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Hodnotenie kvality univerzity sa uskutočňuje na rôznych úrovniach a meria 
sa rôznymi kritériami. Každoročne v decembri sa dozvedáme výsledky hod-
notenia ARRA, zažili sme hodnotenie EUA, riešime dva európske projekty s 
cieľom nastaviť metodiky vnútorného hodnotenia a máme za sebou aj prvú 
komplexnú akreditáciu uskutočnenú Akreditačnou komisiou.      

Po komplexnej akreditácii KU za jej činnosť v rokoch 2002 – 2007 bola KU 
vyzvaná na vykonanie nápravy zistených nedostatkov a pre kritérium KZU1 
bolo vytvorené nové hodnotiace obdobie rokov 2004 – 2009. Bolo zavŕ-
šené pozitívnym rozhodnutím Akreditačnej komisie na jej zasadnutí 23. 
– 25. 2. 2011 a následne potvrdené listom ministra školstva, doručeným KU 
dňa 18. 4. 2011.

Akreditačná komisia na svojom zasadnutí v decembri 2011 stanovila harmo-
nogram druhého cyklu komplexných akreditácií. KU bola uložená povinnosť 
predložiť novú hodnotiacu správu o svojej činnosti v období rokov 2008-
2013 najneskôr 2. septembra 2014.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je za nami väčšia časť hodnoteného obdobia, 
4 roky (2008 – 2011) a zostávajú pred nami len necelé 2 roky (2012 a 2013), 
kedy budeme môcť ovplyvniť výsledok tohto hodnotenia.  

Minister školstva nestihol zrealizovať svoj plán reformy vysokého školstva. V 
tomto čase sa zdá, že vysoké školy budú hodnotené podľa doteraz platných 
pravidiel, podľa ktorých je pre univerzitu dôležitá špičková medzinárodná 
kvalita výstupov a ocenení vysokoškolských učiteľov, ale aj študentov, predo-
všetkým doktorandov a špičková národná kvalita prostredia univerzity. 

Teda kvalita univerzity závisí od kvality každého učiteľa, študenta, pra-
covníka... V týchto dňoch viac počúvame, že to (úspech) začína prácou, 
pozývam preto čitateľov nového Kuriéra k zhodnoteniu zvyšovania kvality 
univerzity v poslednom období a k takejto práci. :-)

PeteR OleKšáK,
prorektor KU
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Stavebné práce na novej Univerzitnej 
knižnici KU (UK KU) pokračujú rýchlym 
tempom, mali by byť ukončené do konca 
augusta 2012. Už je stanovený aj deň sláv-
nostného otvorenia: 12. 12. 2012. Nazrime 
teda dovnútra budovy, na čo sa môžeme 
tešiť.

Podlaha prvého nadzemného podlažia 
bude žltej farby, kým druhé podlažie bude 
červenej a tretie modrej farby. Architekti 
stavby (Ing. arch. Stanislav Šutvaj, Ing. Ján 
Potoma, Mgr. art. Matúš Bišťan) vybrali tri 
zo štyroch základných farieb farebnej tlače 
(CMYK). Dôležitou súčasťou života UK KU 
bude informačný systém, ktorý napomô-
že orientácii v budove. Autorom štúdie a 
projektu informačného systému sú Tibor 
a Mária Záhorec a Matúš Demko, podľa 
ktorých orientácii vo verejnej časti knižnice 
napomôže pomenovanie jednotlivých 
priestorov po osobnostiach, ktoré univer-
zitu inšpirovali a inšpirujú v jej činnosti. 
Koncom januára 2012 sme oslovili všetkých 
zamestnancov KU, aby navrhli takéto osob-
nosti. Na základe doručených návrhov sme 
vybrali a zapracovali do projektu informač-
ného systému nasledujúce mená. 

Vstupovať do UK KU budeme Ulicou 
Ladislava Hanusa (1907 – 1994), prvého 
doctora honoris causa KU, ktorú pretínajú 
detekčné brány. Ulica nás popri kaviarni, 
detskom kútiku a presklenom výťahu prive-

die na Vatikánske námestie, pomenované 
na pamiatku  osobností pápežov, predo-
všetkým bl. Jána Pavla II. (1920 – 2005) či 
Benedikta XVI. (1927), ale aj na pripome-
nutie mnohých veriacich a cirkevných orga-
nizácií, ktoré toto dielo podporili (predo-
všetkým Talianska konferencia biskupov, 
Konferencia biskupov Slovenska, Renova-
bis, Konferencia biskupov USA, Kirche in 
Not, Konferencia biskupov Španielska). Tu 
bude centrálny infopoint UK KU, ale aj 36 
PC a kníhkupectvo a vstup do administra-
tívnej časti budovy, kde budú kancelárie 
administratívy knižnice, rektorátu, infor-
matikov, správy budov či vydavateľstva 
Verbum a mediálne centrum KU.

Od infopointu je len na skok Ulica Antona 
Neuwirtha (1921 – 2004), druhého doc-
tora honoris causa KU, na ktorej nájdeme 
70 študijných miest, kreatívne priestory, 
kde návštevníci budú môcť tvoriť vlastnú 
knihu, oddychové priestory a 24 spolo-
čenských sedadiel. Z tohto miesta budeme 
môcť obdivovať prvú časť umeleckého die-
la Nádej autora Pavla Ruska, docenta KU, 
ktoré pozostáva z 58 ks rovnoramenných 
trojuholníkov  1,5 x 1,5 x 2,25 m, technika: 
maľba akrylom na dreve (libreto k dielu 
uvádzame na str. 7).

Schodišťom alebo jedným z piatich výťahov 
vystúpime na druhé nadzemné podlažie, 
kde nám červená farba, ktorá sa neskôr 

stala farbou kardinálov, pripomenie 
mučenícku krv prvých kresťanov. Ak sme 
chceli, aby sa UK KU spájala s menom 
tretieho doctora honoris causa KU Jozefom 
kardinálom Tomkom (1924), je logické, 
že námestie práve na tomto podlaží bude 
pomenované Námestie JKT, pripomínaj-
úc všetkých prelátov, ktorí nás inšpirovali 
(Franz kardinál König, Ján Ch. kardinál Ko-
rec, Joachim kardinál Meisner, Tomáš kar-
dinál Špidlík, Dominik Hrušovský, Rudolf 
Baláž, Štefan Klubert, Štefan Šmálik, Josef 
Huber a ďalší). Na tomto námestí nájdeme 
infopoint, 36 PC, 18 miest v spoločenských 
sedačkách, Počítačovú miestnosť 2.09 (36 
miest) a  Multimediálnu študovňu 2.10 (12 
miest).

Z Námestia JKT vychádzajú dve ulice. 
Prvá nesie meno Ulica Milana S. Ďuricu 
(1925), profesora a historika, ktorý daroval 
KU svoju bohatú knižnicu. Nájdeme ju 
práve v tejto časti UK KU spolu s 8 študij-
nými miestami a s 24 miestami v spolo-
čenských kreslách. Druhá ulica ponesie 
meno pápežského preláta, ktorý je spojený 
nielen s mestom červenej ruže – Ružom-
berkom, ale aj s históriou Slovenska, preto 
Ulica Andreja Hlinku (1864 – 1938) so 
70 študijnými miestami, 16 spoločenskými 
kreslami a s knižničnými regálmi. Z tejto 
ulice uvidíme na južnej stene druhú časť 
Ruskovho diela Nádej.

Tretie nadzemné podlažie verejnej časti UK 
KU s modrou farbou podlahy bude navždy 
pripomínať Európsku úniu, aj vďaka ktorej 
mohlo toto dielo povstať. Preto hlavné 
námestie ponesie meno Námestie Roberta 
Schumana (1886 – 1963), politika a kato-
líka, otca myšlienky zjednotenej Európy, v 
tomto čase tak ťažko skúšanej. Na námestí 
nájdeme infopoint, 36 PC, 18 miest v spolo-
čenských kreslách, Počítačovú miestnosť 
3.11 (16 miest) a Tichú študovňu prof. 
Mühleka 3.12 (27 miest).

Južná ulica dostala pomenovanie po eu-
rópskom učencovi a mysliteľovi Erazmovi 
Rotterdamskom (1467 – 1536), teda Eraz-
movo nádvorie s 36 študijnými miestami,  
s troma šesťmiestnymi kruhmi pre skupi-
novú prácu, s 20 spoločenskými kreslami 
a s knižničnými regálmi. Severne z tohto 

MESTO V MESTE
O interiéri novej Univerzitnej knižnice KU
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Interiér novej knižnice.

zaznamenali smeO tom, ako pokračuje výstavba novej Univerzitnej knižnice KU, 
sme na stránkach univerzitného časopisu informovali v júni 
minulého roka. Odvtedy práce na jej výstavbe pokročili a 
predpokladané otvorenie je naplánované na december 2012.

Jún a august 2011 boli prvými mesiacmi 
výstavby knižnice. V súlade s harmonogra-
mom výstavby stavebníci realizovali za-
riadenie staveniska, stabilizáciu stavebnej 
jamy a výkop stavebnej jamy. Zakladanie 
stavby, realizácia pilot a základová doska 
boli naplánované na september 2011. 
Prvé steny podzemného podlažia môžeme 
vidieť v októbri 2011.

Za stavebné práce počas prvých troch 
mesiacov výstavby Univerzitnej knižnice 
KU bola univerzite doručená prvá faktúra 
vo výške 579 677,89 EUR s dátumom 
vystavenia 8. novembra 2011. Fakturácia 
za stavebné práce sa bude uskutočňovať 
podľa finančného plánu každé tri mesiace 
so splatnosťou o šesť mesiacov.

Náklady na výstavbu knižnice sú plánova-
né vo výške 8,3 mil. EUR a budú hradené 
z troch skupín zdrojov: zo štrukturál-
nych fondov EÚ vo výške 2,8 mil. EUR, 
z vlastných príjmov a darov vo výške 2,2 
mil. EUR, uchádzať sa budeme aj o druhý 
balík zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ 
vo výške 3,3 až 4 mil. EUR v operačnom 
programe Výskum a vývoj (výzva 5.1/04). 
Termín podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok je do 27. februára 
2012. Podľa tejto výzvy sú oprávnené tie 

výdavky, ktoré boli vynaložené a uhrade-
né po dátume vyhlásenia tejto výzvy, teda 
po 16. 11. 2011.

Vizuálne (fotoaparátom a kamerou) sme 
zdokumentovali práce uskutočnené v sep-
tembri až novembri 2011, a teda zaklada-
nie stavby, realizáciu pilotov, základovej 
dosky, stien a stĺpov podzemného i prvého 
nadzemného podlažia s debnením stropu 
prvého nadzemného podlažia.

K 23. novembru 2011 sme na výstavbu 
Univerzitnej knižnice KU získali dary vo 
výške 2,2 mil. EUR, za čo všetkým darcom 
úprimne ďakujeme. 

Za stavebné práce počas druhého trojme-
sačného obdobia výstavby knižnice bola 
univerzite dňa 9. januára 2012 doručená 
druhá faktúra vo výške 752 413,98 EUR so 
splatnosťou o šesť mesiacov.

Dôležitou súčasťou života knižnice bude 
informačný systém, ktorý napomôže 
orientácii v budove. Autormi štúdie a 
projektu sú Tibor a Mária Záhorec a Matúš 
Demko.

Ing. arch. Stanislav Šutvaj spracoval štú-
diu a následne projekt interiéru knižnice, 

ktorý sa stal podkladom verejného obsta-
rávania na výber jeho dodávateľa. Stane 
sa ním spoločnosť vybraná v prebiehajú-
com verejnom obstarávaní, ktorá (na zá-
klade rámcovej zmluvy) bude v septembri 
2012 zariaďovať interiér knižnice.

V juhozápadnej časti na prvom a druhom 
nadzemnom podlaží knižnice budeme 
môcť obdivovať umelecké dielo s názvom 
Nádej autora Pavla Ruska, docenta našej 
univerzity, ktoré pozostáva z 58 kusov 
rovnoramenných trojuholníkov 1,5 x 1,5 
x 2,25 m. Pri ich zhotovení bola použitá 
technika maľby akrylom na drevo. Druhé 
Ruskovo umelecké dielo s názvom Otče 
náš v rozmere 5x12m s plotrovaným tex-
tom osadeným na farebných plexisklách 
bude umiestnené oproti vstupu do knižni-
ce na prvých troch podlažiach.

Zdroj: kniznica.ku.sk
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NOVá KNižNicA OTVOrí 
SVOjE BráNy 12. 12. 2012

www.kniznica.ku.sk
VIAC O VÝStAVBe NOVeJ KNIŽNICe[ ]
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Umelecké dielo v architektúre by malo 
komunikovať svojím obsahom a formou s 
priestorom, v ktorom je osadené. Reagujúc 
na požiadavky tvorcov knižnice, aby dielo 
počítalo s podkladom – pohľadovým betó-
nom a neprekrylo ho úplne, rozhodol som 
sa problém riešiť rastrom trojuholníkových 
segmentov, ktorý sa od bočných strán k 
stredu zahusťuje. Tento raster má nepriamo 
evokovať  „včelí plást“, ktorý je symbolom 
usilovnosti a pracovitosti. Myslím, že takáto 
úvaha je opodstatnená v súvislosti so štú-
diom v knižnici. V strede je tento zahustený 
raster prerušený cik-cak  medzerou, ktorá 
má svojim vertikálnym smerovaním spájať  
úvahy svetské s božskými. Zároveň pripomí-
na  stopu hada, ktorý je mementom hriechu. 

