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Začiatok akademického roka by mal byť pre 
členov akademickej obce Katolíckej univer-
zity v Ružomberku zvláštnym dôvodom pre 
vyprosovanie darov Ducha Svätého. Okrem 
iných príležitostí, ako je Sviatok zoslania 
Ducha Svätého či sviatosť birmovania, by 
sme akosi automaticky mali mať tendenciu 
prosiť o sedem darov Ducha Svätého práve 
v období vstupu do nového akademického 
roka. Osobitne, keď vstupujeme do jubilej-
ného akademického roka našej Katolíckej 
univerzity, ktorého druhá polovica bude 
v znamení osláv 20. výročia jej založenia. 

Byť obdarený „balíkom“ siedmich darov 
predsa nie je maličkosť. Samozrejme, pros-
by k Najvyššiemu by mal adresovať každý 
sám za seba, ale my máme aj veľmi vzácnu 
kolektívnu príležitosť. Účasť na slávnostnej 
svätej omši Veni Sancte by sme mali mať 
zautomatizovanú tak, ako sa zúčastňujeme 
na iných slávnostiach, či už duchovných 
alebo svetských.  Práve na tejto svätej omši 
sa môžeme stretnúť všetci – zamestnanci aj 
študenti zo všetkých fakúlt a súčastí našej 
univerzity, pričom takýchto príležitostí ne-
máme veľa. 

Prosme, aby sme vedeli správne prijať a vy-
užívať dar múdrosti, rozumu, rady, sily, po-
znania, nábožnosti a bázne voči Bohu v na-
šich medziľudských vzťahoch, komunikácii 

a kooperácii. Aby sme sa snažili o jednotu 
nielen vo vnútri našej alma mater, ale aj 
navonok. Aby sme boli iní, citeľní a naplno 
využili to, že sme jedinou katolíckou uni-
verzitou na Slovensku, ktorá má osobitné 
poslanie formovať nielen myseľ, ale aj srd-
ce v duchu kresťanských zásad. Aby sme 
do reálneho života „posielali“ absolventov 
dôsledne pripravených po odbornej, ale 
rovnako aj po ľudskej a morálnej stránke, čo 
je v súčasnej pretechnizovanej dobe veľmi 
vzácne. A naopak, aby nás pre našu jedi-
nečnosť vyhľadávali uchádzači o štúdium 
aj v budúcnosti. Aby vedeli, že to, čo nájdu 
na našej univerzite, je prístup a zázemie za-
ložené na tom, že náš osobný aj pracovný 
život je naplnený opravdivými darmi Ducha 
Svätého. Hľadajme oporu tam, kde ju sku-
točne môžeme nájsť. Tak teda Veni Sancte...

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 
prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku
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„O stave vecí sveta  
i o sebe chcem mať jasnú 
a zváženú predstavu...“
Rozhovor s prof. PaedDr. Milanom Ligošom, CSc.

Meno prof. M. Ligoša sa spája s regionál-
nym i vysokým školstvom: získané peda-
gogické, metodické i riadiace skúsenosti 
z regionálneho školstva (učiteľ slovenské-
ho a nemeckého jazyka na základných 
a stredných školách, metodik v oblasti 
ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenské-
ho a nemeckého jazyka, vedúci odboru 
školstva) našli následne svoje špecifické 
zúročenie práve vo vysokom školstve, ako 
o tom zreteľne vypovedá jeho vedecko-
-pedagogická profilácia v odbore odboro-
vá didaktika so zameraním na didaktiku 
slovenského jazyka a literatúry. Odbornej 
verejnosti sú dobre známe autorove mo-
nografické práce Motivačné a duchovné 
rozmery vyučovania slovenského jazyka, 
Možnosti rozvíjania vnútorných dyna-
mických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní 
slovenského jazyka či Základy jazykového 
a literárneho vzdelávania I., II. Životné ju-
bileum ponúka vhodný priestor na širšiu 
reflexiu, a tak v tomto rozhovore osláven-
ca predstavíme viacaspektovo: jednak ako 
vysokoškolského profesora – didaktika slo-
venčiny ako materinského jazyka, jednak 
ako pamätníka – toho, ktorý stál pri zrode 
vysokoškolskej inštitúcie v Ružomberku a 
ktorý pôsobil v jej vedúcich funkciách na 
viacerých úrovniach (prodekan, dekan, 
prorektor). 

?V roku 2020 oslávime 20. výročie exis-
tencie Katolíckej univerzity v Ružom-

berku. Tvoje ružomberské vysokoškolské 
korene však siahajú ešte hlbšie – k roku 
1995, v ktorom vzniká Inštitút sv. Ondre-
ja s jeho následnou transformáciou na 
Katecheticko-pedagogickú fakultu. Práve 
tieto inštitúcie stáli na začiatku cesty ve-
dúcej k vzniku KU. Stál si teda priamo pri 
zrode vysokoškolského akademického 
prostredia v Ružomberku. Ako si na toto 
obdobie, ktoré môžeme nazvať aj konšti-
tučným, spomínaš?
Bolo to plných päť rokov dynamického 
osobného i pracovného života. Roky ná-
dejí, zápasov, skúšania nových možností, 

entuziazmu a autenticity, resp. kongruent-
ného konania. Začínali sme, obrazne po-
vedané „na zelenej lúke“, t. j. bez strechy 
nad hlavou, bez základných prostriedkov, 
dokumentov a personálneho obsadenia. Za 
pochodu, často prekonávajúc i neprajnosť 
akademického alebo politického rámco-
vého prostredia na Slovensku, sme tvorili 
základnú legislatívu a uchádzali sa o začle-
nenie do vysokoškolského priestoru. Stalo 
sa napr., že na začiatku v r. 1995/96 nám 
ministerstvo školstva dvakrát nezaregistro-
valo štatút inštitútu a fakulty, prirodzene 
o „holú existenciu“ nám išlo pri akreditá-
cii navrhnutých študijných odborov či pri 
finančnom (ne)zabezpečení pracoviska. 
Vtedy sme, najmä vedenie inštitútu a fa-
kulty, „bojovali na viacerých frontoch“, 
okrem „manažovania“ vedecko-výskumnej, 
pedagogickej a materiálno-priestorovej 
činnosti sme získavali spolupracovníkov 
z celého Slovenska i v zahraničí, a to v pre-
pojení aj na materiálno-finančnú pomoc 
alebo podporu. Pritom bolo nevyhnutné sa 
tiež angažovať v samosprávnych orgánoch 
Trnavskej a Žilinskej univerzity (v AS, ko-
légiách, komisiách a pod.), pravidelne pri-
spievať do univerzitných časopisov (na TU 
do Forum scientiae et sapientiae, ŽU mala 
Spravodajcu), aby sme informovali verej-
nosť o dianí a vývoji nového ružomberské-

ho pracoviska. Môžem potvrdiť, že napriek 
mnohým prekážkam a náročným výzvam 
bolo to šťastné a vydarené obdobie, vy-
značujúce sa komorným, tolerantným, 
úprimným a nefalšovaným prostredím, 
s pridanou hodnotou nezištnej atmosféry a 
klímy, priaznivého ducha, a to na báze zá-
ujmu i všestrannej podpory Cirkvi (najmä 
KBS s frekventovanými, často operatívny-
mi stretnutiami s ich predstaviteľmi), TU, 
ŽU, mesta Ružomberok, takisto AK i MŠ 
SR alebo zo zahraničia. Povzbudzovala 
nás pritom nielen ochota viacerých špič-
kových osobností so slovenských aj zahra-
ničných univerzít participovať na kreovaní 
fakulty, ale aj vysoký záujem študovať na 
tejto novokoncipovanej ustanovizni. Napr. 
hneď v prvých rokoch sa nám prihlásilo 
okolo 800 – 1000 uchádzačov, z ktorých 
sme po náročných prijímacích skúškach 
mohli prijať približne každého desiateho, 
čo je jedným z kvalitatívnych paramet-
rov súčasných najvyspelejších vzdeláva-
cích systémov sveta (Fínsko, Južná Kórea  
a i.). Celkove som presvedčený, že s na-
ším úsilím bolo to primárne dielo Božej 
Prozreteľnosti, keď sme v r. 1999 mali v 
Ružomberku už vyprofilovanú Katechetic-
ko-pedagogickú fakultu, z ktorej v r. 2000 
mohla vzniknúť Katolícka univerzita s dvo-
ma fakultami.

?Ako vyzerala tvoja cesta do Ružom-
berka? Kto alebo čo Ťa motivoval/

motivovalo pre myšlienku dať svoje sily 
do služieb inštitúcie, ktorá v tom čase 
(využijúc frazeologické vyjadrenie) bola 
ešte len v plienkach, resp. bola ešte len 
akýmsi (využijúc dnes frekventované a 
módne označenie) startupovým projek-
tom, a teda v danom čase bez garancie 
úspešnosti?
Ďalej budem odpovedať stručnejšie. Na pr-
vom mieste to bolo moje dlhoročné dozrie-
vanie v podmienkach totalitného komunis-
tického režimu, v rámci ktorého som 
sa uistil v presvedčení o nevyhnut-
nosti alternatívneho demokratického 

Tohtoročný 19. jún bol pre prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., jubilejným. Svoje 
sedemdesiate narodeniny pritom oslávil vo vedeckom štýle – účasťou na medzi-
národnej vedeckej konferencii Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie, 
ktorú na jeho počesť usporiadala presne v narodeninový deň jubilanta jeho do-
movská Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku.

... o „holú 
existenciu“ 
nám išlo pri 
akreditácii 
navrhnutých 
študijných 
odborov či pri 
finančnom  
(ne)zabezpečení 
pracoviska.“
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vzdelávania so zreteľom na diferencované 
reálne učebné možnosti a predpoklady 
žiakov, t. j. v modernom poňatí sa hovorí 
o individualizácii a inklúzii vo vzdelávacej 
dostupnosti. Druhým pilierom boli moje 
skúsenosti s riadením školstva v pohnutých 
rokoch 1989/90 na úrovni regiónu i v ob-
lasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a pri 
tvorbe novej školskej legislatívy centrálne-
ho, regionálneho i lokálneho charakteru, 
takisto pri participácii na nových vzdeláva-
cích projektoch transformácie vzdelávania 
na Slovensku, ako Duch školy, Konštantín, 
Milénium a i. Tretím, ale nie menej rele-
vantným podnetom, bola priama výzva 
a oslovenie kolegu v prípravnom výbore 
inštitútu, prof. E. Gombalu, ku ktorému sa 
pripojili ružomberský dekan, A. Kostelan-
ský, pracovník MŠ, Ing. S. Trnovec a i.

?Človek je tvor ovplyvniteľný i ovplyv-
ňujúci. O sile tvojho vplyvu svedčí aj 

to, že si na našej inštitúcii pôsobil vo via-
cerých vedúcich funkciách, a to na kated-
rovej, fakultnej i univerzitnej úrovni. Kto 
spomedzi tvojich spolupracovníkov silou 
svojej osobnosti, videním sveta či schop-
nosťou motivovať iných ovplyvnil Teba? 
Ako už z predchádzajúcej odpovede vycho-
dí, najužšie som spolupracoval a rozvíjal 
interakčný kongruentný, priateľský vzťah 
s prof. E. Gombalom. Pozitívne na mňa 
vplývala najmä jeho pokora a skromnosť, 
sila charakteru, otvorenosť a úprimná viera 
v Pána. Boli sme k sebe otvorení a úprimní, 
radili sme sa o širokom spektre rôznych 
tém a problémov. Blízkym, nápomocným 
mi bol prof. J. Sabol, od ktorého som sa 
veľa naučil, vyhovoval mi spôsob jeho ve-
deckého prístupu a uchopovania proble-
matiky, najmä ako dynamický, neukončený 
a otvorený proces, princíp entropie, kom-
plexnosti a hľadania súvislostí. Svojím je-
dinečným spôsobom ma ovplyvňovali prof. 
J. Mlacek, prof. J. Ďurček, prof. P. Kluvá-
nek, prof. K. Mühlek, prof. N. Seibert, doc. 
J. Pucci, z duchovných som sa zblížil s doc. 
R. Brtkom, dr. P. Janáčom, dôvernejšie sme 
si rozumeli s otcom biskupom, Mons. R. 
Balážom alebo dodnes s Mons. doc. T. Ga-
lisom. Prirodzene, mohol by som spomínať 
aj ďalších spolupracovníkov, ktorí sa jedi-
nečným spôsobom zapísali do môjho život-
ného portfólia.

?A pri otázke vplyvu ešte ostaňme. 
Tentoraz pôjde o vplyv, ktorý Ťa pri-

viedol k výberu štúdia na vysokej škole. 
Vyštudoval si učiteľskú kombináciu slo-
venský jazyk – nemecký jazyk. Čo Ťa na-
smerovalo pri výbere? A prečo z dvojice 
slovenčina – nemčina z hľadiska tvojho 
ďalšieho uplatnenia víťazne vyšla práve 
slovenčina?
Ja som tento problém už rozviedol na via-

cerých miestach a pri rôznych iných prí-
ležitostiach. Stručne povedané, pôvodne 
som mal zámer sa uplatniť v prírodoved-
no-technickej alebo medicínskej oblasti 
s využívaním nemčiny, ruštiny a angličtiny, 
ale súhrou rôznych okolností a nepredví-
dateľných životných situácií som napokon 
východiskovo nasmeroval svoju profiláciu 
k slovenčine ako materinskému jazyku 
najmä v kontexte výchovy a rozvíjania člo-
veka. Tu bol, v období silnejúcej normali-
zácie, dôležitý moment jednak „vyhnutia 
sa“ očakávanej politickej angažovanosti, 
jednak problém vtedajšieho statusu cu-
dzích jazykov na školách (s preferovaním 
ruštiny) na jednej strane, na strane druhej 
moje úspešné uchádzanie sa o vedeckú 
ašpirantúru (doktorandské štúdium) v od-
bore teória vyučovania slovenského jazyka 
a literatúry na Pedagogickej fakulte UK 
v Trnave r. 1976 pod vedením školiteľky, 
priekopníckej osobnosti didaktiky sloven-
ského jazyka, doc. PhDr. Valérie Betákovej, 
CSc.

?Tvojou doménou je najmä didaktika 
materinského jazyka. Prečo ona? Čím 

je taká výnimočná, že spomedzi lákadiel 
slovenského jazyka a literatúry si podľa-
hol práve didaktickému pokušeniu? 
Súvisí to jednak so spracovaním dizer-
tačnej práce, zameranej na motiváciu vo 
vyučovaní gramatiky (sic!) slovenského 
jazyka, jednak s mojím takmer dvadsaťroč-
ným pôsobením v pedagogickom teréne, 
v rámci ktorého som primárne vyučoval 
slovenský jazyk a literatúru, pričom som sa 
tiež dlhé roky angažoval v oblasti ďalšieho 
vzdelávania učiteľov slovenčiny a nemčiny. 
Didaktika slovenčiny ako materinského ja-
zyka (MJ) je výnimočná a zaujímavá podľa 
mňa najmä tým, že je najhlbšie a komplex-
ne prepojená s celou osobnosťou človeka. 
V podstate MJ, reč a komunikácia je kľúč 
k chápaniu, porozumeniu a rozvíjania 
jednotlivca, komunity, spoločnosti a kul-
túry. Osobitne inšpiratívna je otázka mo-

tivácie vo vyučovaní gramatiky slovenčiny 
a novšie pri získavaní jazykových či iných 
kompetencií moderného človeka. Pre mňa 
je povzbudením, že najnovšie výsledky 
výskumu jazykovedy a s ňou úzko prepo-
jených vedných disciplín smerujú k tomu, 
že do centra pozornosti sa dostáva človek 
a spoločenstvo v širokom kontexte života, 
čo je aj výzva pre vyučovanie slovenčiny 
ako MJ.

?A položím aj trochu provokačnú otáz-
ku: Je odborová didaktika skutočne 

pre pedagogickú prípravu a pedagogické 
pôsobenie taká potrebná? Východisko 
je, samozrejme, jasné – vieme, že dôleži-
té je vedieť nielen to, čo učiť, ale aj ako 
učiť. Verejnosť zvykne učiteľov hodnotiť 
v ambivalentnom rámci: tento vie – tento 
nevie učiť, tento má – tento nemá peda-
gogický talent. Môže niekomu „bez pe-
dagogického talentu“ didaktika pomôcť? 
A potrebuje didaktiku niekto, kto je tak-
povediac rodeným učiteľom?
Prirodzene, optimálne by bolo, aby na 
učiteľstvo slovenčiny išlo čo najviac uchá-
dzačov s pedagogickým talentom, resp. ro-
dených učiteľov s charizmou a naturelom 
kvalitného a dobrého učiteľa. To je prvý 
predpoklad. A adeptovi s takýmto talen-
tom alebo potenciálom nevyhnutne treba 
orientáciu v odborovej didaktike, aby si ve-
del vyberať adekvátne možnosti, postupy a 
prostriedky v intenciách neopakovateľné-
ho pôsobenia na žiaka, pričom sa v tomto 
prístupe, štýle, koncepcii a pod. originálne 
seba regulujúco profilovať v celoživotnej 
perspektíve. Nato je relevantná didaktika 
MJ jednak v rámci pregraduálneho, post-
graduálneho i celoživotného vzdelávania. 
A ešte možno k tomu pridám aspoň jednu 
poznámku. V našej dobrej tradícii školstva 
pri príprave učiteľov slovenčiny mala jej di-
daktika i autentická pedagogická prax sil-
nú pozíciu v učebnom pláne, čo vo vyspe-
lých a úspešných vzdelávacích systémoch 
pretrváva dodnes. Ako príklad uvediem 
učiteľské študijné programy v Singapure, 
Honkongu, Japonsku, Južnej Kórei, Fín-
sku, na Taiwane, podobne v Poľsku alebo 
vo VB. Na Slovensku napr. na FF UK, UMB 
v Banskej Bystrici či na PF PU v Prešove. 
Práve ja som zástancom takého modelu, 
aby adept získal diplom učiteľa až po 1-2 
ročnom pôsobení v praxi po ukončení štú-
dia štátnou skúškou z didaktiky aprobač-
ného predmetu, ako to bolo u nás v minu-
losti alebo v niektorých krajinách vo svete 
i v súčasnosti. Novšie výskumy na Sloven-
sku a v ČR potvrdzujú, že učiteľom v praxi, 
akútne začínajúcim, chýba najmä didak-
ticko-metodická príprava s prepojením na 
očakávané kompetencie v reláciách s 
učiteľskou spôsobilosťou.

?V známom slovenskom muzikáli sa 
v jednej z piesní spieva: „Čas veru ne-

stojí, čas tak letí, čo nám už rukami preš-
lo detí.“ Aktualizujme túto piesňovú časť: 
Počas tvojho dlhoročného pedagogické-
ho vysokoškolského pôsobenia tvojimi 
rukami prešlo množstvo mladých ľudí, 
vysokoškolských študentov, ktorých si 
pomáhal odborne profilovať. Máš tak ná-
rok i predpoklady na porovnávaciu cha-
rakteristiku vysokoškolského študenta 
včera a dnes. Pozoruješ nejaké výraznej-
šie zmeny na dnešnom homo discipulus – 
,človeku študentskom‘ v porovnaní s jeho 
predchodcom?
Dnešní mladí kolegovia, študentky a štu-
denti, sú podľa mňa otvorenejší, úprim-
nejší a kritickejší ako v časoch socializmu. 
Po r. 1989, osobitne v začiatkoch budo-
vania ružomberskej fakulty a univerzity 
som badal, že to bolo jedinečné historic-
ké obdobie v relácii so šancou profilovať 
kvalitných absolventov v kresťanskom du-
chu. Študenti boli otvorení pre nové veci, 
pravdu a angažovanosť, chceli a očakávali 
kvalitatívnu zmenu, spravodlivú a demo-
kratickú spoločnosť. Prejavovalo sa to už 
pri prijímacom pokračovaní, počas štúdia 
nebol problém ich aktivizovať a podneco-
vať k rozvíjaniu svojho talentu a získavaniu 
nových poznatkov, hodnôt a kompetencií. 
Viac teda fungoval vzťah dôvery a ľahšie-
ho získavania prirodzenej autority. A ešte 
na margo minulosti: V období socializmu 
naši študenti boli len málo otvorení, kri-
tickí, neprejavovali svoj prístup a nebola 
ani očakávaná ich tvorivosť, jedinečnosť, 
v podstate programovo išlo o jednotný ko-
lektív s unifikáciou jednotlivcov, o kolekti-
vizmus, plnenie plánov podľa straníckych 
a štátnych dokumentov. Dnes mi výrazným 
spôsobom prekáža, že zväčša nejde o stra-
tegickú voľbu povolania učiteľa, posilnenú 
aj tendenciou presýtenosti univerzitných 
učiteľských prípraviek s nadväzujúcou ab-
senciou prijímacieho konania, periférneho 
postavenia odborovej didaktiky a akredi-
tovanej pedagogickej praxe, nedôstojným 
statusom povolania učiteľa v SR a pod.

