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Kresťanstvo môžeme charakterizovať  ako 
existencionálne spojenie dvoch výrazov: 
„veriaci“ a „človek“. V podobnom duchu 
môžeme chápať aj spojenie  dvoch slov, 
ktoré tvoria názov našej školy: „katolícka“ a 
„univerzita“, čím sa vyjadruje jej poslanie. 
Univerzitu netvoria na prvom mieste múry 
a budovy, ale živé spoločenstvo premýš-
ľajúcich ľudí, profesorov a študentov. Ich 
spoločný záujem o poznanie a vzdelanie sa 
opiera o hodnoty Kristovho evanjelia. 

V službe univerzitnému spoločenstvu pri-
chádza nové vedenie KU s niekoľkými cieľ-
mi. Východiskovou a trvalou snahou je vy-
tvárať prajnú atmosféru spolupráce, úcty 
a dialógu. Univerzita nie je totiž produk-
tom smerníc a predpisov. Je to vzťah kon-
krétnych osôb, ktorých na istý úsek život-
nej cesty spojilo hľadanie pravdy, dobra a 
krásy na pôde Katolíckej univerzity. Chce-
me, aby naša univerzita v tomto poslaní zo-
stala otvorená celému Slovensku a aj iným 
krajinám.

Univerzitné prostredie od svojho vzni-
ku pozná funkčné obdobia, ktoré prináša-
jú striedanie či výmenu osôb. Jedni odchá-
dzajú, druhí prichádzajú. To so sebou pri-

náša celkom prirodzene iné pohľady či od-
lišné riešenia. Vyjadrujeme vďačnosť tým, 
ktorí stáli doteraz vo vedení KU za via-
ceré aktivity, ktoré si zaslúžia naše uzna-
nie. Počas obdobia, na ktoré nám bola vy-
jadrená dôvera, chceme na ne nadviazať, 
ale priniesť aj nové veci a posunúť našu 
školu opäť vyššie. Chceme sa pritom ria-
diť známou životnou múdrosťou: „Veci me-
niť, ktoré sa meniť musia a dajú;  veci prijať 
tak, ako sú, ak sa meniť nedajú a jedno od 
druhého rozlišovať.“  

Opierame sa o dobrú vôľu všetkých členov 
akademickej obce pri šírení dobrého mena 
našej Alma mater, aby pevne stála na obi-
dvoch pilieroch, ktoré sú vyjadrené v jej ná-
zve.

doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
prorektor KU, šéfredaktor
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Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
sa narodil 23. februára 1947 v Bijacov-
ciach. Základnú školu navštevoval v rod-
nej obci a v Spišskom Podhradí. Po skon-
čení strednej školy v Levoči bol v roku 
1965 prijatý na štúdium katolíckej teoló-
gie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave.  Po jej 
úspešnom skončení prijal 21. júna 1970 
v Bratislave kňazskú vysviacku. V rokoch 
1970 – 1973 bol kaplánom v Levoči, ne-
skôr v Spišskej Novej Vsi. Od apríla 1974 
pôsobil ako tajomník Biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. 
V júli 1980 mu bol odňatý štátny súhlas k 
verejnému účinkovaniu.  V novembri 1980 
bol menovaný za duchovného správcu 
vo farnosti Svit – Lučivná, neskôr farnos-
ti Spišské Bystré.  V januári 1990 ho spiš-
ský biskup Mons. František Tondra  vy-
menoval za rektora Kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, 
kde nepretržite pôsobil až do roku 2014. 
Od roku 1985 do roku 1991 bol členom 
Cirkevného súdu Spišskej diecézy. V roku 
1990 bol členom Metropolitného súdu 
v Trnave.  V rokoch 1995 – 2003 bol čle-
nom Metropolitného súdu v Košiciach. 

V rokoch 1993 – 1995 absolvoval dokto-
randské štúdium na Rímskokatolíckej cyri-
lometodskej bohosloveckej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave (RK CMBF 
UK) v odbore katolícka teológia, na zákla-
de ktorého mu bola po novele vysokoškol-
ského zákona udelená vedecko-akademic-
ká hodnosť „philosophiae doktor“ (PhD.) 
Po úspešnom ukončení habilitačného ko-
nania bol 1. júna 1996 rektorom UK vyme-
novaný za docenta pre odbor katolícka te-
ológia. Štvrtého decembra 2004 úspešne 
ukončil inauguračné konanie pred Vedec-

kou radou UK a v roku 2005 bol preziden-
tom SR menovaný  za profesora v odbore 
katolícka teológia.

Prvého októbra 2008 mu Vysoká ško-
la zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al-
žbety v Bratislave udelila čestný doktorát  
„Dr.h.c.“. Krasnodarská štátna univerzita 
kultúry a umenia, Krasnodar, Ruska fede-
rácia mu 25. decembra 2012. udelila čest-
ný doktorát  „Dr.h.c.“  

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. od 
roku 1990 prednáša pastorálnu teológiu, 
pastorálnu psychológiu, pastorálnu medi-
cínu a vybrané kapitoly z teológie. Vo svo-
jej oblasti patrí k významným osobnos-
tiam, o čom svedčí jeho publikačná čin-
nosť, štatistika ohlasov, a tiež početné 
účasti na zahraničných a domácich kon-
ferenciách. Je autorom dvoch vysokoškol-
ských učebníc a štyroch skrípt a učebných 
textov. Okrem toho sa podieľa na tvor-
be 99 vedeckých prác vydaných v domá-
cich i v zahraničných časopisoch a zbor-
níkoch. V rokoch 1999 – 2014  pracoval 
v Akreditačnej komisii, ktorá je poradným 
orgánom vlády Slovenskej republiky. Od 
septembra 2013 do konca mája 2014 bol 
jej podpredsedom. Je členom viacerých 
(12) vedeckých rád vysokých škôl a fakúlt 
na Slovensku. 

Akademický senát Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku (KU) zvolil Mons. prof. 
ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. do funkcie rek-
tora KU 10. júna 2014. Prezident republi-
ky Andrej Kiska ho vymenoval 27. augus-
ta 2014. 

Osobný a profesijný profil 
rektora KU

Prof. Jarab a veľký kancelár KU. Prof. Jarab a médiá. Prof. Jarab ako rektor KU.

Na návrh rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozefa Ja-
raba, PhD. Akademický senát KU schválil 
menovanie nových prorektorov. Za oblasť 
vzdelávania bude na univerzite zodpoved-
ná prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. 
(na obr. vpravo), za zahraničné vzťahy doc. 
ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský 
PhD. (na obr. v strede) a za oblasť vedy a 
umenia doc. PaedDr. Janka Bednáriková, 
PhD. (na obr. vľavo).

Jana Moricová 
je profesorkou na Katedre religionistiky 
a náboženskej výchovy Filozofickej fakul-
ty KU. Teologické štúdium absolvovala na 
Lublinskej katolíckej univerzite, kde v roku 
1999 získala doktorát z dogmatickej teoló-
gie. Na Katolíckej univerzite v Ružomber-
ku pedagogicky pôsobí od roku 2001. Vo 
svojej vedeckej činnosti sa zameriava pre-
dovšetkým na mariológiu. Habilitovala sa 
v roku 2005. Za vysokoškolskú profesorku 
v odbore katolícka teológia bola vymeno-
vaná v roku 2010. Od júla 2008 do februá-
ra 2014 pôsobila na KU ako prorektorka pre 
vzdelávanie.

František Trstenský 
prichádza na rektorát z Teologickej fakul-
ty KU, kde od roku 2011 pôsobil vo funkcii 
prodekana pre mobility a rozvoj. Po skon-
čení základnej teológie na TI RKCMBF Uni-
verzity Komenského bol v roku 1997 vysvä-
tený za kňaza. V rokoch 1997 až 2000 pô-
sobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v 
Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 až 2004 
pokračoval v biblických štúdiách na Fakul-
te biblických vied a archeológie v Jeruzale-
me, kde získal licenciát v odbore biblických 
vied. V roku 2006 získal doktorát z teolo-

gických vied na Pápežskej teologickej aka-
démii v Krakove. V roku 2008 sa habilitoval 
na KU v Ružomberku.  Odbornej i laickej 
verejnosti je známy početnými publikácia-
mi zameranými na Bibliu. Spolupracuje s 
rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave 
relácií s biblickou tematikou. V posledných 
rokoch absolvoval výskumné a prednáško-
vé stáže na Saint John's University v USA 
(2013-2014), University of Notre Dame v 
USA (2011, 2012, 2013), École biblique et 
archéologique française v Izraeli (2012), 
University of Edinburgh v Škótsku (2009).

Janka Bednáriková 
doteraz pracovala ako riaditeľka Ústavu 
hudobného umenia, vedy a sakrálnej hud-
by na Pedagogickej fakulte KU a odbor-
ná asistentka na Katedre hudby tej istej fa-
kulty. Prvé magisterské štúdium učiteľ-
stva všeobecno-vzdelávacích predmetov 
ruský jazyk a hudobná výchova absolvova-

la na Pedagogickej fakulte v Nitre (1987 – 
1992), v druhom sa zamerala na špeciali-
záciu gregoriánsky chorál na Pontificio Isti-
tuto di Musica Sacra v Ríme (1992 – 1997). 
Túto odbornú profiláciu prehĺbila aj v rám-
ci doktorandského štúdia v tej istej inštitú-
cii pod vedením renomovaného odborníka 
na gregoriánsky chorál prof. Nina Albarosu 
(2003 – 2009). Habilitovala sa v júni tohto 
roku na PF KU v Ružomberku. Je autor-
kou početných publikácií a článkov v oblas-
ti gregoriánskeho chorálu, predovšetkým 
v rámci prezentácie doposiaľ neznámych 
stredovekých notovaných pamiatok, zacho-
vaných na našom území. Okrem pedago-
gického a vedeckého pôsobenia sa venu-
je vedeniu vokálneho telesa Schola canto-
rum Katolíckej univerzity v Ružomberku, s 
ktorým od roku 1999 pravidelne vystupu-
je na koncertoch duchovnej hudby, liturgic-
kých slávnostiach a vybraných spoločen-
ských podujatiach.

Katolícka univerzita  
má nových prorektorov

Ján Chryzostom Korec, kardinál a eme-
ritný diecézny nitriansky biskup, za-
slal 11. septembra 2014 novému rektoro-
vi pozdravný list. Kardinál, ktorý v janu-
ári tohto roku oslávil už svoje 90. naro-
deniny, v liste zaspomínal na priateľstvo, 
ktoré ho spája s Mons. prof. Jozefom Ja-
rabom: „Srdečné boli aj naše stretnutia v 
dlhých rokoch Vášho pôsobenia ako rek-
tora seminára a usmerňovania vysokých 
škôl a za môjho pôsobenia dlhé roky v 
Nitre. Naše vzťahy už nikto nevytrhne z 
našich životov. Preto som sledoval pozor-
ne a s láskou všetky správy o biskupoch, 

ktorí Vás vyhliadli za rektora Katolíckej 
univerzity.“  

V ďalšej časti listu výrazná osobnosť du-
chovného a spoločenského života na Slo-
vensku pripája novému rektorovi KU svo-
je modlitby, „aby Vám Pán pomáhal spl-
niť veľké poslanie, upokojiť atmosféru v 
Ružomberku, a tak prispieť k opravdivé-
mu kultúrnemu požehnaniu Svätej Cirkvi 
a života na Slovensku.“ 
Otec kardinál ďalej adresoval slová po-
vzbudenia aj univerzitným vyučujúcim, 
„aby chápali svoju činnosť na univerzi-

te ako vynikajúcu službu našej Cirkvi a 
nášmu Slovensku. Nech nikto nechce ro-
biť kariéru, ktorá korumpuje všetko okolo 
seba... Potrebujeme profesorov, ktorí sú 
osobnosťami a autoritami a takéto požeh-
nané pôsobenie v Ružomberku Vám vy-
prosujem z celého srdca.“ 

V závere kardinál Korec uistil nového rek-
tora: „Pre toto tvorivé poslanie Vám Pán 
Boh dal všetky potrebné dary. Denne 
Vám na toto poslanie vyprosujem milosť a 
silu. Nech Vás Pán denne žehná.“

Pozdrav kardinála Korca
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KaTolícKa univerziTa  
v sPoločnosTi a cirKvi

?akú úlohu má katolícka univerzita 
v dnešnej spoločnosti? 

V prvom rade by som chcel povedať, že je 
to miesto, do ktorého patria ľudia tohto 
sveta a pre tento svet. Katolícku univerzitu 
si nesmieme mýliť s kláštorom alebo semi-
nárom. Študentom nemôžeme brániť, aby 
sa zaradili do sveta, ale práve naopak, mu-

síme ich pripraviť na to, s čím sa budú ne-
vyhnutne stretávať za múrmi univerzity. 
Britský kardinál Newman vo svojom die-
le Idea univerzity vyslovil zaujímavú myš-
lienku, že univerzita je miestom odovzdá-
vania univerzálneho poznania. Páči sa mi 
toto vyjadrenie. Veď keby boli úlohou ka-
tolíckej univerzity len filozofické a vedec-
ké objavy, načo by potom potrebovala štu-
dentov? Alebo keby bolo jej úlohou len ná-
boženské formovanie, ako by potom moh-

la byť miestom literatúry a vedy? Katolíc-
ka univerzita nemôže poskytovať len aké-
si úzke poznanie. Takto vzdelávaný člo-
vek by sa potom neskrotne a tvrdohlavo 
pridržiaval len svojho presvedčenia a pri-
jímal všeobecné uzávery na základe svoj-
ho splošteného poznania. Univerzita má 
naopak vychovávať intelekt, ktorý bude 
správne uvažovať vo všetkých oblastiach 
života a spoločnosti, a tak dosahovať 
pravdu. Svätý Ján Pavol II. v apoš-

Univerzita bez ľudskosti 
sa podobá arktickej zime
Keď bol v júni tohto roku zvolený za rektora Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, povedal, že kvalita univerzity porastie len vtedy, keď 
sa naučíme jeden druhému slúžiť. Tento cieľ sa rozhodol napĺňať aj on sám, 
a to nielen ako kňaz, ale aj skúsený pedagóg, autor vysokoškolských učebníc, 
dlhoročný člen viacerých vedeckých rád vysokých škôl a Akreditačnej 
komisie Slovenskej republiky. Tvrdí, že o formovaní srdca a mysle nemôžeme 
iba hovoriť, ale tento slogan musíme aj žiť, a tak ho odovzdávať študentom. 
Na otázky odpovedá rektor KU v Ružomberku profesor Jozef Jarab.

 r
oz

h
ov

or
 

Každé vzdelanie, 
každá škola a aj 
univerzita má 
za úlohu hľadať 
zmysel života 
a javov v ňom 
a cez ne formovať 
a vychovávať 
spokojnejšieho 
človeka 
pripraveného 
k službe."

