“. Na Slovensku je 
len jedna Katolícka univerzita, ktorú zria-
dili slovenskí biskupi roku 2000, so sídlom 
v Ružomberku. Tieto univerzity majú svoje 
pravidlá a štatút, podliehajú však aj štátnym 
zákonom. Môžu mať rôzne fakulty, ktoré 
môžu sídliť aj v iných mestách. Takú univer-
zitu riadi rektor a akademický senát, zvlášt-
ne postavenie má veľký kancelár, ktorým je 
jeden z biskupov. Ten má dohliadať predo-
všetkým na vernosť univerzity nielen uče-

niu viery a mravov, ale aj na celkové naozaj 
katolícke ovzdušie, o ktoré musia všetci zá-
ujemci dbať. Aj akademická sloboda sa musí 
riadiť nejakými pravidlami. Náš veľký pria-
teľ pápež Ján Pavol II. mal veľmi na srdci 
katolícke univerzity a vydal pre ne dňa 15. 
augusta 1990 smernice v apoštolskej kon-
štitúcii Ex corde Ecclesiae; je to titul, ktorý 
už sám osebe veľa hovorí: „Zo srdca Cirkvi“, 
pre Cirkev je to záležitosť srdca!
Poslaním katolíckej univerzity má byť služ-
ba pravde. Podľa Jána Pavla II. ona „sa vy-
značuje slobodným hľadaním celej prav-
dy o svete, o človeku, o Bohu“ (ECE, č. 4). 
Pri hľadaní a skúmaní pravdy slúži dvoji-

tá cesta, ktorú veľký pápež vyznačil v úvod-
ných slovách encykliky s nadpisom „Viera 
a rozum“ (Fides et ratio):„Viera a rozum sú 
dve krídla, ktorými sa ľudský duch povzná-
ša ku kontemplácii o pravde“. Medzi vie-
rou a rozumom nemôže byť rozpor. Zdôraz-
nil to aj Druhý vatikánsky koncil, keď vy-
hlásil: „Ak metodický výskum v akomkoľ-
vek vednom odbore postupuje naozaj vedec-
ky a v súlade s morálnymi normami, nikdy 
nebude v skutočnom rozpore s vierou, lebo 
svetské skutočnosti i skutočnosti viery majú 
svoj pôvod v tom istom Bohu“ (Gaudium et 
spes, 36). Katolícka univerzita má poskyt-
núť priestor na harmonické hľadanie a vyu-
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Nedeľu Katolíckej univerzity
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Posledná januárová nedeľa v tomto roku bola už tradične 
vo všetkých farnostiach venovaná Katolíckej univerzite 
v Ružomberku. Veriaci v kostoloch sa mohli spojiť v modlitbách 
za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Pri tejto 
príležitosti sa prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu prihovoril 
poslucháčom aj J. Em. Jozef kardinál Tomko, Dr. h. c. KU,  
ktorý sa vo svojom príhovore zameral na poslanie katolíckej 
univerzity v dnešnom svete.

Ilu
st

ra
čn

é 
fo

to
 : 

M
ar

tin
 B

uz
na

/f
ot

o.
ku

.s
k



24 KURIÉR • 1 • 2014 KURIÉR • 1 • 2014 25

Katolícka univerzita v Ružomberku získa z 
prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpoč-
tu takmer dva a pol milióna eur, ktoré budú po-
užité na rekonštrukciu študentského internátu 
„C“ a vybudovanie digitalizačného pracoviska. 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku koncom januára podpísal rektor Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz 
Zasępa, PhD. 

Univerzita bola úspešná v získaní projektu Zlep-
šovanie infraštruktúry na KU v Ružomber-
ku ako investícia do lepšej kvality vzdelávania 
(ITMS kód projektu: 26250120061), ktorý sa 
začína realizovať v prvom štvrťroku 2014 a po-
trvá do tretieho štvrťroku 2015. Projekt sa rea-
lizuje v operačnom programe Výskum a vývoj a 
je spolufinancovaný Európskym fondom regi-
onálneho rozvoja v prioritnej osi  5. Infraštruk-
túra vysokých škôl (opatrenie: 5.1. Budovanie 
infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia 
ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu). 

Celkové oprávnené výdavky predstavujú 2 489 
028,86 eur, z toho Agentúra Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu pre štrukturál-
ne fondy EÚ poskytne 2 364 577,42 (95 % vý-
davkov). Katolícka univerzita v Ružomberku z 
vlastných zdrojov použije 124 451,44 eur (5 % 
výdavkov). 

„Úspešné získanie ďalších eurofondov je dôka-
zom kvalitného manažovania našej univerzity 
a potvrdením jej rozvoja, ktorý sa neskončil len 
úspešnou výstavbou univerzitnej knižnice, ale 
pokračuje realizovaním nových ambicióznych 
projektov,“ konštatoval rektor KU prof. Tadeusz 
Zasępa. „Katolícka univerzita v Ružomberku 
teda prechádza nielen skvalitňovaním vzdelá-
vacieho, výskumného a vedeckého procesu, ale 
posilňuje aj svoje technické, materiálne a orga-
nizačné zabezpečenie. Verím, že pre študentov 
a pedagógov KU to bude ďalším signálom, že 
KU kráča správnym smerom,“ doplnil Zasępa. 

Dlho očakávaná rekonštrukcia „Céčka“ 
Tridsať nových izieb. Šesť nových spoločen-
ských priestorov, päť kuchyniek, štyri práčovne. 
A zvýšenie pôvodnej kapacity internátu z 87 na 
146 ubytovaných. To sú čísla, ktoré sa dosiah-
nu ako výstup aktivity Stavebné úpravy ubyto-
vacieho objektu „C“. Jej cieľom nie je len zvýšiť 
kapacitu objektu, ale predovšetkým zlepšiť kva-
litu poskytovania ubytovacích služieb študen-
tom, keďže súčasné najmä spoločné hygienické 

zariadenia sú v nevyhovujúcom stave a nepri-
spôsobené imobilným osobám. 