Farebnosť diela kompozíciu zjednocuje. 
Obsahuje príbeh farieb spektra od žltej 

k červenej, cez fialovú k modrej a zelenej. 
Doplnkové farby detailov vyvolávajú radost-
nú náladu. Optimizmus, nádej. Taktiež rie-
šia druhý problém, keďže z pohľadu nikdy 
nebude dielo viditeľné v celku. Definujú 
jednotlivé diely ako samostatné umelecké 
celky. 

Druhou farebnou líniou je príbeh bielej a 
čiernej. Memento mori. Prostredníctvom 
rôznych šedých tónov je kompozícia spojená 
s podkladom a stáva sa kompaktným cel-
kom. Detaily na farebných plochách taktiež 
rozohrávajú  symfóniu farieb do priestoru. 
Tento princíp korešponduje s mojím celoži-
votným záujmom realizovať posolstvo fran-
cúzskeho sochára Rodina „Maliari, sondujte 
priestor!“ Zároveň diváka vťahuje do hĺbky 
trojuholníka, ktorý symbolizuje Svätú Troji-
cu a nepriamo logo Katolíckej univerzity.

V kompozícii nenájdeme dva rovnaké 
segmenty, čo má symbolizovať fantáziu a 
nedozerné bohatstvo skryté v knihách a 
kultúre.

Pavol Rusko

Libreto k dielu NáDEj
Viera, nádej a láska sú mojimi aktívnymi znakmi kresťanstva. Snažím sa tieto Božské čnosti začleňovať do svojho života a práce. 
Poslaním Katolíckej univerzity v Ružomberku je, podľa môjho názoru, pripraviť mladých ľudí na život nielen po stránke vedo-
mostno-sociálnej, ale aj duchovnej a morálnej. V univerzitnej knižnici bude určite množstvo literatúry, ktorá môže tento cieľ 
naplniť. Ja mám nádej, že študenti túto literatúru objavia a odnesú si do života jej pozitívne odkazy.

Umelecké 
dielo by malo 
komunikovať 
svojím obsahom 
a formou 
s priestorom.“

doc. PAVOl RUSKO
akademický maliar

Ďakujeme
všetkým dobrodincom za finančné dary 
na podporu výstavby Univerzitnej kniž-
nice KU od začiatku zbierky na tento účel 
v roku 2009 dodnes:

2009: Ing. Pavel URBAN: 75 €; Ing. Helena MARKO-
VÁ: 10 €; rodina OMASTOVÁ, Bratislava: 10 €; Rev. 
Martin SVITAN, New York, N.Y.: 4 911,70 €; Ľudevít 
MIŠÍK, Ružomberok: 79 031,20 €; Tadeusz ZASĘPA: 
100 €; Hnutie FATIMA: 100 €; Ing. Silvia FÁBRYOVÁ: 
3 €; Jaroslav BÁRTA: 20 €; Eva RIPPELOVÁ: 104 €; 
Ing. Viliam KITTA: 100 €; Ján DURAI, Kráľová pri 
Senci: 30 €; Vladimír ŠRANK, Veľký Lapaš: 30 €; 
Vincent DORNÍK, Lúčky pri RK: 20 €; Rudolf NOVÁ-
ČEK, Ivanka pri Dunaji: 100 €; Bohuznámy: 600 €; 
Ing. Alojz PIKULIK: 35 €; Anna a Jozef BÍROŠ, USA: 
65,79 €; Bohuznámy, USA: 50 $; Peter KVASŇÁK: 
200 $; Andrej JAKVIRT: 5 €; Jozef MARUNAK: 
33,19 €; Marta MARSINOVÁ, Bratislava: 200 €; 
MVDr. Vladimír HATALA: 33 €; P. O.: 100 €; Confe-
rencia Episcopal ESPANOLA: 20 000 €; Erzbistum 
KÖLN (Solidaris): 30 000 €; Diocese of PITTSBUR-
GH, USA: 1 000 $; Spolok sv. Vojtecha, TRNAVA: 
5 000 €; First Catholic Slovac Ladies Association, 
BEACHWOOD, OH: 200 $; Church of The Holy Fa-
mily, NEW JERSEY, USA: 50 $; St. Cathaerine, NEW 
JERSEY, USA: 150 $; Kongregácia sestier: 200 €.

2010: Katarína WAGNEROVÁ: 40 €; Lenka DRU-
GÁČOVÁ: 30 €; Margita DERMIŠKOVÁ: 15 €; Peter 
BEŇO, Soblahov: 200 €; Mária ČAPUTOVÁ: 20 €; 
Stanislav VOJTKO, Bratislava: 260 €; Ján FAČKOVEC, 

Sereď: 50 €; P. O.: 1 200 €; Lucia KRASŇANSKÁ, 
Pezinok: 671 €; p. OLOSOVÁ, Švošov: 20 €; L. JUREK, 
Poprad: 10 €; Bohuznámy: 10 €; Margita DERMÍŠKO-
VÁ: 14 €; Eugen ZELEŇÁK: 33 €; Miroslav GOMGITA, 
SRN: 500 €; Anton SEMEŠ, Bratislava: 1 000 €; Uni-
verzita tretieho veku RK: 30 €; Daniela SLIVENSKÁ, 
Spišská Nová Ves: 3 €; Mária REĽOVSKÁ, Kolačkov: 
20 €; Veronika REĽOVSKÁ, Kolačkov: 20 €; František 
KRUŠINSKÝ, Canada: 228,44 €; P. O.: 1 014 $; Mons. 
Josef HUBER (Taliansko): 21 985 €; Daniel ZAHU-
MENICKÝ, Revištné: 25 €; Nadácia TATRABANKY, 
Bratislava: 30 000 €; SSE, a. s.: 4 750 €; Poľovnícka 
organizácia, LÚČKY: 500 €; Conferenza Episcopale 
ITALIANA: 300 000 €; The United States Conference 
of Catholic Bishops, USA: 150 000 $; Erzbistum 
KÖLN (SRN): 20 000 €; Erzbistum KÖLN (Solidaris): 
50 000 €; GKC Arcieparchia PREŠOV: 6 302 €; GKC 
Eparchia KOŠICE: 1 146 €; GKC Eparchia BRATISLA-
VA: 765,80 €; RKC Arcibiskupstvo BRATISLAVA: 54 
916 €; RKC Arcibiskupstvo TRNAVA: 31 990,77 €; 
RKC Biskupstvo BANSKÁ BYSTRICA: 33 407,51 €; 
RKC Biskupstvo NITRA: 53 100 €; RKC Biskupstvo 
ŽILINA: 40 555,90 €; RKC Arcibiskupstvo KOŠICE: 
118 294,64 €; RKC Biskupstvo ROŽŇAVA: 7 459 €; 
RKC Biskupstvo SPIŠSKÉ PODHRADIE: 67 651 €.

2011: I. PLECHLO, Nová Dubnica: 50 €; Mgr. Janka 
HUMAJOVÁ: 15 €; Peter HREBÍK, Stará Ľubovňa: 
150 €; Vlasta PRAMUKOVÁ: 10 €; Andrej LIBIČ: 50 €; 
Boris BARTHO: 12 €; Gabriela VARGOVÁ, Bratislava: 
50 €; Martin GONDEK, Stropkov: 5 €; Jozef ŠVEC, 
Zlaté Moravce: 15 €; Bohuznámy: 100 €; Ing. Viktor 
MARKO: 10 €; Bohuznámy: 33 €; Bohuznámy: 25 €; 
Milan SCHMIDT: 30 €; GENERALÁT SESTIER SV. 
VINCENTA (Satmárky) Ružomberok: 1 000 €; prof. 
Jozef TARÁBEK: 100 €; Janka HUMAJOVÁ: 15 €; 
Ladislav CHROMÍK: 100 €; Mária KOVÁČIKOVÁ, Chy-

norany: 50 €; Ing. Ján GUNČAGA, Dunajská Streda: 
50 €; Františkáni, HLOHOVEC: 308 €; Františkáni, 
TRNAVA: 610 €; Františkáni, NOVÉ ZÁMKY: 100 €; 
GKC Arcieparchia PREŠOV: 5 890 €; GKC Eparchia 
KOŠICE: 1 720 €; GKC Eparchia BRATISLAVA: 829 €; 
RKC Arcibiskupstvo BRATISLAVA: 52 362 €; RKC 
Arcibiskupstvo TRNAVA: 27 539 €; RKC Biskupstvo 
BANSKÁ BYSTRICA: 26 235 €; RKC Biskupstvo 
NITRA: 33 450 €; RKC Biskupstvo ŽILINA: 38 859 €; 
RKC Arcibiskupstvo KOŠICE: 50 942 €; RKC Biskup-
stvo ROŽŇAVA: 9 090 €; RKC Biskupstvo SPIŠSKÉ 
PODHRADIE: 60 791 €; RKC filiálka BUKOVEC: 74 €; 
Marko SEMEŠ, Bratislava: 1 000 €; Bohuznámy: 
10 €; RKC farnosť DLHÁ NAD ORAVOU: 200 €; RKC 
farnosť PLAVEČ: 200 €; Peter KVASŇÁK: 200 €; 
Mons. Josef HUBER: 9 985 €; RKC farnosť PODBIEĽ: 
290 €; Conferenza Episcopale ITALIANA: 650 000 €; 
KIRCHE IN NOT: 100 000 €; Erzbistum KÖLN (SRN): 
50 000 €; PETIT PRESS: 5 000 €.

2012: Mons. Josef HUBER: 9 985 €; prof. Peter VO-
LEK: 100 €; Marián SLOVÁK: 50 €; p. KRÁLIK, USA: 
1000 $ = 701,66 €; Jezuiti, TRNAVA: 834,37 €; Jozef 
GURNÍK: 50 €; RKC Biskupstvo NITRA: 4 500 €; 
RKC farnosť BA – DLHÉ DIELY: 560 €; RKC farnosť 
MÁLINEC: 139 €; RKF farnosť TRENČIANSKA 
TURNÁ: 180 €; RKC farnosť TRENČIANSKE MITICE: 
200 €; Mária TOMKULIAKOVÁ, Krivá: 20 €; RKC 
farnosť MAŇA: 400 €; RKC farnosť BOJNÁ: 340 €; 
RKC farnosť TRÁVNICA: 126 €; Vlasta KOSPEROVÁ, 
Rajec: 20 €.

Aktualizované k 10. 2. 2012.

Ak vás zaujal projekt Univerzitnej knižnice KU, 
môžete podporiť jeho realizáciu finančným da-
rom na číslo účtu: 7 000 347 735 / 8180

námestia prídeme na Ulicu Imricha Vaška 
(1936 – 2010), prvého dekana Filozofickej 
fakulty KU, Európana a muža viery, ktorý 
poslanie našej katolíckej univerzity spre-
vádza z Otcovho domu. Na tejto ulici bude 
k dispozícii Konferenčná miestnosť 3.03 
(28 miest), Školiaca miestnosť 3.05 (43 
miest) a 18 miest v spoločenských kreslách.

V novej knižnici nájdeme aj druhé Rus-
kovo umelecké dielo s názvom Otče náš  
(5x12m) – plotrovaný text osadený na 
farebných plexisklách, ktoré bude umiest-
nené oproti vstupu do budovy na prvých 
troch podlažiach. Pre úplnosť dodajme, 
že štúdiu a následne projekt interiéru UK 
KU spracoval Ing. arch. Stanislav Šutvaj. 
Podrobné informácie o projekte i postupe 
výstavby nájdete na webe kniznica.ku.sk. 