?V tomto roku by mala vyjsť tvoja nová 
monografia Vyučovanie slovenčiny 

ako materinského jazyka v minulos-
ti, prítomnosti a budúcnosti. Jej názov 
predznačuje dôraz položený na porovná-
vací aspekt. No zatiaľ čo minulosť a prí-
tomnosť vyučovania slovenčiny má svoje 
verifikovateľné rozmery, budúcnosť je 
iba potenciálna, predpokladaná. Z čoho 
vychádza tvoja prognóza vyučovania slo-
venčiny? A aké ho očakávaš?
Celá jedna kapitola je v nej venovaná sú-
časnému stavu vo vyučovaní slovenčiny 
jednak so zreteľom na rámcové spoločen-
ské podmienky u nás i v kontexte najmä 

európskeho vzdelávacieho priestoru, jed-
nak v optike nových poznatkov a tenden-
cií osvojovania a používania slovenčiny 
ako materinského jazyka. Opierajúc sa 
o kritické hodnotenie dejín vyučovania 
slovenčiny a o bázu analyticko-interpre-
tačného prístupu k súčasnosti, vrátane 
metód sebareflexie, autopsie, empírie a 
selekcie zámerov vo vzdelávaní vyspelých 
krajín v osobitnej kapitole načrtávam isté 
výzvy a perspektívu vo vyučovaní sloven-
činy v podobe autorského odkazu. Tieto 
námety som rozdelil do troch hlavných 
tematických okruhov, a to na prístup: trila-
terálneho konceptu výrazových prostried-
kov (aplikujúc univerzálny „kód 3“) a kom-
plexnej štylistiky; využitia poznatkov o sile 
jazyka a komunikácie; novokoncipovaného 
využitia výrazovej a komunikačnej kategó-
rie zrozumiteľnosti. Tieto piliere by mali 
stáť na troch základoch: aktuálnosti jazy-
kovedných a literárnovedných poznatkov 
so zreteľom na trojdimenzionálny model 
kurikula SJL (konceptuálny, didaktický a 
edukačný; prípravy a spracovania adek-
vátneho modelu vzdelávacieho programu 
kompatibilného s vyspelým európskym 
vzdelávacím priestorom; zmeny názvu a 
organizácie učebného predmetu, súvisiaci 
so zmenou prípravy a celoživotnej profilá-
cie učiteľa v kontexte inovačného vedenia 
školy.

?Nielen vedou žije človek. Čím žiješ Ty 
mimo rámca svojich vedecko-pedago-

gických aktivít? 
Venujem sa najmä rodine, záujmovému 
čítaniu a nevyhnutným prácam okolo 
domu a záhrady. Mám rád prírodu, prí-
rodné zvuky, ticho a pokoj. Priamy kontakt 
s prírodou mi dodáva silu, ponúka relax, 
podnecuje ma k fyzickej aktivite, pohybu, 
resp. k aktívnemu oddychu, čím si vyva-
žujem zapojenie viacerých sfér svojej ľud-
skej podstaty. Nepochybne tento okruh ma 
vedie k bázni pred zázrakmi daru prírody, 
sveta a vesmíru od nášho Stvoriteľa, k po-
kore, skromnosti a každodennej vďačnosti 
za všetko čím sme a čo máme. V rámci ro-
diny som najčastejšie s mojou manželkou 
Kornéliou, úzke kontakty máme s našimi 
deťmi a ich rodinami s vnúčatami. Na ich 
živote a v interakčnom vzťahu sa učím po-
znávať a potvrdzovať si, v čom je skutoč-
ný a pravý zmysel poslania človeka. Dá sa 
povedať, že v týchto naznačených aktivi-
tách a sférach okusujem viaceré rozmery 
ľudského bytia, skutočnosť nielen fyzic-
kú a mentálnu, ale príznačne výraznejšie 
i duchovnú, kultúrnu a sociálnu. Len málo 
sa pohybujem, či chcem sa pohybovať vo 
virtuálnom, najmenej v umelom svete mo-
derných médií a technológií, pričom však 
s priazňou prijímam umelú inteligenciu. 
Rád si pozriem aktuality, dokumentárne 

a poznávacie filmy, príbehy zo skutočného 
života, prečítam komentáre alebo dobrú 
knihu.

?Na konferencii uskutočnenej pri príle-
žitosti tvojho životného jubilea si bol 

v príhovoroch predstavený ako človek 
hlbokej viery, pre ktorého je príznačná 
autentická pokora, galantnosť, žičlivosť 
a ochota pomáhať, a to nielen vtedy, keď 
sa darí, ale aj v časoch nie najpriaznivej-
ších. Tieto charakteristiky vypovedajú 
o tom, ako Ťa vidí tvoje okolie. Ako vidíš 
seba Ty sám? Čo vystihuje Milana Ligoša 
z pohľadu Milana Ligoša?
Uvediem aspoň pár čriepkov z môjho se-
baobrazu (sebavnímania, sebachápania, 
sebauvedomenia či sebaodhalenia v re-
láciách so sebaidentitou). Dobre sa cítim 
v pozícii strednej cesty, nerád si namýšľam 
a mám rád rezervy. Som sebakritický, viem 
sa zapáliť a oduševniť pre nové, progresív-
ne a spoločensky, ľudsky i kultúrno-du-
chovné projekty, ideály a myšlienky. Teší 
ma, keď sa nám spoločne darí, netúžim 
po nadbytku a majetku či moci nad druhý-
mi, uprednostňujem kooperáciu, partici-
pačné a interakčné aktivity, blízka je mi 
skromnosť, úprimnosť, pokora a vlastná 
zodpovednosť, svedomitosť, pričom očaká-
vam spravodlivé odmeňovanie s adresnou 
solidárnosťou, nemám rád rovnotárstvo 
a paušalizmus, preferujem pomoc slabším. 
Od štátu a spoločnosti očakávam, že s kva-
litnou a kompetentnou prácou si každý 
občan zaslúži dôstojný životný štandard 
a zodpovedajúce postavenie. Som demo-
krat a rešpektujem slobodu či slobodnú 
vôľu iných, povzbudzuje ma zmysluplná 
životná cesta a v tomto ma akceleruje kon-
tinuum presahu človeka v jeho skutočnom, 
integrovanom poslaní. Nie som vyhranený 
optimista ani pesimista, ak tak, skôr som 
optimista a silu mi dávajú ideály a vzostup 
ľudského ducha. Celkove som veľmi vážny 
„posibilista“, t. j. usilujem sa odolávať pre-
hnane dramatickému pohľadu na svet a ži-
votné situácie, hľadám konsenzus. Rád kri-
ticky vidím celkový pokrok ľudstva s tichou 
nádejou, že bude pokračovať. O stave vecí 
sveta i o sebe chcem mať jasnú a zváženú 
predstavu, čo znamená, že mojou snahou 
je mať konštruktivistický a užitočný po-
hľad na svet (Hans Rosling). S porozume-
ním prijímam koncepciu logoterapie, ktorá 
je založená na troch pilieroch: na slobode 
vôle, vôli k zmyslu a na zmysle utrpenia 
(V.  E. Frankl).

Viera Kováčová

Novšie výskumy 
na Slovensku a 
v ČR potvrdzujú, 
že učiteľom 
v praxi, akútne 
začínajúcim, 
chýba najmä 
didakticko-
metodická 
príprava...“
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Katolícka univerzita 
v Ružomberku oslávi v roku 2020 
dvadsať rokov svojho pôsobenia
Katolícka univerzita v Ružomberku si 
1. júla 2020 pripomenie významné 20. 
výročie svojho založenia. K tomuto jubi-
leu pripravujeme na univerzite a na jej 
jednotlivých fakultách a jej súčastiach 
celé spektrum rôznych podujatí v spolu-
práci s Konferenciou biskupov Slovenska 
a s mestom Ružomberok, ktorými si chce-
me dôstojne uctiť toto výročie a zároveň 
chceme vysloviť vďaku tým osobnostiam, 
ktoré sa zaslúžili o jej založenie a rozvoj. 

Krátky pohľad na históriu založenia 
Katolíckej univerzity
Pre vznik Katolíckej univerzity boli na 
Slovensku vytvorené podmienky až po 
nežnej revolúcii v roku 1989, keď sa slo-
venskí biskupi usilovali vytvoriť peda-
gogickú fakultu, ktorá by pripravovala 
katolíckych učiteľov. Zakladacia listina 
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ru-
žomberku bola podpísaná 29. júna 1995 
v Dolnej Krupej, riaditeľom sa stal prof. 
RNDr. Jozef Ďurček, CSc. V roku 1996 
Akademický senát Trnavskej univerzity 
kreoval Katecheticko-pedagogickú fa-
kultu sv. Ondreja Trnavskej univerzity 
transformáciou z Pedagogického inštitú-
tu sv. Ondreja. V roku 1997 bola táto fa-
kulta začlenená do Žilinskej univerzity a 
jej štatút, s právami cirkevného dohľadu 
rovnakými ako platia pre teologické fa-
kulty, bol zaregistrovaný na Ministerstve 
školstva SR. Dekanmi fakulty boli prof. 
RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996 – 1998) 
a prof. RNDr. Pavol Kluvánek,  CSc. 
(1999 – 2000).

Katolícka univerzita v Ružomberku bola 
založená v roku 2000 Konferenciou bis-
kupov Slovenska a Národnou radou SR 
ako nástupkyňa Pedagogického inštitútu 
sv. Ondreja a neskôr Katecheticko-pe-
dagogickej fakulty sv. Ondreja Trnav-
skej univerzity v Trnave. Zákon NR SR 
167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zria-
dení Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvo-
ma fakultami: Pedagogickou fakultou KU 
a Filozofickou fakultou KU. Teologická 
fakulta KU so sídlom v Košiciach bola 
zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta KU 
– Fakulta zdravotníctva KU začala svoju 
činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 
síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, 
ale zákonom NR SR 131/2002 o vysokých 

školách sa KU stala verejnou vysokou ško-
lou s konfesijným charakterom od 1. aprí-
la 2002. 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
je súčasťou medzinárodnej a európskej 
siete katolíckych univerzít
Za obdobie dvadsiatich rokov svojej pô-
sobnosti KU potvrdila, že vzdelávacia 
vysokoškolská inštitúcia s konfesijným 
charakterom má svoje nezastupiteľné 

miesto v spektre slovenského vysokého 
školstva. Svoju činnosť uskutočňuje naj-
mä v oblasti historických, humanitných, 
pedagogických, prírodných, sociálnych a 
zdravotníckych vied, ale aj v oblasti ume-
nia, ekonómie a manažmentu. K jej zák-
ladným princípom patrí hľadanie pravdy, 
profesionalita, konanie dobra, záujem 
o spoločné dobro a solidarita. Dňa 
25. septembra 2013 otvorila KU mo-
dernú univerzitnú knižnicu, ktorá je 

knižnično-informačným, koordinačným 
a poradenským pracoviskom a poskytuje 
služby pedagogicko-vedeckým pracovní-
kom, poslucháčom všetkých foriem štúdia 
a odbornej verejnosti.

Od roku 2004 je KU mimoriadnym a od 
roku 2010 riadnym členom Medziná-
rodnej federácie katolíckych univerzít 
(IUCU), od roku 2007 riadnym členom 
Európskej federácie katolíckych univerzít 
(FUCE) a od roku 2018 je signatárom lis-
tiny Magna Charta Universitatum. Je tiež 
členom Európskej asociácie inštitútov vyš-
šieho vzdelávania (ACISE) a členom Part-
nerstva katolíckych univerzít, ktoré zdru-
žuje rôzne katolícke univerzity strednej a 
východnej Európy a funguje pod záštitou 
Nanovic Institute, Notre Dame University 
z USA. Katolícka univerzita úspešne pôso-
bí v medzinárodnej sieti vysokoškolských 
inštitúcii zapojených do Programu Era-
smus+ zameranej na modernizáciu a zvy-
šovanie kvality vysokoškolského vzdelá-
vania, aktívna je obzvlášť pri mobilitách 
jednotlivcov. Rozšírenie tohto programu o 
ďalšie participujúce krajiny otvorilo nové 
možnosti kooperácie pre členov akade-
mických obcí zapojených univerzít.

Katolícka univerzita za dobu svojho 
pôsobenia vychovala už viac ako 
30 000 absolventov
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (pedagogickej, filozofickej, 
teologickej a fakulte zdravotníctva) v aka-
demickom roku 2018/2019 študovalo 
3 573 študentov, z toho 2 681 v dennej a 
892 v externej forme štúdia, vrátane 149 
doktorandov.

Pripravované podujatia k oslavám 
20. výročia založenia Katolíckej 
univerzity v Ružomberku
K dvadsiatemu výročiu svojho vzniku pri-
pravuje KU a jej fakulty vedecké, odborné 
i spoločenské podujatia, ktoré sa postupne 
uskutočnia v priebehu celého roku 2020. 
KU vydá reprezentačnú monografiu, ktorá 
bude obsahovať informácie o histórii za-
loženia a významných osobnostiach, ktoré 
sa zaslúžili o jej vznik a rozvoj. Bude v nej 
prehľad o pedagogických, vedeckých a 
ďalších tvorivých aktivitách na Katolíckej 
univerzite za obdobie 20 rokov, informá-
cie o absolventoch KU, aktuálnych poč-

toch študijných programov, aktuálnych 
počtoch študentov a zamestnancov, pre-
hľad o vedeckých a edukačných projek-
toch, medzinárodnej vedeckej spolupráci, 
počtoch zmlúv v rámci ERASMUS progra-
mov, informácie o spolupráci s mestom 
Ružomberok a o ďalšej spolupráci s pra-
xou v rámci regiónu a Slovenska. Záve-
rečná kapitola monografie bude venova-
ná perspektívam ďalšieho rozvoja našej 
univerzity.

Na pôde KU, fakultách a na jej ďalších 
súčastiach sa budú konať prednášky, se-
mináre, konferencie a výstavy, ktoré pri-
pomenú pozvaným hosťom, pracovníkom 
univerzity, študentom, absolventom a ši-
rokej verejnosti toto významné výročie.

V nasledujúcom stručnom prehľade uvá-
dzame hlavné celouniverzitné podujatia 
plánované v roku 2020. Prvé podujatie 
spoluorganizované s Konferenciou bisku-
pov Slovenska, je plánované na posled-
nú januárovú nedeľu (26. január 2020), 
bude Svätá omša venovaná KU v Ružom-
berku (“Nedeľa KU v Ružomberku“). Vo 
februári 2020 sa pripravuje filmový fes-
tival, na ktorom sa premietne film „Ru-
žomberok – akademické mesto“. V apríli 
2020 bude mať svoj prvý ročník medziná-
rodný multižánrový festival Akademický 
Ružomberok UNIUM 2020, ktorým by sa 
založila tradícia spoločných podujatí uni-
verzity a mesta Ružomberok. Týmto pod-
ujatím chceme zdôrazniť, ako si vážime 
podporu mesta Ružomberok a tiež chce-
me poukázať na to, čo sa v živote mesta 
Ružomberok zmenilo odkedy je univerzit-
ným mestom.

V júni 2020 je naplánovaných viacero 
podujatí, ktorými chceme priblížiť histó-
riu a súčasnosť KU. V priestoroch Univer-
zitnej knižnice KU je naplánované otvore-
nie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v 
Ružomberku a expozície o KU a uskutoční 
sa vernisáž putovnej výstavy o založení 
univerzity a aktivitách jednotlivých fa-
kúlt. Táto výstava by mala byť postupne 
prezentovaná na jednotlivých fakultách, 
ale aj na ďalších miestach – napr. na Mest-
skom úrade v Ružomberku, v Kultúrnom 
dome Andreja Hlinku v Ružomberku a na 
Úrade Žilinského samosprávneho kraja. 
V júni by sme chceli zorganizovať na našej 

univerzite zasadnutie Slovenskej rektor-
skej konferencie a tiež zasadnutie Klubu 
kvestorov.

Centrálne oslavy vyvrcholia v septembri 
2020 počas slávnostného otvorenia aka-
demického roku 2020/2021 v Kultúrnom 
dome Andreja Hlinku v Ružomberku vo 
Veľkej dvorane. Program je plánovaný 
na celý deň a podrobne ho predstavíme 
v ďalšom čísle časopisu Kuriér a na samo-
statných plagátoch. Oslavy by pokračovali 
aj nasledujúci deň kultúrnymi a športový-
mi podujatiami.

Nasledujúce mesiace v roku 2020 sú plá-
nované rôzne sprievodné podujatia nad-
väzujúce na oslavy významného jubilea 
našej univerzity. V októbri 2020 bude 
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady KU 
v Ružomberku, na ktoré bude nadväzovať 
medzinárodná vedecká konferencia. V no-
vembri budú všetky podujatia organizova-
né v Týždni vedy a umenia pod hlavičkou 
20. výročia. Oslavy v jubilejnom roku 
2020 ukončí v decembri 2020 Adventný 
koncert.

V januári 2020 by mali mať oslavy 20. 
výročia založenia našej univerzity svoju 
webovú stránku, kde sa dozviete všetky 
potrebné informácie o pripravovaných 
podujatiach. Tešíme sa na vašu účasť, ak-
tívnu spoluprácu a podporu.

Mária Kozová a Mariana Magerčiaková

Ukončenie funkčného  
obdobia AS KU 

Dňa 9. novembra 2019 končí piate 
funkčné obdobie AS KU (2015 – 2019). 
Touto cestou chceme poďakovať čle-
nom AS KU a členom komisií AS KU 
za ich zodpovedný prístup, podnety 
a pripomienky, ktorými prispeli k čin-
nosti najvyššieho orgánu akademickej 
samosprávy KU. Zároveň chceme čle-
nov akademickej obce informovať, že 
dňa 6. novembra 2019 v čase od 8:00 
hod. do 15:00 hod. budú na jednotli-
vých fakultách KU voľby členov AS KU 
na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Predsedníctvo AS KU
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PRof. Štefan KaSSay: 
Nové technológie musíme 
vyvážiť humanitou

Od workshopu Jána Košturiaka, ktorý sa 
konal  27. novembra 2018 v Aule sv. Jána 
Pavla II., prešlo zopár mesiacov, ale odo-
zvy na nastolené povzbudivé myšlienky 
otvorili na KU novú éru a veľký záujem. 
Ján Košturiak totiž veci a udalosti pomenú-
va neobalene, priamo, čo nemusí vždy byť 
pre každého lichotivé. Za tie roky sa zbehlo 
viacej okolností, ktoré po podnikateľských 
začiatkoch orientovaných na profit vied-
li vo firmách k úvahám o vzťahoch medzi 
ľuďmi, o poctivosti a o viere, nasmerovali 
mnohých podnikateľov k hlbším úvahám 
o zmysle podnikania a o zmysle života 
vôbec. 

O spolupráci
V nadväznosti na vyjadrenia rektora KU 
Jaroslava Demka sa mi neustále vynárajú 
z podvedomia jeho slová, ktoré povedal 
pri príležitosti workshopu: „Som veľmi 
šťastný, že Ján Košturiak prijal moje po-
zvanie nezištne, promptne a ochotne.. 
Schopnosť spolupracovať a spoluvytvárať 
by mala byť základným pilierom fungova-
nia našej alma mater, odvíja sa najprv od 
schopnosti pracovať a tvoriť. Potom spolu-
pracovať, to znamená otvoriť sa, byť kom-
petentný, ponúknuť svoje talenty a prijať 
zodpovednosť.“

Slová pána rektora zapôsobili aj 15. mája 
2019 v Bratislave na sympóziu o vede 
a vzdelávaní. V kruhu pedagógov a vedcov 
z univerzít, zo Slovenskej akadémie vied a 
za účasti štátnych tajomníkov z minister-
stva školstva a ministerstva hospodárstva 
sa vyjadril: „Je potrebné mladých ľudí 
nielen vyučovať, ale aj vychovávať predo-
všetkým k duchovnu, a to aj v sceľujúcom 
kontexte so znalosťami nadobudnutými 
v praxi.“

V zhode s uvedeným výrokom sú aj moje 
skúsenosti z externej aktivácie na KU. 
Za ostatné roky boli naplnené rozhovormi 
a vystúpeniami na konferenciách v Popra-
de, stretnutiami v Ružomberku a tiež v za-
hraničí. Čo ma napĺňa spokojnosťou je to, 
že ľudia na škole sú „rozpohybovaní“, majú 
nové ambície a chuť do práce. 