Súčasťou rekonštrukcie „Céčka“ je aj nadstavba 
objektu, pribudnú sklady, dielne a kancelárie a 
tiež dva nové výťahy. Budova dostane nové roz-
vody elektroinštalácie a novú zdravotechniku a 
vzduchotechniku. Projekt počíta s úsporou pre-
vádzkových nákladov, a to samostatným mera-
ním elektrickej spotreby pre dve ubytovacie jed-
notky, samostatným meraním spotreby vody 
pre jednu ubytovaciu bunku a viacvetvovým vy-
kurovaním. 

Rekonštrukcia a nadstavba bloku „C“ prispe-
je nielen k zvýšenej kvalite študentského života, 
ale tiež priláka nových záujemcov o štúdium, čo 
v konečnom dôsledku pomôže rozvoju regiónu 
s potenciálnym pozitívnym vplyvom na zamest-
nanosť v regióne Ružomberka. 

Digitalizácia európskeho štandardu
Naštartovať rozvoj znalostnej ekonomiky je 
možné iba pomocou  jednoduchého prístupu 
k informáciám, či už v komerčnej alebo akade-
mickej sfére. Primárnym zdrojom inovácií, kto-
ré sú neskôr rozvinuté do nových postupov a 
technológií, má byť práve akademická sféra.

Katolícka univerzita v Ružomberku považu-
je za kľúčové vybudovať digitalizačné pracovis-
ko s dostatočne silnou IKT infraštruktúrou, kto-
ré bude umožňovať okamžitý prístup k rôznym 
digitalizovaným materiálom, ktoré sú v súčas-
nosti nedostupné vzhľadom na ich stav a histo-
rickú hodnotu. 

Výsledkom aktivity, ktorá tiež začína v prvom 
štvrťroku 2014 a končí v treťom štvrťroku 2015, 
bude moderné digitalizačné pracovisko európ-
skeho štandardu, ktoré bude súborom niekoľ-
kých sub-pracovísk, pričom každé z nich bude 
zamerané na inú činnosť:
1. skenovanie kníh, rukopisov a iných typov do-
kumentov
2. kategorizácia a katalogizácia metadát a in-
dexov
3. riadenie spracovania digitalizačného procesu
4. archivácia spracovaného digitálneho obsahu
5. publikácia digitálneho obsahu

Študenti, pedagógovia a pracovníci KU budú 
mať prístup k digitálnemu obsahu prostredníc-
tvom webového portálu s možnosťou vyhľa-
dávania, prezerania a prípadného kopírovania 
častí textov. 

Súčasťou digitalizačného pracoviska bude pro-
fesionálny produkčný skener A3 a rozličné li-
cencie softvérov na skenovanie dokumentov, 
automatizáciu schvaľovania publikačnej čin-
nosti alebo publikáciu a vyhľadávanie digitál-
neho obsahu.

Výrazným efektom vybudovania pracoviska 
pre digitalizáciu bude sprístupnenie vzdeláva-
cích zdrojov nielen študentom a pedagógom, 
ale aj širokej verejnosti, čo zvýši konkurencie-
schopnosť vzdelávania KU v celoslovenskom 
kontexte.

(md)

Univerzita dostane takmer 
2,5 milióna eur na rozvoj 
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Projekt počíta s postupnou digitalizáciou kníh, rukopisov a iných dokumentov.

Investícia do vzdelávania je dôležitou de-
vízou pre budúcnosť našej spoločnosti, a 
preto  je veľmi dôležité aj poslanie a ciele 
Katolíckej univerzity v Ružomberku ako je  
formovanie mysle a srdca: v duchu kato-
líckej morálnej, intelektuálnej a akademic-
kej tradície a poskytovanie univerzitného 
vzdelávania a výchovy a uskutočňovanie 
výskumu pre integrálny rozvoj človeka  a 
dobro celej spoločnosti. 
K tradíciám štúdia na vysokých školách 
neodmysliteľne patrí aj ubytovanie na vy-
sokoškolských internátoch.  Našou snahou  
je  poskytovanie kvalitného ubytovania a s 
tým spojených služieb, zabezpečenie krát-
kodobého ubytovania nielen počas akade-
mického roka, ale aj akademických prázd-
nin,  zabezpečenie stravovania pre študen-
tov a zamestnancov KU, vytváranie priaz-
nivých podmienok pre samostatné štú-
dium a odpočinok ubytovaných študentov.  
Rozvíjanie spoločenského, duchovného, 
kultúrneho a športového vyžitia. Ubytova-
nie a poskytované  služby sú jedným z dô-
ležitých faktorov pri výbere školy. 
V súčasnosti je zabezpečované ubytovanie 
vo vlastných priestoroch a v zmluvných 
zariadeniach.
Ubytovanie pre študentov realizujeme 
osvedčeným spôsobom. Zoznam ubyto-
vaných študentov, rozdelenie na jednot-
livé internáty a pokyny ohľadom platieb 
za ubytovanie sú uverejnené na našej in-
ternetovej stránke. Zoznam pridelené-
ho ubytovania je priebežne aktualizova-
ný podľa prichádzajúcich prihlášok. Ten-
to rok sme v rámci našich možnosti do pri-
hlášky uviedli aj možnosť výberu interná-
tu. (Tab. 1)

Okrem dlhodobého ubytovania v rám-
ci našich kapacitných možností zabezpe-
čujeme aj krátkodobé ubytovanie pre den-
ných aj externých študentov. Počas aka-
demických prázdnin ubytovanie využíva-
me na ubytovanie pre účastníkov Duchov-
ných cvičení pre mladých, stretnutia mla-
dých /R13/,  tábory pre deti, konferencie 
a semináre.

V priebehu rokov 2011 – 2013  došlo k nie-
koľkým investičným akciám, ktoré zvyšujú 
úroveň poskytovaných služieb našich in-
ternátov.