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

tolskej exortácii Ex corde Ecclesiae z roku  
1990 povedal, že každá katolícka univer-
zita je akademickým spoločenstvom, kto-
ré prísnou a kritickou metódou ochrany a 
podpory ľudskej dôstojnosti a súčasne kul-
túrneho dedičstva, výskumom, učením a 
rôznymi službami prináša úžitok miest-
nym, národným a medzinárodným spo-
ločenstvám. Povedal by som, že jej prak-
tickým cieľom má byť vzdelávanie a vý-
chova, ktorá dáva človeku jasný a vedo-
mý pohľad na vlastné názory a rozhodnu-
tia. Rozvíja poznanie pravdy, výrečnosť na 
jej vyjadrenie a silu na jej uskutočnenie. 
Učí človeka vidieť veci tak, ako sú; ísť až k 
jadru, zamerať sa na to, čo je podstatné a 
zbaviť sa toho, čo je irelevantné. 

?akú úlohu má katolícka univerzita 
v cirkvi?

Musí mať štyri podstatné znaky, a to kres-
ťanskú orientáciu nielen jednotlivých čle-
nov, ale celého univerzitného spoločen-
stva; trvalú reflexiu vo svetle katolíckej 
viery o stále rastúcom poklade ľudské-
ho poznania, ku ktorému sa snaží prispieť 
svojím dielom a vlastnými štúdiami; ver-
nosť kresťanskému posolstvu podľa vý-
kladu Cirkvi a inštitucionalizovanú po-
vinnosť slúžiť Božiemu ľudu a ľudskej ro-
dine na ich ceste k transcendentálnemu 
cieľu, ktorý dáva životu zmysel. Vo svet-
le týchto štyroch vlastností je zrejmé, že 
okrem učenia, výskumu a spoločných slu-
žieb všetkých univerzít, zahŕňa katolíc-
ka univerzita vo svojej práci, na základe 
svojich vlastných povinností, inšpiráciu a 
svetlo kresťanského posolstva. V katolíckej 
univerzite sa formujú a prenikajú katolíc-
ke ideály, postoje a zásady v súlade s mno-
hostrannou činnosťou univerzity v súlade 
s podstatou a autonómiou vlastnou tejto 
činnosti. Jednoducho povedané, pretože 
katolícka univerzita je súčasne univerzita, 
musí byť spoločenstvom docentov a študu-
júcich z rôznych oblastí ľudského pozna-
nia a zároveň akademickou inštitúciou, v 
ktorej je v živej forme prítomné katolíc-
tvo. Okrem toho má mať za cieľ prezento-
vať kresťanstvo, zvlášť v dnešnej multikul-
túrnej spoločnosti s množstvom nábožen-
ských, ekonomických a sociálnych napätí 
a problémov.

univerziTné sPoločensTvo  
PeDagógov a šTuDenTov

?aký má byť vzťah pedagóga a študen-
ta na Ku?

V prvom rade ľudský! Profesor Vrablec 
nám pripomínal, že kňaz môže byť dob-
rým katechétom, spovedníkom, kazateľom 
či liturgistom až vtedy, ak bude dobrým 
človekom! To platí aj pre vzťah učiteľa a 

študenta, v ktorom by nemala táto vlast-
nosť chýbať. Akademický systém, v kto-
rom by nejestvoval ľudský osobný vplyv 
pedagóga na žiaka, by sa podobal arktic-
kej zime, ktorá vytvorí ľadovú sochu, ale 
nie univerzitu.  
Na začiatku svojho poverenia za rekto-
ra som povedal, že jednak pre mňa, ako 
aj pre všetkých na KU, by mal byť najdôle-
žitejší študent – človek pri bráne, ktorého 
poväčšine stretávame pri vstupe na uni-
verzitu ako prvého. Na druhej strane, pri-
znám sa, ľakám sa tejto zodpovednosti a 
toho, že niektorí zo študentov budú v tom-
to smere z nás učiteľov sklamaní!

?Po akom vzdelaní a prečo by mali 
mladí ľudia túžiť?

Každé vzdelanie, každá škola a aj univer-
zita má za úlohu hľadať zmysel života a ja-
vov v ňom a cez ne formovať a vychová-
vať spokojnejšieho človeka pripraveného k 
službe. Na to sme dostali ruky.  Vzdelanie 
by malo v študentovi prebúdzať schopnosť 
chápať súvislosti, ako o nich hovoril Ladi-
slav Hanus. O to viac v dnešnom svete po-
značenom rýchlym vedeckým a technic-
kým pokrokom. Mladí ľudia, ktorým výdo-
bytky vedy a techniky otvárajú nesmierne 
možnosti a umožňujú rast hospodárstva 
a priemyslu, sa musia pýtať aj na zmy-
sel toho, čo máme k dispozícii. Či sa nové 
vymoženosti vôbec využívajú na ozajst-
né blaho človeka a celého ľudského spolo-
čenstva? Ak má za úlohu každá univerzi-
ta hľadať tento zmysel, katolícka univer-
zita je na túto požiadavku povolaná o to 
viac. Kresťanský duch jej umožňuje priná-
šať do vlastných štúdií mravné, duchovné 
a náboženské perspektívy a výsledky vedy 

a techniky hodnotiť z pohľadu komplexné-
ho ľudského jednotlivca. Vzdelanie teda 
nemá mládeži poskytovať priestor iba na 
vedecké bádanie, pochopenie sociálneho 
spolužitia a kultúry, ale v hlbšom pohľade 
aj na hľadanie významu samotného člove-
ka a jeho existeniu.

?Ktoré sú najdôležitejšie úlohy zodpo-
vedných vedúcich univerzity či fakúlt?

Zaiste je veľa tých materiálnych, ja by som 
ale dal prednosť duchovným. Domnievam 
sa totiž, že napriek tomu, alebo práve pre-
to, ako je dnes vnímané postavenie učite-
ľa – pedagóga, je potrebné zdôrazňovať 
a ctiť si dar tohto nezištného povolania a 
jeho vnútorný zmysel, ktorý dokáže vďaka 
entuziazmu motivovať a posúvať život do-
predu. Zdá sa mi, že práve o pedagógoch 
najviac  platí to, čo povedal americký as-
tronaut Neil Amstrong v roku 1969 pri pr-
vých krokoch človeka na Mesiaci: „Malý 
krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo!“ 
Aj my na KU chceme v tomto čase zostať 
verní umeniu malých krokov. Chceme v 
obraze svojho povolania dôsledne učiť 
svet okolo nás pravde, láske, spravodlivos-
ti, kráse a dobru. Vieme o ich vzájomnej 
ambivalencii. Vieme, že pravda bez lásky 
nič nerieši, vieme, že na cestách krásy a 
dobra človek môže byť vodcom i zvodcom.
Rád by som podišiel dnes ku každému štu-
dentovi našej KU s prísľubom, že si chce-
me zachovať dar nezištného povolania i 
vnútorný zmysel pre tajomstvo entuziaz-
mu pedagóga.  A tento prísľub by som rád, 
ako to azda odo mňa ako kňaza i očaká-
vate, oprel o biblický výrok Jána Krstite-
ľa, ktorý, keď posiela svojich učeníkov za 
Kristom, hovorí: „Ja sa musím umenšovať, 
On musí rásť...!“ Túto pravdu života vní-
mam ako vrchol hodnoty pedagóga: nech 
po nás vyrastú mnohí a väčší a nám nech 
nechýba tichá radosť, že sme pri nich stáli.

výzvy KaTolícKeJ univerziTy  
v ružoMBerKu

?aké najdôležitejšie výzvy stoja pred 
Ku v ružomberku?

Znova sú to tie materiálne. Nebudem za-
krývať, že potrebujeme stabilizovať neľah-
kú finančnú situáciu, zvlášť zdedený veľký 
dlh voči dodávateľom stavby Univerzitnej 
knižnice, ktorý dosahuje výšku 2 mil. eur. 
Preto sme museli urýchlene prijať niekto-
ré bolestivé racionalizačné opatrenia aj na 
rektoráte. Cítim však zodpovednosť za za-
mestnancov a študentov našej univerzity, 
ktorých budúcnosť nemôže byť ohrozená. 
Chcem s čistým svedomím odovzdať uni-
verzitu aj po materiálnej stránke v dobrej 
kondícii tým, ktorí prídu raz po mne. 
Preto som vďačný Akademickému se-
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nátu a jednotlivým fakultám za ich ústre-
tovosť a pomoc pri hľadaní riešení. Okrem 
toho nás v najbližších týždňoch čaká akre-
ditačný proces s prívlastkom „komplex-
ný“, v ktorom sú momentálne všetky vyso-
ké školy na Slovensku. Ďakujem všetkým, 
aj predchádzajúcemu vedeniu KU a zod-
povedným na jej fakultách, že pripravi-
li akreditačný spis za našu univerzitu. Pre-
šiel po 1. júli 2014 overovaním, tzv. auto-
rizáciou a 17. júla 2014 bol na ministerstve 
školstva zaregistrovaný. Teraz s ním pra-
cujú členovia akreditačnej komisie a 28. 
a 29. októbra čakáme ich návštevu na na-
šej pôde. V prvom polroku 2015 by sme sa 
mali dozvedieť výsledok; ako sme obstá-
li a či boli potvrdené vyučovacie práva na 
študijné odbory. Okrem toho máme pred 
sebou ďalšiu výzvu: budovať na univerzi-
te spoločenstvo, obnoviť naštrbenú vzá-
jomnú dôveru a pestovať otvorenú komu-
nikáciu. Tým je povedané všetko! Svätý 
Ján Pavol II. obohatil vstup do tretieho mi-
lénia ľudstva poznámkou, že každé jubi-
leum, každá významná chvíľa v živote člo-
veka je dobrá na uvedomenie si hodno-
ty, ktorou je ona pre život; na prijatie tejto 
hodnoty; na jej usadenie sa v našom vnút-
ri a na to, aby sme boli jej svedkami. Tou 
hodnotou na KU je náš život: ľudský, ro-
dinný, spoločenský, pedagogický. Hodno-
tou, okrem iného, je aj preto, že ho pre-
žívame s druhými, v spoločenstve! Ten-

to rozmer života - spoločentvo je pre nás 
hodnotou, ktorá nás zaväzuje, aby sme aj 
my ochotne podali svoje ruky, lebo veľkosť 
človeka, naviac pedagóga, je vždy v pres-
nom preklade starogréckeho pajdagogos: 
teda ten, ktorý vedie za ruku. 

?s čím ako rektor Ku vstupujete do no-
vého akademického roka?

S cieľom obnoviť záväzok sprevádzať. Ba 
viac. Z vedomosti a zručnosti nadobúdať 
skúsenosť, skúsenosť pretaviť do svedec-
tva a svedectvom dokazovať solidaritu a 
stvárňovať život skutkami lásky a nikdy 
nie nelásky. Vieme, že pedagóg dnes musí 
viac ako informáciou sprevádzať dnešných 
mladých formáciou: aby skalpel vždy ostal 
nástrojom na liečenie a nie na zabíjanie, 
aby atóm slúžil a neničil. Aby za “povest-
nými kufríkmi najmocnejších politikov”, 
stáli vždy ľudia svedomia. Popri vedení 
univerzity v službe rektora sa chcem stre-
távať so študentmi a zamestnancami aj na 
iných úrovniach – najmä pri svätých om-
šiach, diskusných fórach so študentmi či 
iných neformálnych stretnutiach. 

?čím  môže Ku prehĺbiť svoju dôveru 
v spoločnosti?

V poslednom období bolo medializova-
ných viacero nekorektných a nepravdi-
vých informácií o našej univerzite. Nere-
agoval som na ne, lebo som nechcel dá-

vať zámienku na opätovné útoky. Platí 
môj prísľub, ktorý som dal po svojej voľ-
be, že sa zodpovedne postavím ku každé-
mu problému, ale nikdy to nebudem robiť 
cez médiá. Nebol by to odo mňa ani ľud-
ský a už vôbec nie kňazský postoj. Mno-
hé veci som riešil tak, ako doteraz – na ko-
lenách v našej univerzitnej kaplnke. Ďa-
kujem svojim najbližším spolupracovní-
kom, ale aj ostatným z nášho univerzit-
ného spoločenstva za podporu. Katolícku 
univerzitu mám rád a osobne som stál pri 
jej zrode a záleží mi na nej. Za prvé týždne 
mojej služby rektora som sa presvedčil, že 
máme pedagógov, ktorí sa vyznačujú od-
bornosťou a kvalitou. To je kapitál, na kto-
rom chcem stavať. Skôr či neskôr sa všade 
ocení systematická, zodpovedná, každo-
denná, a preto všedná práca. Tichá a ne-
nápadná. Na toto chcem apelovať pri stret-
nutiach s pedagógmi a študentmi. Zále-
ží mi, aby naši absolventi našli uplatnenie 
na trhu práce, aby KU stúpala v hodnote-
ní ARRA. Zároveň však prosím, aby sme sa 
my všetci svojou prácou a štúdiom stali ší-
riteľmi dobrého mena našej „Alma mater“ 
doma aj v zahraničí. K tomu chcem pri-
spieť aj ja osobne zo všetkých svojich síl.