tadeusz Zasępa

2008
Na Katolíckej univerzite poskytovalo 
knižničné služby sedem čiastkových knižníc 
patriacich pod jednotlivé fakulty KU, ktoré 
spracovávali dokumenty v dvoch knižnično-
informačných systémoch (KIS): KIS Virtua v 
Ružomberku a KIS Paris v Košiciach a v Spiš-
skej Kapitule. Niektoré čiastkové knižnice 
zápasili s nedostatkom priestorov pre čitate-
ľov. Tento nedostatok sa odrážal v rozsahu a 
kvalite poskytovaných služieb. Na evidenciu 
publikačnej činnosti svojich pracovníkov 
sa začal používať knižnično-informačný 
systém Dawinci (formát UNIMARC).
2009
Došlo k zlúčeniu čiastkových knižníc a 
vzniká jednotná Univerzitná knižnica KU 
s  pracoviskami v Ružomberku, v Košiciach 
v Spišskom Podhradí. Táto štrukturálna 
zmena priniesla prvé ovocie v  akvizícii, 
katalogizácii, evidencii publikačnej činnosti, 
v zefektívnení a skvalitnení ďalších služieb 
poskytovaných knižnicou. Došlo k zlúčeniu 
knižničných fondov a vytvoreniu jednotné-

ho klasifikačného systému. UK KU otvorila 
novú etapu práce s elektronickými infor-
mačnými zdrojmi zásluhou projektu Národ-
ný informačný systém podpory výskumu a 
vývoja na Slovensku – prístup k elektronic-
kým informačným zdrojom (NISPEZ).
2010
Rok 2010 bol obdobím rozvoja a skvalit-
ňovania služieb na všetkých pracoviskách 
UK KU. Vďaka projektu Rozvoj vzdelávania 
na KU pomocou zlepšenia IKT, labora-
tórnej a ubytovacej infraštruktúry (ITMS 
26250120024) sa zakúpilo IKT vybave-
nie, ktoré nielen zlepšilo zabezpečenie a 
ochranu knižničného fondu, ale zavedením 
technológie rádiofrekvenčnej identifikácie 
(RFID) sa umožnil rýchly a efektívny spôsob 
vyhľadávania, správy a revízie knižnič-
ných jednotiek. Pre všetky pracoviská UK 
KU sa zakúpili bezpečnostné brány 3M, 4 
biblioboxy, 5 selfcheckov spolu s  ďalšími 
komponentmi pre implementáciu RFID 
technológie a dva robotizované skenery. Vý-
razne sa zvýšil aj počet nových počítačov pre 

používateľov. K úspechom patril aj prechod 
pracoviska v Košiciach z KIS Paris na KIS 
Virtua a sprístupnenie katalógu on-line.
2011
UK KU má vďaka svojmu vybaveniu a 
službám ambíciu, ale aj potenciál, stať sa 
modernou akademickou knižnicou spĺňa-
júcou kritériá kladené dnešnými potrebami 
akademickej obce univerzít. Od januára 
do júna 2011 boli, za plnej prevádzky, do 
58 226 kníh inštalované RFID (radio-frek-
venčné identifikátory) čipy, ktoré slúžia na 
identifikáciu, revíziu a zabránenie krádeží. 
1. júna 2011 sa začala výstavba novej bu-
dovy knižnice. Počas letných mesiacov pre-
behla revízia knižničného fondu pomocou 
digitálneho knižničného asistenta. 24. ok-
tóbra 2011 boli spustené samoobslužné 
zariadenia na vypožičanie kníh, ktoré  má 
na Slovensku okrem UK KU iba jedna ďalšia 
knižnica. UK KU aj na pracovisku v Spišskej 
Kapitule prešla z KIS Paris na KIS Virtua a 
bol sprístupnený katalóg on-line.

Soňa Hlinková, riaditeľka UK KU

Univerzitná knižnica 2008 – 2011

Pohľad na knižnicu zo severnej strany.

Predbežný harmonogram sťahovania a zariaďovania Univerzitnej knižnice
1. dovoz a inštalácia interiéru (nábytok, regály) do novostavby UK KU 2. – 30.  septembra 2012

2. prevoz a uskladnenie kníh zo skladu, študovne a PC zo starej UK KU do novostavby UK KU 10. – 11. septembra 2012

3. inštalácia informačného a orientačného sytému 1. – 31. októbra 2012

4. inštalácia umeleckého diela 1. – 15. októbra 2012

5. UK KU  Z A t V O R e N á!! ("stará" knižnica nebude vôbec v prevádzke) 15. októbra – 12. decembra 2012

6. zbalenie všetkých ostatných kníh v starej UK KU 15. – 31. októbra 2012

7. prevoz a uskladnenie v novostavbe UK KU 5. – 6. novembra 2012

8. umiestnenie kníh v novostavbe UK KU 7. – 30. novembra 2012

9. slávnostné otvorenie novej UK KU 12. decembra 2012



8 KURIÉR • 1 • 2012 KURIÉR • 1 • 2012 9

?Akú úlohu má Katolícka univerzi-
ta na Slovensku podľa jej rektora? 

Líši sa jej poslanie v porovnaní s inými 
univerzitami a vysokými školami? 
Hovoríme, že formujeme myseľ a srdce. To 
je naše najhlavnejšie poslanie. Podobne ako 
iné univerzity, aj my sa snažíme o čestnosť 
vo vede: hľadať pravdu a spoločne ju ďalej 
odovzdávať. Zdá sa, že v rámci našich 
skromných možností vypĺňame medzeru, 
ktorá vznikla po období minulého režimu. 
Vytvárame ochranný priestor, kde sa veda 
môže slobodne rozvíjať a študenti môžu zís-
kavať osobnú zrelosť práve vďaka možnosti 
hľadať pravdu v slobode a láske. Univerzita 
sa ideovo spája s kresťanstvom, s jeho vyše 
dvetisícročnou tradíciou, jeho personalis-
tickými hodnotami, ktoré predsa patria k 
základom slovenskej kultúry. V našej krajine 
je potrebná univerzita, ktorá by skúmala 
človeka tak všestranne ako naša univerzita 

v jeho živote ako ľudskej osoby. Ukazuje 
sa, že jestvovanie univerzity s takýmto 
výskumným programom a takýmto ideovým 
profilom má spoločensko-kultúrny význam, 
a to najmä po rokoch komunistickej totality, 
ktorá sa snažila aj v oblasti vedy zotročiť 
národ, odtrhnúť jeho históriu a kultúru 
od tradície a jej spojenia s kresťanstvom.

?V misii a vízii Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku sa okrem iného 

uvádza, že v záujme hľadania pravdy sa 
univerzita zaväzuje podporovať pozna-
nie prostredníctvom svojho výskumu a 
publikácií. Pri nástupe do funkcie rektora 
ste prezentovali svoj zámer podporo-
vať takú vedeckú činnosť vysokoškol-
ských učiteľov, ktorá je očakávaná a 
vysoko hodnotená agentúrou ARRA, 
pravidlami komplexnej akreditácie 
a ktorá bola odporúčaná aj hodnoti-

VŠETci SME
VySLANcAMi UNiVErZiTy
Hodnotiaci rozhovor s rektorom KU 
prof. Tadeuszom Zasępom, PhD.
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teľmi v rámci zahraničnej evalvácie. 
Poradilo sa vám tento cieľ naplniť? 
Realizovali sme viacero opatrení, ktoré 
prispeli k podpore vedy a výskumu na 
univerzite. Napríklad bol zavedený inštitút 
Listov vedeckého záujmu, ktoré môžu 
individuálne napomôcť k sebareflexii a 
motivácii vedeckých pracovníkov a ich nad-
riadeným môžu poslúžiť ako podklad pre 
odmeňovanie. Uvedomujeme si, samozrej-
me, že najaktívnejších vedcov je potrebné 
motivovať morálne aj finančne. Slúži k tomu 
aj Cena rektora KU za vedeckú činnosť, 
ktorú sme zaviedli s cieľom oceňovať vedec-
ké výkony vysokoškolských učiteľov KU. 

?Výskum a vývoj sú nepochybne 
najdôležitejšími aktivitami uni-

verzít. Vysokoškolskí pedagógovia 
sú však mnohokrát zaťažení pedago-
gickou prácou a veľa času na vedu, 
výskum a publikovanie neostáva...
Aj preto sme uvažovali nad štatútom 
výskumných profesorov, ktorí sa venujú 
len vedeckým projektom bez pedagogickej 
činnosti. Rovnako tak sa mnohí profesori a 
docenti môžu cítiť vyhorení, majú potrebu 
venovať sa viacej svojmu výskumu, na ktorý 
popri dennodennej činnosti neostáva čas, 
možno chcú na dlhšie obdobie vycestovať 
na výskumný a študijný pobyt... Takéto 
situácie rieši tzv. sabatický rok, ktorý 
spolu so štatútom výskumných profeso-
rov je možné podľa uváženia využiť.      

?Prakticky nepretržite od júla 2008, 
kedy ste sa ujali funkcie rektora, 

ste riešili jednu veľkú úlohu, ktorou 
bolo potvrdenie statusu univerzitnej 
vysokej školy. Napokon, pred rokom 
Akreditačná komisia SR uznala uni-
verzitný status, čo následne potvrdil aj 
minister školstva. Aké ste mali pocity?
Veľmi sme sa na univerzite tešili. Uvedomil 
som si, aké množstvo práce je za nami, 
čo ma napĺňalo radosťou. Naša práca a 
vzájomná spolupráca boli odmenené. 
Zároveň sa mi potvrdilo, že v spolupráci, v 
dialógu sa rodia riešenia, že spolu doká-
žeme viac. Uvedomujeme si, že stanovené 

kritériá sme splnili, no nechceme „zaspať 
na vavrínoch“. Tešiť sa z úspechov treba, 
ale musíme hľadieť dopredu a veno-
vať sa ďalšiemu zvyšovaniu kvality.  

?Čo všetko sa muselo na univerzite 
zmeniť, aby mohla naďalej existo-

vať ako univerzitná vysoká škola?   
Komplexná akreditácia vysokej školy sa líši 
od priebežných akreditácií jednotlivých 
študijných programov. Jej zmyslom bolo 
posúdiť kvalitu vysokých škôl v 24 oblas-
tiach výskumu a plnenie ďalších kritérií tak, 
ako to určujú pravidlá akreditačnej komisie. 
Okrem výskumu vysokej školy komisia 
hodnotí  výsledky univerzity pri uskutočňo-
vaní študijných programov tretieho stupňa, 
podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní 
študijných programov prvého a druhého 
stupňa a ich personálne zabezpečenie. Ka-
tolícka univerzita vypracovala akreditačný 
spis formou sebahodnotenia a predložila ho 
na posúdenie 31. augusta 2008. Hodnotené 
boli výkony univerzity v šiestich rokoch pred 
rokom, v ktorom sa komplexná akreditácia 
začala. V našom prípade bola posudzo-
vaná činnosť za roky 2002 – 2007. Keďže 
KU vznikla v roku 2000, išlo o posúdenie 
prvých rokov jej činnosti.  Oblasti výskumu 
boli posudzované podľa fakúlt, priemer 
výsledkov fakúlt bol hodnotením celej uni-
verzity. Od 1. júla 2008 sme prijali opatrenia 
na to, aby činnosť univerzity smerovala k pl-
neniu kritérií univerzitných vysokých škôl. V 
spolupráci s fakultami sme napríklad upra-
vili počty prijímaných študentov a zvýšili 
počty vysokoškolských pedagógov s PhD., 
motivovali pedagógov k zvyšovaniu kvalifi-
kácie, sledovali, podporovali a koordinovali 
vedeckú činnosť a vychovávali mladších 
vedeckých pracovníkov. Myšlienku zotrvať 
v kategórii univerzitných vysokých škôl a 
urobiť všetky nevyhnutné aktivity na to, aby 
sa to stalo, prijalo tak vedenie univerzity, 
vedenia fakúlt, ako aj Akademický senát 
KU a všetci pedagógovia, zamestnanci KU.       

?Aké je podľa vás meno Katolíckej 
univerzity na Slovensku? Zna-

mená dnes študovať na nej niečo 

iné, ako to bolo napríklad vtedy, keď 
univerzita začínala v roku 2000? 
Som presvedčený, že meno Katolíckej 
univerzity je každým rokom lepšie. Že ju 
pozitívne vnímajú mnohí ľudia na Sloven-
sku a v zahraničí, viem z osobných stretnutí, 
z listovej a e-mailovej korešpondencie, ale 
aj z pozvánok na spoluprácu na mnohých 
domácich a zahraničných projektoch. Iste, 
vždy budú ľudia, ktorí nebudú mať univer-
zitu v láske, ktorí ju budú osočovať a šíriť o 
nej nepravdy. Niekoľkokrát som sa stretol 
s tým, že negatívny názor na univerzitu 
pramenil z nánosov predsudkov a nepo-
chopenia, veľakrát absentovala osobná 

skúsenosť. Preto pozývam všetkých, ktorí 
tento rozhovor čítajú, na osobnú návštevu 
univerzity. Uvedomujem si, že univerzita 
má stále čo zlepšovať, že predstavy o jej 
fungovaní sa môžu líšiť, preto stále pripomí-
nam svojim kolegom, pedagógom, zamest-
nancom a najmä študentom, že sme jedna 
rodina. Všetci sme vyslancami univerzity v 
spoločnosti a ľudia vôkol nás, naši najbližší 
a verejnosť bude univerzitu vždy vnímať aj 
cez nás, cez to, ako žijeme, ako sa správa-
me, ako pracujeme. Bolo a je mojím cieľom 
napomôcť jednote učiteľov, zamestnancov a 
študentov, vytvárať prostredie a atmosféru, 
aby boli hrdí na to, že na Katolíckej univer-
zite pracujú a študujú. Usiloval som sa, aby 
moje dvere na rektoráte boli vždy otvorené 
pre tých, ktorým záleží na univerzite. 

?Viete, ako vnímajú svo-
ju alma mater študenti? 

Keď sa s nimi stretávam, vždy sa pýtam, 
ako sa majú, z čoho sa tešia a čo ich trápi. 
Ďalším ukazovateľom sú prieskumy, ktoré 
realizujeme buď my na univerzite alebo 
nezávislé agentúry. Z výsledkov anonym-

V spolupráci 
a v dialógu sa 
rodia riešenia.“
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Nová budova Fakulty zdravotníctva KU. Otvorenie Parku Jána Pavla II. Univerzitné tV štúdio. 
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webkameru na stránke www.kniznica.
ku.sk, kde sú zároveň všetky informácie 
týkajúce sa výstavby, nechýba ani fotoga-
léria, zoznam darcov a podobne. Veríme, 
že s Božou pomocou otvoríme brány novej 
Univerzitnej knižnice KU 12. 12. 2012.  