Na Študentskom domove Hrabovská ces-
ta 1/C – 2011 boli realizované sanácie 
jestvujúcich podlahových krytín v komu-
nikačných priestoroch a potom došlo k 
vybrúseniu pôvodných terazzových po-
dláh,  v nasledujúcom roku došlo k výme-
ne okenných otvorov a zatepleniu fasády. 
V roku 2013 prebehla rekonštrukcia kúre-
nia vrátane výmenníkovej stanice. 

Výsledok investičných akcií v roku 2012 
a2013 sa prejavil sa značne prejavil v 
úspore médií. (Tab. 2)

Aj na základe požiadaviek od študentov 
dopĺňame náradia do našich posilňovní, 
vybudovali sme stolnotenisovú miestnosť, 
sprístupnili  sme malú viacúčelovú telo-
cvičňu v ŠD Hrabovská cesta 1/C. 
V ŠD Ruža zakúpením a inštalovaním kva-
litnejšej výpočtovej techniky  sme odstrá-
nili vyskytujúce nedostatky pri pripojení 
na internet.
V roku 2012 bolo dobudované oplotenie  a  
zrealizované terénne úpravy. V roku 2013 
sme sa zapojili do environmentálneho pro-
jektu. Podstatou projektu bola výsadba ze-
lene a vytvorenie oddychovej zóny – list-
natých stromov, kríkov, živých plotov a 
kvetín, najmä ruží, ktoré sú charakteris-
tickým znakom mesta Ružomberok a ŠD 
Ruža. Súčasťou projektu bolo aj vytvore-
nie oddychovej zóny v priestore areálu ŠD 
na východnej strane pozemku – úprava te-

rénu, výsadba trávnatej plochy, zahumu-
sovanie, vytvorenie centrálneho oddycho-
vého priestoru s lavičkami 
 
V rámci skvalitňovania nami poskytova-
ných služieb pravidelne ročne organizuje-
me stretnutia  zástupcov pastoračného a 
poradenského centra s ubytovanými štu-
dentmi. 
Veľmi pozitívne musíme hodnotiť spolu-
prácu s radou ubytovaných na ŠD Hrabov-
ská cesta. Dúfame, že sa nám do tejto spo-
lupráce podarí zapojiť aj študentov ubyto-
vaných u zmluvných partnerov. 
Pracovníci UaSZ v spolupráci s poraden-
ským centrom, pravidelne  absolvujú ko-
munikačné školenia na riešenie náročných 
konfliktných situácii a ich modelové rie-
šenia.

Na základe prieskumov (dotazníkov) sle-
dujeme spokojnosť s ubytovaním, ubyto-
vacími službami a zisťujeme návrhy a ná-
mety od študentov  na zlepšenie kultúry a 
kvality  ubytovania.
Úroveň ubytovania za uplynulé obodrie 
študenti hodnotili podľa ubytovacích za-
riadení. V ubytovacích zariadeniach KU na 
Hrabovskej ceste považovali za nedostatok 
spoločné hygienické zariadenia a  absen-
ciu viacerých kuchyniek.  ŠD Ruža: štu-
dentom vadila vzdialenosť internátu od 
školy, absencia kuchynského riadu v 
kuchynkách, tlačiareň na vrátnici.

internáty: úspora energií, 
kvalitné služby, ziskové 
hospodárenie

zaznamenali sme

Fo
to

: A
rc

hí
v 

Ua
31

SZ
 K

U

Pohľad na Študentský domov blok "C" na archívnej fotografii.
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Naše internáty boli, až na uvedené nedo-
statky, hodnotené pozitívne s porovnaním 
ubytovania u zmluvných partnerov, ale-
bo privátov. Pre zaujímavosť vyskytli sa aj 
špecifické požiadavky ako napríklad ne-
vŕzgajúce postele, absencia korčuliarskej 
dráhy, biliardu, šípok, masáže a  lacnejších 
lístkov do kina. Originálna bola absencia 
priateľa,  neplatenie za stravu a internát,  
alebo požiadavka študentky, čo očakáva v 
budúcnosti: aby priateľ nefrflal. Alebo po-
žiadavka na priváte – viac súkromia.

Naše úsilie a snaha sa výrazne prejavila aj 
na výsledkoch hospodárenia. (Tab. 3)

Počas roka 2012 bol zjednotený stravova-
cí systém pre študentov v Ružomberku za-
vedením elektronického systému a v spo-
lupráci s UIKT sme realizovali a nabíjanie 
ISIC kariet formou bezhotovostného pla-
tobného styku – internetbankingu. Mož-
nosť elektronického nabíjania, ale aj roz-
šírenie sortimentu a druhov jedál  sa pre-
javilo na počtoch odstravovaných študen-
tov.  (Tab. 4)

V začiatku roka 2014 KU v Ružomberku 
získala prostriedky z Európskej únie a štát-
neho rozpočtu, ktoré budú použití na re-
konštrukciu a nadstavbu súčasného ŠD na 
Hrabovskej ceste 1/A.  Cieľom projektu je 
zvýšenie celkovej kapacity ubytovaných 
študentov, ale hlavne zvýšenie kvality na-
šich ubytovacích služieb. Súčasťou projek-
tu je aj ubytovanie imobilných študentov. 