Kolégium chce ponúknuť tie hodnoty, kto-
ré vyvstávajú s poslanie katolíckej uni-
verzity. Úmyslom je vytvoriť študentom 
priestor pre väčší duchovný a intelektuál-
ny rast. Zdôrazňujem väčší. Pretože kolé-
gium je vo všetkých spôsoboch svojej čin-
nosti charakterizované slovkom „magis“ 
– „viac“. Teda do študentského života chce 
vložiť isté výzvy: hĺbku, solídnosť, niekde 
aj poriadok, sebapoznanie, je tu tiež 
priestor pre spoločenstvo, radosť a kreati-
vitu. Inými slovami, dáva možnosť mladé-
mu človekovi – pravda, ak daný program 
prijme a sa s ním stotožní – využiť reálny 
potenciál, ktorý v sebe má a vyrásť v zre-
lú osobnosť. 

Časť programu je otvorená aj pre ve-
rejnosť. Spolu s Rektorom KU a UPaC 
Jána Vojtaššáka, organizujeme pod ná-
zvom „Utorky s hosťami na KU“ pred-
nášky, prezentácie a diskusie s pozvaný-
mi osobnosťami, ktoré sa uskutočnia po-

čas prednáškového obdobia, vždy v utorok 
o 16.16 hod. v knižnici KU.

V programe – už len pre študentov kolégia 
– sú kolokvia, /rozhovory o odborných té-
mach/ rôzne duchovné, spoločenské a so-
ciálne aktivity, ktoré umocňujú naše malé 
spoločenstvo.

Chceme, aby život v Kolégiu bol príležitos-
ťou pre osobný rast v celom spektre aka-
demických, duchovných a kultúrno-spolo-
čenských dimenzií človeka.
     
  

P. František Kovaľ SJ, spirituál Kolégia

Kolégium KU odštartuje  
svoj druhý rok

kolegium.ku.sk
VIAC INFORMACIÍ: ]

Vchádzame cez bránu nového akademic-
kého roka 2014/2015, v ktorom Vám  
chcem odovzdať srdečný pozdrav a po-
priať chuť do štúdia, čas na dobrých pria-
teľov a ochotu podeliť sa so svojimi talen-
tami. 

Prostredníctvom Univerzitného pastorač-
ného centra Vám otváram pestrú pale-
tu ponuky, ako nový čas v univerzitnom 
prostredí hodnotne prežiť. Celý akademic-
ký rok sa bude niesť v príprave na Národ-
né stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoč-
ní v Poprade v  júli 2015.  Duchovným pra-
meňom stretnutia je text Matúšovho evan-
jelia: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.“ (Mt 5, 8) Na našej univerzi-
te budeme mať príležitosť okúsiť predchuť 
Národného stretnutia i Svetových dní mlá-
deže (SDM), keď v novembri zavíta do Ru-
žomberka putovný kríž SDM. 

Pri mládežníckych sv. omšiach, ktoré budú 
tradične prebiehať v Jezuitskom kosto-
le Povýšenia sv. Kríža v pondelok o 19:30 
(iste budú výnimky), sa chceme veno-
vať v zimnom semestri základnej modlit-
be „Otče náš“ a v letnom semestri by sme 
sa chceli naladiť na témy, ktoré nás pri-
pravia na Národný pochod za život (Koši-
ce - október 2015).

Počas utorkov Vám chceme v rámci prí-
hovorov pri sv. omšiach ponúknuť okru-
hy, ktoré sa nachádzajú vo štvrtom die-
li YouCatu (katechizmu pre mladých), kde 
sa rozoberajú témy vovádzajúce do skú-
senosti s modlitbou, veď ako sa modlíme, 
taký je náš život. Aj v novom akademic-
kom roku chceme ponúknuť vzácne témy 
v podujatí „Utorky s hosťami“. Každý týž-

deň zavíta medzi nás o 16:16 do univer-
zitnej knižnice zaujímavý hosť, ktorý nám 
predstaví svoju tému. Medzi hosťami budú 
otcovia biskupi, odborníci v rozličných ob-
lastiach. Pevne verím, že Vás už samotné 
názvy stretnutí oslovia (sleduj nástenky 
a web stránku UPaC).

Z víkendových formačných podujatí ponú-
kame akciu na aktuálnu tému: „Ako budo-
vať vzťah, ktorý smeruje do manželstva?“ 
(začiatok októbra 2014) s prednáškami, 
svedectvami, aktivitami a modlitbou. Tra-
dičnú a vydarenú víkendovku s MUDr. 
Františkom Orlovským o prirodzených 
metódach plánovania rodičovstva máte 
možnosť absolvovať vo februári 2015.

V zdravom tele zdravého ducha budete 
môcť udržiavať pri športových podujatiach 
a na turistike, ktorú organizuje Turistic-
ký klub KU (PS: „Nezabúdajte, že máte 
aj nohy, nielen sedací sval.“)

V duchovnej ponuke UPaC sú aj adorácie. 
Počas nového akademického roka by sme 
chceli byť s Vami bližšie pri Pánovi, pre-
to raz do mesiaca bude celonočná adorá-
cia z piatka na sobotu. Nezabudnite, že na 
každom internáte pracujú malé spoločen-
stvá, kde ste vítaní a tu môžete navzájom 
prehlbovať svoju vieru. Podobnú ponuku 
malého spoločenstva majú aj naši peda-
gógovia.

Pripomínam, že celoslovenské stretnu-
tie vysokoškolskej mládeže – Akadem (no-
vember 2014), sa v tomto akademickom 
roku uskutoční v Košiciach (príspevok 
na cestovné je zabezpečený). Univerzit-
né mesto Košice, kvalitný program a noví 

priatelia Vás iste prekvapia a inšpirujú.
Zo spoločenských podujatí Vás pozývame 
na známe podujatia: KU má talent, Histo-
rický bál, Sedliacka veselica, avšak vždy 
v „novom šate“ a v dobrej atmosfére.

O všetkých podujatia sa môžete dozvedieť 
zo Sprievodcu duchovných a spoločen-
ských podujatí na Katolíckej univerzite, 
ktorý si môžete čítať spredu do zadu a na-
opak, ale hlavne si naplánovať, kedy prí-
dete medzi nás.

Keď vstúpite do priestorov Univerzitného 
pastoračné centra (na Hrabovskej ceste), 
všimnite si, že sme cez prázdniny nezahá-
ľali. Celý tím UPaC (kňazi, spolupracovní-
ci, študenti) sme zveľaďovali naše „hniez-
dočko“, aby sme sa spoločne dobre cítili. 
Vďaka podpore nemeckého fondu Reno-
vabis sme mohli zrealizovať pekné úpravy 
v našich priestoroch. 

Na záver Vás chcem pozvať, aby ste našli 
miesto v našom spoločenstve a objavovali  
svoju cestu ku Ježišovi Kristovi.

o. Róbert Slotka, duchovný správca UPaC

Plány a aktivity UPaC

www.upac.sk
VIAC INFORMACIÍ: ]

Z púte UPaC do Čenstochovej.
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?Priblížte nám, prosím, čo je to 
program erasmus+

Erasmus+ je vzdelávací výmenný 
program Európskej únie (EÚ) pripravený 
pre roky 2014 až 2020. Nadväzuje na skú-
senosti a úspechy doterajších vzdelávacích 
programov EÚ, vrátane programu celoži-
votného vzdelávania (LLP/Erasmus). Ten 
je považovaný za najvyužívanejší a najob-
ľúbenejší študentský výmenný program. 
Názov Erasmus+ prezrádza, že pozití-
va pôvodného programu boli zachované a 
pridané boli ďalšie výhody. Nový program 
zjednotil doterajšie programy a získal väč-
ší dosah i finančné krytie.

?na čo je program erasmus+ zamera-
ný a pre koho je určený?

Program je zameraný na rozvíjanie vedo-
mostí a zručností študentov, pedagógov i 
pracovníkov univerzity, a to prostredníc-
tvom úzkej spolupráce a výmeny skúse-
ností medzi zahraničnými partnermi. Za-
hraničný vzdelávací pobyt má vplyv tak 
na osobný, ako aj na profesionálny život. 
Môže napomôcť osobnému rozvoju jed-
notlivca i akceptácií odlišných kultúr a ná-
rodov. 

?aké benefity môžu získať študenti 
a absolventi univerzity prostredníc-

tvom mobility? 
 Zahraničná mobilita pomáha rozvíjať ko-
munikačné schopnosti, podporuje vý-
učbu cudzieho jazyka,  napomáha i väč-
šej samostatnosti. Samozrejme, umožňu-
je spoznávať zaujímavých ľudí a nové kra-
jiny. Zahraničné pobyty sú pridanou hod-
notou pre vysokoškolákov uchádzajúcich 
sa o zamestnanie. Erasmus+ má poslú-
žiť ako prostriedok pre zvýšenie odbor-
nosti študentov získanej či už štúdiom ale-
bo stážou.

?čo je v programe nové? 
Program okrem individuálnych mo-

bilít poskytuje široký priestor pre reali-
záciu medzinárodných projektov, rovna-
ko finančne zabezpečuje tvorbu spoloč-
ný magisterských programov. V rámci mo-
bilít študentov program Erasmus+ zavie-
dol stáže pre absolventov v zahraničí. No-
vinkou je, že znova môžu vycestovať aj 
tí študenti, ktorí už absolvovali mobilitu 
v rámci LLP/Erasmus. Záujemcovia tak-
tiež budú môcť absolvovať štúdium alebo 
stáž v zahraničí v každom študijnom stup-
ni (bakalárskom, magisterskom, dokto-
randskom) bez ohľadu na to, či si znova 
vyberú študijný pobyt alebo stáž. 

?na realizáciu mobility, v rámci pred-
chádzajúceho programu, bol úspeš-

ným uchádzačom pridelený grant. Bude 
študentovi aj teraz pridelený finančný 
príspevok?
Na každý typ mobility, či už na mobili-
tu študenta alebo na mobilitu zamestnan-
ca je možné poskytnúť finančný príspe-
vok. Program Erasmus+ dá študentom, 
ktorí majú nárok na sociálne štipendium, 
o 100 Eur vyšší grant. Program aj naďa-
lej bude finančne podporovať študentov 
so zdravotným postihnutím.

?na ktorých univerzitách môžu záu-
jemcovia realizovať mobilitu?

Mobilita v rámci programu Erasmus+ sa 
môže uskutočniť na tých univerzitách, s 
ktorými má KU uzavretú dohodu o spo-
lupráci. Prehľad škôl môžu záujemcovia 
nájsť na univerzitnej internetovej strán-
ke. V prípade stáži si študent môže inšti-
túciu zvoliť sám, alebo si vybrať z ponu-
ky KU. Referát pre zahraničné vzťahy, mo-
bility a formáciu KU priebežne aktualizuje 
zoznam partnerov a rozširuje ich, pričom 
sa snaží o prehlbovanie spolupráce s pre-
stížnymi, existujúcimi univerzitami.

(ml)

Najúspešnejší mobilitný 
program pokračuje v novom 
šate ako Erasmus+
Každým rokom viac študentov a zamestnancov KU s obľubou využívalo program 
Erasmus. Od tohto akademického roka však začal fungovať nový program: 
Erasmus+. V čom je tento program iný a čo nám prináša, sme sa rozprávali 
s univerzitnou koordinátorkou pre mobility, Michaelou Moldovou Chovancovou.

"Erasmáci" spoznávajú krásy Slovenska.

v novom programe  
aj s novými partnermi
Od tohto akademického roka sa budú 
môcť študenti i akademici vzdelávať na 
nových univerzitách a spoznávať ďal-
šie krajiny. Katolícka univerzita podpísa-
la dohody o spolupráci s novými vysoko-
školskými inštitúciami v rámci programu 
Erasmus+.

Cudzie jazyky, politológiu a históriu 
bude možné študovať vo Francúzsku 
na The Catholic Institute of Higher Stu-
dies. V Litve, na Klaipeda State College, 
bude možné absolvovať pobyty so zame-
raním na ošetrovateľstvo, pôrodnú asis-
tenciu a fyzioterapiu. Klaipeda Universi-
ty príjme záujemcov z psychológie. Cyper-
ská univerzita Neapolis University Pafos 
ponúkne psychológiu, náboženstvo a ma-
nažment.

Novým partnerom je aj rumunská "1 De-
cembre 1918" University of Alba Iulia pre 
štúdium histórie. V Španielsku, kde ak-
tívne spolupracujeme už s dvoma univer-
zitami, sa možnosti kooperácie rozšírili o 
prestížnu Universidad de Valladolid. Svo-
ju odbornosť tam budú môcť ďalej rozvíjať 
záujemcovia z pedagogiky.

Prihlasovanie na študentskú mobilitu 
je otvorené
Ponuky nového programu Erasmus+ 
môžu študenti využiť ešte v tomto akade-
mickom roku. Termín, do ktorého je po-
trebné podať prihlášku na Referát pre za-
hraničné vzťahy, mobility a formáciu KU, 
je 16.10.2014.    
     
Záujemcovia môžu študovať na zahra-
ničnej univerzite už v letnom semestri 
2014/2015. Rovnako majú príležitosť pri-
hlásiť sa na praktickú stáž a stáž pre absol-
ventov Erasmus+, ktorú budú realizovať 
vo vybranej inštitúcií. Úspešným uchádza-
čom bude pridelený finančný príspevok 
na náklady spojené s pobytom v zahraničí. 
Viac informácii nájdete na stránke: www.
ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility

zahraniční študenti budú študovať 
na všetkých fakultách 
Študenti z našich partnerských univerzít v 
Poľsku, Španielsku a Lotyšsku využili šancu 
zapojiť sa do programu Erasmus+ a v zim-
nom semestri sa budú vzdelávať na KU.

 Aj účastníci nového programu absolvovali 
tzv. uvítací týždeň pred začiatkom samotné-
ho akademického roka. Počas tohto týždňa 
pre nich Referát pre zahraničné vzťahy, mo-
bility a formáciu KU pripravil program, kto-
rého súčasťou bolo slávnostné privítanie na 
rektoráte, oboznámenie sa s jednotlivých fa-
kultami a pracoviskami univerzity i prehliad-
ka mesta. Spoznávali nielen Ružomberok a 
jeho okolie, ale aj kultúrne a historické pa-
miatky ďalších slovenských miest.