?Výstavba knižnice sa nezaobíde 
bez finančnej pomoci darcov a 

sponzorov. Z čoho stavbu financuje-
te? Podnikli ste iné fundraisingové 
aktivity, aby univerzita mala financie 
aj inak ako zo štátneho rozpočtu?
Máte pravdu, výstavba knižnice nás bude 
stáť 8,3 milióna eur a financovať ju bude-
me z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych 
fondov EÚ a z milodarov donorov. Zoznam 
darcov, ktorí prispeli na výstavbu knižnice 
pravidelne aktualizujeme na stránke www.
kniznica.ku.sk, doteraz sa nám vďaka ich 
štedrosti podarilo zhromaždiť 2,2 mil. eur. 
Rozvoj univerzity môžeme sledovať aj v 
objeme stavebných prác. Kým v rokoch 
2002-2004 bola výška výdavkov na ne 2,4 
mil. eur, 5 mil. eur rokoch 2005-2008, v ro-
koch 2008-2012 dosiahnu výšku 20 mil. eur.      

?Dnes knižnica univerzity funguje 
v doslova provizórnych priesto-

roch. Napriek tomu, špeciálne bibli-
oboxy na vracanie kníh ste zaviedli 
medzi prvými na Slovensku, študen-
tom ponúkate možnosť požičiavať 
si knihy pri automatizovanom elek-
tronickom výpožičnom pulte... 
Posledné štyri roky boli pre nás obdobím 
rozvoja a skvalitňovania služieb na všetkých 
pracoviskách knižnice. Vďaka projektu Roz-
voj vzdelávania na KU pomocou zlepšenia 
IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruk-
túry sa zakúpilo technické vybavenie, ktoré 
nielen zlepšilo zabezpečenie a ochranu kniž-
ničného fondu, ale zavedením technológie 
rádiofrekvenčnej identifikácie sa umožnil 
rýchly a efektívny spôsob vyhľadávania, 
správy a revízie knižničných jednotiek. 
Naša knižnica má vďaka svojmu vybave-
niu a službám ambíciu, ale aj potenciál 
stať sa modernou akademickou knižnicou 
spĺňajúcou kritériá kladené dnešnými 
potrebami akademickej obce univerzít.
 

?Na začiatku funkčného obdobia 
ste ohlásili aj zámer otvoriť nové 

fakulty – právnickú a ekonomic-
kú. Pokročili ste v tomto pláne?  
Nepodarilo sa nám ho celkom uskutočniť 
najmä preto, že väčšiu časť funkčného ob-
dobia sme pracovali na statuse univerzitnej 
vysokej školy, ktorý minister školstva po-
tvrdil po odporúčaní Akreditačnej komisie 
až 18. apríla 2011. Dovtedy nemalo zmysel 
zaoberať sa vznikom nových fakúlt, no kon-
com roka 2011 sme požiadali o akreditáciu 

študijných programov právo a kanonické 
právo. Akreditačné konanie ešte nie je 
ukončené, ale veríme, že bude úspešné. 

?Katolícka univerzita patrí do celo-
svetovej rodiny katolíckych univer-

zít, čo jej otvára dvere k možnostiam 
zahraničnej spolupráce s univerzitami 
rovnakého zamerania. Aká je situácia v 
oblasti zahraničných vzťahov a mobilít?  
Katolícka univerzita je v očiach zahranič-
ných partnerov dôveryhodnou inštitúciou, 
ktorú stále viac vyhľadávajú na spoluprácu. 
Ako členovia sme účastní na výročných 
stretnutiach európskej (FUCE) a svetovej 
federácie katolíckych univerzít (IFCU). V 
apríli 2010 sme v Ružomberku organizovali 
konferenciu ACISE (Association of Catholic 
Institutes of Education – ACISE, sektorová 
organizácia Svetovej federácie katolíckych 
univerzít – IFCU, pozn. aut.) na tému 
Sciences of Education Servingthe Quality 
of Human Life (Vedy o vzdelávaní v službe 
kvality života). Okrem toho sme usporadú-
vali viaceré medzinárodné konferencie za 
účasti vedcov z IFCE, takou bola napríklad 
medzinárodná konferencia Rodina a médiá 
a pod. Zintenzívnila sa tiež spolupráca pre-
dovšetkým s pápežskými univerzitami v Ta-
liansku, Poľsku, či univerzitou Notre Dame 
v USA. Univerzita je aktívna aj v oblasti 
nadväzovania spolupráce s partnerskými 

univerzitami. Od júla 2008 dodnes sme uza-
tvorili 38 nových zmlúv s významnými za-
hraničnými univerzitami v Severnom Írsku, 
Dánsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku, 
Španielsku, Lotyšsku a s viacerými univer-
zitami vo Francúzsku, Nemecku, Turecku, 
Maďarsku, Poľsku a Česku. Zvýšil sa tiež 
počet študentov a učiteľov vyslaných na mo-
bility, predovšetkým v programe Erasmus. 
Kým v roku 2008 odišlo na študentskú 
mobilitu 26 študentov, v akademickom roku 
2010/2011 ju absolvovalo 90 študentov. V 
roku 2008 vycestovalo na zahraničný pobyt 
21 vysokoškolských učiteľov, minulý rok 
ich počet stúpol až na 92. Významný nárast 
sledujeme aj v počte prijatých zahraničných 
študentov. Kým v roku 2008 študovalo v 
Ružomberku 41 poslucháčov z cudziny, v 
minulom akademickom roku sme ich prijali 
64. Stúpol tiež počet hosťujúcich pedagógov 
zo zahraničia, v roku 2008 ich na Katolíckej 
univerzite prednášalo 21, vlani už 73. 

?Z vynikajúcich študentov sa ne-
skôr môžu stať vynikajúci peda-

gógovia a vedci. Aké podmienky na 
osobný rozvoj majú vaši poslucháči? 
Myslíte aj na voľnočasové aktivity? 
Všemožne sa usilujeme podporovať aktív-
nych študentov. Stanovili sme jasné pravidlá 
pre odmeňovanie vynikajúcich študentov 
napríklad formou motivačných štipendií. 
Poslucháči sa združujú v rôznych študent-
ských spolkoch, na univerzite fungujú uni-
verzitné zbory Jubilus, Benedictus a Schola 
Cantorum, funguje tu Divadlo poézie Ani-
ma, študentské Pulz Rádio a časopis Zumag, 
ktoré získali niekoľko ocenení, z iniciatívy 
študentov politológie máme napríklad aj 
debatný klub. Z univerzity vysiela reláciu 
Rádio Lumen, vlastnú reláciu pripravujú 
v spolupráci s Televíziou Lux naši študenti 
žurnalistiky, ktorí pracujú v novom, 

Pri rozhovore so študentkami univerzity. 

Mať kvalitnú 
knižnicu nie je 
žiadny luxus, ale 
nevyhnutnosť.“
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ného dotazníka medzi študentami univer-
zity, ktorý sme realizovali na vzorke 3 340 
respondentov do konca septembra 2011, 
napríklad vyplýva, že študenti vnímajú svoje 
štúdium na univerzite pozitívne.  Myslia 
si, že vďaka titulu ľahšie dosiahnu svoj 
profesijný cieľ. Vzdelávanie na Katolíckej 
univerzite odporúčajú aj iným, najčastejšie 
sa o ňom dozvedajú zo svojho blízkeho oko-
lia, od známych, súčasných alebo bývalých 
študentov univerzity a taktiež z oficiálnej 
internetovej stránky. Väčšina poslucháčov 
bakalárskych a magisterských študijných 
programov uvažuje aj o ďalšom pokračova-
ní v štúdiu. Absolventi vnímajú Katolícku 
univerzitu skôr pozitívne (42 %). Kvôli 
lepším pracovným možnostiam študuje na 
univerzite takmer 56 % študentov, pričom 
až 77 % z opýtaných má profesijný cieľ a jas-
nú predstavu, čo chce po absolvovaní svojho 
študijného programu robiť. Podľa staršieho 
prieskumu, ktorý zverejnil Ústav informácií 
a prognóz školstva a realizoval v priebehu 
roka 2008, spokojnosť s výberom študijného 
odboru na Katolíckej univerzite vyjadrilo 
83,8 % jej absolventov, nespokojných bolo 
16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). V 
indexe spokojnosti dosahuje univerzita hod-
notenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia 
pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov 
na prednášky a semináre a dodržiavanie 
konzultačných hodín, vyššia miera spokoj-
nosti je medzi absolventmi aj s informačnou 
hodnotou prednášok a seminárov. Uvádza 
sa to v prieskume hodnotenia kvality sloven-
ských vysokých škôl absolventmi a pedagóg-
mi, ktorý realizovala a zverejnila Akade-
mická ratingová a rankingová agentúra a 
agentúra GfK v októbri a novembri 2009. 

?Ako hodnotia univerzitu učitelia?
To je skôr otázka na každého z nich. 

Keď sme sa v anonymnom dotazníku pýtali 
študentov, kto tvorí „značku“ Katolíckej 
univerzity, 21 % z nich odpovedalo, že 
učitelia a 20 %, že študenti. Miera šírenia 
dobrého mena sa teda spravodlivo rozdeľuje 
medzi pedagógov i poslucháčov, čo je dobré. 
V prieskume hodnotenia kvality slovenských 
vysokých škôl absolventmi a pedagógmi, 
ktorý uskutočnila a zverejnila ARRA spolu 
s  agentúrou GfK v roku 2009, dosiahla uni-
verzita v hodnotení vlastnými pedagógmi   
priemer 54,0, čo je nadpriemer. Najspokoj-
nejší boli pedagógovia s pracovnou atmosfé-
rou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) 
a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).

?Ako vidia Katolícku univerzi-
tu nezávislí hodnotitelia? 

Jasným dôkazom toho, že sa univerzita 
rozvíja správnym smerom, je potvrdenie 
statusu univerzitnej vysokej školy, ktorý 
vytvára podmienky pre ďalšiu kvalitnú 

vedeckú a vzdelávaciu činnosť. Radosťou 
nás tiež napĺňajú hodnotenia Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentúry, ktorá 
zaznamenala medziročný rast kvality na 
univerzite. Už v roku 2009 nás označili za 
skokanov roka, o rok neskôr zasa agentúra 
konštatovala, že sme  viac ako štvornásob-
ne prekonali celoslovenský priemer rastu 
indikátorov kvality slovenských univerzít. 
Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indi-
kátorov kvality v medziročnom porovnaní 
nedosiahla žiadna z hodnotených sloven-
ských vysokých škôl. V poslednom hodno-
tení ARRA vyzdvihla rast Pedagogickej a 
Teologickej fakulty KU. V prípade Teologic-
kej fakulty napríklad pozitívne hodnotila 
42%-ný podiel na publikačnej produkcii 
skupiny evidovanej v CREPČ za posledné 
tri roky. „Navyše je táto fakulta zodpoved-
ná až za takmer 75% citácií celej skupiny. 
Znamená to, že minimálne pri tejto fakulte 
nemožno hovoriť o „doktorandskom para-
doxe“, ktorý je častým javom na viacerých 
veľkých fakultách,“ píše sa v správe ARRA.  

?Vo svojom liste, ktorý mali katolícki 
veriaci možnosť vypočuť si 29. januá-

ra 2012 na Nedeľu Katolíckej univerzity 
v kostoloch, ste spomínali prorocké 
úlohy univerzity v spoločnosti. Aké je 
teda postavenie univerzity vo vzťahu 
ku Katolíckej cirkvi či k zriaďovateľo-
vi Konferencii biskupov Slovenska?    
Záleží nám na tom, aby bola Katolícka 
univerzita vnímaná biskupmi, kňazmi i ve-
riacimi ako potrebná a prospešná inštitúcia. 
Teším sa z každého záujmu otcov biskupov 
o univerzitu. Pravidelne ich navštevujem 
a informujem o našej činnosti. Ovocím 
vzájomnej spolupráce, prejavom dôvery a 
veľkorysosti bolo zavedenie Nedele Katolíc-
kej univerzity. Biskupi v pastierskom liste z 
roku 2010 vyjadrili nádej, aby sa v tento deň 
veriaci na Slovensku modlili za svoju jedinú 
Katolícku univerzitu. Vo farnostiach sa v 
deň venovaný univerzite môže čítať list rek-
tora, môžu sa organizovať Kluby priateľov 
KU... V roku 2012 sa zároveň uskutočnila 
už tretia zbierka na podporu Katolíckej 
univerzity, ktorej výťažok opäť využijeme 
na výstavbu novej univerzitnej knižnice.     