Mgr. Renáta Šrámeková
riaditeľka UaSZ KU

Tab. 1: Počet ubytovaných študentov za uplynulé obdobia

2012/2013 2013/2014

Vlastné ubytovacie zariadenia v Ružomberku 329 290

Ostatné vlastné ubytovacie zariadenia 206 216

Zmluvné ubytovacie zariadenia 819 753

Celkom 1 354 1 259

Tab. 2: Porovnanie nákladov v peňažnom vyjadrení za TUV, vodné, stočné a el. energiu

2011 2012 2013 Spolu

tUV Hrabovská cesta 1/C 43 165 36 656 29 161 108 982

ŠD Ruža 23 504 16 445 15 198 55 147

Vodné, stočné Hrabovská cesta 1/C 5 378 4 840 4 363 14 581

ŠD Ruža 3 698 3 910 4 202 11 810

El. energia Hrabovská cesta 1/C 10 067 6 772 6 885 23 724

ŠD Ruža 11 087 5 917 6 961 23 965

Spolu 96 899 74 540 66 770 238 209

Tab. 3: Porovnanie hospodárenia rokov 2007 – 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výsledok hospodárenia -183 333 -118 517 -104 182 +22 710 +83 023 +85 520 +26 476

CASM FLOW -132 183 -153 475 -216 754 +31 193 +71 674 +149 544 +146 024

Tab. 4: Porovnanie "odstravovaných" študentov (okrem Spišskej Kapituly a Košíc)

2009 2010 2011 2012 2013

Počty študentov 21 874 28 404 52 749 54 084 65 512

Zdroj: UaSZ KU

Katolícka univerzita v číslach

Veková štruktúra všetkých zamestnancov KU

Zamestnanci KU Priemerný vek

VŠ učitelia 47

Odborní zamestnanci 42,4

Administratívni zamestnanci 44

Prevádzkoví zamestnanci 48,7

Priemerný vek za celú KU 46,3

Financovanie podprogramu LLP/ERASMUS

Akademický rok
Mobilita za 

účelom štúdia
Mobilita za 

účelom stáže
Mobilita za 

účelom výučby

Mobilita 
za účelom 
školenia

Organizácia 
mobilít

Príspevok 
MŠVVaŠ

Spolu

2011/2012 99 611 34 500 20 700 6 300 14 850 20 469 196 430

2012/2013 117 037 40 730 27 000 8 500 16 940 22 227 232 434

Zdroj: Výročné správy o KU

Akvizícia knižničného fondu UK KU 2009 — 2012

Akvizícia 2009 2010 2011 2012

Prírastok knižničných jednotiek 11 636 14 973 11 927 13 281

Úbytok knižničných jednotiek 23 1 753 18 309

Celkový stav knižničného fondu 116 643 129 863 128 012 140 897

Vývoj počtu študentov
Vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných na študijné 
programy v prvom stupni štúdia a v spojenom prvom  
a druhom stupni
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Milan Lach SJ, 
pomocný biskup prešovskej 
archieparchie
Každá univerzitná knižnica, a teda aj tá 
na Katolíckej univerzite, je srdcom univer-
zity, kde prebieha štúdium a vedecký vý-
skum študentov a pedagógov. Z tohto dô-
vodu hodnotím výstavbu tejto najmoder-
nejšej univerzitnej knižnice na Slovensku 
veľmi pozitívne, nielen pre ňu samu, ale 
pre cely región stredného Slovenska, ba 
dokonca pre cele Slovensko, pretože sa na-
chádza prakticky v strede Slovenska. Jej 
význam bude už len vzrastať zhromažďo-
vaním a prírastkami nových publikácií, ale 
aj časopisov zo zahraničia a ďalších slu-
žieb modernej univerzitnej knižnice, kto-
ré, ako predpokladám, bude poskytovať 
tak, ako je tomu v zahraničí na renomova-
ných univerzitách.

Marek Šmid, 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Univerzitná knižnica v Ružomberku je 
nádherným dielom po priestorovej i obsa-
hovej stránke. Je celoslovenským pokla-
dom s významom presahujúcim Katolícku 
univerzitu v Ružomberku a gratulujem pá-
novi rektorovi a všetkým, ktorí sa podieľali 
na jej budovaní. Knižnica nie je len infor-
mačným centrom, ale aj ľudským centrom 
univerzity, slovenskej vedy a vzdelávania.

Juraj Blanár, 
predseda Žilinského  
samosprávneho kraja
Nová univerzitná knižnica je srdcom Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku a mies-
tom, kde môžu študenti nielen načerpať 
nové vedomosti, ale zúčastňovať sa aj in-
špiratívnych diskusií. Som rád, že v našom 
kraji vyrástla špičková knižnica spĺňajú-
ca požiadavky modernej doby, s akými sa 
stretávame na zahraničných univerzitách. 
Toto dielo je výsledkom dlhoročného úsi-
lia akademickej obce a efektívneho čerpa-
nia fondov EÚ. Teší ma, že všetci opráv-
není žiadatelia na území nášho kraja, me-
dzi ktoré patria mestá, obce, tretí sektor či 
univerzity, naplno využívajú tieto zdroje 
v prospech rozvoja Žilinského kraja. Zau-
jímavosťou je, že okrem samostatnej kniž-
nice sa v budove nachádza aj nové mediál-
ne centrum, ktoré, pevne verím, pomôže k 
výchove mladých a nádejných žurnalistov.

František Mikloško, 
bývalý poslanec NR SR, disident
Nová univerzitná knižnica v Ružomberku 
má kľúčový význam pre Katolícku univer-
zitu i samotné mesto. Pri diskusiách, kde 
má vzniknúť Katolícka univerzita na Slo-
vensku, zaznievali požiadavky, aby vznik-
la v Trnave alebo v Košiciach. Zvlášť Koši-
ce mali argumenty, ktoré vychádzali z his-
tórie, pretože po vzniku Trnavskej univer-
zity v roku 1635, nasledovala v roku 1660 
jezuitská univerzita v Košiciach. Slovenskí 
biskupi napriek tomu rozhodli, že Katolíc-
ka univerzita na Slovensku vznikne v Ru-
žomberku. Slávu Ružomberku v 20. storo-

čí  netreba nikomu pripomínať, ale rovna-
ko treba povedať, že Ružomberok v čase 
komunizmu stratil svoj pôvodný spolo-
čenský a politický význam. Samozrejme 
od začiatku univerzity bolo počuť disku-
siu, či Katolícka univerzita v Ružomber-
ku zostane iba na provinčnej úrovni, ale-
bo si nájde spôsob, ako sa postupne pre-
pracuje na európsku úroveň. Okrem kon-
taktov, hosťujúcich prednášateľov, výmen-
ných stáží pedagógov a študentov, rôz-
nych konferencií a pod., nová univerzit-
ná knižnica tvorí kľúčový medzník na tejto 
ceste za „európanstvom“. Bez knižnice, s 
jej študijno-spoločenskou  atmosférou, bez 
prístupu k svetovým časopisom a publiká-
ciám treba zabudnúť, aby sa Ružomberok 
stal jedným z duchovných centier Sloven-
ska i siete katolíckych univerzít v Európe. 
V tomto je zásluha rektora Tadeusza Zasę-
pu nezastupiteľná. Týmto sa rektor Zasę-
pa, samozrejme okrem iného,  zapísal tr-
vale do dejín Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku.