„Teším sa z týchto nadšených mladých ľudí a 
verím, že sa ľahko integrujú do akademické-
ho života fakulty, pod ktorú patria a že im v 
tom naši študenti budú nápomocní,“ povedal 
prorektor pre zahraničné vzťahy,  doc. ThDr. 
PaedDr. František Trstenský, PhD. 
                                   
Na Filozofickej fakulte KU budú dovedna 
študovať siedmi študenti. Pedagogická fakul-
ta KU bude v tomto semestri vzdelávať troch 
zahraničných poslucháčov. Svoj študijný po-
byt na Teologickej fakulte KU v Košiciach ab-
solvujú štyria študenti. Najmladšia fakulta, 
Fakulta zdravotníctva KU, v tomto semestri 
prijala najvyšší počet, a to deviatich zahra-
ničných študentov programu Erasmus+. Ide 
o študentov z Poľska, Španielska a o dve štu-
dentky z Lotyšska, ktoré absolvujú aj stáž.

Okrem študentov programu Erasmus+ Ka-
tolícka univerzita prijala aj študentov iných 
mobilitných programov. Poslucháčka z Ma-
ďarska, ktorá získala finančnú podporu 
z Medzinárodného vyšehradského fondu, 
bude študovať na Pedagogickej fakulte KU. 
Česká študentka bola úspešná pri uchádza-
ní sa o podporu z fondov EÚ a na štúdium ju 
akceptovala Filozofická fakulta KU. Veríme, 
že sa tu všetci zahraniční študenti budú cí-
tiť príjemne a výmenný pobyt bude pre nich 
obohatením. (mmch)

NOVÉ 
MOŽNOSTI 
ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ

}}} 
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Minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, Dušan Čaplovič, menoval Dr. Pet-
ra Olexáka z Katedry histórie Filozofickej 
fakulty KU za člena vedeckej rady Sloven-
ského historického ústavu v Ríme.

Ústav je rozpočtová organizácia štátu, 
jeho sídlom je Bratislava, výskumným pra-
coviskom je Rím. Ústav spolupracuje s mi-
nisterstvom školstva a so Slovenským in-
štitútom v Ríme. Historický ústav sa venu-
je vedeckovýskumnej a vydavateľskej čin-
nosti. Systematicky skúma najmä archívne 
materiály so vzťahom ku Slovensku a Slo-
vákom najmä vo verejných a súkromných 
archívoch historickej povahy na území Ta-
lianskej republiky, Republiky San Marí-
no a Zvrchovaného rádu maltézskych ry-
tierov, vo Vatikánskom tajnom archíve, v 
Historickom archíve druhej sekcie Štátne-
ho sekretariátu Svätej stolice, v archívoch 
orgánov Rímskej kúrie a jej kongregácií, 

v archívoch rehoľných spoločenstiev, ná-
boženských spoločností, univerzít a vyso-
kých škôl.

Historický ústav tiež systematicky skú-
ma historické knižné fondy so vzťahom 
ku Slovensku vo verejných a súkromných 
knižniciach na území Talianskej republi-
ky, Republiky San Maríno a Zvrchovaného 
rádu maltézskych rytierov a vo Vatikán-
skej apoštolskej knižnici a vykonáva ume-
novednú činnosť vo verejných a súkrom-
ných galériách a múzeách na území Vati-
kánu, Talianskej republiky, Republiky San 
Maríno a Zvrchovaného rádu maltézskych 
rytierov. Verejnosť informuje o svojich 
vedeckovýskumných a iných aktivitách 
prostredníctvom svojich publikácií.

Historický ústav spolupracuje s inštitúcia-
mi v Ríme, najmä s historickými ústavmi 
iných štátov na území Vatikánu a na úze-

mí Talianskej republiky, ako aj s vedecký-
mi inštitúciami na území Slovenskej re-
publiky, najmä so Slovenskou akadémiou 
vied, univerzitami a s inými vysokými ško-
lami. Ústav si buduje svoj archív a vedec-
kú knižnicu.

Doktor Olexák študoval v rokoch 1998 – 
2003 dejiny na Pápežskej Gregorovej uni-
verzite v Ríme, štúdium úspešne ukon-
čil doktorátom na tejto univerzite s témou 
dizertačnej práce L'Inquisizione romana 
e gli Ebrei nell'età del grande disciplina-
mento (1542 – 1648). V rokoch 1999 – 
2000 sa venoval štúdiu archivistiky, pale-
ografie a diplomatiky na Vatikánskej ško-
le vo Vatikáne a v rokoch 2000 – 2003 bol 
jedným zo šestice stálych bádateľov Archí-
vu Posvätného ofícia v Ríme.

Dr. Olexák členom vedeckej 
rady SHÚ v Ríme

V nedeľu 22. júna 2014 sa skončilo 4 dňo-
vé podujatie akademických zamestnancov 
Filozofickej fakulty KU s názvom Civitas 
Academica 2014.

Na podujatie sa prihlásilo celkom 24 VŠ 
učiteľov fakulty, viacerí so svojimi rodi-
nami. K tejto komunite sa pridali pozva-
ní prednášajúci: politológ doc. PhDr. Sta-
nislav Balík, PhD. (vedúci katedry polito-
lógie na Fakulte sociálních studií Masary-
kovej univerzity v Brne) a astrofyzik Pavol 
Gábor, SJ, PhD. (zástupca riaditeľa Vati-
kánskeho observatória, momentálne pôso-
biaci v arizonskom meste Tuscon, USA).

Doc. Balík predniesol prednášku o rozlíše-
ní tzv. občianskych a politických nábožen-
stiev, a druhú prednášku o rôznych aspek-
toch kresťanskej politiky či kresťanských 
politikov. Dr. Gábor, SJ prezentoval rov-
nako dve prednášky: Veľkolepý vesmír – 
hrozba či útecha?, a v druhej časti progra-
mu Mýtus, symbol, rituál... a kozmológia.

Po všetkých prednáškach nasledovala dis-
kusia, v ktorej zainteresovaní pokračovali 
aj v neformálnych rozhovoroch počas ce-
lého podujatia. Účastníci podujatia hod-
notili už tretí ročník Civitas Academica 

na Filozofickej fakulte KU veľmi pozitívne, 
a to z odborného hľadiska, ako aj z hľadis-
ka medziľudských vzťahov a vzájomného 
obohacovania a spoznávania sa.

Opäť úspešné podujatie  
Civitas Academica

Každoročne najväčšiu EFPSA (European Fe-
deration of Psychology Students Associa-
tions) udalosť tento rok hostili rumunskí 
kolegovia v kúpeľnom rezorte Baile Felix 
(27.4. – 4.5. 2014). 

28. EFPSA kongres ponúkol účastníkom ako 
osobnostný, tak aj profesionálny rast v ob-
lasti psychológie. Hlavnou témou kongre-
su bol Rozvoj a technológia. Program tvori-
lo množstvo prednášok a workshopov, kto-
ré priniesli tie najaktuálnejšie informácie zo 
sveta psychológie.

Na kongrese sa stretlo viac ako 250 študen-
tov psychológie z rôznych krajín Európy. Me-
dzi nimi mala zastúpenie aj Slovenská aso-
ciácia študentov a absolventov psychológie 
(SAŠAP). Naša výprava pozostávala z pia-
tich študentov psychológie Filozofickej fakul-
ty KU v Ružomberku, ktorí ako jediní háji-
li farby Slovenskej republiky. Na kongrese sa 
zúčastnili Nika Šablatúrová (bývalá národná 
reprezentantka), Bc. Martin Helik (súčasný 
národný reprezentant), Adam Prikler, Zuza-
na Čuvalová a Ladislava Zavadinková.

Naša výprava sa venovala akademickému 
programu, obohacovali sme sa o vedomos-
ti a participovali na rôznych workshopoch, 
ktoré kongres ponúkal. Okrem toho sme 
však plnili aj členské úlohy SAŠAPu. V prvý 
deň kongresu sa zvolilo nové predstaven-
stvo, manažment a svoje úlohy prebrali noví 
národní zástupcovia krajín v EFPSA.

Nový národný reprezentant spoznával svo-
jich zahraničných kolegov, kompetencie, 
povinnosti a pripravoval sa na zodpovedné 
zastupovanie svojej krajiny. Hneď po pre-
vzatí mandátu totiž zástupcovia trávili čas 
spoločne v prospech budúcej európskej ko-
operácie. V nasledujúcom roku totiž budú 
zástupcovia schvaľovať alebo odmietať ná-
vrhy, a tak výrazným spôsobom zasahovať 
do chodu celej federácie. 

Práve národní zástupcovia volili krajinu, 
ktorá bude hostiť 30. ročník EFPSA kon-
gresu, ktorou sa stalo Portugalsko, a kraji-
nu hosťujúcu 2. EFPSA konferenciu na rok 
2015. S veľkou radosťou oznamujeme, že 
touto krajinou sa stalo Slovensko; po úspeš-

nej prezentácii nášho návrhu sme dostali 
potrebné množstvo hlasov.

Okrem akademickej časti programu mohli 
účastníci zažiť rôzne tematické párty či kul-
túrny večer plný diverzity a tiež spolupat-
ričnosti. Slovenský stôl počas kultúrneho 
večera zožal veľký úspech a na prelome dní 
už zíval prázdnotou, čo pre nás bola veľmi 
pozitívna spätná väzba.

Niektorí členovia nášho tímu sa zúčastnili 
exkurzie do historického mesta Cluj Napo-
ca a soľnej bane Turda, zatiaľ čo druhá časť 
spoznávala neďaleké mesto Oradea. 
28. EFPSA kongres hodnotíme veľmi pozi-
tívne z pohľadu akademického aj sociali-
začného. Nové kontakty a informácie nám 
otvorili možnosti a vízie, ktoré sa budeme 
snažiť v budúcnosti naplniť, a tým prispieť 
k rozvoju nielen študentských možností, ale 
aj celkovo psychológie na Slovensku.

Kongres EFPSA
Tématickým zámerom projektu Outre-
ach Platform for CEE Research Ne-
twork on Christian Culture: Recep-
tion and reflection of values of Antiqu-
ity in the Christian culture of the West 
(ID#443.20132320) je výskum kresťan-
skej intelektuálnej kultúry so zameraním 
na recepciu a reflexiu antiky a jej hod-
nôt. Projekt bude dosahovať svoje ciele 
prostredníctvom vytvorenia medzinárod-
nej platformy pre akademickú kooperáciu 
v priestore strednej a východnej Európy.

Základnými výskumnými aktivitami tej-
to platformy budú: verejné prednášky po-
zvaných odborníkov, workshopy pracov-
nej skupiny, letné školy pre študentov 
a mladých výskumných pracovníkov, in-
tenzívna vedecká spolupráca pri vytvá-
raní a publikovaní výsledkov výskumu 
a šesťmesačné až ročné výskumné štipen-
diá na pôsobenie talentovaných odbor-
níkov na Filozofickej fakulte KU, ktorí sa 
budú intenzívne venovať výskumu per-
cepcie antických hodnôt v rámci kresťan-
skej kultúry Západu.

Projekt sa bude organizačne realizovať 
pod vedením Dr. Pavla Labudu v rám-
ci Centra pre interdisciplinárne štúdiá 
FF KU v čase od 1. septembra 2014 do 
31. augusta 2017 na základe podpory na-
dácie Auxilium (CH), ktorá ho podpori-
la grantom v hodnote 66.000,- EUR. Sú-
časťou výskumného projektu, popri vyš-
šie zmienených aktivitách, je aj vytvore-
nie špecializovanej kolekcie kritických 
vydaní základných prác antickej a ra-
nokresťanskej literatúry v rámci Univer-
zitnej knižnice KU, ktorá poslúži tak aka-
demickej komunite KU ako i širšej verej-
nosti Slovenska.

Projekt o hodnotách antiky 
v rámci kresťanskej kultúry

Účastníci podujatia Civitas Academica.
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Hoci od prelomového roku 1989 ubehli už 
viac než dve desaťročia, slobodné podmien-
ky pre vznik nových sakrálnych hudobných 
diel, ako aj prvotný veľký elán pre výskum 
či vzdelávanie v oblasti cirkevnej hudby, ne-
priniesli so sebou také bohatstvo novej tvor-
by, ako by sa bolo čakalo. Aj z tohto dôvo-
du sa snažili pedagógovia Katedry hudby 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku prostredníctvom riešenia 
grantového projektu Kultúrnej a edukačnej 
grantovej agentúry Ministerstva školstva SR 
(KEGA) Musica nova spiritualis podnietiť 
záujem hudobných skladateľov o tvorbu du-
chovných diel, ktoré budú využiteľné tak v 
pedagogickom procese, ako aj v rámci litur-
gie či umeleckých predstavení.

V rámci projektu Musica nova spiritualis sa 
riešiteľský kolektív zameral na súčasnú du-
chovnú tvorbu. Cieľom projektu bol vznik 
novej duchovnej hudby a jej prezentácia pre 
širšiu verejnosť prostredníctvom koncertov, 
interpretačných súťaží, CD nahrávky a pub-
likovaného materiálu. Dôležitým aspektom 
tejto aktivity je aj využitie nových diel v pe-
dagogickom procese, a tým oboznámenie 
študentov s novou tvorbou, nielen po strán-
ke teoretickej, ale aj praktickej. Prostredníc-
tvom naštudovania jednotlivých diel sa štu-
denti podieľajú na prezentácii novo skom-
ponovaných skladieb na koncertných vystú-
peniach a medzinárodnej súťaži.
 

Prvým krokom riešenia projektu bolo oslo-
venie vybraných renomovaných hudobných 
skladateľov, ktorí sa vo svojej tvorbe sys-
tematicky venujú aj duchovnej hudbe. Do 
projektu sa zapojili: Ľuboš Bernáth, Rasti-
slav Adamko, Mirko Krajči, Víťazoslav Ku-
bička, Milan Dubovský, Rastislav Dubovský, 
Stanislav Hochel, Peter Hochel, Peter Groll 
a Róbert Dinuš. 