Pripravuje sa PhD. na manažmente
Som rád, že sa prejavujú pozitívne posto-
je  k otázke, či je potrebné uvažovať o no-
vom smerovaní výučby na KU. Nachádzam 
v bezprostredných rozhovoroch skôr pozi-
tívne odozvy. Rovnako v snažení KU je za-
znamenaný podstatný vývoj. Keďže akre-
ditácia študijného programu manažment 
je platná pre prvý a druhý stupeň štúdia, 
neutícha úsilie zainteresovaných zaviesť 
tretí stupeň (PhD.) vzdelávania v oblasti 

manažmentu. Teší ma, že oproti minu-
lému školskému roku vzrástol aj počet 
študentov.

Ďalej sa uvažuje o najvhodnejšom spôsobe 
výučby. Na otázky manažmentu a podnika-
nia je na pedagogickej fakulte už tretí rok 
obsahovo zameraný pravidelne vydávaný 
vedecký časopis Reflexie – Kompendium 
teórie a praxe podnikania PF KU. Podľa 
môjho názoru sa KU môže ešte viac orien-
tovať na manažment a podnikanie a má už 
na to všetky predpoklady. To je dobré zna-
menie pre budúcnosť. Je možné vytvoriť 
medzinárodnú sieť špičkových odborníkov, 
ktorí sú zapojení do výučby a projektov vo 
svetovom rámci.  

Existujú „tradičné školy“ podnikania? 
V súvislosti s mojimi skúsenosťami z podni-
kateľskej praxe som si ešte viac uvedomil,  
že vstupujeme do sveta, ktorý sa rýchlo 
mení a je nepredvídateľný. Tradičné školy 
manažmentu nefungujú: dôležité sú agi-
lita, schopnosť skúšať a experimentovať, 
učiť sa. Nové technológie nahrádzajú ľudí 
v práci a ľudia sa budú musieť naučiť vy-
tvárať si prácu sami – stať sa podnikateľmi 
so svojimi talentami, hľadať svoju cestu, 
objavovať svoje povolanie. Nesporne, 
nové technológie menia svet, vzniká 
akási technokracia, v ktorej sa ľudia 

prispôsobujú strojom a stroje preberajú 
stále viac ľudských činností. Tento trend 
treba vyvažovať humanitou, manažmen-
tom, kde sa leadership stáva službou, kde 
pomáhame ľuďom objaviť svoj jedinečný 
talent a byť užitočný. Vzniká aj skupina 
„nepotrebných“ ľudí, ktorým treba pomôcť 
nájsť motiváciu a zmysel života.

Aby študenti nachádzali zmysel
Dôležitým cieľom je, aby vedenie študen-
tov smerovalo k nachádzaniu zmyslu ži-
vota, aby podnikali so svojim talentom, 
hľadali svoje povolanie a zároveň budovali 
sieť s kresťanskými podnikateľmi (napr. 
v škole kresťanského podnikania či na spo-
ločných projektoch vo firmách). 

Závažné ciele sa týkajú aj výskumnej čin-
nosti, akými sú otázky sociálneho podni-
kania, humanity vs. technológie, slušnosti 
firmy a rozvíjania hodnôt v podnikaní či 
budovania komunít podľa princípu be-

nediktínskych kláštorov a tiež duchovné 
služby, napr. duchovné cvičenia pre pod-
nikateľov, ovládanie histórie a poznanie 
osobností akými sú  sv. Ignác, sv. Benedikt 
a pod.

Osobný apel na záver
Ide mi o nachádzanie spôsobov, ktoré 
by viedli k spojeniu síl, ako to vyznelo aj 
z workshopu Jána Košturiaka. Malo by ísť 
o „spoluprácu a spolutvorenie“ pedagógov 
a ďalších zamestnancov KU. Takmer celý 
profesionálny život sa s pánom Košturia-
kom pohybujeme blízko seba a komuni-
kujeme. Zdieľame podobné témy. Našli 
sme sa v spoločnej útlej knižke s názvom 
Dialógy, kde sa zhovárame o živote, pria-
teľstve a tvorbe. Píšeme veľa o znalostiach, 
študovaní a zmysle života. Je to kontinui-
ta, ktorá má svoj pôvod v skúsenostiach a 
hľadaní dobra u ľudí. Mám pocit, že KU je 
dobre pripravená. Sú tu inovátori pripra-
vení vykonať kus dôležitej práce a prispieť 

tak k rozvoju KU v novom ponímaní vý-
učby „s rozumom a citom“, so znalosťami 
zodpovedajúcimi budúcnosti absolventov 
a rozvoju Katolíckej univerzity osobitne.

prof. Štefan Kassay

Profesor Štefan Kassay je členom Eu-
rópskej akadémie vied a umení v Sal-
zburgu. Je predsedom dozornej rady 
I.D.C. Holding, a.s.,  ktorá vyrába 
známe slovenské cukrovinky (Mila, 
Horalka a pod.). V roku 2002 bol vy-
menovaný za profesora v odbore In-
žinierstvo riadenia priemyslu. Okrem 
mnohých aktivít sa venuje aj ekono-
mickej diplomacii.

Cesta k zlepšovaniu  
v oblasti kvality
Cesta zvyšovania kvality ako špecifickej 
cesty k sústavnému zlepšovaniu poskyto-
vaných služieb na KU je nepretržitý proces 
ovplyvňovaný zmenou podmienok, novými 
možnosťami vyvolávajúcimi potrebu vyna-
kladať väčšie úsilie na zlepšovanie výsled-
kov, v snahe dosiahnuť výnimočnosť v kva-
lite a efektívnosti poskytovaných služieb.

Existujúci systém vnútorného zabezpečenia 
kvality rešpektujúci európske normy pre za-
bezpečenie kvality vzdelávania (ESG) bol 
na KU vybudovaný v roku 2013. Vychádzal 
z Dlhodobého zámeru KU na obdobie rokov 
2012 – 2017 a z nadväzujúcich dlhodobých 
zámerov rozvoja, vypracovaných jednotli-
vými fakultami.

Vo februári 2018 Akademický senát KU na 
svojom zasadnutí prerokoval a schválil ná-
vrh nového znenia Štatútu KU a Dlhodobý 
zámer KU na roky 2018 – 2023 a v septem-
bri toho istého roku bol schválený zákon 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania. Na základe schválených doku-
mentov začali na KU aktivity s prehodnoco-
vaním existujúceho systému zabezpečova-
nia kvality VŠ vzdelávania v prostredí KU 
a implementáciou zákona s využitím zavá-
dzania systému manažérstva kvality na zák-
lade radu noriem ISO 9000. V októbri 2018 

bol vypracovaný Akčný plán na implemen-
táciu systému riadenia kvality na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, ktorý poskytuje 
metodický aj časový rámec plnenia úloh 
pre vybudovanie účinného systému kvality 
a v ten istý mesiac bol vytvorený realizačný 
tím implementácie systému riadenia kvality 
na KU, v ktorom má zastúpenie rektorát a 
každá fakulta.

Realizačný tím sa stretáva v pravidelných 
mesačných intervaloch, vyhodnocuje exis-
tujúcu situáciu na KU – komplexná revízia 
interných smerníc, poriadkov a záznamov, 
štúdium výskumných správ, odbornej lite-
ratúry, ako aj noriem ISO 9001, na základe 
čoho vypracováva vstupné analýzy a zisťo-
vania, navrhuje zlepšenia na optimalizáciu 
existujúcich procesov implementovaného 
vnútorného systému kvality.

Cieľom je zavedenie manažérskeho systé-
mu ako nástroja na uplatňovanie efektívne-
ho, jednotného, systémového riadenia na 
KU, ktorý vychádza z princípu procesného 
riadenia, (riadenie činností cez procesy 
pôsobiace vo vnútri, tak aj mimo KU a ich 
vzájomné prepojenie, kde zdroje a s nimi 
spojená zodpovednosť a právomoc jasne 
definované), z uplatňovania PDCA cyklu 
(procesy riadiť v štyroch fázach – pláno-

vanie, realizácia, hodnotenie a realizácia 
opatrení k náprave) a systematizácia získa-
ných údajov z hodnotenia, merania, ana-
lyzovania so zapojením kľúčových aktérov. 
Výhodou procesného modelu je nepretržité 
riadenie väzieb medzi jednotlivými pro-
cesmi v rámci ich systému, ako aj riadenie 
kombinácií a interakcií procesov, ktoré ten-
to prístup poskytuje, vnáša do jednotlivých 
činností poriadok a zlepšuje obraz univerzi-
ty. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kon-
tinuálny rozvoj procesného modelu na KU 
prispeje k zlepšovaniu činností, poskytova-
niu služieb v požadovanej kvalite a osobit-
ne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek 
zainteresovaných strán a činnosti a procesy, 
ktoré sa predtým vnímali a vykonávali skôr 
intuitívne, sa budú osobitne pomenovávať 
a vytvoria osobitný systém.

V súčasnom období je v schvaľovacom pro-
cese Politika kvality KU, ktorá je základným 
predpokladom toho, aby sme naplnili našu 
víziu byť uznávanou a dôveryhodnou uni-
verzitou, ktorá stavia na kvalite vzdelávania 
a výskumu, formácii na základe kresťan-
ských princípov, otvorenom dialógu v du-
chu akademických tradícií a angažovanosti 
v spoločnosti.

Mgr. Daniela Vrabková, manažér kvality na KU
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tÝŽDeŇ KReSŤanSKeJ 
KULtÚRy 2019 v RUŽoMbeRKU

Občianske združenie Vzdelávanie umením 
– EduArt, v spolupráci s partnermi zorga-
nizoval v dňoch 29. apríla – 5. mája ďalší 
ročník TÝŽDŇA KRESŤANSKEJ KULTÚ-
RY. Aj v tomto roku organizátori pripravili 
po dujatia, ktoré mali spoločný cieľ: lásku 
a úctu k hodnotám, osobám či miestam, kto-
ré spájajú kresťanstvo s Ružomberkom.

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry bolo 
netradične v pondelok v ružomberskej syna-
góge, kde sa uskutočnilo vyhlásenie výsled-
kov a vernisáž víťazných diel fotografickej 
súťaže „Svet očami viery“. Tak ako v uplynu-
lých ročníkoch, aj teraz mali súťažiaci mož-
nosť prispieť svojimi fotografiami v troch ka-
tegóriách: sakrálny motív (kostoly, kaplnky, 
krížové cesty, kríže, sochy...)viera v živote 
človeka (človek pri prijímaní a vysluhovaní 
sviatostí, modlitbe, účasť na pútiach, za-
svätený život...) a príroda (úžas nad Božím 
stvorenstvom, od detailu až po krajinu...).

Výtvarné umenie v širšom kontexte ponú-
kli aj dve výstavy v priestoroch Univerzitnej 
knižnice KU. Prvá z nich odprezentovala 
osobitú grafickú tvorbu Jozefa Vydrnáka 
s názvom „Slovo v obraze – Obraz v slove“ 
a v rovnakom čase i na rovnakom mieste 

predstavil autor pri príležitosti 1150. výro-
čia smrti sv. Cyrila edukačný, cezhraničný 
projekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ 
– sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12. storo-
čia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom 
a Juhomoravskom kraji“.

Jozef Vydrnák vystavuje doma aj v zahrani-
čí, pravidelne sa zúčastňuje sympózií a jeho 
diela sa nachádzajú vo viacerých zbierko-
vých inštitúciách. Dlhodobo spolupracuje 
so Spolkom sv. Vojtecha, s Katolíckymi no-
vinami, s Konfederáciou politických väzňov 
Slovenska cez ich periodiká a tlač.

V jeho dielach môžeme po formálnej stránke 
nájsť odkaz Ľudovíta Fullu i Mikuláša Galan-
du. Z  veľkých mien svetového modernizmu 
ho inšpiruje línia Vasila Kandinského, ex-
panzia Paula Klea a levitácie Marca Chagala. 
Vo filozofii a obsahovej náplni svojich diel je 
ovplyvnený veľkým francúzskym kresťan-
ským filozofom Jeanom Guittonom a jeho 
dielom Boh a veda, tiež jezuitom a paleonto-
lógom Teilhardom de Chardin, slovenským 
kresťanským filozofom Ladislavom Hanu-
som. Od polovice 90-tych rokov si paralelne 
k objavenému lineárnemu rukopisu vytvára 
Osobnú teóriu tvorby a hodnotenia diela, 

ktorú nazval: EnergArtS. V roku 2000 ju 
rozšíril o súkromný Výtvarný manifest.

Na konci 90-tych rokov vytvoril týmto ru-
kopisom dnes už známy obraz: Sedembo-
lestná. Naďalej pokračoval v tvorbe diel 
so sakrálnou tematikou: Madona, Glória 
in Excelsis Deo, Banícka madona, Pieta, 
Svadba v Káne, Pustovníci zo Skalky, Kristus 
a Zachej.

V rámci Roka milosrdenstva 2016 vytvoril 
diela: Návrat márnotratného syna, Milosrd-
ný Samaritán a Posledná večera.

V roku 2008 sa stáva zakladajúcim členom 
a koordinátorom Výtvarnej sekcie Medzi-
národného výtvarno-literárneho sympózia 
ORA ET ARS SKALKA, vytvoreného k poc-
te a podpore pútnického miesta Skalka pri 
Trenčíne.

„Misia v kontextoch a súvislostiach“ bola je-
dinečnou putovnou výstavou osemnástich 
sakrálnych kultúrnych pamiatok 9. – 12. sto-
ročia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom 
a Juhomoravskom kraji. Prostredníctvom 
veľkoformátových reprodukcií originálnych 
ilustrácií a sprievodných textov priblížila ve-
rejnosti známe i menej známe kultúrno-his-
torické objekty spojené s cyrilo-metodskou 
misiou a počiatkami kresťanstva. Výstava 
bola realizovaná v spolupráci s Trenčian-
skym osvetovým strediskom, s podpo-
rou EÚ v rámci cezhraničnej spoluprá-
ce s Klubom kultury Uherské Hradište. 

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

Autormi odborných textov boli: Mgr. Igor 
Zmeták PhD. za slovenskú stranu a PaedDr. 
Jiří Jilík, za moravskú stranu. Jozef Vydrnák 
sa na uvedenom projekte podieľal ako  ilu-
strátor a grafik.

Samotný projekt prispel k poznaniu a propa-
gácii vzácnych a zaujímavých lokalít, ktoré 
sú pre záujemcov výzvou na ich objavova-
nie. Zámerom výstavy bolo populárno-ná-
učnou formou priblížiť kontexty a súvislosti 
misie, prijímania kresťanstva a prelínania 
západných a východných kresťanských tra-
dícií na území dnešného západného Sloven-
ska a Východnej Moravy.

Novinkou v programe TKK bola komentova-
ná prehliadku farského Kostola sv. Ondreja 
s následnou diskusiou, pod názvom „Far-
ský kostol trochu inak“. Sakrálnymi dielami 
a objektom kostola sprevádzal archeológ 

a historik umenia Michal Čajka. Na záver 
podujatia čakalo na zúčastnených prekva-
penie v podobe ochutnávky omšového vína 
a sprístupnenia veže s unikátnymi zvonmi.

Už tradičnou „zastávkou“ či „pilierom“ TKK 
bola aj ekumenická bohoslužba, ktorá sa 
uskutočnila v evanjelickom kostole a. v. vo 
štvrtok pod názvom „Stretnutie nad Božím 
slovom“.

Záver týždňa patril v priestoroch Univerzit-
nej knižnice Katolíckej univerzity zamysle-
niam o textoch zo Starého a Nového zákona 
„Biblia v obrazoch“ v komunikácii s koloro-
vanými kresbami Vincenta Hložníka. V kon-
tinuite s predošlými podujatiami ich pred-
stavil teológ Branislav Kľuska.

Vyvrcholením TKK bol aj tento rok koncert 
v synagóge. S názvom „Májové nokturno“ 

bol venovaný životnému jubileu ružom-
berského rodáka Pavla Kršku. V programe 
figuroval výber z autorových vokálnych a in-
štrumentálnych diel v podaní pedagógov a 
študentov Katedry hudby Pedagogickej fa-
kulty Katolíckej univerzity, a tiež pedagógov 
a žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu a pozvaných 
hostí.

Katarína Matušková

Veľvyslanec Ruskej federácie 
navštívil KU
Katolícka univerzita v Ružomberku privítala 
dňa 25. júna 2019 na svojej akademickej pôde 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslan-
ca Ruskej federácie na Slovensku, kariérneho 
diplomata a bývalého námestníka ministra 
zahraničných vecí Ruska Dr. Alexeja Leoni-
doviča Fedotova, ktorého sprevádzali Mgr. 
Vladislav G. Kulikov, PhD. – spisovateľ, prvý 
tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva 
Ruskej federácie na Slovensku a Anna Novgo-
rodová z oddelenia kultúrnej a humanitárnej 
spolupráce.
 
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku rokoval s veľvyslancom o možnostiach 
rozvíjania vzájomnej spolupráce na poli 
vedy a vzdelávania, možnostiach kontaktov 
s univerzitami a vysokými školami v Ruskej 
federácii.
 
Pán veľvyslanec vysoko ocenil prínos Katolíc-
kej univerzity k prehlbovaniu vzťahov medzi 
obidvomi národmi, keďže na Pedagogickej 
fakulte KU je etablovaný Ústav rusko – slo-
venských kultúrnych štúdií, ktorý vedie pre-
zidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. 
PhDr. Eva Kollárová, PhD.
 
Následne si A. Fedotov prezrel priestory Uni-
verzitnej knižnice (UK) so stálou expozíciou 
obrazov prof. Vincenta Hložníka a zúčastnil 
sa ďalších podujatí v UK – módnej prehliad-
ky z tvorby študentov Školy úžitkového vý-
tvarníctva v Ružomberku – odborov Odevný 
dizajn a Scénická a kostýmová tvorba, pod 

vedením učiteliek Mgr. Art. Slavomíry Vla-
sovej a Mgr. Andrei Némethovej a derniéry 
Výstavy Fotoklubu 1924 pri príležitosti 95. 
výročia jeho vzniku, ktorú odprezentoval jeho 
predseda Štefan Ižo. Zúčastnil sa aj stretnutia 
s učiteľmi ruského jazyka z celého Slovenska, 
ktoré zorganizovala v priestoroch UK, v časti 
fondu ruskej literatúry Asociácia rusistov Slo-
venska a Ústav rusko-slovenských kultúrnych 
štúdií, ktoré vedie prof. PhDr. Eva Kollárová, 
PhD. z KU v Ružomberku.

Nasledovalo literárne podujatie Rendezvo-
us. Do kresiel, pod taktovkou organizátora 
a moderátora Ing. Radislava Kenderu, PhD. 
zasadli mimoriadne vzácni hostia. V ojedine-

lom projekte v rámci Slovenska sa predstavili. 
Dr. Alexej Leonidovič Fedotov – J. E. mimo-
riadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej 
federácie na Slovensku, kariérny diplomat, 
bývalý námestník ministra zahraničných vecí 
Ruska, ďalej Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. 
– spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé 
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Sloven-
sku a prezidentka Asociácie rusistov Sloven-
ska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. Súčasťou 
predmetného Rendezvous bolo premietanie 
filmu Dušan Makovický v tieni Leva Nikolaje-
viča Tolstého.
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„Mobilita Erasmus+ na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku mi navždy zostane 
v pamäti. Bol to pre mňa ideálny čas a naj-
lepšie miesto na štúdium, získanie nových 
skúseností, rozšírenie môjho pohľadu na 
svet a stretnutie zaujímavých ľudí. Strávi-
la som v Ružomberku viac ako tri mesiace 
a musím povedať, že mi to bolo málo. Tak 
veľmi som si zvykla  na univerzitu, na uči-
teľov, na mesto a na všetkých ľudí, ktorí 
boli v mojej blízkosti, že by som tu chcela 
zostať dlhšie.

Študovala som anglický jazyk. Systém 
štúdia na KU bol trochu odlišný od toho, 
ktorý som dovtedy poznala, no vyhovoval 
mi viac. Mali sme prednášky a semináre 
ako obvykle, no učivo bolo prezentované 
zrozumiteľným spôsobom a učitelia boli 
priateľskí, takže sme necítili žiaden tlak. 
Písali sme eseje, články, pripravovali sme 
prezentácie, pracovali vo dvojiciach i sku-
pinách. Erasmus študenti mali možnosť 
absolvovať kurz slovenského jazyka a kurz 
Objavte Slovensko, kde sme sa dozvedeli 
veľa o krajine. Všetko bolo prezentované 
zaujímavým spôsobom, takže všetko som 
robila iba s radosťou.