?Spomenuli ste knižnicu. Je to 
azda najznámejší a najambicióz-

nejší projekt Katolíckej univerzity. 
V akom je stave? Kedy pripravu-
jete otvorenie novej knižnice? 
Začnem najprv tým, že rozvoj univerzity 
a fakúlt nie je možný bez kvalitnej kniž-
nice. Viackrát som verejne vyhlásil, že 
práve ona má byť srdcom univerzity, ktoré 
vyživuje jej vedeckú, výskumnú a peda-
gogickú činnosť. Napokon, ako povedal 
veľký priateľ univerzity a náš podporovateľ, 
doctor honoris causa Katolíckej univerzity 
Joachim kardinál Meisner, mať kvalitnú 
knižnicu nie je žiadny luxus, ale nevyhnut-
nosť. Aktuálny stav výstavby knižnice môže 
ktokoľvek sledovať hoci aj naživo cez on-line 

Ľudia vôkol nás, 
naši najbližší a 
verejnosť bude 
univerzitu vždy 
vnímať cez nás, 
cez to, ako žijeme, 
ako sa správame, 
ako pracujeme.“

So zahraničnými hosťami. 
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špeciálnom televíznom štúdiu. Viaceré voľ-
nočasové spoločenské, kultúrne a športové 
aktivity organizuje Univerzitné pastoračné 
centrum Jána Vojtaššáka, ktorému priaznivé 
podmienky na rozvoj zabezpečuje aj dohoda 
o spolupráci s univerzitou. Centrum sa záro-
veň venuje aj duchovnej formácii a zabez-
pečuje sústredenia zo spirituality. Dbáme 
o to, aby poslucháči študovali a bývali v 
čistých, moderných priestoroch, kde majú 
k dispozícii, čo potrebujú. Za posledné štyri 
roky boli vytvorené podmienky pre vznik 
33 nových študijných programov. V oblasti 
informačných technológií bolo napríklad 
uskutočnené komplexné bezdrôtové pokry-
tie – wifi v budovách univerzity, bezdrôtové 
pripojenie zamestnancov pre prácu z domu, 
virtualizácia desktopov, študentské kiosky, 
virtualizácia serverov, komplexne sme pre-
pracovali akademický informačný systém 
Abakus, centralizovali sme vydávanie a 
správu študentských a zamestnaneckých 
preukazov. Veľa práce sme uskutočnili aj na 
zjednotení a správe internetových stránok 
univerzity, fakúlt a našich súčastí. V roku 
2010 sme otvorili zrekonštruovaný študent-
ský domov Ruža. Prebieha výmena okien v 
študentskom domove na Hrabovskej ceste a 
realizácia novej fasády. Je spracovaná štúdia 
rozvoja kempusu Katolíckej univerzity, aj 
detailné plány výstavby nových študent-
ských domovov na Žilinskej ceste. Realizácia 
však bude možná po ukončení výstavby 
novej knižnice. Z aktuálnych noviniek ešte 
spomeniem Poradenské centrum, ktoré 
univerzita otvorila v októbri 2011. Ponú-
ka kariérové poradenstvo, psychologické 
poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva 
sociálne i právne poradenstvo a zároveň 
pomáha zdravotne znevýhodneným štu-
dentom a študentkám – matkám s deťmi. 
Súčasťou služieb je aj SOS linka a dištančné 
poradenstvo prostredníctvom e-mailu. 

?Pred tým, ako ste nastúpili do 
funkcie rektora Katolíckej uni-

verzity v Ružomberku, pôsobili ste 
ako rektor súkromnej vysokej ško-
ly v Lubline, ktorú ste aj založili. 
Áno je to tak, bol to krásny príbeh Lublin-

skej vysokej školy kráľa Vladislava Jagel-
lonského. Po zvolení za rektora Katolíckej 
univerzity v Ružomberku som utlmil a 
neskôr pozastavil činnosť tejto vysokej školy. 
Po zdĺhavom procese bolo toto rozhodnutie 
zavŕšené odovzdaním zriaďovateľských 
kompetencií (práv a záväzkov) na nového 
zriaďovateľa a potvrdené Ministerstvom 
vedy a vysokého školstva Poľskej republiky.

?Viedli ste vysokú školu, univerzitu, 
založili ste rádio a noviny, pôsobili 

ste ako žurnalista a pedagóg, ste auto-
rom mnohých kníh z oblasti mediálnej 
komunikácie. Vašu prácu ocenili aj 
mnohé inštitúcie a nedávno vás zvolili 
za člena prestížnej Európskej akadémie 
vied a umení. Máte ešte nejaký profesij-
ný cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť?   
Funkcie, tituly a ocenenia sú dnes tu a zajtra 
nemusia byť. Ich najhlavnejšou podstatou 
by mala byť služba iným. Preto hovorím, 
že nešéfujem univerzite, ale slúžim ľuďom 
v nej. Každú svoju úlohu takto vnímam a 
keď príde ocenenie za službu, samozrejme, 
teší ma. Najmä ak prichádza od ľudí, ktorí 
ju vnímajú ako potrebnú. Vždy však bude v 
mojom zornom uhle človek, jeho radosti a 
starosti. Usilujem sa riadiť jedným múdrym 
výrokom: „Múdrosť pred aktivitou, veľko-
dušnosť pred prospechárstvom, dôsledné 
načúvanie pred rozprávaním“. Predsa nie 
každý z nás musí byť umelcom, lekárom, in-
žinierom, nie každý musí byť napríklad pro-
fesorom alebo kňazom... Ale každý musí byť 
človekom! Na to by sme nemali zabúdať...   

?Váš život sa spája s dvoma mestami. 
Pochádzate z poľskej Čenstocho-

vej a väčšia časť vášho života je spätá 
s pôsobením na Katolíckej univerzite 
v Lubline. Čo pre vás znamenajú?
Katolícka univerzita v Lubline je osobitá svo-
jou atmosférou. Je pre mňa česť a veľký Boží 
dar, že sa mohol môj pracovný a súkromný 
život spájať práve s lublinskou Katolíckou 
univerzitou. V období komunistického 
režimu, a nielen v ňom, veľa znamenala pre 
mnohých Poliakov. Navyše, s láskou spo-
mínam aj na veľkých ľudí, osobnosti, ktoré 

som tam mal možnosť stretnúť a pracovať s 
nimi. Karol Wojtyla, neskorší Ján Pavol II., 
bol skvelý človek a môj pedagóg.  Mal vplyv 
na každého človeka individuálne. Keď som 
sa s ním stretol aj ako s biskupom, kardi-
nálom, potom i pápežom, každé stretnutie 
ma pozitívne ovplyvnilo. Vždy mal čas na 
ľudí vôkol seba. Na univerzite sa zhováral 
so študentami, pristavoval pri nich. A to sa, 
povedzme si úprimne, mnohokrát u profeso-
rov nevidí. Svojimi skutkami, konaním, odo-
vzdával príklad pre nás všetkých. Snažím sa 
ho nasledovať a odovzdávať ľuďom to, čo on 
odovzdával. On je však neopakovateľný – aj 
v živote, aj vo svätosti. Čenstochová do mňa 
zasiala lásku k Panne Márii. Spomeniem 
jeden príbeh. Mal som sedem rokov, možno 
osem. Každý deň som chodieval na Jasnú 
Goru, bolo to pár minút od domu. Mal som 
vždy veľmi rád, keď bol obraz  Panny Márie 
odkrytý. Zdalo sa, akoby sa na mňa pozerala 
z každého uhla. Ako dieťa som to, samozrej-
me, nechápal, nevedel som, že je to tak na-
maľované. Nikomu som sa nechcel zdôveriť, 
bál som sa, čo povedia. Mal som tetu Júliu, 
celý život strávila výchovou detí v škôlke. 
Nakoniec som sa osmelil a povedal som jej, 
že Panna Mária na mňa pozerá. „A ty si mys-
líš, že ona sa pozerá len na teba?“ spýtala sa 
ma a ja som súhlasil. Teta hovorí: „Nie, to 
nie je pravda. Ona na každého tak pozerá, 
lebo ona je taká dobrá.“  Verte mi, študoval 
som veľa mariologických diel, teológiu 
poznám. Ale slová mojej tety vo mne žijú 
dodnes. Panna Mária je taká dobrá pre 
všetkých! Chcel by som povedať všetkým, 
že majú veľkú oporu v Panne Márii. 

?Pomaly sa končí vaše funkčné 
obdobie rektora KU a v tomto roku 

sa uskutoční voľba na nové funkčné 
obdobie. Máte v úmysle sa opätovne 
uchádzať o pozíciu rektora KU?
Byť rektorom KU chápem ako služ-
bu univerzite, Cirkvi a Slovensku. Ak 
mi bude slúžiť zdravie a bude mi to 
umožnené, rád by som dokončil prá-
cu, ktorú som v prvom období začal.

 Michal lipiak, Jakub Krška

Otvorenie Poradenského centra KU. Ďakovná púť KU v Ríme.Budova šD Ruža po rekonštrukcii.
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Posledná januárová nedeľa – 29. januára 
2012 bola už tradične venovaná Katolíc-
kej univerzite v Ružomberku (KU). Počas 
nej sa môžu veriaci každoročne modliť 
za svoju jedinú katolícku univerzitu 
na Slovensku. Rozvoj univerzity mohli 
podporiť aj finančne, a to aj prostredníc-
tvom zbierky v diecézach, kde ju miestni 
biskupi vyhlásili. Jej výťažok bude slúžiť 
na podporu výstavby novej univerzitnej 
knižnice. Ľudia v kostoloch si vypočuli aj 
list rektora KU, v ktorom sa zameral na 
prorockú úlohu katolíckych univerzít v 
dnešnej spoločnosti.

"Možno povedať, že prorokmi našich čias 
vo svete sú aj katolícke univerzity, ktoré 
hľadajú pravdu a chcú sa s ňou deliť s 
ostatnými ľuďmi. Katolícke univerzity, 
vrátane našej, tiež pripomínajú súčasné-
mu svetu, čo je podstatou kresťanstva. 
Prostredníctvom ich činnosti, úzko spo-
jenej s pápežom a miestnymi biskupmi, 
Kristus sa stáva čoraz bližším. Podobne 
ako pred vekmi, keď mal ešte len prísť. On 
predsa neustále prichádza na svet, aj dnes, 
v období neistôt, predovšetkým ekonomic-
kého charakteru, akejsi neprehľadnosti, 
možného sociálneho kolapsu. Prorocké 
poslanie Katolíckej univerzity zohráva 

dôležitú úlohu v nastávajúcom období," 
píše v liste rektor.

Nedeľa KU sa podľa rozhodnutia Kon-
ferencie biskupov Slovenska koná vždy 
poslednú januárovú nedeľu vo všetkých 
farnostiach na Slovensku. Prvýkrát sa 
uskutočnila v roku 2010, kedy sa biskupi 
prihovorili veriacim pastierskym listom 
o KU. Odvtedy majú veriaci každoročne 

možnosť vypočuť si v kostoloch list rektora 
univerzity a zároveň finančne prispieť v 
zbierkach, ktoré sa konajú na podporu KU. 
Priatelia a priaznivci univerzity sa môžu 
stretávať vo farnostiach v Kluboch pria-
teľov KU. Napomáhajú združovaniu ľudí, 
ktorí cítia spoluzodpovednosť za existen-
ciu, fungovanie KU a ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom angažujú v podpore jej rozvoja.

(tA KU)

Slávili sme Nedeľu KU
zaznamenali sme
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Profesora Tadeusza Zasępu, PhD., rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU),  
zvolili za člena prestížnej Európskej aka-
démie vied a umení. Dekrét si prevezme 
3. marca 2012 na plenárnom rokovaní v 
sídle akadémie v Salzburgu. „Členstvo 
v akadémii vnímam predovšetkým ako 
ocenenie práce Katolíckej univerzity v 
Ružomberku a ako možnosť na jej zvidi-
teľnenie a ďalší kvalitatívny rast. Osobne 
ma ocenenie teší a zaväzuje ďalej pokra-
čovať v práci, venovať sa vede, výskumu 
a publikačnej činnosti,“ podotkol rektor 
prof. Tadeusz Zasępa.

Európska akadémia vied a umení vznikla 
v roku 1990 na podnet významného ra-
kúskeho kardiochirurga, profesora Felixa 

Ungera, profesora Nikolausa Lobkowicza 
a už zosnulého kardinála Franza Königa. 
Jej cieľom je vytvárať kontakty a prispie-
vať k pokroku vo vede a umeniach, o čo sa 
usiluje rozširovaním myšlienok tolerancie, 
humanizmu a európskej integrácie. Členo-
via akadémie pracujú v siedmich sekciách 
podľa ich vedeckého zamerania, napríklad 
v oblasti medicíny, humanitných, technic-
kých a environmentálych vied. Rektor KU 
prof. Tadeusz Zasępa bude členom VII. 
sekcie - svetové náboženstvá. Aktuálnym 
spoločenským a vedeckým otázkam sa 
akadémia venuje na interdisciplinárnych 
kongresoch a sympóziách.

(tA KU)

Profesora KU zvolili za 
člena Európskej akadémie

Členstvo 
v akadémii 
vnímam najmä 
ako ocenenie 
práce Katolíckej 
univerzity a ako 
možnosť na jej 
zviditeľnenie 
a ďalší rast.“

prof. tadeusz Zasępa
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Počet nových študijných programov podľa fakúlt 2008 – 2011
Akademický rok Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Fakulta zdravotníctva Teologická fakulta KU spolu

2008 / 2009 – 1 – – 1

2009 / 2010 – 7 2 5 14

2010 / 2011 1 5 2 4 12

2011 / 2012 – 3 2 1 6

Spolu 1 16 6 10 33

Nové študijné programy
V akademickom roku 2011/2012 Katolícka univerzita v Ružomber-
ku na svojich štyroch fakultách aktuálne vzdeláva 7 754 študen-
tov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 
doktorandov. Novinkou na Filozofickej fakulte KU je od nového 
akademického roka možnosť pre absolventov bakalárskeho štúdia 
psychológie získať magisterský titul počas dvojročného štúdia. 
Pedagogická fakulta KU vzdeláva v troch nových bakalárskych štu-
dijných programoch pedagogika, liečebná pedagogika a učiteľstvo 
talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii, na Fakulte zdravot-
níctva KU pribudli v bakalárskom štúdiu programy fyzioterapia 
a verejné zdravotníctvo, okrem nich fakulta prijímala prvých 
poslucháčov aj na doktorandské štúdium ošetrovateľstva. Dokto-
randský študijný program náuka o rodine je novinkou na Teologic-
kej fakulte KU. 