Text vokálnych či vokálno-inštrumentálnych 
skladieb je duchovný. Komponistom boli po-
núknuté latinské duchovné texty (Ave Maria, 
Ave verum, Ecce panis angelorum, Salve Re-
gina, Regina coeli, O salutaris hostia, Ubi ca-
ritas, Magnificat, žalmy), ale aj prebásnené 
liturgické texty v slovenskom jazyku. Vokálne 
a nástrojové obsadenie  vychádza z možností 
praktického zvládnutia  naštudovania vytvo-
rených diel študentmi a pedagógmi na pôde 
Katedry hudby. Preto prednosť dostali hu-
dobné nástroje ako organ, husle, flauta, sólo-
vé hlasy a miešaný spevácky zbor.

Zároveň tu však bola snaha podnietiť skla-
dateľov k vytvoreniu diel, ktoré by mohli 
prezentovať aj neprofesionálne telesá a hu-
dobné zoskupenia, ktoré pôsobia v chrá-
moch. Išlo nám teda o harmonické zladenie 
oblasti kompozičnej, pedagogickej, umelec-
kej, náboženskej a praktickej.
 

Výsledkom skladateľskej aktivity sú nasle-
dovné diela:
- Rastislav Adamko: 
Proglas, Mystérium pre husle a organ,
- Ľuboš Bernáth: Ecce panis angelorum, 
O salutaris hostia,
- Robert Dinuš: Bonum est confitéri, Iesu 
dulcis memoria, Lauda anima mea,
- Milan Dubovský: Ave verum corpus,
- Peter Groll: Ave verum corpus, Ave Maria,
- Stanislav Hochel: Ave Maria,
 -Peter Hochel: Ubi caritas, 
- Mirko Krajči: Psalmus (12, 13, 131),
- Víťazoslav Kubička: Cyklus 6 piesní „Bože, 
príď mi na pomoc“.

Vyššie spomenuté kompozície budú uve-
dené v notovej publikácii, ktorá je v súčas-
nosti v štádiu prípravy do tlače. Druhým vý-
stupom bude CD nosič obsahujúci uvede-
né diela. Ich nahrávanie realizovala Kated-
ra hudby začiatkom mája tohto roku. Obi-
dva výstupy – CD nosič i notová publikácia 
by mali vyjsť koncom novembra 2014. Ume-
leckou prezentáciou novovytvorených kom-
pozícií je ich predvedenie na otváracom 
koncerte renomovaného podujatia pod ná-
zvom Nová slovenská hudba, ktorý sa usku-
toční 7. novembra 2014 v Jezuitskom kosto-
le v Bratislave.

Musica nova spiritualis

Tradícia vedeckých medzinárodných stret-
nutí Dni Tadeáša Salvu (16. – 19. októb-
ra 2014), venovaných osobnosti hudobné-
ho skladateľa Tadeáša Salvu, rodáka z Lú-
čok pri Ružomberku, je ojedinelý projekt 
v celoslovenskom kontexte iniciovaný pô-
vodným organizátorom – Akadémiou ume-
ní v Banskej Bystrici a jej ideovým lídrom 
prof. Zuzanou Martinákovou, ktorých štafe-
tu od roku 2012 prevzala Katolícka univer-
zita v Ružomberku pod patronátom sestry 
hudobného skladateľa doc. Margity Gro-
movej Salvovej. Už 14. rok sa presviedčame 
o tom, že Salvove dielo je stále živé a oslo-
vuje nás aj v 21. storočí. V súčasnej uponá-
hľanej dobe, kedy sa sústreďujeme skôr na 
materiálne ako duchovné hodnoty, sa často 
zabúda na umelcov a osobnosti vôbec, kto-
ré už nie sú medzi nami. Túto skutočnosť 
chceme eliminovať aj tým, že aktívnymi 
účastníkmi sú okrem renomovaných pred-
nášajúcich aj doktorandi z oblasti hudobné-
ho umenia. Treba však konštatovať, že pod-

ujatie nemá masový charakter. KU vyda-
né zborníky sú dôležitým dokumentom sta-
vu poznania tvorby skladateľa, a môžu byť 

inšpirujúcim zdrojom k ďalšiemu vedecké-
mu i odbornému bádaniu slovenskej hudby 
a slovenskej hudobnej kultúry.

Dni Tadeáša Salvu

Tadeáš Salva.

Medzinárodná vedecko-odborná konfe-
rencia s názvom Inkluzívna klíma ako vý-
zva a poslanie bude realizovaná Inštitú-
tom Juraja Páleša a Katedrou liečebnej pe-
dagogiky 10.10.2014 ako výstupná aktivi-
ta z projektu KEGA č. 035UK-4/2013 s ná-
zvom "Model uplatnenia školskej liečebnej 
pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy 
v materskej a základnej škole".

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre 
vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťa-
mi a výsledkami výskumov v oblasti teórie 
a praxe inkluzívnej, liečebnej, sociálnej a 
špeciálnej pedagogiky s akcentom na pod-
mienky, procesy a špecifiká súvisiace s vy-
tváraním inkluzívnej klímy v prostredí ma-
terskej a základnej školy. Konferencia sa 

zameriava na možnosti aplikácie konkrét-
nych terapeuticko-výchovných intervencií, 
ako aj na východiská a špecifiká interdis-
ciplinárnej spolupráce, komunikáciu a tí-
movosť, systémy pomoci, zdroje zvláda-
nia, možnosti diagnostiky a prevencie i iné 
oblasti a témy, dotýkajúce sa procesu kre-
ovania inkluzívnej klímy v materskej a zá-
kladnej škole.

Hlavný program konferencie sa bude ko-
nať v priestoroch Mestského divadla v Le-
voči v dopoludňajších hodinách. Na kon-
ferenciu sa prihlásilo už viac než 60 aktív-
nych prednášajúcich z humanitne zamera-
ných fakúlt a pracovísk zo Slovenska, Čes-
kej republiky, Poľska, Holandska, Nemec-
ka a Luxemburska.

Pozornosť treba sústrediť  
na najmenších

Dňa 3. novembra 2014 sa na Katedre kate-
chetiky a praktickej teológie Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku  uskutoční Vedecké kolokvium venova-
né osobe spišského biskupa Mons. Františ-
ka Tondru. Príležitosťou na zorganizovanie 
tohto podujatia je 25. výročie biskupskej vy-
sviacky Františka Tondru, ktorá sa uskutoč-
nila 9. septembra  1989 v katedrále sv. Mar-
tina v Spišskej Kapitule.  Na vedeckom ko-
lokviu bude v sérii prednášok predstavený 

osobnostný profil i rozmanité aspekty služ-
by Mons. Františka Tondru, ktorý 22 rokov 
spravoval Spišskú diecézu ako jej diecéz-
ny biskup. Kolokvium nadväzuje na rad po-
dobných vedeckých podujatí, ktoré sa kaž-
dý semester uskutočňujú na Katedre kate-
chetiky a praktickej teológie PF KU, s cie-
ľom vedeckým výskumom prispieť k lepšie-
mu pochopeniu miesta kresťanov a Cirkvi v 
súčasnej kultúre.

Spomienka  
na Mons. Františka Tondru

Knižnica Sergeja Michalkova, ktorú daro-
val Ústavu rusko-slovenských kultúrnych 
štúdií Fond ruskej kultúry, vedený držite-
ľom mnohých prestížnych filmových oce-
není, medzi inými i ceny Americkej filmo-
vej akadémie (Oscar), režisérom Nikitom 
Michalkovom, dostala do daru nové hod-
notné publikácie, pripravila nový katalóg 
a zriadila svoju filiálku na ZŠ v Giraltov-
ciach, ktorú  za účasti prodekana PF KU 
Dr. Dušana Kováča-Petrovského,PhD. a vi-
ceprezidenta Asociácie rusistov Sloven-
ska doc. Mgr. V. Bíloveského, PhD. v júni 
slávnostne otvorila riaditeľka Ústavu rus-
ko-slovenských kultúrnych štúdií PF KU a 
prezidentka Asociácie rusistov Slovenska 
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

Ústav rusko-slovenských kultúrnych štú-
dií PF KU spoločne s Ústavom talianskeho 

jazyka a kultúry PF KU, Katedrou cudzích 
jazykov PF KU, Veľvyslanectvom Ruskej fe-
derácie, Metodickým centrom v Bratislave 
a FF UMB v Banskej Bystrici pripravujú  na  
6. 11. – 7. 11 2014 „III. Dni európskej cu-
dzojazyčnej metodiky: filozofia  vzdeláva-
nia“. Metodické dni korešpondujú s obsa-
hom posledného čísla vedeckého časopi-
su Studia russico - slovaca 2014, a okrem 
iných významných prednášajúcich uvedú 
metodika európskeho formátu, rusistu a 
germanistu prof. J. I. Passova, DrSc., filo-
zofku prof. PhDr. E. Farkašovú, CSc. či lin-
gvistky prof. L. Vochminovovú, CSc. a J. 
Markovovú, DrSc. Témam z talianskej ja-
zykovedy sa bude venovať romanistka sve-
tového mena, garantka študijného progra-
mu Taliansky jazyk a literatúra na PF KU, 
prof. Irina Chelysheva, Dr.Sc.

Z jazykových pracovísk PF KU
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Pedagogická	  fakulta	  Katolíckej	  univerzity	  v	  Ružomberku	  
Farský	  úrad	  Važec	  	  

Klub	  Tomáša	  Munka	  v	  Ružomberku	  
vyhlasujú

výtvarnú	  a	  literárnu	  súťaž	  k	  100.	  výročiu	  narodenia	  Janka	  Silana,	  
básnika	  slovenskej	  katolíckej	  moderny	  

„Slávme	  to	  spoločne	  2014“
Propozície	  súťaže	  

Súťaž	  má	  za	  cieľ	  	  podnietiť	  	  mládež	  uvažovať	  nad	  
literárnym	  dielom	  Janka	  Silana	  a	  aktivizovať	  ju	  

tak	  k	  vlastnej	  tvorbe.	  	  
	  

Súťažné	  kategórie:	  	  
a)	  literárna	  časť	  
b)	  výtvarná	  časť	  

Do	  súťaže	  sa	  môžu	  zapojiť	  denní	  aj	  externí	  
študenti	  a	  doktorandi	  všetkých	  slovenských	  

vysokých	  škôl.	  Súťaž	  je	  určená	  autorom	  do	  30	  
rokov,	  bez	  knižne	  vydaného	  diela	  umeleckej	  
literatúry.	  Súťažiť	  je	  možné	  v	  jednej,	  ale	  aj	  

v	  obidvoch	  kategóriách.	  	  	  
Súťaž	  je	  jednokolová	  –	  celoslovenská.

Tematické	  zameranie:	  
Tematické	  zameranie	  obidvoch	  častí	  súťaže	  
(literárnej	  aj	  výtvarnej)	  nie	  je	  zaväzujúco	  určené.	  
Básnická	  aj	  výtvarná	  tvorba	  súťažiacich	  môže	  
a	  nemusí	  priamo	  súvisieť	  s	  literárnou	  tvorbou	  
Janka	  Silana	  (napr.	  ilustrácie	  básnikových	  básní	  
alebo	  románu).	  Vyhlasovatelia	  však	  odporúčajú,	  
aby	  zameranie	  diel	  bolo	  aspoň	  sčasti	  duchovné	  
alebo	  aby	  odrážalo	  morálne	  a	  duchovné	  hodnoty	  
smerujúce	  k	  Bohu.	  	  
	  

Literárna	  časť	  
Každý	  autor	  môže	  poslať	  min.	  3,	  max.	  10	  
básnických	  textov	  v	  rozsahu	  do	  150	  veršov.	   
	  

Výtvarná	  časť	  
Každý	  autor	  môže	  poslať	  max.	  1	  výtvarnú	  prácu.	  
Vyhlasovatelia	  akceptujú	  ľubovoľnú	  techniku	  
prác,	  pričom	  maximálny	  formát	  nie	  je	  stanovený.

Adresa:	  Silvia	  Kaščáková	  -‐	  koordinátorka	  súťaže,	  Pedagogická	  fakulta,	  
Katolícka	  univerzita	  v	  Ružomberku,	  Hrabovská	  cesta	  1,	  034	  01	  
Ružomberok	  s	  označením	  obálky	  „Slávme	  to	  spoločne	  2014“	  

WEB:	  bit.do/silan	  

E-‐mail:	  silvia.kascakova@ku.sk

Súťažné	  práce	  posudzuje	  odborná	  porota,	  ktorú	  vymenujú	  organizátori	  vo	  výtvarnej	  aj	  literárnej	  časti.	  
Slávnostné	  vyhodnotenie	  a	  odovzdávanie	  cien	  sa	  uskutoční	  v	  novembri	  2014.	  

Dôležité	  dátumy:	  Vyhlásenie	  súťaže:	  16.	  máj	  2014;	  Uzávierka	  	  súťaže:	  16.	  október	  2014

Na akademickej pôde Pedagogickej fakul-
ty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 
od 30. júna do 4. júla 2014 uskutočnil už 
siedmy ročník Detskej univerzity. Program 
Detskej univerzity mal názov „Rodina je 
môj poklad“ a bol určený deťom od 8 do 
14 rokov. V tomto roku absolvovalo štú-
dium 117 detí z rôznych kútov Slovenska.

Jednotlivé aktivity boli zamerané na tému 
rodiny a jej hodnoty v živote človeka. Pes-
trý program tvorili prednášky zo sociálnej 
práce a špeciálnej pedagogiky. Deti nav-
štívili hudobné vystúpenie, ktoré pripra-
vila katedra hudby a zaujala ich aj pred-
náška kňaza Petra Nákačku. V progra-
me bola aj návšteva Bábkového divadla 
na Rázcestí v Banskej Bystrici a zaujímavé 
tvorivé dielne z informatiky, matematiky, 
biológie, geografie, žurnalistiky, zdravot-
níctva, sociálnej práce, špeciálnej pedago-
giky, ruského jazyka, náboženstva, výtvar-
nej i hudobnej výchovy. Aktivity pre deti 
pripravili pedagógovia a študenti z Peda-
gogickej a Filozofickej fakulty a Fakulty 
zdravotníctva KU v Ružomberku. Tradič-
nou súčasťou bola slávnostná imatrikulá-
cia a v závere detská konferencia so sláv-
nostnou promóciou.