Okrem dobrej úrovne vzdelávania sa mi 
na univerzite najviac páčila jej atmosféra. 
Dojem zo samotnej univerzity a jej okolia 
ťažko vyjadriť slovami. Moderný kampus 
umiestnený uprostred malebnej prírody 

je potrebné vidieť, aby bola pochopená 
celá jeho krása. Zamestnanci univerzity 
a slovenskí študenti boli veľmi otvorení a 
ochotní. Všetci boli vždy veľmi priateľskí. 
Spočiatku ma trochu prekvapil pozdrav – 
„ahoj“ v hale alebo v internáte od študen-
tov, ktorí ma nepoznali, ale potom sa to 
stalo súčasťou môjho študentského života.

Jednou z najlepších vecí bola určite aj 
možnosť cestovať vlakom zadarmo. Sku-
točnosť, že slovenskí študenti môžu ísť 
kdekoľvek na Slovensku bezplatne, je 
úžasná. Takže ja a moji priatelia sme veľa 
cestovali a nepreháňam, keď poviem, že 
poznám Slovensko lepšie ako moju krajinu. 
Navštívila som naozaj veľa pekných miest, 
medzi ktoré podľa mňa patrí Bratislava, 
Košice, Piešťany, Bojnice, Žilina, Trenčín 
a určite Ružomberok. Bez váhania by som 
každému cudzincovi odporučila Slovensko 
navštíviť, určite sa to oplatí.

Katolícka univerzita mi dala množstvo po-
zitívnych emócií. Nebolo to len o štúdiu, 
ale aj časom naberania životných skúse-
ností. Všetkým preto odporúčam zažiť  
mobilitu Erasmus na Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku, pretože je tým pravým 
miestom kde pocítite, že ste študentom 
v každom zmysle slova.“

Mariana Komarnytska
Akademia Polonijna w Częstochowie

študentka z Ukrajiny, 2018/2019

Oddelenie infraštruktúry IT 
a informačných systémov 
informuje

Od 2. 9. 2019 je na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku (ďalej len KU) zavede-
ný jednotný formát e-mailových adries 
všetkých študentov.

KU sprostredkováva svojím študentom 
produkt Office 365 A1 od spoločnosti 
Microsoft na základe zmluvy Campus 
Agreement uzatvorenou medzi spoloč-
nosťou Microsoft a Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR. Štu-
denti KU sú povinní pre študijné účely 
na KU používať výlučne univerzitnú  
e-mailovú adresu.

Prístupové údaje a možnosť reseto-
vať heslo nájdete na webovej stránke: 
https://abakus.ku.sk/office365

Výhody tohto produktu sú: univerzitný 
študentský e-mail; balík aplikácií Micro-
soft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook a ďalšie aplikácie 
a služby); aplikácie pre mobilné zaria-
denia s iOS, Windows aj Android;

Všetky údaje Office 365 účtu sa uklada-
jú na cloudových serveroch spoločnosti 
Microsoft. Osobné údaje, ktoré KU odo-
siela do Microsoftu sú meno, priezvisko, 
login a jednorazové dočasné heslo. Štu-
dentské e-mailové schránky sú vytvore-
né výlučne na dobu štúdia študenta na 
KU, po ukončení štúdia sú e-mailové 
schránky automaticky, bezodkladne, 
bez náhrady a bez zálohy zmazané.

Pre študentov denného štúdia vydá-
vame na KU v akademickom roku 
2019/2020 dva druhy preukazov: pre-
ukaz denného študenta KU s vizuálom 
ISIC, preukaz denného študenta KU 
s vizuálom NoISIC.

Preukazy denného študenta vytlačené 
po 1. 9. 2019 majú možnosť  doplnkovej 
funkcionality: balík externých aplikácií 
systému TransCard od firmy TransData 
s.r.o., ktorý obsahuje dopravnú apliká-
ciu pre autobusovú dopravu. Bližšie in-
formácie nájdete na stránkach KU v sek-
cii preukazov: www.preukazy.ku.sk

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU 
opätovne získal financovanie už na štvrtý pro-
jekt Erasmus+ KA107 – spolupráca s krajina-
mi mimo EÚ od jeho spustenia v roku 2015. 
Aktuálny projekt potrvá dva roky a umožní 
zrealizovať 18 mobilít študentov a zamestnan-
cov s dôrazom na prijímanie zahraničných 
kolegov.

Katolícka univerzita v Ružomberku bude ko-
ordinátorom nového projektu, v rámci ktoré-
ho bude spolupracovať s novými univerzitami 
z Gruzínska (Akaki Tsereteli State University, 
Batumi Shota Rustaveli State University, Sul-
khan-Saba Orbeliani Teaching University, 
Samtskhe-Javakheti State University) a Ukra-
jiny (V. N. Karazin Kharkiv National Universi-
ty). Dobrá kooperácia sa prejavila v rozšírení 
spolupráce s Uzhorod National University 
o nový odbor.

„Výsledok hodnotiteľov nás potešil, je za ním 
tvrdá práca pracovníkov fakúlt zodpovedných 

za zahraničné vzťahy a pracovníkov Referá-
tu pre zahraničné vzťahy a mobility KU od 
nadviazania nových kontaktov, komunikácie 
s kolegami a potenciálnymi partnermi až po 
napísanie samotnej prihlášky. Aj týmto typom 
projektov sa snažíme rozvíjať medzinárodne 
kontakty a byť otvorenou univerzitou,“ hovorí 
poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy a 
mobility Mária Kozová.

Aktuálne schválený projekt bol podporený 
sumou 48 700 eur. Do národnej výzvy sa pri-
hlásilo 24 žiadateľov, pričom päť prihlášok ne-
bolo schválených.

„KU už úspešne ukončila dva projekty v celko-
vej výške 70 370 eur a stále prostredníctvom 
Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility 
KU administruje projekt Erasmus+ KA107 
za 175 800 eur s univerzitami v Albánsku, 
Gruzínsku, Srbsku, Rusku, Jordánsku a na 
Ukrajine“, hovorí autorka prihlášok Michaela 
Moldová Chovancová. V rámci tohto projektu 

už bolo realizovaných 32 mobilít z celkového 
plánovaného počtu 75 mobilít. Aj v zimnom 
semestri 2019/2020 očakávame nie len štu-
dentov, ale aj zamestnancov z partnerských 
univerzít.

 V lete bol ukončený projekt realizovaný na Te-
ologickej fakulte KU prostredníctvom progra-
mu Erasmus+ KA107. V rámci spolupráce 
s partnerskou univerzitou Uzhhorod National 
University bolo počas projektového obdobia 
2017/2019 realizovaných 12 mobilít s finanč-
nou podporou 28 200 eur. 

Univerzita bolo úspešná aj pri prihláške Era-
smus+ KA103 mobility jednotlivcov v progra-
mových krajinách pre akademický rok 
2019/2020 získala 394 278 eur. Ide o najvyšší 
grant, aký univerzita získala za celé obdobie 
svojej participácie v tomto programe.

Opäť sme boli úspešní 
v projekte Erasmus+

MôJ eRaSMUS+ 
Pobyt na KU

medzinarodnevztahy.ku.sk
PODROBNOSTI NáJDETE NA: ]

V dňoch 8. až 12. júla 2019 sme mali mož-
nosť zúčastniť sa letnej školy v Gubbiu, 
v Taliansku, ktorú organizovala Federácia 
katolíckych univerzít Európy (FUCE). Išlo 
o program určený pre študentov katolíc-
kych univerzít zameraný na európske hod-
noty. Téma prvého ročníka letnej školy, 
ktorú hosťovala LUMSA, niesla názov Eu-
ropean humanism in the making (Európ-
sky humanizmus v procese).

Program letnej školy bol zložený zo súk-
romných i verejných prednášok, ktoré si 
pre nás pripravili predstavitelia niekoľ-
kých katolíckych univerzít. Tému Európ-
skeho humanizmu rozdelili do niekoľkých 
podtém: Prínos histórie k európskemu po-
vedomiu, Literatúra, preklady a európska 
identita, Veda, technológia a výzvy huma-
nizmu v Európe, Európsky sociálny huma-
nizmus, Vláda, demokracia a občianska za-
interesovanosť. V programe boli zahrnuté 
i workshopy na dané témy ako aj popolud-
ňajší výlet do Assisi, kde sme mali možnosť 
navštíviť Baziliku sv. Františka a Baziliku 
sv. Kláry.

Obohacujúcimi však boli nielen prednášky, 
ale i diskusie, ktoré nasledovali. Prišli 
sme z rozličných krajín s najrôznejšími 
predstavami o Európe, európskej identite 
a o mnohých iných témach. Napriek tomu 
počas diskusií prevládal vzájomný rešpekt 
a úcta. Myslíme si, že práve táto skúsenosť 
predstavuje najlepšie Európu takú, aká 
by mala a mohla byť. Musíme povedať, že 
táto letná škola spojila dokopy inšpiratív-
nych mladých ľudí, ktorí boli plní záujmu a 
chuti zmeniť svet, alebo aspoň jeho kúsok 
k lepšiemu.

Nech už sme sa o Európe dozvedeli akékoľ-
vek zaujímavé fakty, Európu tvoria ľudia 
a vzájomným rešpektom a otvorenosťou 
vypočuť si iné názory a zamyslieť sa nad 
nimi, je možné posúvať sa vzájomne vpred 
– posúvať Európu vpred.

Z letnej školy si tak odnášame nové vedo-
mosti, rozšírené obzory, podnety na pre-
mýšľanie a najmä priateľstvá. Jednotlivé 
krajiny pre nás prestali byť informáciami, 
ktoré o nich vieme a stali sa ľuďmi, kto-
rých sme spoznali. A teda už nie sú niečím 
vzdialeným a pomerne cudzím, ba práve 

naopak. A práve takto je podľa nás možné 
najlepšie prepájať Európu – priateľstvami.

Katolícka univerzita v Ružomberku je od 
roku 2004 asociovaným a od roku 2010 
riadnym členom Federácia katolíckych uni-
verzít Európy (FUCE).  Federácia sa v rám-
ci svojich aktivít prioritne venuje otázkam 
existencie katolíckych univerzít a ich úlo-
hám, katolíckej identite a jej prežívaniu 
v súčasnom svete. Vo vedení FUCE pôsobil 
v rokoch 2013 až 2016 prof. Tadeusz Zasę-
pa a následne prof. František Trstenský.

Simona Briššová a Laura Mária Šiškovičová

Letná ŠKoLa v GUbbiU
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Defibrilátor: Novinka, ktorá 
môže zachrániť život
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
(KU) boli umiestnené automatické exter-
né defibrilátory (AED). Pri výskyte náhlej 
udalosti spojenej s reálnou alebo predpo-
kladanou zástavou srdca je AED priprave-
né v Ružomberku na Pedagogickej fakulte 
(PF KU), v Univerzitnej knižnici (UK KU) 
na Hrabovskej ceste a na Fakulte zdra-
votníctva (FZ KU) na Námestí A. Hlinku. 
Ďalšie dva defibrilátory boli umiestnené 
aj na detašované pracovisko PF KU Inštitút 
Juraja Páleša v Levoči a na Teologickú fa-
kultu KU v Košiciach.

Podľa prorektorky pre vzdelávanie Maria-
ny Magerčiakovej boli prístroje situované 
do najfrekventovanejších priestorov KU. 
V prípade potreby ich budú môcť využiť aj 
obyvatelia Ružomberka, Levoče a Košíc. 
„AED je k dispozícii na použitie v nalieha-
vých situáciách spojených so zlyhávaním 
srdca u kohokoľvek aj v okolí ich umiestne-
nia, a teda nielen v priestoroch našej uni-
verzity,“ vysvetlila prorektorka pre vzdelá-
vanie Mariana Magerčiaková.

KU je jedným z najväčších zamestnávate-
ľov v meste Ružomberok. V jej priestoroch 
sa okrem zamestnancov pohybuje veľa štu-
dentov, vrátane tých so špecifickými potre-
bami, a tiež poslucháčov Univerzity tretie-
ho veku. Hlavným dôvodom pre zakúpenie 
AED bolo podľa prorektorky pre vzdeláva-
nie zvyšovanie možnosti, ako v prípade po-
treby pomôcť pri poskytovaní prvej pomo-
ci. „V kontexte štatistických ukazovateľov, 
ktoré hovoria o kardiovaskulárnych ocho-
reniach ako o najčastejších ochoreniach 
z hľadiska morbidity aj mortality, má vý-
znam zlepšovať prostredie našej univerzity 
aj s ohľadom na záchranu života,“ ozrejmi-
la Magerčiaková.

Zamestnanci PF KU, TF KU, FZ KU, Ubyto-
vacích a stravovacích zariadení KU, Univer-
zitného pastoračného centra J. Vojtaššáka 
a Univerzitnej knižnice prešli školeniami 
na obsluhu prístroja. V Ružomberku ich 
realizovala Mariana Magerčiaková, kvalifi-
kovaná inštruktorka laickej prvej pomoci, 
a prodekan pre vzdelávanie FZ KU Imrich 
Andrási, profesionálny záchranár. „Ozrej-
mili sme si pravidlá prvej pomoci, ktoré by 
mali ovládať asi všetci. Len iné je, keď sa 
človek ocitne v konkrétnej situácii. Vtedy 
musí nejakým spôsobom pružne reagovať a 
hneď sa rozhodnúť čo robiť a práve v tomto 
je veľmi pomocný tento prístroj,“ poveda-

la vedúca Univerzitnej knižnice Katarína 
Matušková. Na základe pozitívnych skúse-
ností zo školení k obsluhe AED by školenie 
malo byť v blízkej budúcnosti rozšírené aj 
o kurzy poskytovania prvej pomoci, ktoré 
zabezpečí FZ KU. Zamestnanci KU si tak 
budú môcť aj prakticky precvičiť kardio-
pulmonálnu resuscitáciu a ďalšie výkony 
realizované pri poskytovaní laickej prvej 
pomoci.

Vedenie univerzity plánuje v spolupráci 
s Poradenským centrom KU umiestniť ešte 
ďalšie tri AED na detašované pracovisko 
PF KU Inštitút Štefana Náhalku v Popra-
de, na Teologický inštitút Spišská Kapi-
tula a na internát Ruža na ulici Plavisko 
v Ružomberku.

AED je prenosný prístroj určený pre použi-
tie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri 
náhlom zastavení krvného obehu v dôsled-
ku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srd-
covej arytmie. Pri náhlych úmrtiach je až 
v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, 
ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom 
(defibrilácia). AED graficky analyzuje dva 
defibrilovateľné srdcové rytmy (komorová 
tachykardia, komorová fibrilácia) a vyzve 
obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných 
poruchách srdcového rytmu spojených 

s bezvedomím a zástavou dýchania (ap-
noe) poskytuje inštrukcie o poskytovaní 
kardiopulmonálnej resuscitácie. „Použitie 
AED má obrovský význam, pretože úspeš-
nosť liečby klesá o 10 % za každú minútu 
od zastavenia krvného obehu a vzniku 
bezvedomia. Ak je AED k dispozícii pre 
laických poskytovateľov prvej pomoci, je 
možné začať účinnú liečbu oveľa skôr, ako 
príde na miesto záchranná zdravotná služ-
ba,“ dodala na záver prorektorka pre vzde-
lávanie Mariana Magerčiaková.

Dominik Veľas

Motivačné semináre 
pre študentov cestujúcich 
do zahraničia

Študenti KU majú už niekoľko rokov mož-
nosť zúčastniť sa zahraničnej mobility za 
účelom štúdia alebo stáže a vďaka tomu 
obohatiť svoj život o nové skúsenosti, zá-
žitky či kontakty. Teší nás úprimný záujem 
vysokoškolských študentov o túto možnosť, 
avšak študenti sa nám často zverujú s po-
chybnosťami a s problémami, ktoré ich pri 
finálnom rozhodnutí vycestovať do zahrani-
čia trápia. Je celkom prirodzené, že po pr-
votnom nadšení môžu nastúpiť pocity stra-
chu. Táto neistota a strach sa mnohokrát 
stávajú dôvodom zrušenia mobility.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility sa 
preto v spolupráci s Poradenským centrom 
KU rozhodol pripraviť pre študentov zážit-
kové semináre. Tieto semináre by študentov 
aspoň čiastočne mali pripraviť na rôzne si-
tuácie, z ktorých majú pred vycestovaním 
obavy a strach. Cieľom je tiež zvýšiť ich 
motiváciu a znížiť neistotu, ktorá je pri roz-
hodovaní v takejto situácii úplne normálna.

Študentom počas stretnutia veľmi pomáha 
vysloviť svoju obavu nahlas a pritom vedieť, 
že v tom nie sú sami. Cez modelové situácie 
sa spolu so študentami snažíme nájsť nie-
koľko spôsobov alebo tipov, ako potencio-
nálne náročné situácie zvládnuť alebo ešte 
v lepšom prípade im predísť. Obrovským 
prínosom stretnutia sú skúsenosti starších 
študentov, ktorí sa už mobility v minulosti 
zúčastnili a ktorých odporúčania neraz štu-
dentom zvýšia motiváciu a nádej.

Stres je často sprievodným javom tesne 
pred vycestovaním, a preto mu počas se-
minára tiež venujeme pozornosť. Snažíme 
sa so študentami pochopiť mechanizmus 
vzniku a udržiavania stresu a nájsť niekoľ-
ko možností, ako s ním úspešne bojovať. 
Každý z nás v ťažkých situáciách používa 
vlastné copingové – zvládacie stratégie, 
ktoré si často ani neuvedomujeme. Po-
čas stretnutia si študenti sami vytvoria 
priestor, kde sa podelia o to, ako so stre-
som bojujú oni a čo im pomáha.

V neposlednom rade študenti dostanú od 
pracovníčky referátu pre zahraničné vzťa-
hy a mobility všetky potrebné informácie a 
dokumenty, ktoré potrebujú na vybavenie 
mobility a ktoré im počas pobytu môžu byť 
nápomocné.

Seminár sa nesie v uvoľnenom a praktic-
kom duchu, počas ktorého má každý štu-
dent možnosť vyjadriť sa k téme, ktorá ho 
trápi, alebo sa podeliť so svojou skúsenos-
ťou či odporúčaním pre druhých. Vždy sa 
radi stretneme so študentami, ktorí majú 
záujem aj o individuálnu konzultáciu. 

Seminár zakaždým ukončujeme výstižným 
citátom od Marka Twaina: „Za dvadsať ro-
kov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si ne-
urobil, ako z tých, ktoré si urobil.“

Martina Medžová

poradna.ku.sk
SLEDUJ NáS AJ NA: ]
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Na konci semestra sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (KU) uskutočnil zábavno-vedomostný kvíz. Hlavným cieľom podujatia bolo spojiť 
študentov z rôznych odborov a ponúknuť im netradičný druh zábavy a učenia sa. Súťaže 
sa zúčastnilo päť tímov.

KVÍZ: Spojenie zábavy, učenia 
sa a budovania kontaktov

Vedomostný kvíz bol zameraný na vše-
obecný prehľad a účastníci sa na ňom 
mohli dozvedieť zaujímavosti z rôznych 
oblastí. ,,Chceli sme, aby kvíz prebiehal zá-
bavnou formou a aby sa aj študenti niečo 
naučili, ale predovšetkým, aby mali mož-
nosť spoznávať sa navzájom,“ povedal člen 
organizačného tímu Martin Pinkoš.

Okrem vedomostných otázok s výberom 
možností boli pre študentov pripravené 
úlohy, ktoré otestovali ich pozornosť, zrak, 
sluch, manuálnu zručnosť a šikovnosť. Sú-
ťažiaci si napr. na základe audio ukážky 
pripomenuli zábavne hlášky z českosloven-
ských filmových klasík. Študenti museli vy-
riešiť rôzne logické úlohy a cez obrázky si 
precvičovali svoju pamäť a postreh. Podľa 
organizátorov bolo prvotnou myšlienkou, 
urobiť niečo pre sebarozvoj študentov, kde 
sa môžu niečo nové naučiť, spoznať no-
vých ľudí a samozrejme sa zabaviť. „Každý 
z organizačného tímu vždy príde s novými 
nápadmi, ktoré by mohli študentov zaujať. 
Kvíz sa snažíme robiť v uvoľnenej a príjem-
nej atmosfére, kde študenti nemajú pocit, 

že ich skúšame, hodnotíme a preverujeme 
ich vedomosti, ale kde majú priestor na 
vzájomnú diskusiu, spoluprácu a vymieňa-
nie si poznatkov, skúseností. Vieme o tom, 
že podobné kvízy sú u mladých ľudí obľú-
bené. Účasť potvrdzuje, že aj u študentov 
KU, preto plánujeme v podobných akciách 
pokračovať aj v ďalších semestroch,“ vy-
svetlila členka organizačného tímu Marti-
na Medžová.