V aktuálnom prijímacom konaní sa môžu záujemcovia o štúdium 
prvýkrát uchádzať o prijatie na bakalársky študijný program 
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii, na dvojročný 
magisterský program sociálna práca vo verejnej správe a sociál-
ne služby na Pedagogickej fakulte KU, Fakulta zdravotníctva KU 
ponúka nový trojročný bakalársky program laboratórne vyšetrova-
cie metódy v zdravotníctve a Teologická fakulta KU doktorandský 
študijný program misijná a charitatívna činnosť. Číselný prehľad 
nových študijných programov podľa fakúlt od roku 2008 do roku 
2011 ponúka tabuľka nižšie.

(tA KU)

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
opäť otvorila svoje brány pre verejnosť v 
stredu 15. februára 2012. Deň otvorených 
dverí (DOD) privítal množstvo  záujemcov 
o štúdium, ich rodičov, vychovávateľov a 
výchovných poradcov. Cieľom bolo najmä 
poskytnúť im informácie o vysokoškol-
skom štúdiu, o ponúkaných študijných 
programoch, podmienkach na prijatie a 
možnostiach ďalšieho vzdelávania. 

Hostia sa zoznámili s pedagógmi, mohli 
si pozrieť priestory fakúlt, ich materiá-
lovo-technické vybavenie a študentské 
domovy, ktoré poskytujú ubytovanie. Deň 
otvorených dverí prebiehal na všetkých 

ružomberských fakultách univerzity. Na 
Teologickej fakulte KU v Košiciach a jej 
pracoviskách v Spišskej Kapitule a v Brati-
slave je naplánovaný na 15. 4. 2012.  

„Potešila ma otvorená komunikácia s 
vašimi študentmi a vyučujúcimi, ako aj or-
ganizovaný priebeh celej akcie,“ podelila 
sa o svoje dojmy študentka Súkromného 
hudobno – dramatického konzervatória v 
Martine Dominika Bátoryová. Ďalší z náv-
števníkov Pavol zo Žiliny podotkol: „Páčilo 
sa mi predstavenie fakulty aj katedry, už 
len musím dúfať, aby mi vyšli predpokla-
dové skúšky.“

Veľký počet návštevníkov Dňa otvore-
ných dverí je dôkazom toho, že takéto 
podujatie má význam pre univerzitu aj 
pre budúcich študentov. Pred nástupom 
na KU čaká maturantov ešte jeden krok. 
Musia úspešne zložiť skúšku dospelosti a 
potom prijímacie pohovory. Tí, ktorým sa 
to podarí, sa v septembri stanú súčasťou 
našej alma mater.
 

timotej Mokrý, Ivana Vernusová,  
lórant Paugsch, Ivana Pitoňáková, Jana Saterová, 

krátené

Úspešný DOD 2012 
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Poradenské centrum Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU) v spolupráci s Odde-
lením pre výchovu a mobility KU zorga-
nizovalo dňa 19. januára 2012 seminár 
pre referentov a referentky študijných 
oddelení i sociálnych štipendií, ktorí pri 
svojej práci často prichádzajú do kontaktu 
so študentmi.

V prvom bloku seminára išlo o rozvoj 
samotných pracovníkov. Účastníci dostali 

od prednášajúcich Mgr. Kataríny Markovi-
čovej a Juraja Holdoša, PhD. tipy na zvy-
šovanie ich odolnosti v prípade náročných 
a nečakaných situácií. Pracovníci dostali 
podnety ako optimalizovať vlastnú prácu, 
ďalej mohli identifikovať svoje najväčšie 
straty času nielen v práci, ale aj v súk-
romnom živote. Analyzovali najčastejšie 
prípady, s ktorými sa stretajú, po diskusii 
sa navrhlo modelové riešenie najčastej-
ších situácií v ich práci. Samotní účastníci 

predostreli situácie, ktoré nečakali a 
vyskytli sa v ich práci, spoločne si ujasnili 
postup pri týchto prípadoch. Diskusia 
zástupcov študijných oddelení všetkých 
fakúlt prispela k definovaniu jednotného 
postupu v problematických prípadoch. 
Druhý blok seminára sa venoval charak-
teristike študentov. Vypočuli si modelové 
správanie pri každom type študenta a sú-
hlasili s navrhovanými postupmi, podelili 
sa o vlastné skúsenosti a tým sa vzájomne 
povzbudili v záslužnej práci.

Za účelom nadobudnutia nových skú-
seností na študijných oddeleniach na 
zahraničných univerzitách bol prezento-
vaný Mgr. Michaelou Moldovou Chovan-
covou tretí blok seminára o možnostiach 
mobility pracovníkov Katolíckej univerzi-
ty. Okrem predstavenia podmienok, ktoré 
záujemcovia musia splniť, obohatila Mgr. 
Renáta Šrámeková, riaditeľka Ubytova-
cích a stravovacích zariadení KU, svoje 
kolegyne o vlastnú skúsenosť s nedávnou 
mobilitou uskutočnenou v zahraničí.

Katarína Markovičová,
Poradenské centrum KU

Na pomoc študentom

Účastníci seminára. 
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zaznamenali sme

Zmeny v administrácii 
a v správe budov

1. Archivácia dokumentov: rozšírenie využí-
vania elektronickej registratúry a archivácie 
dokumentov (e-spis) na fakulty – spočiatku 
bola využívaná len na rektoráte; vyradenie 
dokumentov (archivácia, resp. skartácia).
2. Zmluvy: zavedenie pravidiel prípravy 
zmlúv KU a internej evidencie zmlúv KU a 
zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri 
zmlúv Úradu vlády SR (zákonná povinnosť).
3. Verejné obstarávanie: spoločné obstará-
vanie komodít pre celú KU, čoho dôsledkom 
sú výhodnejšie ceny komodít, predovšetkým 
energií.
4. Stravovanie: bezhotovostné platby za 
stravovanie študentov a zamestnancov, 
rozšírenie možností stravovania zamestnan-
cov KU (Gastro catering, Panský dom, Hotel 
Áčko, Pizeria Camino, Koliba u pastiera, 

Steak house), zavedenie objednávok cez 
web a alternatívne univerzitných stravova-
cích lístkov akceptovaných vo vybraných 
reštauráciách.
5. Cestovné náhrady: vyplácanie cestovných 
náhrad bezhotovostne, spolu so mzdami.
6. Pečiatky: zavedenie pravidiel používania, 
objednávania, výroby, evidencie vydaných 
+ skartácia pečiatok KU.
7. Univerzitný rozvojový fond: stanovené 
pravidlá, tvorba a využívanie na financova-
nie spoločných aktivít KU.
8. Majetok: označenie majetku KU čiaro-
vými kódmi a jeho inventarizácia pomocou 
čítačky čiarových kódov.
9. Budovy: Pasportizácia budov KU (eviden-
cia nehnuteľností vlastných aj prenajatých), 
zavedenie pravidelných revízií a odborných 

prehliadok technického zariadenia budov, 
spracovaný harmonogram revízií podľa dru-
hu technického zariadenia (plynových, elek-
trických, tlakových a zdvíhacích zariadení). 
V roku 2011 spracované kompletné revízie 
elektrických zariadení, bleskozvodov, ply-
nových rozvodov vnútorných aj vonkajších. 
Spracovanie histórie spotreby energií podľa 
budov – energetickej náročnosti budov  
(súčasť výročnej správy).
10. BOZP a PO: Činnosť prevádzaná na 
interného zamestnanca s odbornou spôso-
bilosťou (okrem revízií a opráv hasiacich 
prístrojov), revízie požiarnych  uzáverov, 
hydrantov, školenia zamestnancov.

Anna Jurčová,
kvestorka KU

Kvestorka Katolíckej univerzity v Ružomberku Ing. Anna Jurčová o najzásadnejších zmenách,  
ktoré nastali v administrácii a v správe budov v priebehu rokov 2008 – 2011. 
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V oblasti 
vzdelávania sa 
budem usilovať 
o akreditovanie 
nových študijných 
programov. 
ide najmä, nie 
však výlučne, 
o magisterské 
programy ako 
anglický jazyk, 
politológia a 
religionistika.“

doc. MARIAN KUNA
dekan FF KU

univerzity. Efektívnosť je dôležitý nástroj, ale 
nemá byť nadradený našej úlohe autenticky 
rozvíjať intelektuálny rozmer katolicizmu 
pre dobro Cirkvi a celej spoločnosti.

?Aké konkrétne zámery by ste chceli 
vo funkcii uskutočniť?

Konkrétne zámery vidím v nasledov-
ných oblastiach: veda a kvalifikačný rast, 
vzdelávanie, zahraničné vzťahy a rozvoj 
jednotlivca a spoločenstva. V oblasti vedy 
budem pokračovať v podpore post-dokto-
rálnych zahraničných výskumných grantov 
pre mladých akademikov fakulty. Môžu tak 
získať cenné skúsenosti na najkvalitnejších 
univerzitách vo svete a podporí to aj ich 
organický kvalifikačný rast. Vo fakultnom 
fonde na podporu vedy chcem zvýšiť pod-
poru pre výstupy najvyššej kvality. Budem 
sa snažiť vytvoriť podmienky pre získavanie 
nových výskumných, najmä zahraničných, 
vedeckých grantov. V oblasti vzdelávania 
sa budem usilovať o akreditovanie nových 
študijných programov. Ide najmä, nie však 
výlučne, o nadväzné (neučiteľské) magister-
ské programy ako anglický jazyk, polito-
lógia a religionistika. Chcem sa venovať aj 
komunikácii a spolupráci s našimi absolvent-
mi tak, aby sa intenzívnejšie identifikovali 
s fakultou a univerzitou. S ohľadom na 
súčasných študentov fakulty chcem zlepšiť 
ich podmienky pre štúdium prostredníc-
tvom nákupu kvalitnej študijnej literatúry a 
poskytnutia kopírovacieho/tlačiarenského 
zariadenia výlučne pre ich potreby.  V oblasti 
podpory rozvoja jednotlivca a spoločenstva 
chcem popri existujúcich spoločenských 
príležitostiach pre zamestnancov poskytnúť 
niečo viac. Konkrétne ide o program podpo-
ry akademického, profesionálneho a súčasne 
celostného ľudského rozvoja akademických 
zamestnancov fakulty. Program bude vo 
forme ponuky viacdňového intelektuálno-
hodnotového podujatia pre akademikov a 
ich rodiny, ktoré má umožniť hlbšiu reflexiu 
vlastného života a identity, osobitne v kon-
texte života fakulty.

?Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii 
dekana fakulty a kto bude tvoriť váš 

úzky tím spolupracovníkov?
Keďže akademický rok je takmer v polovici, 
bude potrebné zabezpečiť letný semester a 
nástup nového vedenia fakulty. Súbežne sa 
chcem zamerať na analýzu situácie vo vyššie 
uvedených oblastiach a prijímanie aktu-
álnych opatrení. Čaká nás konštituovanie 
novej vedeckej rady a spustenie avizovaných 
programov podpory vedy a osobnostného 
rozvoja. Určite prídu úlohy, ktoré sú neoča-
kávané, ale budú vyžadovať rýchle a kompe-
tentné rozhodnutia. V tomto smere chcem 
veľa počúvať svojich kolegov na fakulte a 
univerzite, opierať sa o ich skúsenosti, rady a 
návrhy pre spoločné dobro celého akademic-
kého spoločenstva. Dňa 9. januára 2012 som  
na základe súhlasu Akademického senátu 
FF KU zo dňa 5. januára 2012 do funkcie 
vymenoval nových prodekanov fakulty.  Ako 

prodekan pre financie a rozvoj bude pôsobiť 
Ján Hrkút, PhD., ktorý bol touto úlohou 
na fakulte poverený aj v predchádzajúcom 
vedení fakulty (2008-2012), prodekanom 
pre vzdelávanie a výchovu sa stal Ján Baňas, 
PhD., ktorý do novembra 2011 pôsobil ako 
tajomník univerzitného Akademického sená-
tu KU a predseda Akademického senátu FF 
KU a vo funkcii prodekana pre vedu, umenie 
a doktorandské štúdium bude pracovať 
Ivan Koniar, PhD., ktorý pôsobil ako vedúci 
Katedry politológie FF KU.

Michal lipiak
Prevzaté z tK KBS, redakčne upravované.

Marian Kuna 
sa narodil 30. júla 1972 v Liptovskom 
Mikuláši. V roku 1996 zavŕšil vysokoškolské 
štúdium filozofie a histórie na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Titul MA z politic-
kej filozofie získal v roku 2001 na University 
of York v Anglicku, v roku 2002 ukončil 
štúdium filozofie na  Central European 
University v Budapešti (MPhil.). Dizertačnú 
prácu obhájil v roku 2003 a titul PhD. získal 
na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Habilitačné konanie absolvoval v roku 2010 
na Trnavskej univerzite v Trnave v študijnom 
programe systematická filozofia. Ako docent 
pôsobí na Katedre filozofie FF KU. V cen-
tre jeho vedeckého záujmu je morálna, 
politická filozofia a Alasdair MacIntyre. 
Absolvoval niekoľko vedeckých stáží 
v zahraničí, v roku 2006  na Notre Dame 
University, v roku 2008 na University of 
Oxford a University of St Andrews. Je 
nositeľom viacerých významných ocene-
ní zo Slovenska a zahraničia. Je ženatý 
a má tri deti. Za dekana FF KU ho jej 
Akademický senát zvolil 12. 12. 2011, do 
funkcie bol rektorom KU vymenovný dňa 
20. 12. 2011 na štvorročné funkčné obdo-
bie do 21. 12. 2015.