Detská univerzita sa otvorila aj vďaka 
sponzorom – predovšetkým samotným fa-
kultám, knižným vydavateľstvám (Slo-
vart, Albatros, Modrý Peter), firmám 
DUGE CATERING, s.r.o., ART K Ružom-
berok a projekt sponzorsky podporilo aj 
Mesto Ružomberok.

Silvia Kaščáková, koordinátorka DU

DETSKá UNIVERZITA 
o poklade rodiny

Záver slávnostnej promócie DU KU 2014.

V priebehu novembra 2014 uskutoč-
nia pracovníci Ústavu talianskeho jazy-
ka a kultúry a Katedry matematiky cyklus 
prednášok pre študentov gymnázií Lipto-
va, Oravy a niektorých regiónov východ-
ného Slovenska, venovaný niektorým vý-
sledkom skúmania Galileovho diela Dis-
corsi e Dimostrazioni Matematiche, intor-
no a due nuove scienze. 

Aktivita sa uskutoční v rámci projektu 
KEGA č. 003KU-4/2013 „Využitie pôvod-

ných matematických demonštrácií a fyzi-
kálnych pokusov, ktoré použil Galileo Ga-
lilei v mechanike a pohybe telies vo vyučo-
vaní na základných a stredných školách“. 
Aj na základe dokumentov z Vatikánskeho 
archívu bude snahou prednášajúcich pou-
kázať na pravú príčinu inkvizičného pro-
cesu s Galileom, ale tiež priblížiť jedno z 
kľúčových diel v histórií prírodných vied, 
ktoré dokazuje, že základy prírodných 
vied sú založené na priamom poznaní fak-
tov a experimente. 

Prvá časť prekladu diela z roku 1638 vyšla 
vo vydavateľstve KU Verbum pod názvom 
Rozhovory a matematické demonštrácie o 
dvoch nových vedách, ktoré sú blízko me-
chaniky a pohybu. Vydavateľský počin je o 
to významnejší, že dielo nebolo doposiaľ 
dostupné v slovenskom ani v českom pre-
klade. Druhá časť slovenského prekladu 
rozsiahleho Galileovho spisu z taliančiny 
bude publikovaná v rovnakom vydavateľ-
stve na jeseň 2014.

Múdrosť napísaná po taliansky

Socha Krista Učiteľa, ktorá počas letných 
prázdninových dní pribudla v Kaplnke sv. 
Alberta na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku, bude počnúc novým akademickým 
rokom v túžbe za poznaním sprevádzať  ru-
žomberské univerzitné spoločenstvo. 

Socha je darom Milosrdných sestier Sväté-
ho kríža zo Švajčiarska, ktoré aktívne pô-
sobia aj na Slovensku. Neznámy autor zná-
zornil učiaceho Krista do sochy vyrezanej 
z lipového dreva, ktorej výška je 124 cm. 

Učiaci Kristus drží vo svojej ľavej ruke kni-
hu a so zodvihnutou pravou rukou napo-
máha ohlasovaniu Evanjelia. Letopočet vy-
rytý do podstavca sochy prezrádza, že zho-
tovenie sochy sa datuje na rok 1863.

Sochu Krista Učiteľa prijal z rúk zástupcov 
spomínanej ženskej Kongregácie ako dar 
pre Katolícku univerzitu v Ružomberku po-
čas letných prázdninových dní osobne jej 
nový rektor, Mons. prof. Jozef Jarab, PhD.

Jozef Žvanda

Univerzitné spoločenstvo bude 
sprevádzať socha Krista Učiteľa

du.ku.sk ]
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Dňa 4.7.2014 navštívil Teologickú fakul-
tu, Katolíckej Univerzity v  Košiciach Jeho 
Excelencia Djumantoro Purbo, mimoriad-
ny a splnomocnený veľvyslanec Indoné-
zie v Slovenskej republike za účelom spo-
lupráce medzi Teologickou fakultou KU 
v Košiciach a ambasádou Indonézie v Bra-
tislave na projekte zmapovania práce Slo-
venských misionárov v Indonézii za po-
sledných niekoľko desiatok rokov a ná-
sledne ocenenia ich práce v tejto krajine. 
V priateľskom duchu a po výmene infor-
mácií sa J.E. Djumantor Purbo a prof. Cy-
ril Hišem, dekan Teologickej fakulty KU 
v Košiciach dohodli na časovom harmono-
grame práce a následnom publikovaní zá-
verov. Za TF KU bol menovaný koordiná-
tor prác doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, 
PhD. a za ambasádu Indonézie v Sloven-
skej republike p. Július Drugda.

ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník TF

Veľvyslanec Indonézie na TF KU
zaznamenali sme

Dekan TF KU s hosťami.

KOŠICE/VIEDEŇ (29.júla 2014) – Letná 
škola o rodine II. Univerzita Viedeň, Inšti-
tút morálnej teológie 14. – 24.7.2014. Tro-
jica doktorandov PhDr. Michaela Šuľo-
vá, Mgr. Soňa Vancáková, Mgr. Peter Židó 
z Teologickej fakulty v Košiciach bola In-
štitútom aplikovanej etiky prof. Alexan-
dra Spesza pri TF KU Ružomberok v Koši-
ciach nominovaná, aby strávila časť svo-
jich prázdnin letnej škole v rakúskej Vied-
ni. Počas desiatich horúcich júlových dní 
(14.07.2014 – 23.07.2014) sa spoločne 
s ostatnými účastníkmi z Českej republiky, 
Poľska, Slovinka, Chorvátska, Maďarska, 
Rumunska či dokonca z ďalekej Tanzánie 
snažili nájsť odpoveď na otázku: Má rodi-
na budúcnosť?

Táto letná škola sa konala pod záštitou 
programu CEEPUS AT 502 bioetika, kam 
patrí aj košický inštitút a bola akýmsi voľ-
ným pokračovaním letnej školy v poľ-
skom Opole, ktorá mala rovnaký názov. 
Patronát nad priebehom celej školy pre-
vzal prof. Gerhard Marschütz z inštitútu 
morálnej teológie na Viedenskej univerzi-
te.  Hneď v úvodný deň boli účastníci let-
nej školy rozdelení do anglicky resp. ne-
mecky hovoriacich skupín, čo sa v koneč-
nom dôsledku ukázalo ako výborne pre-
myslený krok zo strany hosťovskej univer-
zity, pretože sa tým dokonale eliminova-

li časové prestoje a prípadná nesprávna in-
terpretácia, či zlé pochopenie preklada-
ného textu. Členovia oboch jazykových 
skupín boli následne rozdelení do trojíc a 
boli oboznámení s témou záverečnej prá-
ce, ktorú bolo pre úspešné absolvovanie 
letnej školy vypracovať. Nasledujúce šty-
ri dni sa už niesli v sérii prednášok, kto-
ré boli na programe predpoludním kaž-
dého dňa a popoludní bol čas určený pre 
diskusie a semináre, ktoré boli zamerané 
na danú tému konkrétneho dňa. Tematic-
ké zameranie prednášok a seminárov bolo 
skutočne pestré, účastníci sa mali možnosť 
oboznámiť s najnovšími číslami pôrodnos-
ti v Európe, politickými a kultúrnymi as-
pektmi rodiny na Filipínach, problemati-
kou rómskych rodín, krízovými situáciami 
rodín, učením Cirkvi o otázkach manžel-
stva a rodiny či možnostiach ako predísť 
rozvodom. Dôležité je taktiež spomenúť, 
že do programu celej letnej školy sa svoji-
mi prednáškami zapojilo viac ako 10 pred-
nášajúcich z rôznych oblastí. Po vyčerpá-
vajúcej sérii štyroch dní čakal na účast-
níkov letnej školy deň voľna, ktorý vyžili 
na prehliadku pamiatok historickej Vied-
ne. Metropola Rakúska ponúka dostatok 
príležitostí pre kultúrne vyžitie a oddych, 
a tak sa v nasledujúci deň mohli študen-
ti opäť pustiť do práce. Tento krát ich ča-
kala samostatná práca v skupinách na ich 

záverečných prácach. Počas celého dňa im 
boli k dispozícii pridelení tútori rovnako aj 
otvorená univerzitná knižnica s nespočet-
ným množstvom zahraničnej literatúry a 
materiálov potrebných pre kvalitné spra-
covanie pridelenej témy. V nasledujúcich 
záverečných dňoch účastníci predložili a 
odprezetovali svoje záverečné práce a po 
poslednom dni, v ktorom prof. Gerhard 
Marschütz zhodnotil a uzavrel letnú školu 
vo Viedni ich čakala cesta domov s plným 
kufrom vedomostí a zážitkov. Letnú ško-
lu si trojica zástupcov zo Slovenska veľ-
mi pochvaľovala. Aj napriek denno-den-
ným nabitým programom (začiatok prvej 
prednášky ráno 09:30 koniec posledného 
seminára 17:30) v neznesiteľných horú-
čavách si študenti vďaka zaujímavým té-
mam prednášok odnášajú enormné množ-
stvo nových poznatkov a predovšetkým 
skúseností, ktoré nepochybne napomôžu k 
osobnému rastu každého z nich a k ďalšej 
úspešnej reprezentácii domácej univerzity 
za hranicami Slovenskej republiky.

ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník TF

Letná škola o rodine II.

„Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna 
letná správa, ako vlani, tak i v tomto čase, 
je tu pre vás, milé deti, zase, Detská uni-
verzita TF KU“

Týmito slovami pozývala Teologická fa-
kulta KU v Košiciach na druhý ročník Det-
skej univerzity. Jej pozvanie prijalo 60 detí 
vo veku 8 až 15 rokov, ktorým sa v dňoch 
30. 6. 2014 až 4. 7. 2014 otvorili brány 
do akademického sveta.

Cieľom bolo ponúknuť deťom zaujímavú 
formu získavania nových vedomostí,vy-
tvoriť im priestor na zmysluplné využitie 
voľného času a podporiť ich záujem o po-
znanie a štúdium.

Malí študenti boli rozdelení podľa veku 
do 4 skupín (zelená, červená, modrá, žltá) 
a každej skupine boli pridelení dobrovoľ-
níci, ktorí nad nimi bdeli celý týžden.

Detská univerztita začala slávnostnou 
imatrikuláciou, kde deti po zložení imat-
rikulačného sľubu prevzali z rúk deka-
na TF KU indexy, zošity a perá. Nasledo-
vali zoznamovacie aktivity v skupinkách 
a prvá „hodina“ detského študijného plá-
nu. Detský študijný plán bol obsahovo pri-
spôsobený jednotlivým vekovým kategó-
riam, prednášky a workshopy viedli peda-
gógovia z fakulty i pozvaní hostia.  

Deti absolvovali rôzne prednášky 
a workshopy z oblasti teológie, sociál-
nej práce, náuky o rodiny či pedagogiky. 
Taktiež nahliadli do tajov fakultnej kniž-
nice a informačních technológií. Staršie 
skupinky mali možnosť prostredníctvom 

vedeckého experimentu vyrobiť sopku, 
mladšie skupinky sa zase preniesli do sve-
ta rozprávok. Súčasťou Destskej univerzity 
boli aj súťaže v parku, návšteva katakomb 
Seminárneho kostola, belgický tanec a let-
né kino priamo na fakulte.

Študenti si poctivo po každej prednáške 
a workshope zbierali od lektorov podpi-
sy do svojich indexov, aby tak mohli splniť 
podmienky Detskej univerzity a získať dip-
lom. Neodmysliteľnou súčasťou ukončenia 
štúdia je záverečná práca, a tak tomu ne-
bolo inak ani na Detskej univerzite. Vo vy-
hradenom čase deti pripravovali svoje zá-
verečné práce – písali, kreslili, strihali, le-
pili – a nakoniec ich statočne obhajovali 
pred komisou. Najlepšie a najzaujímavej-
šie práce získali cenu rektora a cenu litur-
gického inštitútu. Po úspešnom obhájení 
záverečných prác nasledovala slávnostná 
promócia za účasti rodičov, na ktorej de-
kan TF KU odovzdal deťom diplomy spolu 
s menšími spomienkovými darčekmi. Roz-
žiarené očká detí a šťastné srdcia rodičov 
svedčili o jednom: DOVIDENIA O ROK!

Za organizačný tím PhDr. Michaela Šuľová

Detská univerzita TF KU 2014
zaznamenali sme

Absolventi Detskej univerzity TF KU 2014.
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V akademickom roku 2013/2014 sa štu-
denti Katedry verejného zdravotníctva 
FZ KU v Ružomberku zapojili do projektu  
e-Bug podporovaného Európskym cen-
trom pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC). Program e-Bug bol vytvorený ko-
lektívom odborníkov pre žiakov základ-
ných škôl, aby sa lepšie zoznámili so sve-
tom mikroorganizmov.

Projekt bol realizovaný na základnej ško-
le Bystrická cesta 14, Ružomberok - ško-
la pre intelektovo nadané deti a základnej 
škole Svätého Vincenta Ružomberok. Cie-
ľom projektu bolo odovzdanie základných 
informácií o mikroorganizmoch, o spôso-
boch šírenia sa infekčných chorôb, o očko-
vaní, naučiť deti rozlišovať dobré baktérie 
od zlých a ďalšie zaujímavé poznatky. Dô-
ležitá bola tiež informácia, že antibiotiká 
sú špeciálnym druhom liekov a že nemôžu 

byť nesprávne alebo nadmerne používané, 
pretože inak stratia svoj liečebný účinok.