Zábavno-vedomostné súťaže sa na KU ko-
najú každý semester. Podľa organizátora 
Martina Pinkoša je kvíz u študentov vy-
hľadávaný, postupne sa počet účastníkov 
zvyšuje. „Účasť na našich kvízoch býva vy-
soká, takých 30 a viac ľudí. Minule prišlo 
na kvíz viac ako 50 účastníkov,“ povedal 
Pinkoš.

Kvízu za zúčastnili tímy zložené zo študen-
tov z rôznych odborov a fakúlt. Súťažiaci 
vysokoškoláci hodnotili zábavno-vedo-
mostný kvíz nasledovne: „Tento kvíz hod-
notím veľmi pozitívne. Teším sa, že nám 
univerzita poskytuje takéto aktivity. Nám 

sa dnes súťažilo veľmi dobre. Boli sme 
zohratý tím a tým pádom sme aj vyhrali, 
z čoho máme veľkú radosť,“ povedala člen-
ka víťazného tímu.

„Na kvíze sa mi páčila najmä pestrosť úloh. 
Dozvedela som sa mnoho informácií. Takú-
to aktivitu by som privítala aj v budúcnosti. 
Je to skvelá možnosť na spoznávanie no-
vých ľudí a stmeľovanie kolektívu,“ ozrej-
mila študentka Natália.

Podujatie organizovalo Poradenské cen-
trum v spolupráci s Ubytovacím a stravova-
cím zariadením a Referátom pre zahranič-
né vzťahy a mobility.

Dominik Veľas

Poradenské centrum KU 
spolupracujúcim subjektom 
s odborom prevencie 
kriminality
Katolícka univerzita v Ružomberku od 
11. júna 2019 spolupracuje s Minister-
stvom vnútra SR prostredníctvom odboru 
prevencie kriminality kancelárie minister-
ky vnútra SR.

Prorektorka pre vzdelávanie PhDr. Mgr. 
Mariana Magerčiaková, PhD. dohodla 
so zástupkyňou Regionálnej kancelá-
rie v Žiline Mgr. Katarínou Kvašňovskou 
spoluprácu v oblasti podpory a pomo-
ci obetiam trestných činov. Pracovného 
stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Katarína 
Markovičová, PhD., keďže spolupracujú-
cim subjektom je Poradenské centrum KU, 
ktoré je v prípade ťažkostí klientov vyplý-
vajúcich z kriminality v úzkom kontakte 
s regionálnym koordinačným centrom.

Na tomto kontaktom bode na základe 
identifikovaných potrieb každého indivi-
duálneho prípadu bude obeti alebo poten-
ciálnej obeti zabezpečený bezproblémový 
a promptný prístup k poskytnutiu pomoci 
v podobe špecializovaného poradenstva 
pre obete a ich blízkych, sociálneho a psy-
chologického poradenstva či právneho 
usmernenia a podpory. Študenti, zamest-
nanci, ale aj študenti Univerzity tretieho 
veku na KU sa ako obete nenávistných 
trestných činov a extrémizmu a obete ob-
chodovania s ľuďmi môžu v prípade po-
treby obracať na Poradenské centrum KU 
alebo priamo na Regionálnu kanceláriu Ži-
lina, ktorá sídli na prízemí v budove Okres-
ného úradu v Žiline.

Vytvorenie koordinovaného systému spo-
lupráce kontaktných bodov v problema-
tike služieb pre obete v Žilinskom kraji, 
ktorého súčasťou je aj Katolícka univerzita 
v Ružomberku, bolo realizované v rámci 
Národného projektu „Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k službám a vytvore-
nie kontaktných bodov pre obete“. Katolíc-
ka univerzita v Ružomberku sa tak podie-
ľa na zvýšení zainteresovaných subjektov 
prevencie kriminality, ako aj na riešení 
aktuálnych celospoločenských problémov 
vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej 
republike.

Katarína Markovičová
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Skončil sa prvý ročník  
letnej univerzity
Počas prvého júlového týždňa sa na pôde 
Katolíckej univerzity v Ružomberku usku-
točnil prvý ročník Letnej univerzity KU. 
Trojdňové podujatie bolo zamerané na 
rôznorodé workshopy a semináre z oblas-
ti humanitných, historických a spoločen-
ských vied.

Pre stredoškolákov zo Sniny, Humenné-
ho, Košíc a Piešťan bol pripravený bohatý 
program. Mali možnosť oboznámiť sa so 
psychologickými experimentmi, s prácou 
v televíznom štúdiu či so základmi fotogra-
fovania. Dozvedeli sa zaujímavosti o živote 
na stredovekých hradoch, o Írsku i médi-
ách, absolvovali workshop o slobode pre-
javu a malý kurz tvorivého písania. Okrem 
toho program spestrili exkurzie na hrade 
Likava a vo Vlkolínci. V rámci voľnočaso-
vých aktivít sa mohli zoznámiť napr. s ul-
timate frisbee. 

Účastníci ocenili skutočnosť, že mohli za-
žiť vysokoškolské prostredie i to, že nie-
ktoré aktivity boli realizované v angličtine. 
Na otázku, čo bol najlepší zážitok z podu-
jatia, jedna z účastníčok uviedla: „Asi všet-
ko... naši ‚sprievodcovia‘ doktorandi boli 
úplne super a program nám spestrovali. 
Osobne je mi ľúto, že to trvalo len tri dni.“

Letnú univerzitu zastrešila Katolícka uni-
verzita, pričom jednotlivé aktivity reali-
zovali vyučujúci a doktorandi z jej Filozo-
fickej fakulty. Poďakovanie za knižné dary 
pre účastníkov patrí Konzervatívnemu 
denníku Postoj.

ff ku
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Konferencia 
na počesť profesora 
Milana Ligoša
Jedna zo zakladajúcich osobností Kato-
líckej univerzity v Ružomberku, ako aj jej 
katedry slovenského jazyka a literatúry, 
profesor Milan Ligoš, tento rok oslavuje 
70. narodeniny. Jeho domovská kated-
ra sa rozhodla uctiť jeho významné dielo 
zorganizovaním medzinárodnej konferen-
cie s vystupujúcimi zo Slovenska, Čiech 
a Poľska. Podujatie sa uskutočnilo 19. júna 
2019 na pôde Filozofickej fakulty KU v Ru-
žomberku. Plenárne vystúpenia Jozefa 
Mlaceka a Ľudmily Liptákovej doplnili via-
ceré prednášky nielen jeho kolegov z Ru-
žomberka, ale tiež z univerzít v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Prešove, Žiline, Ostrave, 
Bielsko-Bialej atď.

Milan Ligoš patrí medzi uznávaných od-
borníkov v oblasti didaktiky slovenčiny 
ako materinského jazyka. Na Katolíckej 
univerzite pôsobí od jej vzniku a počas 
uplynulých dekád vzdelával stovky budú-
cich učiteľov slovenčiny. Je autorom via-
cerých kníh a mnohých článkov, napríklad 
monografií Motivačné a duchovné rozmery 
vyučovania slovenského jazyka, Možnos-
ti rozvíjania vnútorných dynamických síl 
osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského 
jazyka, Základy jazykového a literárneho 
vzdelávania I., II. Jeho ostatná kniha pod 
názvom Vyučovanie slovenčiny ako mate-
rinského jazyka v minulosti, prítomnosti 
a budúcnosti vyjde v tomto roku. 

ff ku

Stretla sa rodina absolventov
Dňa 8. 5. 2019 sa uskutočnilo celofakultné 
stretnutie absolventov na pôde Filozofickej 
fakulty KU v Ružomberku. Na univerzitu 
zavítalo spolu približne 200 ľudí, bývalých 
študentov i s rodinami, aby sa stretli so 
svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi.

Podujatie uviedli príhovory rektora Kato-
líckej univerzity, Jaroslava Demka a de-
kana Filozofickej fakulty KU, Mareka Ba-
bica. Následne dekan fakulty predstavil 
minulosť, ale tiež aktuálne dianie a výzvy, 

ktorým inštitúcia čelí. Absolventi sa mohli 
dozvedieť o najnovších úspechoch sú-
časných študentov, napr. o prvom mieste 
žurnalistov v súťaži Štúrovo pero, alebo 
o podujatiach, ktoré organizuje fakulta, 
ako napr. filozofická olympiáda. Dekan vy-
zval účastníkov stretnutia, aby sa registro-
vali v Klube absolventov FF KU, čím získajú 
možnosť byť v bližšom kontakte s fakultou 
a univerzitou. Tiež ich povzbudil pre šíre-
nie dobrého mena univerzity na pracovis-
kách a v rodinách.

Po úvodných prezentáciách prebehla mo-
derovaná diskusia s absolventmi, počas 
ktorej sa o svoje skúsenosti po skončení 
štúdia podelili Lucia Hrešková, absolvent-
ka psychológie, ktorá práve končí dokto-
randské štúdium klinickej psychológie na 
Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej 
v Prahe a je zároveň psychologičkou v Ne-
mocnici na Homolce, Matúš Lux, absolvent 
učiteľstva dejepisu a anglického jazyka a 
literatúry, ktorý tieto predmety vyučuje na 
osemročnom Gymnáziu v Dobšinej a Mária 
Frisová, absolventka žurnalistiky, pôsobia-
ca v tlačovej agentúre SITA.

Program pokračoval neformálnymi roz-
hovormi pri občerstvení a následnými 
stretnutiami s členmi jednotlivých ka-
tedier. Účastníci si tiež mohli prezrieť 
priestory fakulty, univerzity a absolvovať 
prehliadku univerzitnej knižnice.

Absolventi si pochvaľovali hlavne možnosť 
stretnúť sa po rokoch a priateľskú atmosfé-
ru podujatia. Ako uviedol dekan filozofic-
kej fakulty: „Naším najväčším bohatstvom 
sú ľudia a dobré vzťahy. Stojí za to inves-
tovať do nich čas aj energiu, pretože nič 
nie je krajšie, ako tešiť sa zo vzájomných 
úspechov.“

ff ku

Seminár pre učiteľov 
nemeckého jazyka
Dňa 14. 5. 2019 sa na katedre germanistiky 
Filozofickej fakulty uskutočnil seminár pre 
učiteľov nemčiny základných a stredných 
škôl zameraný na prácu s literárnymi tex-
tami na vyučovaní tohto cudzieho jazyka. 

Seminára sa zúčastnilo 12 učiteľov z regió-
nu Liptova a Oravy, ktorí veríme, že počas 
dvoch hodín našli nové impulzy pre svoju 
vyučovaciu činnosť. Na základe práce so 
známymi literárnymi textami (napr. Die 
Zauberflöte, Till Eulenspiegel, Das Niebe-
lungenlied, Nussknacker, Wilhelm Tell), 
ale aj s tými menej známymi (detektívne 
príbehy i poézia pre mladistvých) si uči-
telia v praxi vyskúšali rozličné činnostne 
zamerané formy práce pre rôzne jazykové 

úrovne učiacich sa (od A1 po B1). Vyučo-
vanie nemčiny sa prostredníctvom nich 
premenilo na hravú dielňu, ktorá žiakom 
v škole umožní cez príbehy, pohyb, hud-
bu, pieseň, dramatizáciu a zábavu rozvíjať 
všetky jazykové zručnosti a súčasne tak 
aktivovať kognitívnu ako aj emocionálnu 
dimenziu učenia sa nemčiny ako cudzieho 
jazyka.

jj



22 KURIÉR • 3 • 2019 KURIÉR • 3 • 2019 23

Úspechy našich žurnalistov
Na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 
mladí žurnalisti z Filozofickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku s časopi-
som Zumag získali prvé miesto a ďalšie dve 
prestížne ceny.

Zumagu konkurovalo sedem vysokoškol-
ských časopisov. Na druhom mieste skončil 
Občas nečas (časopis študentov Univer-
zity Konštantína filozofa v Nitre) a tretie 
miesto obsadil Univerzál (časopis z Filozo-
fickej fakulty UPJŠ v Košiciach).

Predsedom poroty bol Lukáš Milan, spolu 
s ním hodnotili vysokoškolské časopisy a 
jednotlivcov aj členovia poroty – Viera Ku-
lichová a Jozef Bednár. Vo výslednom hod-
notení vyzdvihli najmä tematickú a žánro-
vú pestrosť Zumagu, vyváženú štruktúru 
a kvalitné grafické spracovanie. V rámci 
hodnotenia tiež porota uviedla, že redak-
tori Zumagu zvládli novinárske remeslo 
a dokonca môžu konkurovať profesionál-
nym periodikám.

Porotcovia vyzdvihli, že ocenené časopisy 
v tomto ročníku Štúrovho pera boli oproti 
predošlým sviežejšie, študentskejšie a ob-
sahovo oveľa kvalitnejšie. Zumag stavil na 
celospoločenské témy, no neprehliadal ani 
záležitosti týkajúce sa univerzity. Porota 
v jeho prípade zaznamenala najväčší prog-
res a kvalitatívny posun oproti minulým 
rokom.  

Úspech zaznamenala i ružomberská TV 
Unica na 4. ročníku medzinárodnej súťa-
že študentských televízií Instelcom 2019 
v Košiciach. Zúčastnili sa na nej študenti 
z Košíc, Prešova, Žiliny a Ružomberka. 
Všetkých 48 prihlásených súťažných prí-
spevkov hodnotila odborná porota.

Členovia TV Unica si z Košíc odniesli dve 
druhé miesta a jedno tretie miesto za prí-
spevky v kategóriách Autoportrét, Talk-
show a Produkcia v teréne. Riaditeľka tele-
vízie Michaela Toholová bola s priebehom 
súťaže spokojná.

„Ja som veľmi rada, že sa TV Unica mohla 
zúčastniť. Hodnotím to pozitívne, pretože 
sme získali aj niekoľko ocenení. Spome-
niem len napríklad prácu v teréne, za ktorú 
sme získali druhé miesto, z čoho máme ob-
rovskú radosť. Nabrali sme podnetné skú-
senosti, nadobudli nové zručnosti a bude-
me sa snažiť na budúci rok opäť vybojovať 
nejaké ocenenia,“ uviedla Toholová.

Výborné umiestnenia na 15. ročníku me-
dzinárodnej súťažnej prehliadky tvorby in-
ternátnych rozhlasových štúdií Rádiorallye 

2019 zaznamenalo i ružomberské PULZ rá-
dio. Po roku, ktorý sprevádzalo množstvo 
technických problémov, sa s obmeneným 
a omladeným tímom v širokej konkurencii 
nestratilo a prinieslo do Ružomberka dve 
tretie miesta za nahrávky v kategóriách 
„Bez slov“ a „Spravodajský alebo publicis-
tický príspevok“.

Zakladateľ Rádiorallye a hlavný porotca 
Ľuboš Kasala zhodnotil súťaž pozitívne. 
„Úroveň tohtoročných príspevkov bola sku-
točne vysoká. Študenti ukázali, že sa vedia 
pohrať so zvukom a rôznymi efektami a že 
vedia pripraviť kvalitné príspevky,“ uvie-
dol. Všetky súťažné príspevky hodnotila 
odborná porota a zároveň aj všetky zúčast-
nené študentské rádiá.

kž ff ku

Konferencia Katherine 
Mansfield: Inspirations 
and Influences

Počas prvého júlového víkendu sa na Jage-
lovskej univerzite (JU) v poľskom Krakove 
konala medzinárodná konferencia Katheri-
ne Mansfield: Inspirations and Influences, 
na organizácii ktorej sa spolu s hostiteľ-
skou inštitúciou a medzinárodnou Spoloč-
nosťou Katherine Mansfieldovej vo výraz-
nej miere podieľala aj Filozofická fakulta 
KU v Ružomberku.

Program prvého dňa a najmä otvorenie 
konferencie prebiehalo v aule pôvodnej, 
stredovekej budovy Jagelovskej univerzity 

– Collegium Maius. Účastníkov zo štyroch 
kontinentov a viac ako desiatich krajín sve-
ta privítali veľvyslankyňa Nového Zélandu 
v Poľsku, jej Excellencia Mary Thurston, 
rektor Jagelovskej univerzity profesor Woj-
ciech Nowak, spolu s Gerri Kimber za Spo-
ločnosť Katherine Mansfieldovej,  Władys-
ławom Witaliszom za Filologickú fakultu 
JU a Jankou Kaščákovou za KU. Plenárne 
prednášky odprezentovali patrónka Spo-
ločnosti Katherine Mansfieldovej, spiso-
vateľka a profesorka kreatívneho písania 
Kirsty Gunn z Veľkej Británie a historik 

umenia, prezident poľskej spoločnosti Cor-
pus Vitrearum prof. Wojciech Bałus.

Podujatie malo veľký úspech a jeho účast-
níci sa zhodli na tom, že aj keď každoroč-
né konferencie sú štandardne na vysokej 
úrovni, táto ich predčila po všetkých strán-
kach. Spoločnosť Katherine Mansfieldovej 
opakovane vyjadrila veľkú vďaku za fi-
nančnú, materiálnu a organizačnú podpo-
ru zo strany FF KU.
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Diskusia s Tomášom Forróom 
o ukrajinskom konflikte
V piatok 17. mája 2019 sa v priestoroch 
Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku 
uskutočnila diskusia s Tomášom Forróom, 
reportérom a autorom knihy Donbas: Sva-
dobný apartmán v hoteli vojna. 

Témou diskusie boli, okrem osudov hlav-
ných postáv autorovej novej knihy, predo-
všetkým jeho zážitky z ciest do bojových 
zón na východe Ukrajiny a vplyv tohto 
konfliktu na nás. Autor strávil niekoľko 

mesiacov na oboch stranách frontovej lí-
nie Donbasu, v jeho zničených dedinách 
a mestečkách, ale aj v metropolách sepa-
ratistických štátov Donecka a Luhanska a 
svoje zážitky pretavil do zaujímavej knihy. 
V diskusii hovoril o svojich skúsenostiach 
s vojakmi, pašerákmi, zahraničnými dobro-
voľníkmi, civilnými obeťami bojov, ako aj 
s vojnovými veliteľmi a politikmi. Účastní-
kom debaty ponúkol zaujímavý a autentic-
ký pohľad na okolnosti vzniku a priebehu 

tohto už pomaly zabudnutého konfliktu, 
ktorý sa stále odohráva len niekoľko sto-
viek kilometrov od našich hraníc.

Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu 
Jean Monnet Module: The Ukrainian Cri-
sis: Challenge for European Integration. 

ik

Výskumníci z fakulty 
diskutovali v rádiu Lumen
Dňa 24. 6. 2019 pedagógovia Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku prezentovali výskumné zistenia v rádiu 
Lumen. Pavel Izrael a Juraj Holdoš ako 
koordinátori výskumného networku EU 
Kids Online Slovensko a riešitelia projek-
tu VEGA 1/0638/17 Mediálne návyky a 
kompetencie detí v ranom detstve a mlad-
šom školskom veku boli hosťami v relácii 
Zaostrené, kde priblížili výsledky výskumu 

správania sa detí a mládeže v prostredí 
internetu. Zamerali sa na  nebezpečný ob-
sah, šikanovanie a sexuálne obsahy. Dotkli 
sa aj oblasti podvodov na internete ale aj 
spôsobov ako majú rodičia pristupovať 
k zodpovednému používaniu internetu 
svojimi deťmi. 

Výskum EU Kids Online Slovensko bol 
podporený Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny z národného projektu Pod-
pora ochrany detí pred násilím Kód ITMS 
2014+: 312041M679.

pi jh
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Organisti a kantori z celého 
Slovenska na KU
Už po pätnásty krát Katedra hudby PF KU 
zorganizovala a uskutočnila kurz pre chrá-
mových organistov a kantorov. Počas podu-
jatia trvajúceho od 30. júna do 5. júla 2019 
mohli zúčastnení kurzisti vo všetkých veko-
vých kategóriách absolvovať vybranú akti-
vitu – individuálne cvičenia hry na organe, 
nácvik dirigovania zboru a teóriu i prax in-
terpretácie gregoriánskeho chorálu. 

Každý účastník mal možnosť využiť individu-
álne hlasové cvičenia, a to všetko pod dohľa-
dom skúsených a renomovaných pedagógov 

z Ružomberka (Katedra hudby PF KU), ale 
aj zo zahraničia (MgA. David Postránecký, 
Brno). Účastníci kurzu vytvorili chrámový 
spevácky zbor i gregoriánsku scholu a svoju 
spoločnú prácu prezentovali na každoden-
ných sv. omšiach v Kostole povýšenia Sväté-
ho kríža. 

Pre kurzistov, ale aj pre veriacich mesta Ru-
žomberok, boli v ponuke aj každodenné 
ranné meditácie s hudbou (improvizácie 
D. Postráneckého) či spievaná Liturgia ho-
dín. Cieľom organizátorov a lektorov bolo 

nadchnúť a oduševniť účastníkov kurzu pre 
krásu liturgickej hudby, vďaka ktorej pomá-
hajú iným povzniesť dušu v modlitbe počas 
bohoslužieb. Preto sa aj celá aktivita začala 
koncertom teraz už ružomberského organo-
vého virtuóza Davida di Fiore.