Anna Lesňáková,  
dekanka Fakulty zdravotníctva KU
Knižnica je neoddeliteľnou súčasťou aka-
demickej pôdy a jej úloha z hľadiska roz-
voja vedy a vzdelávania je nesmierne dô-
ležitá. Vzhľadom na priestory, v ktorých sa 
nachádzala Univerzitná knižnica Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku, bolo nevy-
hnutné jej zabezpečiť vhodnejšie prostre-
die. Preto veľmi pozitívne hodnotím roz-
hodnutie pána rektora prof. Tadeusza Za-
sępu, PhD., že sa spolu so svojím tímom 
rozhodol postaviť novú budovu UK. Vďa-
ka novým priestorom a vybaveniu UK spĺ-
ňa požiadavky kladené na moderné aka-
demické knižnice. Nová budova knižni-
ce poskytuje priestor na individuálne, ale-
bo skupinové štúdium v moderne vybave-
ných študovniach, priestor pre vzdeláva-

tRi OtÁzKY O KNiŽNici
Ako hodnotíte výstavbu univerzitnej knižnice KU?  
Čo prináša pre univerzitu, pre región a vôbec aký je jej potenciál?  
V čom vidíte jej význam?
Tieto otázky sme položili nielen priateľom a partnerom KU, 
ale aj našim študentom a pedagógom.

cie či spoločenské podujatia, posedenie pri 
káve, či zakúpenie si kníh.
Myslím, že UK KU má v regióne Liptov je-
dinečné postavenie. Knižnica poskytu-
je študentom, pedagógom, zamestnan-
com univerzity, ale aj verejnosti, moder-
né, podnetné prostredie na získavanie in-
formácií. Zároveň vzhľadom na svoju mul-
tifunkčnosť poskytuje aj možnosť oddy-
chu, spoločenského a kultúrneho vyžitia. 
Už v súčasnosti sú priestory novej UK vy-
užívané aj na rôzne podujatia v spoluprá-
ci s mestom Ružomberok, Literárnym klu-
bom ružomberských spisovateľov, či Spol-
kom slovenských spisovateľov. Jej priesto-
ry využívajú umelci z rôznych oblastí na 
prezentovanie svojej tvorby. Nová budova 
UK bude reprezentovať  Katolícku univer-
zitu v Ružomberku, ako aj mesto Ružom-
berok, dlhé roky.

Jiří Dan, 
mimoriadny profesor KU, psychológ
Vybudování univerzitní knihovny je bez-
pochyby významným, dlouho očekávaným 
okamžikem, nepřehlédnutelným mezní-
kem v dějinách Katolické univerzity.  Je 
současná a moderní nejen architektonic-
kým řešením celkového pojetí stavby a in-
teriéru, ale také poskytovanými službami.
Zaměstnanci knihovny, snad výstižnější by 
bylo hovořit o pracovnicích knihovny, slo-
užících  v knihovně si z dosavadních pros-
tor přinesly nejen knižní fond, ale též dob-
rou mysl, laskavost, ochotu pomáhat čte-
nářům při hledání jejich publikace  či ča-
sopisu, při seznamování se s novou kni-
hovní technikou.
Pro vyučující a studující na univerzitě při-
náší nová knihovna výborné podmínky ke 
studiu vědeckých pramenů. Pro obyvatele 
regionu má potenciál být majákem ukaz-
ujícím cestu ke zdrojům idejí nejen odbor-
ných, ale zejména idejí křesťanských nabí-
zejících orientaci v dnešním světě plném 
zmatků, násilí, jednostranného zdůrazňo-
vání technického pokroku, ve světě úzkos-
tí.
Knihovna se již od svého zpřístupnění 
veřejnosti stala na přednáškách a semi-
nářích  místem setkávání  myslitelů, od-
borníků a zájemců v jednotlivých věd-
ních oborech i duchovní praxe. Může být 
místem, kde najdou odpovědi na otáz-
ky i občané regionu, kteří nenavštěvova-
li vysokou školu. Knihovnictví 21. stole-
tí není pomocnou činností na cestě vědec-
kého bádání, ale samostatnou vědní dis-

ciplínou, systematicky získávající a kritic-
ky ověřující své poznatky. Knihovníci ne-
posluhují čtenářům, ale slouží vážně bá-
dajícím a hledajícím jako rovnocenní part-
neři- (To je v češtině taková nuance, rozdíl 
mezi sloužit a posluhovat.) 
Člověk 21. století nechce být přesvědčo-
ván, chce se sám přesvědčit. V dnešní in-
formační společnosti a takzvaném glo-
balizovaném světě jsme všichni vystave-
ni záplavě informací, které se už druhý 
den ukážou jako zbytečné, uspokojují zji-
třenou zvědavost, ale pro orientaci a du-
chovní zrání člověka jsou zcela bezcenné. 
Zakladatelé knihovny Katolické univer-
zity jistě mají aspirace, aby byla zdrojem 
myšlenek trvale platných. Hlavní význam 
knihovny lze tedy vidět v tom, že v dalších 
stoletích umožní poskytovat informace 
„vědecké“, rozšiřovat myšlenku křešťan-
skou, šířit Slovo.