Teóriu s praxou na hodinách prírodovedy 
prepájali študenti 2.ročníka Katedry verej-
ného zdravotníctva FZ KU v Ružomberku 
v  koordinácii doc. MUDr. Anny Lesňáko-
vej PhD. a Mgr. Helgy Némethovej z KVZ 
FZ KU v Ružomberku s podporou PaedDr. 
Stanislava Bellu, viceprimátora mesta Ru-
žomberok.

Zdravotno-výchovná intervencia

Poslucháčka tretieho ročníka v študijnom 
programe urgentná zdravotná starost-
livosť na Fakulte zdravotníctva Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku (FZ KU) Má-
ria Bernáthová excelovala na súťaži štu-
dentov - záchranárov RESCUE ACADEMY 
2014 ORAVA, memoriáli MUDr. Andreja 
Fáglica a Jozefa Šárika. V kombinovanom 
dvojčlennom družstve spolu so študentom 
z nitrianskej Univerzity Konštantína Filo-
zofa vyhrala dňa 2. mája celú súťaž, kto-
rá sa konala v Oravskej Polhore. RESCUE 
ACADEMY 2014 ORAVA je súťaž určená 
pre študentov vysokých škôl denného štú-
dia odboru zdravotnícky záchranár, alebo 
urgentná zdravotná starostlivosť a študen-
tov stredných škôl dennej a externej formy 
zdravotnícky záchranár.

Ako informoval tajomník Katedry urgent-
nej zdravotnej starostlivosti FZ KU Ing. Bc. 
Imrich Andrási, súťažné úlohy pre dvoj-

členné posádky boli koncipované tak, aby 
si precvičili kompletné vyšetrenie pacien-
ta, správnu diagnostiku, diferenciálnu di-
agnostiku, správnu liečbu, zabezpečenie a 
stabilizáciu pacienta.

Podľa zdravotníckeho záchranára a or-
ganizátora súťaže Františka Genšora, te-
óriu si záchranári musia naštudovať, ale 
pripraviť sa na praktickú skúšku si tre-
ba aspoň vyskúšať. „Preto netreba súťaž 
RESCUE ACADEMY vnímať ako meranie si 
vedomostí, ale ako nácvik. Úlohy sú stava-
né tak aby ste si mohli vyskúšať postupy a 
snažíme sa doplniť každú úlohu o praktic-
ký výkon,“ dodal.

„Nakoľko si choroby a nešťastia nevybera-
jú človeka podľa veku, pohlavia, či správ-
neho času, museli sme lúskať ťažké orieš-
ky pri diagnostikovaní zdravotných sta-
vov. Každá úloha mala svoju hlavnú myš-

lienku, s ktorou treba pracovať po celý ži-
vot. Súťaž nám však ukázala ako a na čo 
si treba dávať pozor v reálnych výjazdoch. 
Okrem toho bola nielen poučná, ale aj zá-
žitková. Zlaňovanie k zranenej lezkyni, 
spúšťanie na kladke, či vyťahovanie topia-
ceho sa pacienta z bazéna boli nezabud-
nuteľné chvíle súťaže,“ spomína na súťaž 
Mária Bernáthová.

„Tú pravú hodnotu, čo si ale zo súťaže od-
nášame nie je zlatá medaila. Sú to skú-
senosti a vedomosti, ktoré nám pomôžu 
neskôr zachrániť veľa ľudských životov. 
Všetkým odporúčam, aby boli aktívni v 
príprave na svoje budúce povolanie. Iba 
tak budú vedieť naozaj pomôcť všetkým 
tým, ktorí to potrebujú,“ zhodnotila Mária 
Bernáthová.

Rescue Academy 2014 Orava 
pre študentku našej univerzity

Riešiteľský kolektív Fakulty zdravotníctva  
v zložení: J. Bugáňová, M. Kopáčíková, 
V. Littva, M. Magerčiaková, M. Novysed-
láková, K. Zrubáková participuje na  me-
dzinárodnom projekte  Grundtvig – učia-
ce sa partnerstvá. Cieľom je podpora  za-
členenia najviac znevýhodnených európ-
skych občanov do spoločnosti, prostred-
níctvom získania vyššej úrovne nezávis-
losti, posilnením vyššej osobnej autonó-
mie a pochopenia  realít moderného ži-
vota s využitím digitálnych prostriedkov. 
V projekte fakulta spolupracuje  s nasle-
dujúcimi  partnerskými inštitúciami: Uni-
verzita v Almeríi – Španielsko, MEE Zee-
land – Holandsko, FAROS – Grécko, Uni-
verzita v Nyíregyhaze – Maďarsko, Univer-
zita v Katánii – Taliansko a Casa Corpu-
lui Didactic Dolj – Rumunsko. Projekt pre-
bieha v piatich fázach: dohodnutie meto-
dológie a zberu dát, zber dát v jednotli-
vých krajinách o ponúkaných edukačných 
programoch, získanie informácií a špeci-
fikácia potrieb v rámci ponuky pre jednot-
livých partnerov, vytvorenie zoznamu po-
žiadaviek a príprava jednotlivých edu-

kačných modulov, pilotný test uskutočne-
ný v každej participujúcej krajine. V sú-
časnosti projekt úspešne vstúpil do dru-
hej polovice riešenia. V máji 2014 sa štyria 
členovia  riešiteľského kolektívu zúčastni-
li pracovného   stretnutia v  Middelburgu 

(Holandsko). Na október 2014 je plánova-
né ďalšie stretnutie riešiteľského kolektívu 
v Nyíregyhaze (Maďarsko).

Začlenenie znevýhodnených 
občanov EU do spoločnosti

V. Littva, M. Kopáčiková, P. Kutiš a M. Magerčiaková  pred radnicou v Middelburgu.

XI. kongres WFNMB (World Federation 
of Nuclear Medicine and Biology) ten-
to rok poriadal mexický Cancún. V termí-
ne 27. – 31. 8. 2014 sa v Cancúne stretlo 
viac ako 2500 odborníkov z celého sve-
ta. Na kongrese mala zastúpenie aj FZ 
KU, prostredníctvom prof. MUDr. Anto-
na Lacka,Csc. vedúceho Katedry rádiolo-
gickej techniky a zároveň prednostu Klini-
ky nukleárnej medicíny Ústrednej vojen-
skej nemocnice SNP – Fakultnej nemocni-
ce v Ružomberku. 

XI. kongres WFNMB bol zameraný na vý-
voj, organizáciu a riadenie  nukleárnej 
medicíny, na  nové prístupy a možnosti 

v diagnostike a liečbe, predovšetkým on-
kologických ochorení. Okrem odborné-
ho programu mali účastníci možnosť pre-
hliadky Mayskej riviéry.

Reagujúc na svetové trendy v oblas-
ti zvyšovania kvality života a upevňova-
nia zdravia sa vytvorilo už v roku 2003 
pri UVN SNP – FN pracovisko  nukleár-
nej medicíny, ktoré je zároveň výučbovou 
základňou Fakulty zdravotníctva a pra-
cuje od samého začiatku práve pod ve-
dením prof. MUDr. Antona Lacka. Zao-
berá sa  diagnostikou in vivo, t. j. rádio-
farmaká sa aplikujú pacientovi vnútroži-
lovo. Po aplikácii rádiofarmaka do orga-

nizmu sa sleduje dynamika jeho precho-
du v tele, a jeho rozloženie vo vyšetrova-
nom orgáne. Metóda umožňuje sledovať 
zmeny už na bunkovej úrovni. Diagnosti-
ka v nukleárnej medicíne je zameraná na  
predovšetkým na onkologické, neurolo-
gické, kardiologické  a endokrinologické 
ochorenia. 

Keďže v akademickom roku 2014/15 
vzdelávame  prvých študentov v akredito-
vanom študijnom programe rádiologická 
technika, veríme, že budúce ročníky kon-
gresu budú aj za účasti našich  študentov, 
respektíve absolventov.

O nukleárnej medicíne v Mexiku

V letnom semestri akademického roka 
2013/14 umožnila katedra Fyzioterapie 
FZ KU študentom  absolvovanie kurzov 
masáží a kineziotapingu, ktoré sú nad rá-
mec obsahu výučby v študijnom progra-
me Fyzioterapia.  Kurzy viedli Dr. Hali-
na Romualda Zięba    (Nowy Targ, Poľsko) 
a Mgr. Leszek Giza (Krynice, Poľsko).

Katedra Fyzioterapie už dlhodobo spolu-
pracuje predovšetkým s Dr. Halinou Zię-
ba z  Podhalańskej Państwowej Wyźsej 
Szkoły  Zawodowej w Nowym Targu, kto-
rá okrem pôsobenia na Katedre fyziotera-
pie má  dlhoročnú privátnu prax ako fy-
zioterapeut a je certifikovaným lektorom 
neurorehabilitácie.  Doterajšia spoluprá-
ca spočívala v organizovaní konferencií, 
výmenných pobytov pre študentov a pe-
dagógov a participácii na niektorých pro-
jektoch. Sama bola viac krát hosťom FZ 
KU  v rámci programu LLP ERASMUS, kde 
sa jej prednášky a cvičenia stali veľmi ob-
ľúbenými medzi pedagógmi, ale aj štu-
dentmi. Opakovane absolvovala mobili-
tu za účelom školenia  na našich výučbo-
vých základniach  (Neurologická klinika 
UVN SNP – FN, Kúpele Lúčky). Z dlhoroč-

nej spolupráce vzišla myšlienka zorgani-
zovať pre našich študentov kurzy zamera-
né na techniky, ktoré nie sú  obsahom vúč-
by fyzioterapeutov. Konkrétne išlo o nasle-
dovné postupy: masáž horúcimi bylinnými 
pečaťami, taping a masáž horúcimi lávo-
vými kameňmi.

Masáž horúcimi bylinnými pečaťami je 
unikátna komplexná procedúra, ktorá vy-
chádza z poznatkov starých viac ako 10 
000 rokov. Masíruje sa celé telo, na ktoré 
sa najskôr nanesie špeciálny prehrievajú-
ci detoxikačný olej a následne  sa aplikuje 
samotná masáž bylinnými pečaťami, čo sú 
parou nahriate vačky naplnené bylinkami. 
Masáž má výrazný relaxačný a regenerač-
ný účinok, samotné teplo nahriatych pe-
čatí pôsobí na uvoľnenie stuhnutého sval-
stva, silice obsiahnuté v bylinkách preni-
kajú cez póry pokožky a napomáhajú k 
očiste tela rozbitím strusiek a podporujú 
ich vylúčenie z tela.

Taping – tejpovanie pomocou  kinezio-
tejpov, alebo lepenie elastických pások je 
moderná metóda urýchľujúca  liečbu po-
čas rehabilitácie. Je založená na princípe  

ovplyvnenia  somatosenzorického, krvné-
ho a lymfatického systému. Použitie kine-
ziotejpov okrem iného zlepšuje tok krvi a 
lymfatických tekutín, čím znižujeme opu-
chy a krvné výrony, Ďalej  zlepšujeme 
funkciu svalov a tkanív.

Masáž horúcimi lávovými kameňmi (hot 
stones massage) patrí medzi najlepšie te-
rapie na celkovú relaxáciu a regeneráciu 
organizmu. Táto masáž sa vykonáva po-
mocou špeciálnych masážnych hmatov a 
teplých lávových kameňov, v súčinnosti s 
aromatickým olejom. 

Jednotlivých modulov sa zúčastnilo po 
20 frekventantov. Účastníci pozitívne hod-
notili  získanie nových zručností, ktoré im 
rozšíria možnosti uplatnenia v oblasti pre-
ventívnej, liečebnej a rehabilitačnej sta-
rostlivosti, v lôžkových a ambulantných 
zariadeniach, rehabilitačných ústavoch, 
sanatóriách, na pracoviskách liečebnej te-
lesnej výchovy a fyzikálnej terapie, za-
riadeniach sociálnej starostlivosti, ako aj 
v rehabilitačno-rekreačných zariadeniach 
typu wellness/fitness.

Kurzy masáží a kineziotapingu 
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Odborná porota, zložená zo zástupcov Eu-
roguidance centra, Asociácie výchovných 
poradcov (AVP), Výskumného ústavu det-
skej psychológie a patopsychológie (VÚ-
DPAP), centier pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie (CPPPaP), 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 
zástupkyne zo súkromného sektoru (Navi-
gácia v povolaní) na svojom zasadnutí dňa 
13. 8. 2014 sa rozhodla udeliť Ocenenie 
za službu v oblasti kariérového poraden-
stva Poradenskému centru Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku za príspevok „Moje 
portfólio – program na rozvoj profilu štu-
denta VŠ pred vstupom na trh práce“. 
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., koordi-
nátorka Poradenského centra, do súťaže 
prihlásila program Moje portfólio, ktorého 
je autorkou. Program pozostáva z 10 kro-
kov, ktoré postupne a systematicky preve-
dú študenta sebapoznaním a profesijnou 
orientáciou so zameraním na jeho potre-
by. Táto služba je na dnešné pomery nie-
len vo vysokom školstve nadštandardná, 
ale je zároveň veľmi potrebná a užitočná. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
„Národná cena kariérového poradenstva 
2014“ a odovzdanie ocenení sa uskutoční 
16. októbra 2014 v Hoteli Mercure v Bra-
tislave.

Mgr. Katarína Markovičová pôsobí na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) 
ako koordinátorka Poradenského cen-
tra. Zastrešuje komplexnú poradenskú, 
podpornú a preventívnu činnosť zamera-
nú na vysokoškolských študentov. Zabez-
pečuje odborné činnosti v oblasti sociál-
no-právnych služieb, v oblasti kariérových 
služieb, v oblasti podporných služieb pre 
študentov so špecifickými potrebami a ko-
ordinuje činnosti v oblasti psychologic-
kých služieb. Je autorkou koncepcie fun-
govania integrovaného poradenstva pre 

vysokoškolských študentov v rámci Pora-
denského centra KU. Piaty rok sa zaobe-
rá vysokoškolským poradenstvom, najmä 
kariérovým poradenstvom v univerzitnom 
prostredí a uplatnením absolventov na 
trhu práce. Okrem poradenskej činnosti 
sa tiež venuje tvorbe preventívnych a pod-
porných programov, metodík a postupov 
a ich zavádzaniu v podobe vzdelávacích 
a tréningových aktivít, ktorých obsah vy-
chádza z analýz potrieb študentov.