Rastislav Adamko

www.pf.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]

Pedagógovia z KU  
sa školili v USA

Zástupcovia troch fakúlt sa od 13. do 20. 
júla  zúčastnili školenia katolíckych lídrov 
na Nanovic Institute for European Studies, 
University of Notre Dame. Z pedagogickej 
fakulty sa seminára zúčastnila doc. Mar-
kéta Rusnáková a dr. Angela Almašiová, 
z filozofickej fakulty to bol dr. Juraj Holdoš 
a dr. Pavel Izrael a z teologickej fakulty 
doc. Martin Uháľ.

Okrem nich sa podujatia zúčastnili aj zá-
stupcovia  katolíckych univerzít z Chorvát-
ska, Poľska, Maďarska, Gruzínska a Ukra-
jiny, ktoré sú partnerskými univerzitami 
Nanovic Institute.

Tento inštitút podporuje vzdelávanie 
lídrov z týchto univerzít usporiadaním týž-
denného letného kurzu orientovaného na 
rozvoj vodcovských zručností, strategické 
plánovanie, fundraising, hodnotenie kvali-
ty a rozvoj filantropie na vysokých školách 
a v mimovládnych organizáciách. Jadro 
programu tvoria interaktívne prednášky a 
aktivity v skupinách. Lektormi sú rešpek-
tovaní odborníci spolupracujúci s Mendo-
za College of Business na univerzite Notre 
Dame.

„Kurz bol veľmi podnetný a odnášam si 
z neho množstvo nápadov, podnetov a 

stratégií, ktoré by som rada aplikovala do 
práce na KU,“ uviedla prodekanka Marké-
ta Rusnáková. Vedúci katedry žurnalisti-
ky Pavel Izrael zdôraznil, že pre aplikáciu 
nových poznatkov a zručností je potrebná 
užšia spolupráca medzi ľuďmi, ktorí sa ve-
dia identifikovať s víziou a misiou KU a zá-
roveň už absolvovali predmetné školenie.

Nanovic Institute sa zameriava na rozvoj 
katolíckeho vysokoškolského vzdelávania 
v Strednej a Východnej Európe už od roku 
2003.

Markéta Rusnáková
Pavel Izrael

12. RočníK DU KU 2019
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 
1. – 4. júla 2019 uskutočnil už 12. ročník 
obľúbenej akcie pre deti základných škôl 
vo veku od 8 do 14 rokov „Detská univerzi-
ta KU 2019“. Tohtoročné motto podujatia 
znelo „Múdrejší vyhráva!“ pričom univerzit-
ný život si vyskúšalo 90 detí. Program Det-
skej univerzity KU 2019 (DU KU 2019) bol 
opäť veľmi pestrý. Počas štyroch dní mohli 
deti nabrať početné vedomosti a skúsenosti 
z väčšiny odborov, ktoré Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku ponúka v rámci troch stup-
ňov univerzitného vzdelania. Príjemnými 
povinnosťami „študentov“ DU KU 2019 boli 
aktívne účasti na rôznorodých workshopoch 
pod vedením vysokoškolských študentov, 
ktorí si tak mohli v praxi vyskúšať svoje pe-
dagogické, organizátorské či iné schopnosti.

Spomedzi študijných odborov na Filozo-
fickej fakulte KU v Ružomberku nadobudli 
deti hravou formou nové poznatky z oblasti 
germanistiky, psychológie a žurnalistiky. Po-
stupne zistili, že nemčinu môžu pre viaceré 
podobnosti so slovenským jazykom „hravo 
zvládnuť“, objavovali tiež podstatu psycho-
lógie či vyskúšali si byť rozhlasovými repor-
térmi. Početnejšie zastúpenie spomedzi tém 
workshopov mali študijné odbory z Pedago-
gickej fakulty KU v Ružomberku, ktorá bola 
aj hlavnou organizačnou inštitúciou DU KU 
2019.

Tu mohli deti „pričuchnúť“ k rôznym infor-
máciám z oblasti biológie, hudby, informa-
tiky, náboženstva, predškolskej a elementár-
nej pedagogiky, ruského jazyka a sociálnej 
práce. Na workshopoch z biológie mali žiaci 
pripravené rôzne vedomostno-logické hry, 
v rámci hudobnej tematiky sa naučili typic-
kú kazašskú ľudovú pieseň, na informatike 
sa venovali robotike, workshopy z nábožen-
stva boli s ohľadom na motto DU KU 2019 
nasmerované na poznávanie rozdielov me-
dzi ľudskou a Božou múdrosťou, tradične 
silné zastúpenie mali hry pre „prváčikov“, 
o poznanie bohatší pohľad nadobudli na 
ruský jazyk a z oblasti sociálnej práce sa deti 
učili princípom kamarátskeho budovania 
vzťahov. Z Fakulty zdravotníctva KU pred-
stavili vedúci workshopov žiakom pre život 
veľmi potrebné zásady prvej pomoci a zák-
ladné „ťahy“ pri ošetrovaní rôznych zranení.

Dva dni Detskej univerzity KU 2019 začí-
nali pozvanými prednáškami. Prvú z nich 
prezentovala dr. V. Rassu Nagy z Katedry 
cudzích jazykov (oddelenie talianskeho 
jazyka) na PF KU, ktorá si za tému vybrala 
osobnosť génia svojej doby – Leonarda da 
Vinciho (aj) z príležitosti 500. výročia jeho 

smrti. Druhú prednášku viedli dr. K. Marko-
vičová a Mgr. M. Medžová z Poradenského 
centra KU, ktoré názorne predstavili deťom 
spôsoby ako vnímať, príp. pomôcť ľuďom 
s rôznym hendikepom. Začiatok závereč-
ného dňa DU KU 2019 patril ďakovnej sv. 
omši vedenej duchovným otcom J. Žvan-
dom z UPaC Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, ktorý v kázni vyzdvihol hodnotu 
kamarátstva.

Ako sa pomyslene brány Detskej univerzity 
KU 2019 otvorili imatrikuláciou v jej prvý 
deň, tak sa jej brány zatvorili v posledný deň 
slávnostnou promóciou za účasti (okrem 
detí – nových absolventov s rodinnými prí-
slušníkmi) členov vedenia univerzity i orga-
nizujúcich fakúlt KU.

Na tomto mieste treba tiež poďakovať – 
Pánu Bohu za pomoc a všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na reali-
zácii vydarenej akcie. Spomedzi nich treba 
spomenúť organizačný tím pod vedením 
dr. S. Kaščákovej z Katedry predškolskej a 
elementárnej pedagogiky PF KU, študentky 
a študentov z rôznych katedier, ktorí mali 
počas celej detskej univerzity na starosti žia-
kov a viedli workshopy a tiež vysoko profe-
sionálnej zdravotníckej službe. Poďakovanie 
patrí aj Grantovej agentúre Pedagogickej 
fakulty KU, ktorá akciu finančne podporila.

Pavol Papčo
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Katedra manažmentu 
je spoluriešiteľom unikátneho 
medzinárodného projektu

Na Katedre manažmentu v Poprade Pedago-
gickej fakulty KU sa rieši od decembra 2018 
trojročný medzinárodný projekt programu 
Erasmus+ s názvom NEUROSMARTOLOGY 
– Implementácia spotrebiteľskej neurovedy 
a smart výskumných riešení v aromacho-
lógii, ktorá patrí do dvoch kľúčových akcií: 
KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výme-
ny osvedčených postupov a KA203 – Strate-
gické partnerstvá v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania.

V 21. storočí sa rozšírila interdisciplinárna 
oblasť výskumu, ktorá analyzuje správanie 
sa ľudí v rôznych situáciách, najmä pracovné 
prostredie a nákupné správanie o dáta a me-
tódy, ktoré monitorujú  činnosť nervového a 
emočného systému. Dnešný svet neurovedy 
aplikovaný v neuromarketingu, psychológii, 
manažmente, ekonómii a informačno-komu-
nikačných technológiách je prepojený užšie 
ako kedykoľvek predtým. Projekty s touto 
tematikou v poslednom desaťročí sú predme-
tom nielen základného, ale aj aplikovaného 
výskumu v prepojení na konkrétne situácie 
v praxi. 

Cieľom projektu je rozvíjanie a realizácia 
inovatívnych postupov a implementácia spot-
rebiteľskej neurovedy a smart výskumných 
riešení v aromachológii, ako aj riešenie spo-
ločných iniciatív na podporu spolupráce, 
partnerského učenia sa a výmeny skúseností 
na európskej úrovni medzi partnermi projek-
tu, prostredníctvom spotrebiteľskej neuro-

vedy (aplikovaný neuromarketing) súbežne 
v 6 krajinách EÚ a síce na Slovensku a v za-
hraničí v Českej republike, Poľsku, Nemecko, 
Dánsku a Španielsku. 

Hlavným riešiteľom je Slovenská poľnohos-
podárska univerzita v Nitre (Fakulta ekono-
miky a manažmentu) a spoluriešiteľskými 
organizáciami je ďalších 5 univerzít: Kato-
lícka univerzita v Ružomberku, Pedagogic-
ká fakulta, Katedra manažmentu, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Prahe, ČR, 
Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, Poľ-
sko, Universidad Miguel Hernandez de Elche, 
Alicante, Španielsko a Syddansk universitet 
z Odense, Dánsko. Taktiež aj 2 komerčné or-
ganizácie Aroma Marketing z Nových Zám-
kov a REIMA Air Concept z Meerane, Ne-
mecko, ktoré majú dlhoročné skúsenosti vo 
výskume a výrobe aromatických ingrediencií.

Projektoví partneri majú za úlohu po spra-
covaní metodologickej teoretickej príručky 
vybrať inovatívne výskumné riešenia použi-
teľné v aromachológii zameraných na hodno-
tenie emócií, rozhodovania a vnímanie ľudí, 
pôsobením vybraných vôní a odlišných úrov-
ní kvality vzduchu vo vymedzenom priestore, 
ako aj výpočet ich ekonomickej efektívnosti 
z hľadiska nákladov vynaložených na aro-
matizáciu priestorov. Výstupy projektu budú 
využité ako pre vedu formou publikačných 
výstupov, tak aj pre prax v partnerských orga-
nizáciách a pre výučbu marketingu. 

Prvé stretnutie všetkých riešiteľov sa konalo 
od 24. do 31. mája na Fakulte ekonomiky a 
manažmentu v Nitre a Katedre manažmentu 
v Poprade. Náročný program s workshopmi 
a školeniami  bol doplnený zaujímavou ex-
kurziou v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, 
a.s. vo Svite, kde mali možnosť účastníci 
projektu sa zoznámiť s výrobou, výrobným 
programom, aplikáciami polypropylénového 
vlákna a marketingovými aktivitami, ktoré 
priamo súvisia s projektom. Tiež bola zorga-
nizovaná diskusia s manažmentom spoloč-
nosti o možnosti využitia aromachológie, kto-
ré sa následne realizuje vo výrobnom procese 
od augusta 2019 s vybratými arómami.

Vedúcim projektu je, v tejto oblasti neurovedy 
už známy aj za hranicami, mladý vedec Ing. 
Jakub Berčík, PhD. a za Katedru manažmen-
tu sú členmi projektu: Mgr. Karol Čarnogur-
ský, PhD., doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. a Ing. 
Anna Diačiková, PhD.

Z oblasti manažmentu je takýto druh projek-
tu Erasmus+ KA2 a KA203 riešený prvýkrát 
na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pra-
covníci Katedry manažmentu využijú túto 
príležitosť, aby boli odborným a spoľahlivým 
tímovým partnerom a dôstojne reprezentova-
li univerzitu doma i v zahraničí.

 Anna Diačiková

Študentka sociálnej 
práce získala ocenenie 
na celoslovenskej súťaži ŠVOČ
V posledný aprílový deň sa v Nitre na Uni-
verzite Konštantína Filozofa konal 16. roč-
ník celoslovenského kola súťaže Študent-
ská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 
v odbore sociálna práca. Cenu Asociácie 
vzdelávateľov v sociálnej práci získala 
naša študentka Zuzana Lacková s prácou 
"Významné predstaviteľky dejín sociálnej 
práce". Školiteľom bol dr. Daniel Markovič 
z Katedry sociálnej práce.

Slovenské kolo ŠVOČ sa koná každý rok 
na inej univerzite. Slovenské univerzity, 
na ktorých sa študuje sociálna práca, po-
sielajú do súťaže študentov na základe vý-
sledkov školských kôl.

Daniel Markovič

Musica Mediaeva Liturgica III.
Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 
v dňoch 6. – 7. mája 2019 konala vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou pod 
názvom Musica Mediaeva Liturgica III. za-
meraná na stredovekú liturgickú hudbu. 
Ústrednou myšlienkou konferencie bol 
notovaný misál škandinávskeho pôvodu, 
ktorý je pod signatúrou Rkp. zv. 387 de-
ponovaný v Ústrednej knižnici Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.

Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili 
odborníci z Maďarska, Poľska a Sloven-
ska: Miklós István Földváry, Katalin Sabo, 
Balázs Horváth, Piotr Wisniewski, Eva 
Veselovská, Rastislav Luz a Adam Sýkora, 
domácu akademickú obec reprezentoval 
Rastislav Adamko.

Prednášajúci svojimi príspevkami výrazne 
obohatili doterajšie poznanie uvedeného 
rukopisu po stránke kodikologickej, litur-
gickej, obsahovej a tiež hudobno-paleo-
grafickej. Ďalším z pozitívnych výsledkov 
stretnutia bola ponuka na medzinárodnú 
vedeckú spoluprácu v oblasti výskumu 
stredovekej liturgie.

Súčasťou stretnutia bola tiež návšteva 
románskeho kostola v Martinčeku so za-
chovanými freskami, z ktorých niektoré 
obsahujú hudobné motívy. Hodnotu tohto 
medzinárodného stretnutia umocnil svo-
jím vystúpením počas zahájenia konfe-
rencie aj renomovaný organista David di 
Fiore.

Janka Bednáriková
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Svetový kongres 
Medzinárodnej asociácie 
pre krajinnú ekológiu
V dňoch 1. až 5. júla 2019 sa konal na 
Univerzite v Miláne-Bicocca v Taliansku 
10. Svetový kongres Medzinárodnej aso-
ciácie pre krajinnú ekológiu/International 
Association for Landscape Ecology (IALE) 
s názvom: Príroda a spoločnosť, ktoré če-
lia výzvam antroprocénu a perspektívy 
krajinnej ekológie. Svetové kongresy IALE 
predstavujú prestížne krajinnoekologické 
podujatia a konajú sa každé štyri roky.

Predchádzajúce kongresy boli v USA 
(2015, 1999), Číne (2011), Holandsku 
(2007), Austrálii (2003), Francúzsku 
(1995), Kanade (1991), Nemecku (1987) 
a Dánsku (1983). Samotné založenie IALE 
sa uskutočnilo na 6. Medzinárodnom 
sympóziu o problémoch ekologického 
výskumu krajiny, ktoré sa konalo v Pieš-
ťanoch v októbri 1982, ako prejav uzna-
nia rozvoja krajinnej ekológie v bývalom 
Československu.

Pojem antropocén, ktor ý je v názve 
10. Svetového kongresu IALE, je pomer-
ne nový termín z oblasti geochronológia. 
Je motivovaný snahou označiť obdobie, 
kedy ľudstvo svojou činnosťou globálne 
ovplyvňuje zemský ekosystém. Poduja-
tie otvorila svojím príhovorom Christine 
Fürst, bývalá prezidentka. Kongres bol 
zameraný na aktuálne tematické oblas-
ti: biokultúrne krajiny; ochrana biodi-

verzity; poruchy v krajine; vzdelávanie 
a veda pre občanov; od štruktúr krajiny 
k jej funkciám; budúcnosť: scenáre a nové 
krajiny; geografia a krajinná ekológia; ze-
lená a modrá infra štruktúra; história, dy-
namika a premena krajiny; ekosystémové 
funkcie a služby; spravovanie krajiny; mo-
delovanie krajiny; krajinné plánovanie; 
obnova biotopov a krajiny; sociálno-eko-
nomické a ekologické systémy; špecifické 
krajiny; technológie a krajinná ekológia; 
teória krajinnej ekológie; mestské regióny; 
a veda o vegetácii a krajinná ekológia. Mi-
moriadny ohlas mali plenárne prednášky 
a panelová diskusia o význame krajinnej 
ekológie pre dnešnú spoločnosť a jej bu-
dúci rozvoj.

Vzhľadom na veľký počet paralelne pre-
biehajúcich sympózií som sa zúčastnila iba 
na vybraných z nich, ktoré súvisia s vedec-
kými projektami, na ktorých sa podieľam. 
Najviac ma zaujali prednášky v rámci sym-
pózií: „Inovácie v oblasti politiky a spravo-
vania poľnohospodárskej krajiny“ (v rámci 
ktorého som mala poster z výsledkov prí-
padovej štúdie Vlkolínec, ktorá je súčas-
ťou projektu H2020 Spoločenské inovácie 
v marginalizovaných vidieckych územiach 
– SIMRA); „Rekonštrukcia minulej krajiny 
s cieľom simulovať budúci scenár pros-
tredníctvom multudisciplinárnych prístu-
pov“; „Európsky dohovor o krajine po 20 

rokoch“; „Podpora ekosystémových slu-
žieb na dosiahnutie cieľov udržateľného 
rozvoja“; a „Inovácia výučby a učenia sa 
krajinnej ekológie“.

Na kongrese odznelo 5 plenárnych pred-
nášok a okolo 750 prednášok v rámci sym-
pózií. V posterovej sekcii bolo prezentova-
ných viac ako 200 posterov. Na kongrese 
sa zúčastnilo takmer 1000 účastníkov zo 
60 krajín sveta. Organizátormi podujatia 
boli: IALE, talianska regionálna organizá-
cia IALE a Univerzita v Miláne-Bicocca.

Z bohatej ponuky odborných exkurzií som 
si vybrala exkurziu do vinohradníckej kra-
jiny Langhe – Roero a Monferrato (územie 
Piedmontu), ktorá je zapísaná v Zozname 
svetového dedičstva UNESCO.

Počas kongresu sa konali zasadnutia čle-
nov IALE (Plenárne zhromaždenie IALE 
a pracovná porada zástupcov európskych 
regiónov IALE) a ďalšie pracovné porady 
riešiteľov medzinárodných projektov. Naj-
bližšie významné podujatie IALE, a to Eu-
rópsky kongres IALE 2021, sa uskutoční vo 
Varšave v Poľsku 5. – 9. júla 2021. Európ-
sky kongres budú spoločne organizovať: 
Európska asociácia pre ekológiu krajiny, 
Poľská asociácia pre krajinnú ekológiu, In-
štitút geografie a priestorovej organizácie 
Poľskej akadémie vied a Fakulta geografie 
a regionálnych štúdií Varšavskej univerzi-
ty. Európsky kongres IALE 2021 predstaví 
tému „Krajinná ekológia – tvorba budúc-
nosti, poučenie z minulosti“.

Mária Kozová

Prednášky pedagógov TF KU 
pre košických gymnazistov
Mesiac máj je pre stredoškolákov mesia-
com v ktorom sa tradične konajú maturitné 
skúšky. Je zvykom, že v maturitnom týždni 
majú študenti nekončiacich ročníkov z or-
ganizačných dôvod voľnejší program. Dve 
z košických gymnázií preto radi prijali po-
nuku TF KU sprostredkovať prednášky jej 
pedagógov svojim študentom.

V dňoch 13. 5. a 20. 5. si tak študenti Gym-
názia sv. Tomáša Akvinského mohli vypo-
čuť prednášky PhDr. Imricha Degra, PhD. a 
dozvedieť sa či Hovoria horoskopy pravdu? 
a či Môže byť hudba nebezpečná? O týždeň 
neskôr sa zas gymnazistom z Gymnázia sv. 
Košických mučeníkov prihovoril biblista 
Dr. Juraj Feník S.T.D., ktorý ponúkol tému 
Zámena rolí alebo „who is who“ na svadbe 
v Káne galilejskej. 

Cieľom prednášok bola popularizácia ka-
tolíckej teológie ako vedeckej disciplíny. 
Študenti tak mohli aspoň trocha nazrieť 
do teologického akademického sveta a 
zároveň obohatiť svoje vedomosti o nové 
poznatky. O úspechu podujatia svedčil aj 
záujem študentov, ktorí neváhali využiť 
príležitosť a „potrápili“ našich pedagógov 
mnohými otázkami. Tohtoročný úspech 
je motiváciou pre pokračovanie tejto ak-
tivity aj v budúcom akademickom roku, 
v ktorom by sme radi rozšírili spoluprácu 
aj s ďalšími strednými školami v Košiciach.