Peter Olexák, 
odborný asistent na katedre histórie
Je celkom príjemné mať blízko dobrú 
knižnicu. Vlastne bez knižnice si nijakú 
univerzitu neviem predstaviť.  Som rád, 
že ju máme, že je tu. Knižnica je znakom 
života univerzity. Pozývam do nej mojich 
hostí tak, ako oni mňa pozývajú do svojich 
univerzitných knižníc, a oni ju identifikujú 
s Katolíckou univerzitou. Budova knižnice 
nie je iba vecou súkromnej univerzitnej 
scény. Lepšiu dominantu si univerzita 
nemohla priať.  Knižnica nie je len sklad 
a strecha pre knihy. Je to vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá má svoj program a ten 
ponúka. No čo je tu mimoriadne vzácne, 
sú študovne. Atmosféra študovne je 
neopakovateľná. Kto to zažil, vie, o čom 
hovorím. Je  jedným z  významových 
pilierov každej knižnice. Okrem toho 
niektoré digitalizované databázy 
domácich a zahraničných knižníc 
možno využívať len v študovni knižnice 
a tieto moderné študovne ich naplno 
sprístupňujú.

Jaroslav Demko, 
docent na katedre biológie a ekológie
Vždy, keď vchádzam do akejkoľvek kniž-
nice, tak mám taký trocha zvláštny po-

cit. Nedá sa to  opísať celkom, ale je to po-
cit bázne, úcty, pokory, ale aj  očakáva-
nia. Knižnicu považujem, za stánok po-
znania a poznávania,  za miesto  uchova-
nia poznatkov, za „genetickú banku ľud-
ského ducha“,   za   pamäť človeka. Pre-
to sa veľmi teším, že  Katolícka univerzita 
v Ružomberku má svoju univerzitnú kniž-
nicu, ktorá bude nielen uchovávať diela 
autorov, ale  ich aj sprístupní ľudom,  a to 
najmä študentom ako žriedlo poznania, 
pravdy, ale aj našej osobnej či kolektívnej 
pamäti. Rád do našej univerzitnej knižni-
ce chodím, lebo sa tam dobre cítim a vždy 
tam nájdem pre mňa niečo nové, niečo za-
ujímavé, múdre, alebo povzbudzujúce. Pre 
toto, ale aj pre mnoho ďalších iných dôvo-
dov verím, že  knižnica bude slúžiť vzdela-
niu, poznaniu a pravde, kde študenti a pe-
dagógovia  nebudú len knihy vyhľadávať a 
ich študovať, ale že knižnica bude aj mies-
tom pre  slobodný, múdry  a k pravde ve-
dúci dialóg. Prajem univerzitnej knižnice 
v Ružomberku, aby sa  stala perlou na ná-
ramku poznania a pravdy o živote, svete, 
ale aj nás samotných. 

Terézia Rončáková, 
docentka na katedre žurnalistiky
Knižnicu hodnotím ako veľké dielo a zdie-
ľam s tými, ktorým sa podarilo, pocit zá-
zraku. Dôkazom toho, že sa darí čosi dob-
ré, bývajú protivenstvá Zlého, ktoré treba 
rozlíšiť a ustáť. Verím, že knižnica prinesie 
svoje ovocie - v kvalite štúdia našich štu-
dentov, v kvalite života a životného pocitu 
celej našej univerzitnej obce, v kultúrnom 
živote mesta aj národa. Dobré diela priná-
šajú ovocie, keď sa napĺňajú dobrou vôľou 
a tvrdou prácou. Obe úlohy sú a budú stá-
le pred nami.

Michal Čakloš, 
doktorand na katedre histórie
Výstavbu novej knižnice hodnotím veľ-
mi pozitívne. Prináša na našu univerzitu 
miesto, kde sa dá študovať, realizovať ve-
decké projekty a to všetko s využitím tej 
najmodernejšej technológie, ale na dru-
hej strane nám ponúka možnosť, 
zmysluplne tráviť voľný čas - plus 
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dať si výbornú kávu v kaviarni. Ide o nao-
zaj krásne a reprezentačné priestory, kto-
ré podľa mňa neodmysliteľne patria k aka-
demickej pôde 21. storočia. Nová knižni-
ca sa určite radí medzi tie „naj“ na Sloven-
sku a obstojí aj v tej najtvrdšej konkuren-
cii. Nová knižnica nás ešte viac priblížila 
k tomu, načo sú študenti zvyknutí na pre-
stížnych zahraničných školách. Veľa mo-
jich priateľov a známych tvrdí, že pri po-
hľade a následnom pobyte v priestoroch 
knižnice majú pocit, že je to práve ono 
miesto, ktoré Ružomberku doposiaľ chý-
balo a dáva mu punc určitej jedinečnosti. 
Mestu aj celému okoliu to určite prinesie 
prestíž, ktorá sa, pevne verím, odrazí na 
kvalite univerzity a jej samotných absol-
ventoch. Knižnica má určite potenciál stať 
sa srdcom školy a v trochu nadnesenom 
zmysle aj celého mesta a okolia. Keďže jej 
význam určí čas - pevne verím, že to školu 
aj mesto posunie vpred a výsledok v podo-
be kvalitnejšieho, komfortnejšieho vzdelá-
vania jej absolventi v konečnom dôsledku 
pretavia ku prospechu samotného mesta a 
širšieho okolia.

Lukáš Macák, 
študent politológie
Výstavbu novej UK KU vníma ako veľmi 
pozitívnu. Našej univerzite chýbala po-
riadna knižnica, ktorá má byť podľa môj-
ho názoru srdcom a pýchou univerzity. 
Som veľmi rád, že sú v nej priestory na 
štúdium, ale aj posedenie pri dobrej káve 
s priateľmi. Pre región je to veľmi strate-
gický bod rozvoja. Zahraničným študen-
tom môžeme propagovať novú knižnicu a 
možno aj to bude jeden z dôvodov prečo 
k nám zavítajú študovať. Potenciál knižni-
ce vidím v hlavne v jej ďalšom raste v ob-
lasti knižničného fondu a vo väčšej náv-
števnosti.