Ocenenie Poradenskému 
centru Katolíckej univerzity

Katolícke biblické dielo (KBD) už niekoľ-
ko rokov organizuje prednášky zahranič-
ných biblistov, ktorí prichádzajú na Slo-
vensko podeliť sa o svoje skúsenosti a po-
znanie Božieho slova. Pozvanie KBD pri-
jal toho roku don Massimo Grilli, profesor 
Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme, 
ktorý navštívi Slovensko v dňoch 6.-11. 
októbra 2014.

Prof. Massimo Grilli dokončil licenciát-
ne (1983) a neskôr doktorandské štúdium 
(1992) na Pápežskom biblickom inštitú-
te v Ríme. Od roku 1988 pôsobí na Pápež-
skej univerzite sv. Gregora v Ríme, najprv 
na Inštitúte náboženských vied a od roku 
1998 ako profesor teologickej fakulty, kde 
v rokoch 2001-2012 viedol katedru biblic-
kej teológie. Hlavnou témou jeho vedec-
kej a pedagogickej činnosti sú synoptic-

ké evanjeliá a tiež sa venuje problematike 
pragmatickej lingvistiky a jej aplikácie na 
biblické texty. V rámci tejto oblasti spolu-
pracuje ako vedecký direktor na projekte 
Evangelium und Kultur (Evanjelium a kul-
túra; cf.www.evangeliumetcultura.org).

Prof. Grilli je autorom mnohých publi-
kácií, medzi ktoré patria: Gottes Wort in 
menschlicher Sprache. Die Lektüre von Mt 
18 und Apg 1–3 als Kommunikationspro-
zess (SBS), Stuttgart 2004 (v spolupráci 
s D. Dormeyer); Riqueza y solidaridad en 
la obra de Lucas, Estella (Navarra) 2005 
(v spolupráci s D. Landgrave Gándara a C. 
Langner); Das Matthäus-Evangelium. Ein 
Kommentar für die Praxis, Katolisches Bi-
belwerk, Stuttgart 2010 (v spolupráci s C. 
Langner); Quale rapporto tra i due Testa-
menti? Riflessione critica sui modelli er-

meneutici classici concernenti l’unità del-
le Scritture, Bologna (22011); L’impoten-
za che salva. Il mistero della crocein Mc 
8,27–10,52. Lettura in chiave comunicati-
va, Bologna (22011); Scriba dell’Antico e 
del Nuovo. Il Vangelo di Matteo, Bologna 
(2011); „Paradosso“ e „mistero“ Il vangelo 
di Marco, Bologna (2011).

Tešíme sa, že aj slovenská verejnosť si 
bude môcť onedlho prečítať preklad jeho 
knihy „Paradox“ a „tajomstvo“. Markovo 
evanjelium, ktorej prezentácia bude spoje-
ná s prednáškami.

Rok 2014 je na Slovensku rokom Sedem-
bolestnej Panny Márie a tým je pre každé-
ho veriaceho príležitosťou viac sa pono-
riť do tajomstva kríža, bolesti a zmrt-
výchvstania. Práve z tohto dôvodu 

Biblista z Gregoriány  
na Slovensku

Ocenená Katarína Markovičová.
V dňoch 25. – 29. augusta 2014 sa 
v priestoroch Kňazského seminára bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí – 
Spišskej Kapitule konalo už XVII. Medzi-
národné sympózium kánonického práva. 
V utorok dňa 25.9.2014 sympózium sláv-
nostne otvoril Mons. Prof. Ján Duda, pred-
seda Slovenskej spoločnosti kánonické-
ho práva. 

Po slávnostnom otvorení nasledovala 
prednáška J. E. Mons. Stanislava Zvolen-
ského, bratislavského arcibiskupa – met-
ropolitu a predsedu KBS na tému: „Digni-
tas connubii v hierarchii kánonických 
noriem“. Po nej nasledovala prednáška 
Mons. Grzegorza Erlebacha, sudcu Rím-
skej Róty z Ríma, na tému: „Vývoj proce-
su manželskej ulity ako špeciálneho proce-
su. Popoludní sa účastníci sympózia pre-
sunuli na Mariánsku horu v Levoči, kde 
bola slávená sv. omša, ktorej hlavným ce-
lebrantom a kazateľom bol Mons. Stani-
slav Zvolenský. Po skončení sv. omše na 
Mariánskej hore v Levoči sa účastníci pre-
sunuli do mesta Levoče, kde si v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči vypočuli krátky výklad 

o tomto kostole a o jeho pamiatkach, ná-
sledne v starom kostole minoritov, nazý-
vanom aj gymnaziálnom kostole vypočuli 
výklad o tomto kostole. 

V stredu 26.9.2014 pokračovalo sympó-
zium prednáškou Mons. Grzegorza Er-
lebacha z Ríma na tému: „Koncept titu-
lu manželskej nulity“. Po nej nasledova-
la prednáška J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, ti-
tulárneho arcibiskupa a sekretára Kon-
gregácie pre Východné cirkvi z Ríma na 
tému: „Aktuálne otázky Biskupskej synody 
a východné cirkvi“. Popoludní nasledova-
la prednáška P. Konštanca Adama, rektora 
pápežskej univerzity Angelicum z Ríma na 
tému: „Rozlúčenie manželského zväzku v 
prospech viery“. Po nej nasledovala pred-
náška Mons. Karla Orlitu, súdneho vikára 
z Brna na tému: Koncept pozitívneho aktu 
vôle v kauzách simulácie a interpretácia 
rotálnej jurisprudencie“. 

Vo štvrtok 28.8.2014 pokračovalo sympó-
zium prednáškou Mons. Jána Dudu, pred-
sedu Slovenskej spoločnosti kánonického 
práva a súdneho vikára Spišskej diecézy na 

tému: „Nové úlohy obhajcu zväzku v proce-
se manželskej nulity podľa Dignitas connu-
bii“. Po nej nasledovala prednáška ICDr. Zu-
zany Dufincovej, kancelárky Metropolitné-
ho súdu v Košiciach na tému: „Aplikácia ek-
vivalentnej zhody rozsudkov vo svetle člán-
ku 291, § 2 Dignitas connubii v manžel-
ských kauzách“. V popoludňajšom progra-
me bola prednáška Mons. Libora Boteka, 
súdneho vikára z Olomouca na tému: „Ju-
risprudencia Metropolitného a Interdiecéz-
neho súdu v Olomouci na kán. 1095, body 
2-3 po roku 1983“. Po nej nasledovala pred-
náška Doc. Františka Čitbaja z Teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity na tému: „Ko-
difikácia a slovenský preklad CCEO“. 
V piatok 29.8.2014 sa uskutočnilo val-
né zhromaždenie Slovenskej spoločnos-
ti kánonického práva. Po ňom nasledova-
li referáty súdnych vikárov cirkevných sú-
dov na Slovensku. Po skončení tejto čas-
ti bolo XVII. Sympózium kánonického prá-
va ukončené.

Jozef Skupin

XVII. sympózium  
kánonického práva

Mons. Cyril Vasiľ . Mons. Stanislav Zvolenský. P. Konštanc Adam.

spoločnou témou plánovaných prednášok 
je tajomstvo utrpenia a bolesti v živote Je-
žiša ako aj v živote kresťanov, jeho učení-
kov. 

Jednotlivé prednášky odznejú podľa na-
sledovného plánu:

6.10.2014, Po
09.00 Prednáška na RKCMBF UK v Brati-
slave: Biblia pred otázkou utrpenia
18.00 Prednáška na TF TU v Bratislave: 
Téma „cesty“ v evanjeliu podľa Marka

7.10.2014, ut
16.00 Prednáška na KU v Ružomberku: 
Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém ná-
silia v Biblii

8.10.2014, st
09.00 Prednáška na TI RKCMBF UK v Ba-
díne: Téma „cesty“ v Markovom evanjeliu

9.10.2014, štv
9.00 Prednáška na GTF PU v Prešove: Svet 
bez bolestí a obmedzení? Mesiášsky po-
hľad v Mt 8–9

10.10.2014, Pi
10.00 Prednáška na TI TF KU v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí: Bolesť a 
smrť Ježiša. Pohľad synoptikov a evanje-
listu Jána
18.00 Prednáška v Prešove (Centrum Má-
rie Wardovej, Konštantínova 5): Biblia 
pred otázkou utrpenia

KBD spolu s ostatnými organizátormi Vás 
srdečne pozýva na prednášky, ktoré iste 
budú cenným impulzom na ceste nasledo-
vania Krista tak pre každého z nás, ako aj 
pre Cirkev na Slovensku.



5. máj 2014 
Počas slávnostného ukonče-
nia akademického roka 2013 – 
2014 rektor Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (KU) prof. 
Tadeusz Zasępa verejne aj lis-
tom oznámil svoju rezignáciu z 
funkcie rektora KU s účinnosťou 
k 31. máju 2014.

9. máj 2014
Akademický senát KU (AS KU) 
poveril Mons. prof. ThDr. Joze-
fa Jaraba, PhD., aby od 1. júna 
2014 vykonával funkciu povere-
ného rektora KU. Voľbu kandi-
dáta na nového rektora KU sta-
novil na 10. júna 2014.

10. jún 2014
AS KU zvolil Mons. prof. ThDr. 
Jozefa Jaraba, PhD. za rektora, 
KU, keď mu dôveru vyjadrilo 18 
z 22 prítomných členov. V súla-
de so štatútom univerzity veľ-
ký kancelár KU košický arcibis-
kup Mons. Bernard Bober po-
tvrdil hlasovanie. Ústne tak uro-
bil ihneď po vyhlásení výsledkov 
volieb. Písomný súhlas vydal 13. 
júna 2014. Výsledok voľby AS 
KU doručil ministrovi školstva, 
vedy, výskumu a športu, ktorý 
požiadal prezidenta o vymeno-
vanie nového rektora KU.

27. august 2014
Prezident  Slovenskej repub-
liky  Andrej Kiska vymenoval 
Mons. prof. ThDr. Jozefa Jara-
ba, PhD. do funkcie nového rek-
tora KU. Slávnostný akt podpí-
sania a odovzdania menovacie-
ho dekrétu sa uskutočnil v Pre-
zidentskom paláci v Bratislave. 
Zúčastnil sa ho aj predseda Kon-
ferencie biskupov Slovenska ar-
cibiskup Mons. Stanislav Zvo-
lenský a spišský diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka. 

16. september 2014
Rektor KU sa zúčastnil plenár-
neho zasadania Konferencie bis-
kupov Slovenska v Šaštíne. In-
formoval ich o personálnych a 
finančných opatreniach vynúte-
ných v súvislosti s racionalizač-
nými opatreniami. Taktiež pred-
stavil najbližší okruh svojich 
spolupracovníkov. 

23. september 2014
Na návrh rektora AS KU schvá-
lil troch prorektorov KU, kto-
rí doteraz boli poverení riade-
ním jednotlivých oblastí. Za ob-
lasť vzdelávania bola schválená 
prof. RNDr. ThDr Jana Morico-
vá, PhD., za oblasť vedy a ume-
nia doc. PaedDr. Janka Bednári-
ková, PhD. a za zahraničné vzťa-
hy doc. ThDr. PaedDr. SSLic. 
František Trstenský, PhD.
 
29. september 2014
Počas slávnostného otvorenia 
akademického roka 2014/2015 
bol Mons. prof. ThDr. Jozef Ja-
rab, PhD. oficiálne uvedený do 
funkcie rektora KU v Ružom-
berku.

máj
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17. jún 2014
Na plenárnom zasadnutí Kon-
ferencie biskupov Slovenska na 
Donovaloch sa biskupom pred-
stavil nový rektor KU, ktorý po-
dal správu o prevzatí funkcie 
rektora. Vo svojom príhovore za-
definoval svoje najbližšie úlohy 
vo funkcii: spoznanie objektív-
nych skutočností, stabilizovanie 
situácie na KU a príprava kom-
plexnej akreditácie.

18. jún 2014
Na KU v Ružomberku sa kona-
lo ustanovujúce zasadnutie Ve-
deckej rady KU, ktorá bude pra-
covať v novom zložení v rokoch 
2014 až 2018. Jej členovia sa ve-
novali správe o plnení Dlho-
dobého zámeru KU v roku 2013, 
hodnoteniu úrovne KU vo vzde-
lávacej činnosti a v oblasti vedy, 
techniky a umenia za uplynulý 
rok, schválili kritériá KU na vy-
hodnotenie splnenia podmienok 
získania vedeckopedagogické-
ho titulu „docent“ a titulu „pro-
fesor“ a zoznámili sa s prípravou 
na komplexnú akreditáciu.

24. jún 2014
AS KU schválil výročnú správu 
KU za rok 2013 a rozdelenie do-
tácie pre KU z MŠVVaŠ SR na 
rok 2014 tak, ako ho predložil 
poverený rektor KU. V súvislos-
ti s mimoriadne vážnou finanč-
nou situáciou AS KU odporučil 
rektorovi KU prijať v čo možno 
najkratšom čase racionalizačné 
opatrenia na rektoráte KU. Dô-
vodom je získanie úspor finanč-
ných prostriedkov na veľký dlh 
voči dodávateľom stavby Uni-
verzitnej knižnice KU.

30. jún – 2. júl 2014
Na Spišskej Kapitule v Spišskom 
Podhradí sa uskutočnilo pracov-
né zasadnutie Akreditačnej ko-
misie (AK), poradného orgá-
nu vlády Slovenskej republiky. 
V rámci podujatia ukončil svo-
je šestnásťročné pôsobenie v ko-
misii Mons. prof. ThDr. Jozef Ja-
rab, PhD. Členovia AK mu pri 
tejto príležitosti poďakovali za 
jeho dlhoročnú obetavú službu a 
súčasne mu zablahoželali k zvo-
leniu za rektora Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) na 
obdobie rokov 2014 až 2018.