Lukáš Sekerák, TF KU

Exkurzia študentov sociálnej 
práce v ÚVTS v Šaci
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila exkurzia 
študentov Teologickej fakulty v Košiciach, 
odboru sociálna práca v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody Košice Šaca. Exkur-
zia bola veľkým prínosom a neoceniteľnou 
skúsenosťou, nakoľko jej účastníci boli 
oboznámení s režimom odsúdených, s ich 
zaraďovaním do pracovných skupín, mali 
možnosť vidieť ako ústav na výkon trestu 
odňatia slobody funguje, ako sa zaobchá-
dza s odsúdenými, ako vyzerá väzenská 

cela, ako aj ďalšie priestory využívané od-
súdenými. Srdečná vďaka patrí všetkým, 
ktorí nám exkurziu umožnili zrealizovať, 
a ktorí sa s nami podelili o svoje odborné 
skúsenosti.

Lýdia Lešková, TF KU

www.tf.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]
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Katolícka univerzita  mala 
zastúpenie na Valnom 
zhromaždení EFN
Zástupcovia členských štátov sa 11. a 12. 
apríla stretli v Bruseli na 109. Valnom 
zhromaždení Európskej federácie sestier 
(EFN). Katolícku univerzitu na podujatí 
zastupoval PhDr. Lukáš Kober. PhD., člen 
prezídia Slovenskej komory sestier a pô-
rodných asistentiek (SKSaPA).

Členské štáty EFN (36) využili túto príle-
žitosť, aby analyzovali kľúčové politické 
témy a ich vplyv na ošetrovateľstvo. Za 
Slovenskú komoru sestier a pôrodných 
asistentiek sa Valného zhromaždenia zú-
častnili PhDr. Lukáš Kober, PhD., člen Rady 
a Prezídia SKSaPA a zároveň pedagóg Ka-
tedry ošetrovateľstva FZ KU, PhDr. Dana 
Zrubcová, PhD., Mgr. Júlia Jankovičová 
a Mgr. Janka Gelatíková, PhD., ktorá vied-
la výbor pre verejnú politiku.

Valné zhromaždenie bolo kľúčovou príleži-
tosťou na vypracovanie potrebných opatre-
ní pre zlepšenie vzdelávacích programov. 
EFN vytýčila nasledovné akčné body pre 
budúcu spoluprácu: zapojenie sestier do 
tvorby politiky v oblasti zdravia (na úrovni 
EÚ a aj na národnej úrovni), implemento-
vanie opatrení vyplývajúcich zo Smerni-
ce 2013/55/EÚ (vrátane článku 31, s. 8, 
stanovujúcich minimálne požiadavky na 
vzdelanie sestier zodpovedných za vše-
obecnú starostlivosť), nakoľko dokument 
nebol vo viacerých členských štátoch EÚ 
transponovaný. Členovia EFN tiež disku-
tovali o účasti na európskych projektoch 
týkajúcich sa elektronických zdravotných 
záznamov (InteropEHRate a Smart4He-

alth) a kompetencií mentorov počas klinic-
kej praxe (QualMent).

Na Generálnom zhromaždení EFN sa zú-
častnil aj člen Výboru Európskej asociácie 
študentov ošetrovateľstva (ENSA) Floro 
Cubelo. ENSA je organizáciou pre spolu-
prácu medzi národnými ošetrovateľskými 
študentskými organizáciami a univerzi-
tami v Európe. Jej cieľom je spojiť európ-
skych študentov. Zástupcovia ENSA chcú 
diskutovať o praktickej aj teoretickej časti 
vzdelávania, analyzovať rozdiely, vzájom-
ne si pomáhať a porozumieť „svetu ošetro-
vateľstva“. Je to spôsob ako sa navzájom 

podporovať a meniť nepriaznivú situáciu v 
odbore. ENSA je poradným orgánom a ria-
di sa národnými politikami členov. Lukáš 
Kober po diskusiách so zástupcom ENSA 
prisľúbil pomoc pri kreovaní národnej štu-
dentskej organizácie, ktorá by pod gesciou 
SKSaPA a v spolupráci s univerzitami za-
strešovala študentov na Slovensku. Pevne 
veríme, že sa aj na pôde Katolíckej univer-
zity v Ružomberku nájdu aktívni študenti, 
ktorí nemajú strach z nových výziev a myš-
lienku spoločnej organizácie študentov 
ošetrovateľstva podporia.
 

Katedra ošetrovateľstva

www.fz.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]

Organizovali sme detský  
letný tábor
Spoluorganizovanie letného detského tábo-
ra už patrí k tradičným aktivitám Katedry 
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Kato-
líckej univerzity v Ružomberku.

Na programe tohtoročného tábora v Dome 
H. Dunanta v Mlynčekoch participova-
li vedecko-pedagogické pracovníčky Eva 
Moraučíková a Mariana Magerčiaková 

a študentky Viktória Belancová, Monika 
Frniaková, Lenka Funtíková a Timea Ivoro-
vá, ktorá zároveň naplno využila svoje bo-
haté animátorské skúsenosti.

Okrem množstva hier, súťaží, kvízov a kar-
nevalu mohlo 41 detí zažiť výlet do Ľu-
bovnianskeho skanzenu a hradu, kde boli 
účastníkmi vystúpenia sokoliarov. Súčasťou 
táborového programu bola aj návšteva Mú-
zea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Detský 
tábor organizovaný Územným spolkom Slo-
venského Červeného kríža Liptov a FZ KU sa 
nemôže zaobísť bez zdravotníckej tematiky, 
preto bol jeden celý deň venovaný vzdelá-
vaniu a následnej súťaži v oblasti poskyto-
vania laickej prvej pomoci.

Deti prejavili veľký záujem aj o nocovanie 
v stane, ktorý využíva Humanitárna jednot-
ka ÚS SČK Liptov.

Mariana Magerčiaková

Poďakovanie Slovenského 
červeného kríža
Pri príležitosti 100. výročia založenia Slo-
venského červeného kríža dostala Katolícka 
univerzita v Ružomberku poďakovanie za 
pomoc a spoluprácu. Poďakovanie univerzite 
udelili predsedníčka a riaditeľka územného 
spolku Liptov v Liptovskom Mikuláši s kto-
rým univerzita niekoľko rokov úzko spolu-
pracuje. Do činnosti Slovenského červeného 
kríža sa zapája najmä Fakulta zdravotníctva, 

ktorá sa prostredníctvom pracovníkov Kated-
ry ošetrovateľstva Evy Moraučíkovej a Ma-
riany Magerčiakovej, angažuje do rôznych 
dobrovoľníckych aktivít študentov. Cieľom  
spolupráce je pomôcť zraniteľným skupinám 
obyvateľstva v súlade so základnými princíp-
mi Červeného kríža.

Mariana Magerčiaková, Eva Moraučíková

Študentka Fakulty 
zdravotníctva druhá 
na celoslovenskom kole ŠVOČ
Dňa 25. apríla 2019 sa na Fakulte zdravot-
níctva KU uskutočnilo celoslovenské kolo 
Študentskej vedeckej a odbornej činnos-
ti (ŠVOČ) v nelekárskych zdravotníckych 
odboroch. V dvoch sekciách sa celkovo 
predstavilo dvadsať študentov zo siedmych 
univerzít.

V sekcii Ošetrovateľstvo sa umiestnila na 
druhom mieste Barbora Tretinová, študent-
ka tretieho ročníka FZ KU v Ružomberku, 
s prácou „Ošetrovateľská starostlivosť o no-
vorodenca s neonatologickým abstinenč-
ným syndrómom“, ktorú vypracovala pod 
vedením doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučáko-
vej, PhD. Vzhľadom na zastúpenie študen-
tov reprezentujúcich  fakulty zdravotníctva 
z celého Slovenska možno hovoriť o veľ-
kom úspechu študentky, jej školiteľky, ako 
aj pedagógov Katedry ošetrovateľstva. Na 
celoslovenskom kole ŠVOČ FZ KU reprezen-
tovali aj Lívia Kubaská, Katarína Cevárová, 
Mgr. Ján Dubecký a Lucia Šmihuľová. 

Mária Nováková
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V dňoch 20. – 23. 6. 2019 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila už štvrtá 
duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom, ktorej ústrednou témou bol odkaz otcov 
púšte. Podujatie sa už tradične konalo pod vedením Občianskeho združenia Effeta 
a  v  spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka pri Katolíckej 
univerzite v Ružomberku.

Páter Elias Vella už po štvrtý 
krát v Ružomberku

Kto priložil ruku k dielu?
Páter Elias Vella po prvý krát navštívil Ka-
tolícku univerzitu v roku 2013, odvtedy 
sa k nám pravidelne vracia v dvojročných 
intervaloch. Tohtoročná duchovná obnova 
tak plynule nadviazala na zaužívaný orga-
nizačný rytmus a to rovnako z hľadiska ča-
sového harmonogramu, ako aj z hľadiska 
personálneho zloženia. Okrem pátra Elia-
sa tu v úlohe prednášajúcich vystúpili otec 
Branislav Kožuch a otec František Trsten-
ský, preklad z anglického a talianskeho ja-
zyka zabezpečili Pavol Strežo, Peter Drozd 
a Marián Krupaš. O hudobný sprievod po-
čas chvál a svätých omší sa postarali kape-
la Little Fellowship, Farský zbor z Veličnej 
a Modlitbové spoločenstvo pri Katolíckej 
univerzite. Dôležitou súčasťou podujatia 
bol aj tím univerzitných kaplánov, ktorí 

sa poctivo striedali v celebrovaní svätých 
omší, vysluhovaní sviatosti zmierenia 
a moderovaní pobožností.

Čo sme očakávali a ako to dopadlo?
Páter Elias sa stal pomerne pravidelným 
návštevníkom Liptova a Oravy, preto sme 
tušili, že bude počet účastníkov o čosi niž-
ší ako pred dvoma rokmi. Pôvodne sme sa 
stretli v  primeranom množstve na to, aby 
sa tu jednotlivec necítil stratený v dave, cez 
víkend sa však Aula Jána Pavla II. viditeľne 
naplnila. Najviac ľudí sa schádzalo na ve-
černých svätých omšiach, ktoré sa aj vďaka 
hudobnému sprievodu niesli v atmosfére 
skutočných slávností. Všetkých prítomných 
oslovila téma duchovnej obnovy, aj keď sa 
odvíjala od historických udalostí ranného 
stredoveku: úpadok kresťanstva aj napriek 

náboženskej slobode a rozhodnutie jed-
notlivcov aj celých skupín hľadať Boha na 
púšti, to všetko veľmi pripomína situáciu 
v súčasnej Európe a výzvu, pred akou dnes 
stoja kresťania, ktorí to s Bohom myslia 
vážne.

A ako priebeh duchovnej obnovy zhod-
notili jeho organizátori? Eva Kenderová 
z občianskeho združenia Effeta ku koncu 
podujatia vyjadrila veľkú spokojnosť: „Du-
chovnú obnovu hodnotím veľmi pozitívne. 
Téma odkazu otcov púšte bola pre nás veľ-
mi zaujímavá, no nečakali sme, čo všetko 
v sebe ukrýva. Páter Elias nám jednodu-
chým spôsobom objasnil veľké pravdy o 
púštnych otcoch a aj napriek nižšiemu poč-
tu účastníkov v porovnaní s minulý-
mi rokmi sú ľudia plní nadšenia, hľa-

dania a otázok a všetci spolu tu prežívame 
atmosféru  rodinného charakteru.“

Podobne spokojným dojmom pôsobil otec 
Róbert Slotka: „Predovšetkým by som rád 
vyzdvihol netradičnú tému, pretože život 
púštnych otcov a ich odkaz zatiaľ zo strany 
našej generácie nebol dostatočne hĺbkovo 
prebádaný. Pozitívne hodnotím aj pestrosť 
aktivít (chvály, modlitba svätého ruženca 
a korunky Božieho milosrdenstva, modero-
vaná aj tichá adorácia), a zároveň rozma-
nitosť spiritualít, ktorá tu bola účastníkom 
ponúknutá. Bolo vidno, ako Duch Svätý 
viedol prednášajúcich a každý poňal tému 
z inej perspektívy.“

Duchovná obnova na pôde Katolíckej uni-
verzity bola súčasťou rozsiahlejšej série 
návštev pátra Eliasa na Slovensku. Kým 
sme ho privítali v Ružomberku, stihol už 
navštíviť Trstenú a Námestovo a po týždňo-
vej prestávke sa opäť vracia na Slovensko, 
kde ho okrem iného čaká charizmatická 
konferencia v Ružomberku.

Z rozhovoru s pátrom Eliasom Vellom

Všetci dobre vieme, aká náročná je služ-
ba exorcistu. Vám to však nestačí, preto-
že ste často na cestách a slúžite veriacim 
po celom svete. Prečo si nakladáte na 
plecia toľko práce?
Nepovedal by som, že som si čokoľvek 
z tohto zvolil sám. Všetko je to v Božom 
pláne. Prečo to hovorím? Pretože odchá-
dzam len na miesta, kde som pozvaný. Nik-
dy si sám nevyberám krajinu, ktorú navští-
vim. A kedykoľvek ma niekde pozvú, vidím 
za tým Boží prst, ktorý ma vyzýva, aby 
som na dané miesto vstúpil, a aby som tam 
evanjelizoval. Takže v konečnom dôsledku 
cestovanie po svete nie je mojím vlastným 
rozhodnutím. Podobné je to v otázke služ-
by exorcistu, ani tú som si nezvolil sám, 
vlastne som si istý, že mne samému by prá-
ve toto nikdy nenapadlo. Exorcistom som 
sa stal na základe nariadenia biskupa a ja 
som tomu len povedal áno.

Veľmi ma zaujala myšlienka z Vašej vče-
rajšej kázne: hovorili ste o pravom eu-
charistickom človeku, ktorý podobne, 
ako sa nám Ježiš dáva za pokrm, mal by 

sa rozdávať a v službe ostatným darovať 
svoj čas, silu a energiu. A presne toto 
ste vy. Čo Vás motivuje tak bezvýhradne 
slúžiť davom? Prečo neznámym ľuďom 
rozdávate všetku svoju energiu aj na-
priek únave a vyčerpaniu?
Samozrejme, občas bývam unavený aj vy-
čerpaný. Lenže podobne, ako keď Ježiš stál 
pred zástupom ľudí, videl, že sú hladní a 
dal im chlieb, tak aj ja vidím zástupy ľudí, 
ktorí sú hladní po Božom slove. Áno, všade 
navôkol možno pozorovať ateizmus a ma-
terializmus, ale rovnako stretávam množ-
stvo ľudí, ktorí chcú skutočne kráčať po 
ceste za Ježišom. A tak keď vidím tých, čo 
sú rozhodnutí skutočne nasledovať Ježiša 
ako jedinú pravdu, ako im môžem povedať 
nie? Samozrejme, mnohokrát je to pre mňa 
úmorné, hlavne keď si uvedomím, že nie je 
v mojich silách pomôcť každému, pretože 
sme v konečnom dôsledku len ľudia. Ale 
vždy urobím všetko, čo sa dá. Lebo viem, 
že to jediné, čo môžem, je zasadiť semien-
ko, ale Ježiš je ten, kto ho bude zalievať 
a nechá ho vzísť.

Jedna z vecí, ktoré ma na Vašich pred-
náškach priťahujú, je Božie milosrden-
stvo a Božia dobrota, ktoré sa tu vždy 
skrývajú niekde medzi riadkami. Po-
vedzte, naozaj nikdy o Bohu nezapochy-
bujete? Ako si môžete byť istý, že Boh je 
tu vždy pre nás a myslí to s nami dobre?
Myslím, že to tajomstvo tkvie v presvedče-
ní, že nás Boh miluje. Ak som raz presved-
čený o Božej láske, tak aj keď Bohu práve 
nerozumiem, aj keď vidím, že sa veci ne-
vyvíjajú v súlade s mojimi plánmi, neustále 
si opakujem, že Boha síce nechápem, ale 
viem, že ma miluje. A to je to, vďaka čomu 
vždy dokážem ísť ďalej. Nie je to tak, že by 
pochybnosti neprichádzali, pretože sme 
predsa ľudské bytosti a ľudská myseľ vždy 
v sebe nesie pochybnosti a isté logické uva-
žovanie. Ale v prípade Boha človek nemôže 
myslieť až tak logicky, pretože Božia logi-
ka je iná ako tá naša. Ale ak mám v sebe 
istotu, že ma Boh aj napriek všetkému mi-
luje, tak aj vo chvíli nepochopenia stále ve-
rím, že je milosrdný a že chce pre mňa to 
najlepšie.

Na tejto duchovnej obnove bola reč aj 
o Európe, kde v súčasnosti dochádza 
k paradoxnému úpadku kresťanstva, po-
dobne ako v štvrtom storočí, keď cisár 
Konštantín kresťanom daroval slobodu. 
Čo by ste poradili dnešným Európanom?
Nanešťastie, ak žijeme, povedzme, v pro-
sperujúcom štáte a v slobodnom štáte, 
začíname si myslieť, že už viac Boha ne-
potrebujeme, pretože sme už sebestační. 
Ale v skutočnosti nie sme. Jediné, čo mô-
žem všetkým odporučiť je toto: Obráťte sa 
k Bohu. Inak príde chvíľa v našom živote, 
keď budeme ľutovať, že sa ho nepridŕža-
me, pretože prídeme do bodu, keď si uve-
domíme, že naše srdce je prázdne, že sa už 
nemáme čoho chopiť a to bude náš koniec. 
Obráťme sa k nemu, aj keď si myslíme, že 
ho nepotrebujeme, buďme si istí, že bez 
neho to nedokážeme.

Slavomíra Matlová

www.upac.sk
BLIŽŠIE INFORMáCIE: ]
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naŠa PÚŤ:
CAMINO DE SANTIAgO 2019
Pred dvoma rokmi, na sté výročie zjavenia sa  Pan-
ny Márie trom malým pastierikom v portugalskej 
Fatime, sme počas letných prázdnin štyria kňazi z 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vykro-
čili na púť po Svätojakubskej ceste známej aj pod 
menom Camino de Santiago. Rozhodli sme sa 
kráčať tzv. južnou alebo portugalskou trasou od 
miesta zjavenia vo Fatime k hrobu sv. apoštola Ja-
kuba v Santiago de Compostella. Trasu dlhú 460 
km sme zdolali za sedemnásť dní a celú našu púť 
sme obetovali za dielo KU v Ružomberku, za Kato-
lícku cirkev na Slovensku a vo svete, za naše rodi-
ny, deti a mládež a za chorých a trpiacich, jedno-
ducho za všetkých. Táto púť však pre nás nebola 
prvou. Tú pre nás naozaj prvú púť do Compostelly 
sme absolvovali ešte v roku 2010. Čo nás k tomu 
viedlo? Inšpiroval nás k tomu náš spolubrat na 
KU a v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku(UPAC), jezuitský 
kňaz, páter Štefan Halienka.

Števko, ako sme ho familiárne oslovovali, skôr než 
sa takmer v šesťdesiatke svojho života stal rehoľ-
ným kňazom, vďaka svojmu predchádzajúcemu 
povolaniu geodeta prešiel naprieč celou Európou, 
navštívil mnoho pútnických miest, obdivoval 
sakrálne umenie a jeho túžbou bolo raz vykročiť 
aj na starodávnu Svätojakubskú cestu. Viackrát 
nám o tomto svojom sne rozprával, no nakoniec 
sa na túto púť nikdy nedostal. Páter Štefan Halien-

ka náhle ochorel a na sviatok Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa v júni 2010 vykročil na inú púť, na púť do 
domu nebeského Otca, kam si ho Pán povolal. Ná-
hla pátrova smrť nás priviedla k tomu, aby sme sa 
my, jeho priatelia a spolubratia v kňazstve, spolu 
so svojimi študentmi ešte v tomto roku na túto púť 
vydali.

Nuž zakrátko, v auguste 2010, sme sa asi s päťde-
siatkou našich študentov na Camino de Santiago 
vydali, aby sme v nasledujúcich šiestich dňoch 
zdolali záverečných 120 km francúzskej trasy z 
mesta Sária k hrobu sv. apoštola Jakuba v San-
tiago de Compostella. O dva roky neskôr, v roku 
2012, sme šestnásti pútnici z KU na Camino opäť 
vykročili. Tentoraz sme letecky pricestovali do 
Madridu a z tejto španielskej metropoly sme sa 
autobusom prepravili na sever do mesta León a 
odtiaľ, od nádhernej gotickej katedrály, až k hrobu 
sv. Jakuba, sme v priebehu dvanásť dní prešli peši 
asi 310 km. Tretíkrát naše putovanie bolo v roku 
2015. Vtedy sme šli južnou trasou z portugalského 
Porta cez Santiago až na samý kraj sveta, do Finis-
tery. O našej štvrtej púti v poradí v roku 2017 už 
bola zmienka v úvode tohto príspevku.