Viktor Mydlo, 
študent ošetrovateľstva
Pre mňa ako študenta, moderátora a hu-
dobníka je veľmi dobré to, že mám prí-
stup ku informáciám prakticky z prvej 
ruky. Viem tu nájsť veľa potrebného k môj-
mu štúdiu a už keď sa pohybujem v kniž-
nici, vždy narazím na niečo, čo ma zaují-

malo, ale nikde inde som sa k tomu nedo-
stal. Väčšinou to končí tak, že tam trávim 
niekoľko hodín čítaním toho, čo ma baví 
a učí zároveň. Univerzite dala naša kniž-
nica hlavne dušu. Máme miesto kde sa 
stretávať, kde rozmýšľať a bádať spoloč-
ne. Máme svoje miesto. Čo sa týka regió-
nu tak stretávam tu ľudí, ktorí by sa sem 
inak nedostali. Množstvo mojich kamará-
tov, ktorí ani nie sú študenti KU a mnohí 
vôbec už nie sú študenti sa tu po uličkách 
"túla" a hľadá si to svoje. Knižnica dala re-
giónu predovšetkým miesto, ktoré ponú-
ka osobný rozvoj, tím čo ho chcú činiť. Po-
tenciál knižnice je skutočne teraz úplne 
neodhalený. Množstvo z nás tu nájde od-
povede, veľa z nás tu nájde ďalšie otázky, 
všetci tu nájdeme študentský domov a bu-
dem trochu romantik, ale verím že veľa z 
nás si tu nájde aj svojich budúcich celoži-
votných partnerov/partnerky. Čo viac mô-
žeme chcieť? Ja som prakticky nikdy do 
knižnice nechodil. Jednak pre to, že ne-
bola v okolí knižnica ktorá by nám ponúk-
la to čo som hľadal, ale aj pre to, že mám 
skôr vzťah k modernejším technológi-
ám spracovania informácií. Naša knižni-
ca spojila klasickú knižnicu s multimediál-
nym centrom a tak pre mňa vytvorila ide-
álne miesto, kde môžem kráčať po ceste 
svojho poznania. Teším sa veľmi a verím, 
že ako Ružomberčan tu strávim ešte veľmi 
dlhé a plodné chvíle behom svojho života. 
Teším sa na to.

Tomáš Belá, 
študent teológie
Osobne vnímam realizáciu tohto veľkého 
diela, našej univerzitnej knižnice, ako veľ-
mi dôležitý moment. Je to udalosť v histó-
rii KU, ktorá sa už nebude opakovať. Sme 
mladou univerzitou a už teraz máme kniž-
nicu, ktorá môže mať v budúcnosti repre-
zentatívne postavenie. Predstavujem si 
to asi tak, že tak sme my doteraz čerpa-
li pramene a literárne zdroje z iných uni-
verzitných a vysokoškolských knižníc, tak 
budú môcť neskôr oni čerpať od nás. Pre 
nás, ktorí študuje tu v Košiciach je menším 
problémom aj vzdialenosť, ale dúfam, že 
čoskoro budem môcť navštíviť univerzitnú 
knižnicu. Myslím si, že pokiaľ KU bude dá-
vať dôraz na knižnicu a nie na iné a mož-
no aj dobré projekty, potom univerzita má 
istú budúcnosť. Veď mnohokrát univerzity 
hodnotíme podľa ich najväčšieho pokladu, 
ktorým je ich vlastná knižnica.

Damiána Franeková, 
študentka žurnalistiky
Pred nami stojí veľké dominantné die-
lo, ktoré si vyžadovalo nápad, odhodlanie 
a trpezlivosť. Samotná stavba je originál-
na, ktorá zvládla všetky možné prekážky 
počas realizácie a dovolím si tvrdiť, že na 
Slovensku zatiaľ nemá konkurenciu, naj-
mä v porovnaní s ostatnými univerzitný-
mi knižnicami.  Aj keď je ešte možno veľa  
úprav, ktoré si budova vyžaduje, je tak ar-
chitektonicky prepracovaná, že si to bež-
ný návštevník ani neuvedomí. Spočiatku 
na mňa samotná budova pôsobila trochu 
chladne až príliš „moderne“ vzhľadom na 
to, že je to jediná stavba takéhoto typu v 
regióne a možno aj na Slovensku. No je 
úžasné za aký krátky čas, stojí pred nami 
jedno impozantné dielo, veľmi kreatívne, 
ktoré zanecháva dojem, má štýl a úroveň.  
Obávam sa, že časom bude záujem stú-
pať viac o knižnicu ako o univerzitu. Čo je 
na jednej strane pozitívum, pretože tým, 
že spĺňa kritériá moderných knižníc a bu-
dov osloví množstvo mladých ľudí, ktorí 
sa práve vďaka nej rozhodnú študovať na 
Katolíckej univerzite. Na strane druhej ve-
rím, že neprestane stúpať úroveň samot-
nej univerzity, ale práve knižnica jej ju po-
môže dosiahnuť. Pretože meno univerzite 
robia aj samotní študenti, ktorí majú vďa-
ka knižnici vytvorené až ideálne podmien-
ky pre štúdium. Ako študentka žurnalisti-
ky oceňujem aj mediálne centrum, ktoré 
je  na vysokej úrovni, čo mi vo veľkej mie-
re pomohlo ku kvalitnejšiemu vzdelaniu.  
Ďalším bonusom knižnice je, že v sebe 
skrýva veľa možností na jednom mies-
te. Nachádzajú sa tu námestia, ulice, štu-
dovne, kancelárie, kaviareň, kníhkupec-
tvo ... Je to akési mestečko v meste. Určite 
je aj  veľkým prínosom pre samotný regi-
ón, keďže sa nachádza blízko frekventova-
nej dopravnej časti, prezentuje tak  nielen 
univerzitu, ale aj samotné mesto Ružom-
berok. Taktiež verím, že nebude len akou-
si atrakciou pre návštevníkov, či samozrej-
mosťou univerzity, ocenenou skôr vonku 
ako doma, ale splní svoj primárny účel a 
pomôže tak k lepšiemu rozvoju a vzdela-
niu každého z nás.  Myslím, že jej potenci-
ál je veľký. Formuje, vytvára priestor nie-
len pre štúdium, ale aj oddych a nové in-
špirácie.