?S akými ambíciami prichádzate na 
miesto dekana Filozofickej fakulty 

KU?
Filozofickú fakultu KU vnímam ako priestor 
kritického skúmania človeka a kultúry 
prostredníctvom ľudského rozumu v kon-
texte katolíckej akademickej tradície. Chcem 
pokračovať v projekte fakulty ako inštitúcie, 
kde kvalitná veda a vzdelávanie poukazujú 
na intelektuálnu ako aj morálnu príťažlivosť 
katolicizmu. V tomto ohľade je v súčasnosti 
dôležité podporovať vedu a zvýšiť internaci-
onalizáciu fakulty a súčasne ju v najlepšom 
zmysle slova deregionalizovať.  V oblasti 
správy fakulty je zas nevyhnutné riadiť 

sa osvedčenými univerzitnými tradíciami 
a princípmi katolíckej sociálnej náuky. V 
tomto duchu budem dôsledne ctiť akade-
mickú samosprávu, dialóg a argumentáciu. 
V zásadných otázkach smerovania fakulty 
a univerzity budem dôverovať kolektívnej 
diskusii a rozhodnutiam ich najvyšších 
samosprávnych orgánov – akademických 
senátov.  Budem sa usilovať o to, aby kľúčové 
princípy katolíckej sociálnej náuky ako 
spoločné dobro, spravodlivosť a subsidiarita 
boli dôsledné uplatňované v akademic-
kom rozhodovaní. Inými slovami o to, aby 
efektívnosť a rýchlosť v dosahovaní cieľov 
neboli nadradené vlastným cieľom katolíckej 

FAKULTA jE PriESTOr 
KriTicKéHO SKÚMANiA 
ČLOVEKA A KULTÚry
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Rozhovor s novým dekanom Filozofickej fakulty  
Katolíckej univerzity v Ružomberku  
doc. Marianom Kunom, MA, MPhil, PhD.
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Začiatkom februára 2012 sa na Pedago-
gickej fakulte Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (PF KU) pod záštitou jej deka-
na doc. Tomáša Jablonského uskutočnila 
vedecká konferencia Fyzika, základ vzde-
lávania a vedy 2012. Podujatie zorgani-
zovala Katedra fyziky PF KU a Slovenská 
fyzikálna spoločnosť. Vedecká konferen-
cia nadviazala na vedecko-pedagogické 
konferencie, ktoré PF KU organizovala v 
rokoch 2009 a 2011. Cieľom bolo v dvoch 
sekciách analyzovať aktuálne problémy 
v oblasti didaktiky fyziky a vzdelávania a 
tiež v oblasti fyzikálneho výskumu. 

Hlavným cieľom sekcie s názvom Prí-
činy nízkeho záujmu o štúdium fyziky 
na všetkých typoch škôl bolo zozbierať, 
vyhodnotiť a analyzovať informácie o 
tom, prečo vyučovací predmet fyzika na 
základných, stredných a vysokých školách 
je málo populárny, čo robí žiakom a štu-
dentom najväčšie problémy pri zvládnutí 
učiva, aký je podiel metodiky a učebných 
osnov, materiálového zabezpečenia, kva-
lity učiteľov, úrovne žiakov a študentov a 
ďalších príčin na súčasnom stave a spoloč-
ne hľadať východisko. 

Cieľom sekcie Diagnostické metódy 
pre moderný priemysel, technológie 
a medicínu bolo poukázať na význam 
fyziky pre zabezpečenie vysokej kvality 
priemyselnej produkcie, pri vývoji nových 
progresívnych materiálov a technológií, 

pre lekársku diagnostiku a nové spôsoby 
liečenia.

Na konferencii sa zúčastnili vedeckí 
pracovníci a odborníci z vysokých a 
stredných škôl z Maďarska, Nemecka, 
Českej republiky a Slovenskej republiky. 
Dovedna odznelo 31 príspevkov, z nich 
23 príspevkov bolo z oblasti didaktiky 
fyziky a osem príspevkov najmä z oblasti 
fyziky tuhých látok a fyziky materiálov. 
Konferencia súhrnne  prezentovala vý-
sledky výskumu z oblasti didaktiky fyziky, 
fyziky tuhých látok a fyziky materiálov a 

priblížila možnosti ďalšieho smerovania 
a rozvíjania daných oblastí. Zúčastnení 
hostia poukázali na aktuálne trendy a na-
stolené nové podnety vo vzdelávaní, ktoré 
zohľadňujú súčasnú informačnú dobu na 
základe implementácie informačných a 
komunikačných technológií do vyučova-
cieho procesu.

Katedra fyziky PF KU, krátené

Fyzika, základ vzdelávania 
zaznamenali sme
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Svetový deň chorých sa 11. februára 2012 
rozhodli spoločne sláviť klienti zariadení 
sociálnych služieb Slovenska a Poľskej 
republiky. Táto akcia sa uskutočňuje na 
základe niekoľkoročnej spolupráce Kated-
ry sociálnej práce Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a 
Domowa Pomocy Spolecznej v Dabrowej 
Górniczi. 

Spolupráca vznikla na základe realizova-
ného projektu GAPF/PF  doc. Ireny Kama-
novej, ktorá  sa venuje problematike senio-
rov a bola pozvaná do Poľska prezentovať 
formy sociálnej pomoci na Slovensku, kde 
zároveň aktívne vystúpila tanečná skupina 
Elišky (sú členkami denného centra pre 
seniorov v Ružomberku). 

Projekty zamerané na výmenu skúsenos-
tí s prácou seniorov sa prelínajú počas 
roka, vždy pri príležitosti napr. vedeckých 
konferencií, seminárov a pod. Práve preto 
sa organizuje akcia ku svetovému dňu 
chorých,  na spomienku preblahoslavenej 
Panny Márie Lurdskej z posolstva pápe-

ža Benedikta XVI. k 20. Svetovému dňu 
chorých 2012  „Vstaň a choď, tvoja viera 
ťa uzdravila” (Lk 17, 19). Zúčastňujú sa 
jej klienti zariadenia sociálnych služieb 
Likava – Domov sociálnych služieb a zaria-
denia pre seniorov pod vedením riaditeľky 
Ing. Dagmar Švecovej a Katedry sociálnej 
práce PF KU. Slávnosť sa tento rok začala 
slávením dvojjazyčnej sv. omše v Domowe 
Pomocy Spolecznej v Dabrowej Górniczi, 
po ktorej nasledovalo spoločné podujatie 
klientov obidvoch zariadení.

Katedra sociálnej práce PF KU

Svetový deň chorých
Vstaň a choď, 
tvoja viera 
ťa uzdravila 
(Lk 17, 19)."

Z posolstva Benedikta XVI.  
k 20. Svetovému dňu chorých 2012.

VEDEcKé PrOjEKTy
v skratke
Zozbierať archívny materiál, ktorý sa na-
chádza v rôznych fondoch a archívoch, je 
cieľom projektu VEGA na Filozofickej fa-
kulte KU s názvom Politický katolicizmus 
v slovenskom agrárnom hnutí. Jeho hlav-
ným riešiteľom je PhDr. Michal Marťák, 
PhD., ktorý pracuje s troma spoluriešiteľ-
mi. „Práce venované katolíckej politike v 
slovenskom agrárnom hnutí v slovenskej 
historiografii chýbajú. Na Slovensku je 
táto téma spracovaná minimálne, preto 
hlavným účelom projektu, ktorého termín 
realizácie je do roku 2013, je zhromaždiť 
čo najviac dokumentov na obohatenie 
témy o nové poznatky a informácie,“ pri-
blížil projekt Michal Marťák. 

(mh)

Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s 
Pedagogickou fakultou KU skúma prame-
ne stredovekej hudby cirkevných knižníc 
na Slovensku. Výskum  je zameraný hlav-
ne na zmapovanie a analýzu celých, ale 
aj fragmentárnych pamiatok stredovekej 
hudby na Slovensku, pričom zahŕňa aj pa-
miatky z obdobia 11. – 16. storočia, ktoré 
v tom čase ešte nepatrili pod toto územie. 
„Náš výskum smeruje ku komplexnému 
pohľadu a prehľadu množstva takýchto 
pamiatok a potom z toho vyplývajúcemu 

prehľadu o notačných systémoch v rámci 
nášho územia v stredoveku a v ďalšej fáze 
k ohodnoteniu hudobného repertoáru, 
ktorý obsahujú,“ vysvetlil hlavný riešiteľ 
projektu Rastislav Adamko. Projekt má 
už niekoľko výstupov v podobe publiko-
vaných príspevkov na zahraničných či 
medzinárodných konferenciách a dvoch 
katalógov fragmentov, ktorých autorkou 
je spoluriešiteľka a pracovníčka Ústavu 
hudobnej vedy SAV. 

(lb)

Pedagogická fakulta KU spolu s Ústa-
vom ekológie lesa (ÚEL) SAV vo Zvolene 
prináša ďalší rozvoj pre slovenské životné 
prostredie. V rámci projektu Podiel 
synúzie podrastu a vybraných druhov 
živočíchov na geobiochemických cykloch 
v lesných ekosystémoch monitorujú od 
roku 2010 kolobeh látok v ekosystémoch v 
Kremnických vrchoch. Projekt s podporou 
VEGA nadviazal na staršie medzinárodné 
projekty riadené organizáciou UNESCO. 
Podľa riaditeľa Ústavu biológie a eko-
lógie na PF KU prof. Eduarda Bublinca, 
vedúceho časti projektu organizovanej 
na ÚEL SAV, je výskum koncipovaný tak, 
aby priniesol nové poznatky o funkcii 
synúzie podrastu pri kolobehu látok, 

predovšetkým v bukových a smrekových 
lesoch. Hlavnou riešiteľkou na PF KU je 
prof. Nadežda Stollárová, vedúca Katedry 
biológie a ekológie. Náklady na priebeh 
výskumu v rokoch 2010 až 2012 dosiahli 
približne 3 700 EUR. 

(mm) 

Na Filozofickej fakulte KU prebieha pro-
jekt s názvom  Významní predstavitelia 
židovskej náboženskej obce v Ružomberku 
a ich prínos k rozvoju spoločenského a 
kultúrneho života. Skúmaním tejto idey sa 
zaoberá Katedra religionistiky a nábožen-
skej výchovy s podporou VEGA. Cieľom 
projektu, ktorého hlavnou riešiteľkou je 
vedúca katedry ThDr. Daniela Iskrová, 
PhD., je zameranie sa na výskum kultúr-
neho dedičstva. Veľká pozornosť sa kladie 
na bádanie jednotlivých osôb, ktoré majú 
židovský pôvod alebo pôsobili na území 
mesta Ružomberok v 19. a 20. storočí. 
Ich činnosť mala nielen regionálny, ale aj 
celoslovenský dosah. Výskum prispeje k 
poznaniu regionálnej kultúry a histórie, 
rovnako pomôže odstrániť predsudky, 
ktoré sa vyskytujú vo vzťahu k židovským 
náboženským obciam.

(sš)

rEKTOr OcENiL 
najaktívnejších vedcov KU
Cenu rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) za vedeckú tvorivú 
činnosť v roku 2011 si 27. februára 2012 
prevzalo z rúk rektora KU prof. Tadeusza 
Zasępu 12 najaktívnejších vedecko-peda-
gogických pracovníkov zo štyroch fakúlt 
univerzity. Vedci boli ocenení v kategó-
riách profesor (aj mimoriadny profesor), 
docent a odborný asistent (s PhD.). Cie-
ľom je podporiť vedeckú činnosť na uni-
verzite a oceniť vysokoškolských učiteľov 
za vybrané výkony, ktoré sú najviac cene-
né v pravidlách hodnotenia vysokých škôl: 
pri komplexnej akreditácii, v hodnotení 
agentúry ARRA, v metodike rozdeľovania 
dotácie MŠVVaŠ SR verejným vysokým 
školám.  (tA KU)

Kategória profesor
prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, Ph.D. (FF KU)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc.,  
m. prof. KU (PF KU) 
prof. MUDr. Anton lacko, CSc. (FZ KU) 
prof. thDr. Cyril Hišem, PhD. (tF KU) 

Kategória docent
doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. (FF KU) 
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (PF KU) 
doc. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH (FZ KU) 
doc. thDr. Jozef Bieľak, PhD. (tF KU) 

Kategória odborný asistent 
eugen Zeleňák, PhD. (FF KU)
RNDr. štefan tkáčik, PhD. (PF KU) 
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. (FZ KU) 
PhDr. Ing. lýdia lešková, PhD. (tF KU) 

OCENENÍ NAJAKTÍVNEJŠÍ VEDECKO-PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI V ROKU 2011:
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Dňa 12. decembra 2011 sa na Katedre hud-
by Pedagogickej fakulty Katolíckej univer-
zity v Ružomberku konala vďaka podpore 
Grantovej agentúry PF KU konferencia pod 
názvom Franz Liszt a jeho vplyv na novú 
generáciu klaviristov. Geniálny sklada-
teľ, pedagóg, podľa mienky vtedajšieho 
obecenstva najväčší klavirista všetkých čias, 
ktorý napĺňal koncertné sály, intelektuál, 
kozmopolita, veľký cestovateľ – Franz Liszt. 
V dejinách klavírneho interpretačného 
umenia vytvoril novú éru, ktorá výrazným 
spôsobom ovplyvnila generácie mladých 
klaviristov. Liszt predstavuje vrchol roman-
tickej klavírnej tvorby a je príťažlivým mate-
riálom pre odbornú literatúru či beletriu.
Cieľom konferencie, ktorá sa konala pri 
príležitosti 200-stého výročia narodenia 
skladateľa, bolo komplexné zhodnotenie 
životného a tvorivého profilu skladateľa. 
Konferencia bola aktuálnou odozvou na 
podujatia, ktoré sa organizujú po celom sve-
te v tomto roku, venovanom tvorbe Franza 
Liszta. 