Nová výzva – nanovo vykročiť
Dva roky opäť rýchlo ubehli, a tak sa v lete 2019 
pre nás črtala nová výzva: nanovo vykročiť na 
Svätojakubskú cestu. A čo trasa? Tentoraz sme 

sa rozhodli kráčať severnou francúzskou trasou, 
ktorá už píše svoju viac ako tisícročnú históriu. 
V priebehu stáročí sa tu vybudovali nové mestá a 
dediny s nádhernou architektúrou, s úzkymi ulič-
kami, uprostred s veľkými štvorcovými námes-
tiami a s nádherným chrámom, srdcom mesta či 
obce. V priebehu stáročí sa vybudoval aj potreb-
ný servis pre pútnikov, ubytovne zvané Albergy, 
reštaurácie, kaviarničky a obchody, v ktorých si 
pútnik môže kúpiť niečo pod zub. Je potešiteľné, 
že rok čo rok sa tieto služby pútnikom skvalitňujú 
a v mnohých ubytovniach od začiatku marca do 
konca októbra slúžia dobrovoľníci z celého sveta. 
Vo väčšine prípadov sú to ľudia, ktorí sami niekoľ-
ko krát v živote prešli Camino a dnes sa rozhodli 
pre službu. Samotná púť do Compostelly vedie 
ulicami miest a obcí, kde nás pritúlil nádherný ro-
mánsky či gotický chrám a my sme mali možnosť 
večer čo večer v týchto nádherných Bohostánkoch 
spolu so španielskymi kňazmi, s veriacim ľudom a 
s pútnikmi z celého sveta celebrovať svätú omšu. 
Skutočne, každý chrám je úžasným umeleckým 
a historickým skvostom. Aj preto medzi pútnikmi 
je časť tých, ktorí putujú nie z náboženských dô-
vodov, lež pre umeleckú krásu sakrálnej architek-
túry, aby neskôr možno vďaka tejto kráse objavili 
Božiu krásu. Je zaujímavé, že vo väčšine prípadov 
sú tieto chrámy zasvätené Nanebovzatiu Panny 
Márie, ktorej socha sa uprostred sôch mno-
hých svätcov vypína v centre nádherných 

pozlátených oltárov. Vždy tu však nájdete aj sv. 
apoštola Jakuba, patróna pútnikov a zároveň 
nebeského patróna Španielska, sochu sv. Jozefa, 
ženícha Panny Márie, či sochu „malej kvetinky“, 
sv. Terezky z Lisieux. Čo je však potešiteľné, vždy 
tu nájdete modliaci sa Boží ľud, staršiu generáciu, 
staré mamy a starých otcov, šepkajúcich modlitbu 
posvätného ruženca za svoje rodiny, za svojich 
vnukov, ktorí sa akosi z chrámov nateraz vytratili 
avšak s dôverou, že raz sa ich mladí do chrámov 
vrátia.

Prítomná chvíľa na Camino
Slávne Camino de Santiago vedie cestami a ne-
cestami, vedie hrebeňmi hôr, vedie poľnými ces-
tičkami uprostred obilných lánov, vedie vinicami, 
vedie popri poliach plných zlatých slnečníc. A tak 
keď pútnik kráča či v slnku, či v daždi, vždy sa 
môže kochať tou nádherou. Božia príroda akoby 
takto vyspievala nádhernú ódu na svojho Stvo-
riteľa. Inou kapitolou, a práve možno tou najdô-
ležitejšou, sú pútnici do Compostelly, pútnici z 
celého sveta, mladí či starí, deti aj rodičia, pútnici 
kráčajúci peši či cyklisti alebo dokonca aj vozičká-
ri. Áno, aj týchto sme stretli. Pútnici, každý si vo 
svojom srdci nesie svoj osobný príbeh a aj dôvod, 
prečo putuje. A tak sa časom na ceste stane, že 
náhle sa ku mne frázou: "Where are you from?", 
prihovorí neznámy pútnik, aby mi vzápätí vyroz-
prával svoj celý životný príbeh a aby sa mu potom 
úžasne uľavilo a aby som ho už neskôr možno na 
Camino ani nestretol. Jednoducho, je to aj o tom, 
je to o tom, premyslieť si svoj príbeh, premyslieť si, 
či vo svojom živote kráčam správne, či som náho-
dou nezišiel z cesty, v tichu si to premyslieť, v tichu 
pred sebou a Bohom a potom ho možno nieko-
mu vyrozprávať, možno neznámemu pútnikovi, 
ktorý kráča okolo, možno kamarátovi, priateľovi, 
možno kňazovi... Práve preto je prítomná chvíľa 
na Camino de Santiago najdôležitejšia. Nezáleží 
na tom, či sa pútnikovi podarí k hrobu apoštola 
sv. Jakuba v Santiago de Compostella doputovať. 
Cesta je ďaleká a náročná. Na čom však záleží, je 
prítomná chvíľa na Camino, prítomná chvíľa s Bo-
hom, s človekom, so sebou samým... Rovnako to 
platí aj pre náš život.

Camino de Santiago 2019? 
Opäť sme vykročili štyria kňazi, opäť Ondrej, Du-
šan, Róbert a Jozef. Dobre sa poznáme, veď aj 
napriek dlhým rokom nášho pôsobenia v UPaC a 
na pôde KU v Ružomberku, naše vzťahy sa nikdy 
nepokazili a stále sa utužujú. Ondrej už dávnej-
šie, a od tohto júla už aj Dušan, majú svoje nové 
miesta pôsobenia, a tak táto púť akoby rezonovala 
aj našou rozlúčkou s Dušanom. Tak ako vždy, aj 
tento rok sme pozvanie na púť ponúkli aj študen-
tom z KU, no tí možno ešte potrebujú svoj čas... 
Vo štvrtok 18. júla 2019 podvečer sme odleteli z 
poľského Krakova do francúzskych Lúrd. Tu na 
mieste zjavenia sa Panny Márie mladej Bernadete 
sme začali svoju púť, opäť tu od Nebeskej Mamy, 
tak ako pred dvoma rokmi od Nebeskej Mamy z 
Fatimy. V piatok 19. júla 2019 sme sa dopoludnia 
pripojili k programu malej skupiny pútnikov zo 

Slovenska a popoludní o 15.30 sme už vlakom 
cestovali k bráne francúzskej trasy Camino de 
Santiago, do mestečka na úpätí Pyrenejí s názvom 
Saint-Jean-Pied-de Port. Mesto je starobylé s nád-
hernou architektúrou, s mestskými hradbami a 
riečkou, tečúcou centrom mesta. Keď sme sem 
v piatok asi o 20.00 večer dorazili, stretli sme tu 
desiatky pútnikov z celého sveta, s ktorými sme 
v nasledujúcich dňoch kráčali bok po boku. Bolo 
potrebné čím skôr sa zaregistrovať, aby sme zís-
kali cestovný pas pútnika označovaný menom 
Kredenciál, ktorý oprávňuje pútnika k vstupu do 
pútnickych miest a ubytovní.

Sobotné ráno 20. júla 2019 bolo upršané, mrho-
lilo a my sme v toto ráno vykročili na svoju prvú 
etapu, na veľmi náročnú etapu z celkovým pre-
výšením 1300 metrov. Nekráčalo sa ľahko a pre 
hustú hmlu sme v istých momentoch nevideli ani 
na vlastný krok. Okolo poludnia, keď sme už do-
siahli vrchol, sa náhle vyčasilo a my sme sa mohli 
kochať nádherou španielskej prírody, keď medzi-
časom sme prekročili francúzsko-španielsku hra-
nicu. Potom už nasledoval zostup do údolia, aby 
v nadmorskej výške 800 m n.m. nás mohlo prijať 
mestečko Roscenvalles so starobylým kláštorom, 
ktorý po rekonštrukcii dnes slúži ako moderná 
ubytovňa pre pútnikov. Tu sa o nás pútnikov pek-
ne postarali dobrovoľníci z Holandska, ktorých sa 
na tomto mieste počas sezóny vystrieda viac ako 
stopäťdesiat. Tu som sa zoznámil s päťdesiatni-
kom Petrom, podnikateľom zo Slovinska, ktorý 
na Camino de Santiago vykročil z jednoduchého 
dôvodu, aby celkom nevyhorel. Tu som spoznal 
Mathewa, štyridsaťročného učiteľa matematiky 
zo San Francisca, ktorý krátko pred púťou načas 
zanechal svoje povolanie, aby sa mohol úplne 
venovať svojmu chorému otcovi. Tu som spoznal 
mladého študenta Kima z Južnej Korey a mno-
hých jeho priateľov. Naozaj som prekvapený, koľ-
ko mladých ľudí z krajiny značiek KIA, Hunday či 
Samsung putuje Caminom. Tu sme večer o 18.00 
v starobylom chráme slávili svätú omšu, potom 
ešte večera, menu pútnika v blízkej reštaurácii a 
spoločenstvo pri večernom stolovaní. Takto sme 
končili svoj prvý deň putovania, aby po zaslúže-
nom odpočinku sme mohli skoro ráno vyraziť na 
ďalšiu etapu bližšie k cieľu, ktorým pre nás malo 
na 284. kilometri byť sto päťdesiattisícové mesto 
Burgos s nádhernou gotickou katedrálou.

Otvorené španielske srdcia a dlane  
a v Logroño ako na Turíce
Streda 24. júla 2019 bola pre nás významným 
dňom. V tento deň sme v Katolíckej cirkvi slávili 
sviatok sv. apoštola Jakuba, patróna pútnikov 
a nebeského patróna španielskeho národa. Po 
dvadsiatich dvoch kilometroch sme popoludní 
vstúpili do mesta Estella, kde sme sa ubytovali 
v dome s maličkými izbami prepchatými pútnik-
mi. Miesto má podobný charakter ako väčšina 
miest na severe Španielska. Večer o 19.00 sme s 
miestnymi veriacimi, za prítomnosti viacerých 
kňazov, slávili slávnostnú svätú omšu. Atmosfé-
ru chrámu, ktorého steny sú vyložené doskami s 

rôznymi farebnými sakrálnymi motívmi, dopĺňal 
svojim spevom chrámový spevokol. Po skončení 
svätej omše a po požehnaní pútnikov sme sa všet-
ci presunuli do blízkeho areálu farského úradu, 
kde nám miestni veriaci pripravili chutnú večeru, 
typické španielske menu – ryža a morské plody 
a k tomu kvapôčka kvalitného vínka. Aj v nasledu-
júci deň sme boli pozvaní na večeru. To nás však 
už prijali členovia Prelatúry Opus Dei v meste Lo-
groño. Predtým sme ešte v priľahlom kostole slá-
vili svätú omšu. Pri večeri mojou susedou bola Te-
reza, asi tridsaťpäťročná židovka z Nazareta. Nuž 
popri chutnom jedle tu bola aj vhodná príležitosť 
pre vzájomný dialóg. Po skončení nás predstave-
ný kňaz pozval do chrámu na spoločnú záverečnú 
modlitbu. A tak to tu zaznievalo ako v Jeruzaleme 
na Turíce v niekoľkých jazykoch.

Nová, výnimočná skúsenosť
Každý deň na Camino bol pre nás niečím vý-
nimočným. Medzitým sme sa rozlúčili s našim 
spolupútnikom Ondrejom. Ten sa potreboval na 
Slovensko vrátiť skôr, lebo už o pár dní mal odlie-
tať na misie do Kazachstanu. Výnimočným dňom 
pre nás troch pútnikov sa stal pondelok 29. júla 
2019. Tak ako každý deň, aj teraz som sa modlil za 
Katolícku univerzitu v Ružomberku, za Katolícku 
cirkev, za rodiny, deti a mládež. Bolo okolo polud-
nia, práve som sa modlil za rodiny, modlil som 
sa v poradí ôsmy ruženec, uvažoval som nad bo-
lestnými tajomstvami, nad piatym tajomstvom a 
práve som vystupoval z poľnej cesty na asfaltovú, 
keď som zakopol, nešťastne padol a vykĺbil som si 
a zlomil lakeť. Prišlo to náhle ako blesk z jasného 
neba. Čo robiť? No daná situácia ma neuviedla 
do paniky, ba naopak cítil som úžasnú Božiu silu. 
Bolo potrebné so zlomenou rukou ísť ešte ďalej. 
Potom už mi pomohli moji spolubratia a dobrí 
ľudia. Tu som ocenil spoločenstvo, dobré spolo-
čenstvo. Ešte v ten deň nás s Róbertom odviezli na 
Univerzitnú kliniku mesta Burgos, kde mi skvelí 
lekári napravili lakeť. Nakoľko to bola trieštivá zlo-
menina, museli sme svoju púť predčasne ukončiť 
a vrátiť sa domov. Naša púť skončila pred Burgo-
som. Dušan to ešte dal a na druhý deň prekonal 
seba samého, keď na jeden šup zdolal viac ako 
päťdesiat kilometrov. Potom sme už boli spolu.

Denne sa modlím, aby ma dobrý Pán poslal tam, 
kde ma chce mať. Nuž chcel ma mať v nemocnici 
v Burgose a chcel ma mať aj v nemocnici v Ru-
žomberku. Aj skrze zlomenú ruku mi dobrý Pán 
Boh dal pochopiť, že od nás kňazov očakáva viac, 
okrem modlitby a obety aj utrpenie, utrpenie za 
rodiny, za Katolícku univerzitu, za Cirkev, za všet-
kých. Dnes sme už z púte Camino de Santiago 
doma a kráčame púťou života, ja ešte istý čas aj 
so sadrou na ruke. Púť Camino de Santiago 2019 
bola pre nás veľkým darom, duchovnou púťou, 
naozaj veľkým duchovným darom a verím, že 
dotyk tohto daru zažijú všetci, za ktorých sme sa 
na púti modlili, obetovali a aj trpeli. Verím, že to 
pocíti aj naša Alma Mater – Katolícka univerzita 
v Ružomberku.  Buen Camino! – Šťastnú cestu!

Jozef Žvanda



25. apríl
Na Fakulte zdravotníctva KU sa 
uskutočnilo celoslovenské kolo 
Študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti (ŠVOČ) v nelekárskych 
zdravotníckych odboroch.

30. apríl
Košická arcidiecéza pri príleži-
tosti jubilejného roka 400. vý-
ročia mučeníckej smrti Troch 
košických mučeníkov sv. Mareka 
Križina, sv. Štefana Pongráca SJ 
a sv. Melichara Grodeckého SJ 
zorganizovala projekt zameraný 
na forenznú rekonštrukciu sku-
točných tvárí mučeníkov, ktorú 
vykonal uznávaný brazílsky špe-
cialista v tejto oblasti Cicero Mo-
raes v spolupracujúci so Svätou 
stolicou.

apríl

kronika
posledných 
mesiacov

jún

28. august až 1. september
Pedagógovia Filozofickej fakulty 
Pavel Izrael a Juraj Holdoš sa zú-
častnili pracovného stretnutia vý-
skumného networku EU Kids On-
line IV. Predmetom rokovaní bola 
príprava výskumnej správy na 
európskej úrovni, ktorá bude vy-
chádzať z doteraz získaných dát 
zo 17 krajín vrátane Slovenska.

júl

august – 
september

máj
6. – 7. máj
Na Katedre hudby Pedagogic-
kej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa konala vedecká 
konferencia s medzinárodnou 
účasťou pod názvom Musica Me-
diaeva Liturgica III. zameraná na 
stredovekú liturgickú hudbu.

8. máj 
Na pôde Filozofickej fakulty KU 
v Ružomberku sa uskutočnilo 
celofakultné stretnutie absolven-
tov. Na univerzitu zavítalo spolu 
približne 200 ľudí.

16. – 18. máj 
V belgických Antverpách sa 
uskutočnilo Generálne zhro-
maždenie Federácie katolíckych 
univerzít Európy (FUCE). Kato-
lícku univerzitu v Ružomberku 
(KU) zastupoval prof. František 
Trstenský.

10. – 12. máj 
V Ostrihome (Maďarsko) sa 
uskutočnilo stretnutie zástupcov 
katolíckych univerzít strednej 
a východnej Európy, ktoré organi-
začne zastrešila Katolícka univer-
zita Pázmány Péter v Budapešti. 
Na stretnutí sa za KU zúčastnili 
prorektorka prof. Mária Kozová, 
dekan Filozofickej fakulty doc. 
Marek Babic a Mgr. Michaela 
Moldová Chovancová z Referátu 
pre zahraničné vzťahy a mobility. 

23. máj 
V Aule sv. Jána Pavla II. sa usku-
točnil odborným seminár s kon-
zultantom organizácie EDUin 
Tomášom Feřtekom, hľadajúc 
odpovede na otázky týkajúce sa 
vzdelávania v budúcnosti, mož-
nosť a efektívnosť využívania al-
ternatívnych typov vzdelávania 
a rozvoja kreativity žiakov.

6. jún
Na Pedagogickej fakulte sa ko-
nala Malá vedecká konferencia 
žiakov so všeobecným intelek-
tovým nadaním vzdelávaných 
podľa programu APROGEN 
PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. 
Podujatie sa uskutočnilo pod zá-
štitou primátora mesta Ružom-
berok a dekana PF KU v spolu-
práci so školami zapojenými do 
siete škôl uplatňujúcich program 
APROGEN.

7. jún
Riešitelia projektu „Pamiatky 
svetového dedičstva UNESCO 
v živote obcí, miest a regiónov“, 
na riešení ktorého sa podieľajú 
aj pracovníci Pedagogickej fakul-
ty, sa stretli na Mestskom úrade 
v Ružomberku s 1. viceprimáto-
rom Mgr. Michalom Lazarom. 
Stretnutie bolo určené zástup-

1. júl 
Katolícka univerzita v Ružom-
berku oslávila 19 rokov. Pri tejto 
príležitosti sa za účasti zamest-
nancov uskutočnilo krátke spo-
mienkové stretnutie pri bustách 
zakladateľov KU Mons. Františka 
Tondru a Mons. Rudolfa Baláža 
pred budovou rektorátu KU.

13. – 20. júl
Zástupcovia troch fakúlt sa zú-
častnili školenia katolíckych 
lídrov na Nanovic Institute for 
European Studies, University 
of Notre Dame.

com samospráv, ktorých spájajú 
podobné problémy pri riešení 
ochrany prírodného a kultúrne-
ho dedičstva pamiatok UNESCO, 
či iných kultúrnych alebo prírod-
ných pamiatok.

13. jún 
V priestoroch Rektorátu KU 
v Ružomberku sa uskutočnila 
slávnostná promócia študentov 
Univerzity tretieho veku (UTV) 
v akademickom roku 2018/2019.

16. jún
Katedra hudby usporiadala prvé 
stretnutie svojich absolventov. 
Na stretnutí sa zúčastnilo 39 te-
raz už učiteľov na základných 
umeleckých a základných ško-
lách. Takmer všetci pracujú v od-
bore, ktorý vyštudovali a okrem 
toho sa angažujú ako cirkevní 
hudobníci.

19. jún 
Filozofická fakulta KU v Ružom-
berku zorganizovala pod gesciou 
katedry slovenského jazyka a li-
teratúry konferenciu Jazykoved-
né, literárnovedné a didaktické 
reflexie. Vedecké podujatie sa 
uskutočnilo pri príležitosti život-
ného jubilea prof. PaedDr. Mila-
na Ligoša, CSc., pracovníka KSJL 
FF KU.

24. – 26. jún
Univerzita v Bologni spolu s Ob-
servatory Magna Charta Univer-
sitatum, Európskou asociáciou 
univerzít, talianskym minister-
stvom školstva, univerzít a výsku-
mu, Európskou úniou študentov, 
a s podporou ďalších partnerov 
zorganizovala oslavu 20. výročia 
podpísania Bolonskej deklarácie. 
Na konferencii sa zišlo približne 
200 rektorov a prorektorov, ako 
aj ďalších akademických pra-
covníkov z európskych krajín s 
cieľom výmeny myšlienok týka-

júcich sa bolonského procesu. 
Na konferencii sa zúčastnila pro-
rektorka KU prof. Mária Kozová.

25. jún 
Katolícka univerzita v Ružom-
berku privítala mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca 
Ruskej federácie na Slovensku, 
kariérneho diplomata a bývalého 
námestníka ministra zahranič-
ných vecí Ruska Dr. Alexeja Leo-
nidoviča Fedotova a jeho kolegov 
z Veľvyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku.