(md), snímky: archív KU a internet

Kolégium KU„Môžete ho zohnať len pod rukou / Nád-
herné ticho hôr / Výberové ticho so záru-
kou / Získa ho kto príde skôr.“  Tento text 
z piesne Reklama na ticho, ktorú naspie-
vala kapela Team, pozná asi každý. Má-
lokto však môže vedieť, že jeho autorom 
je spisovateľ a priekopník tvorivého písa-
nia Daniel Hevier. Okrem mnohých pies-
ní napísal aj prozaické, básnické i drama-
tické diela. 

V utorok 8. apríla prednášal v Kolégiu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku na 
tému Tvorivosť ako pokračovanie stvore-
nia. Podľa Heviera sme všetci účastník-
mi Božieho stvoriteľského diela, ktoré nie 
je jednorazové, ale permanentné. Výzvou 
pre nás je zúčastňovať sa aktívne na tom-
to procese, každý podľa svojich daností a 
možností. Kreativita je podstatou našej by-
tosti, dostali sme ju ako vnútornú výbavu, 
o ktorú sa však máme starať. Našou povin-
nosťou je rozvíjať kreativitu a ukážeme si 
niekoľko metód a stratégií na tento cieľ.

Kolégium KU je program intelektuálnej a 
duchovnej formácie – nielen akademickej 
obce KU, ale celej verejnosti. Počas dvoch 
rokov svojho fungovania prinieslo množ-
stvo zaujímavých prednášok pre verej-
nosť – od histórie Slovanov po astrofyziku. 
V utorok sa stalo aj programom umeleckej 
formácie – Daniel Hevier nielen prednášal 
o tvorivosti, ale naznačil aj niekoľko tech-
ník, ako sa kreativita dá cvičiť a cibriť. Na 
niektorých slovných hračkách sa pobavila 
zaplnená prednášková sála rektorátu KU. 

Po úspešnom podujatí nechýbalo ani foto-
grafovanie sa s majstrom slova a nekoneč-
né rozhovory študentov s Danielom He-
vierom. 

Daniel Hevier, PhD. sa narodil v roku 
1955 v Bratislave, vyrastal v Prievidzi. Vy-
študoval Filozofickú fakultu UK v Bratisla-
ve. Napísal cca 100 kníh, z ktorých viaceré 
vyšli aj v zahraničí. Venuje sa aj písaniu 
textov piesní, spolupracuje s rozhlasom, 

televíziou, filmom, divadlom. Je činný tiež 
ako výtvarník a interpret svojich piesní. 
Je priekopníkom tvorivého písania na Slo-
vensku, je odborníkom na kreatívne prie-
mysly a konzultantom na inovácie a kre-
ativitu. Vyvinul vlastnú metódu kreatív-
nosti a inovatívnosti, spolupracuje so škol-
stvom i vrcholovým manažmentom via-
cerých firiem. Rozvíja start-upy, ako aj ur-
bánnu kreativitu. Žije v Petržalke, s man-
želkou Máriou majú tri deti. Venuje sa aj 
filantropii a ľuďom na okraji spoločnos-
ti. Je laickým dominikánom. Má autorskú 
stránku www.hevi.sk.

(md)

Spisovateľ a kreatívec Daniel 
Hevier navštívil Ružomberok

kolegium.ku.sk
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Študenti urgentnej zdravotnej starostli-
vosti z Fakulty zdravotníctva Katolíckej 
univerzity v Ružomberku opäť bodova-
li na súťaži zdravotníckych záchranárov. V 
konkurencii 30 družstiev obsadili na pod-
ujatí Spolupráca - komunikácia- zodpo-
vednosť Lešť 2014 v dňoch 27. až 29. mar-
ca 2014 vynikajúce prvé a druhé miesto 
v kategórii posádok bez lekára a zároveň 
v absolútnom poradí medzi študentmi a 
profesionálnymi záchranármi z praxe zís-
kali taktiež prvé a druhé miesto. Súčas-
ťou podujatia zameraného na organizá-
ciu zdravotníckeho zásahu pri nehodách s 
hromadným postihnutím osôb bola aj me-
dzinárodná odborná konferencia. Za or-

ganizáciou stálo občianske združenie SA-
LUS VITALIS v spolupráci s Centrom vý-
cviku Lešť.

„Počas súťaže riešili naši študenti sedem 
nehôd s hromadným postihnutím osôb, 
dve modelové situácie boli v noci a päť cez 
deň. Išlo doslova „o krst ohňom“. Nočnou 
modelovou situáciou bolo napríklad tero-
ristické zajatie 96 figurantov, ktorých ná-
sledne vyslobodzovala protiteroristická 
jednotka. Súťažiaci a figuranti boli doslo-
va „v priamej“ paľbe medzi útočníkmi a 
záchrancami,“ približuje tajomník Kated-
ry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ 
KU Ing. Bc. Imrich Andrási. FZ KU úspeš-

ne reprezentovali tri posádky, a to: Imrich 
Horňák a Stano Bodnár, Terézia Jankuro-
vá a Ján Živčák, Mária Bernathová a To-
máš Kula. Nezahanbili sa však ani prváci a 
druháci, ktorí robili figurantov pre zúčast-
nených súťažiacich z Čiech, Rakúska, Ír-
ska a Slovenska.

(KUZS FZ KU)

Budúci záchranári opäť víťazmi