Súčasťou konferencie bol klavírny recitál, 
venovaný tvorbe Franza Liszta, ktorý niesol 
názov Vianočné impresie. Franz Liszt – kla-
sicky a populárne, ktorý sa konal 7. decem-
bra 2011 v ružomberskom kine Kultúra. 
Pozostával z diel Franza Liszta, avšak nielen 
v ich klasickej podobe, ale aj v divácky 
atraktívnom, modernom prevedení. Na 
koncerte vystúpili klavírni interpreti, rodáci 
z Ružomberka, ktorých kvality ocenili aj 
v zahraničí: Jaroslava Šimerková a Jozef 
Hollý. Koncert, na realizácii ktorého sa 
okrem tímu Jaroslavy Šimerkovej a PF KU 
výraznou mierou podieľalo mesto Ružom-

berok, bol zaradený do cyklu vianočných 
akcií – Ružomberský adventný kalendár 
2011. Interpretačné majstrovstvo Jaroslavy 
Šimerkovej sa opäť naplno prejavilo v do-
konalom technickom zvládnutí, v premys-
lenej výstavbe, schopnosti preniknúť do 
obsahu interpretovaného diela a vo vysokej 
kultúre tónu. V jej prevedení sa odzrkadlila 
lyričnosť, spevnosť a poetičnosť v pomalých 
častiach diel Franza Liszta. Svoju brilantnú 
techniku, v ktorej nebolo cítiť ani najmenšie 
zaváhanie, preukázala vo veľmi náročnom 
diele Mephisto Waltz No. 1. Neutíchajúcim 
standing ovation si poslucháči vyžiadali 
prídavok v podobe exceletne zvládnutej 
Etudy c mol op. 25, č. 12 Fryderyka Cho-
pina. Spôsob, akým Jozef Hollý predkladá 
klasické skladby vo vlastnej, modernej, po-
slucháčsky príťažlivej forme, je momentál-

ne na slovenskej hudobnej scéne ojedinelý. 
Svojim umením sa dokáže prihovoriť širo-
kému publiku rôzneho veku, od mladších 
vekových kategórií až po náročnú klientelu 
stredného a vyššieho veku. 

Na záver koncertu sólisti zaradili prída-
vok – improvizáciu na vianočnú pieseň 
Rolničky, ktorým roztlieskali plnú sálu 
poslucháčov. Tí z koncertu odchádzali plní 
nezabudnuteľných dojmov. Vzhľadom na 
vypredanú sálu, v ktorej sa koncert konal, 
a výkony oboch umelcov možno povedať, 
že bol mimoriadnym obohatením kultúr-
neho a spoločenského života mesta, a preto 
prajeme Ružomberku mnoho podobných 
úspešných podujatí.

Miriam Matejová

Na počesť skladateľa Liszta
zaznamenali sme
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Jaroslava šimerková a Jozef Hollý.  

„Najviac ma oslovila možnosť zahrať si na 
ľudových hudobných nástrojoch. Vyskúšal 
som si gajdy, trombity a iné nástroje, a 
takisto aj tkanie kobercov na krosnách...“

Mgr. MIROSlAV HRtÚS,
doktorand

„Zriadením centra a existenciou zbierok 
sa univerzita stala prestížnejšou a môže 
kvalitnejšie uplatňovať svoje poslanie prá-
ve využívaním týchto ľudových predmetov 
pri výučbe. Považujem to za veľmi dobrý 
začiatok zbierky, ktorá sa postupne bude 
stále rozširovať...“

doc. akad. mal. JáN KUDlIčKA,
pedagóg 

„Vždy som sníval, že sa budeme venovať aj 
folklóru, zvlášť jeho hudobnej zložke. Mňa 
ako hudobníka v centre najviac zaujali 

hudobné nástroje, ktoré sa tam objavili a 
to, že študenti budú môcť prísť do styku s 
takýmito nástrojmi, budú si môcť zahrať, 
budú môcť interaktívne využívať možnosti 
ponúkané centrom. V  tomto priestore sa 
tiež v budúcnosti otvára príležitosť mapo-
vať sakrálnu ľudovú hudbu, pretože tejto 
problematike sa doteraz na Slovensku 
venovala malá pozornosť...“ 

doc. RAStISlAV ADAMKO,
vedúci Katedry hudobného umenia PF KU

„Pri svojom budúcom učiteľskom povolaní 
by som určite rada využívala možnosti 
centra na realizovanie exkurzií so žiakmi 
základných a stredných škôl...“

MARtA MAŽáRIOVá,
študentka

„Zbierkový fond ako aj aktivity realizova-
né týmto centrom sú cenným fundamen-
tom inšpirácie pre ďalšiu tvorivú prácu pri 
prezentácii nádherného a výnimočného 
bohatstva ľudového umenia hudobného a 
výtvarného charakteru...“

PaedDr. JOZeF ZeNtKO, PhD.,
pedagóg

 „Verím, že sa možnosti využívania 
artefaktov centra budú v rámci detskej 
univerzity stále rozširovať. K tomu by 
určite dopomohlo vytvorenie katalógu 
zozbieraných hudobných nástrojov, ich 
história, prípadne zvukové ukážky či 
notový materiál vhodný pre ten-ktorý 
nástroj, napríklad na internetovej stránke 
CETARTu...“

MAReK KIZAK,
študent, lektor Detskej univerzity 

Kolektív pedagógov a študentov, ktorých 
inšpiruje ľudová kultúra a umenie preto 
organizujú rôzne aktivity s týmto zamera-
ním. Veľkému ohlasu sa tešil práve festival 
umenia Objavené v čase, ktorý prebiehal 
na PF KU v dňoch od 30. novembra do 2. 
decembra 2011 pod organizačným vede-
ním PaedDr. Akad. mal. Marty Bošelovej 
a PaedDr. Martiny Krušinskej, PhD., za-
kladateliek CETARTu. Festival bol zároveň 
záverečnou aktivitou, ktorá sa uskutočnila 
v rámci riešenia projektu ERDF Objavova-
nie strateného v čase: umenie a remeslá 
etnografického charakteru Liptova a Ora-
vy (ITMS kód: 26220220039) a prezento-
vala výstupy jednotlivých aktivít projektu.

V prvý deň festivalu sa v Liptovskom mú-
zeu v Ružomberku konala derniéra výsta-
vy Prienik tradície a súčasnosti, po ktorej 
nasledovalo slávnostné otvorenie Centra 
etnografie a umenia v priestoroch PF KU 
na Námestí A. Hlinku. Unikátnym večer-
ným koncertom skupín Vrbovské vŕby a 
Vrbovskí víťazi v priestoroch ružomber-
ského Panského domu sa účastníci naladili 
na frekvenciu hudobných tradícií rozví-
janých voľne historizujúcim spôsobom. 
Ďalší deň festivalu priniesol pre žiakov 
základných škôl a základných umeleckých 
škôl možnosť realizovať sa na tvorivých 
dielňach Oči-Uši-Ruky-Nohy, ktoré preme-
nili priestory fakulty na skutočné historic-
ké dielne s krosnami, ľudovými hudob-
nými nástrojmi, tancom a krojmi. Žiaci sa 

na tieto štyri stanovištia orientovali podľa 
farebných stužiek ukazujúcich smer, ktoré 
boli veľmi originálnym spôsobom natiah-
nuté pozdĺž všetkých chodieb a schodov 
fakulty. V Aule Jána Pavla II. súčasne 
prebiehalo kolokvium s názvom Liturgické 
rúcho ako artefakt, po ktorom neskôr na-
sledovala konferencia s názvom Návraty 
a premeny ľudovej kultúry: prezentácia 
škôl Liptova a Oravy. Prvou prezentáciou 
Kultúra detstva ako inšpirácia pre rozví-
janie etnopedagogických tém sa pred-
stavila doktorka M. Jágerová z Katedry 
etnológie a etnomuzikológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. Doktorka M. Krušinská z Katedry 
hudby PF KU prezentovala Regionálnu 
výchovu a ľudovú kultúru: prieskum v 
základných školách Liptova a Oravy, po 
ktorej nasledovala prezentácia vybraných 
vzdelávacích inštitúcií týchto regiónov a 
následná diskusia. Spoločenský večer za 
účasti rektora KU prof. Tadeusza Zasępu 
príjemne ukončil tvorivý deň festivalu.
„Z dnešných tvorivých dielní mám najväč-
ší zážitok z tkania koberca na krosnách, 
ktoré som si mohla vyskúšať za pomoci 
študentiek z univerzity. Bolo to mojím 
snom už od malička, a práve dnes sa mi 
tento sen splnil,“ opísala svoje dojmy žiač-
ka Martina Fíniková zo Základnej školy sv. 
Vincenta v Ružomberku.

Realizácia spomínaného projektu začala 
úvodným kongresom s názvom Skutoč-

ný rozmer ľudového umenia a kultúry, 
ktorého cieľom bolo stretnutie odborníkov 
z oblasti etnografie, etnomuzikológie, 
výtvarného a hudobného umenia a vzde-
lávania a výmena poznatkov v kontexte 
hlavnej témy projektu. Ďalšou aktivitou 
bolo zbieranie etnografických artefaktov, 
zriadenie centra – unikátneho akademic-
kého pracoviska PF KU, ako aj tvorivé 
dielne Prienik tradície a súčasnosti pre 
študentov a učiteľov v oblasti hudobného 
a výtvarného vzdelávania integrujúce 
prvky muzikoterapie, arteterapie a arche-
typálnej ľudovej kultúry.

Centrum je realizované s podporou Agen-
túry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy Európ-
skej únie. Cieľom jeho zakladateliek bolo 
vytvoriť priestor pre rozvíjanie ľudovej 
kultúry a umenia pre potreby vzdelávania 
na PF KU. Absolventi učiteľských štu-
dijných programov môžu tak vo svojom 
učiteľskom povolaní odovzdávať poznatky 
a princípy ľudovej tvorby ďalším generá-
ciám.

Ivana Vernusová/tA KU

centrum etnografie a umenia
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Čo vám napadne ako prvé pri slove folklór? Kroje, fujara, karička, fašiangy, krosná? Študentov a pedagógov Katedry hudby a 
Katedry výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) však určite CETART – Centrum 
etnografie a umenia. Ide o unikátne pracovisko PF KU, ktorého poslaním je zhromažďovať a aktualizovať materiálne a duchovné 
artefakty tradičnej kultúry regiónov Slovenska aj mimo neho v akademickom prostredí. 

Minianketa
Aký je záujem o ľudovú kultúru v na-
šom akademickom prostredí? 
Odpoveď na túto otázku ponúkajú výpo-
vede pedagógov a študentov z Katedier 
hudobného a výtvarného umenia a z 
Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky PF KU, ktorí sa podelili o svoj 
názor na zriadenie Centra etnografie a 
umenia (CETART), zhodnotili jeho prínos 
či vyjadrili vízie a odporúčania využitia 
centra v budúcnosti.

„...Význam vidím práve v tom, že centrum 
nemá byť iba pasívnym poskytovateľom 
informácií, teda nielen prídem, pozriem, 
vidím, ale práve v jeho aktívnom charak-
tere. Vnímam jeho interaktívny rozmer, 
pretože pracuje s daným materiálom, je 
inšpiráciou pre technologické, obsahové či 
procesuálne spracovanie.“

doc. tOMáš JABlONSKÝ,
dekan Pedagogickej fakulty KU
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svätej spovede, prijímania a modlitby na 
úmysel sv. Otca.

Pripájame sa k radu veriacich, ktorí 
netaliansky stoja celkom disciplínovane 
v dlhom dvojrade a potichu odriekavajú 
modlitby za svojich blízkych. Najširší 
rad je vyhradený pre ľudí na vozíčku a 
ťažko chorých. Pred nami vidím rodinku 
s dvoma deťmi. Obaja rodičia kľačia na 
studenej zemi a z tváre im vidieť úprimnú 
prosbu za ozdravenie dcérky, ktorá sedí a 
s detsky nevinným pohľadom sa rozhliada 
okolo seba. “Koľko kilometrov bolesti a sĺz 
majú za sebou a koľko budú ešte musieť 
prejsť?” pýtam sa samej seba. Pre nás je 
tento deň výletom, pre iných zavŕšením 
veľkej púte s nádejou na konci. Oči oboch 
rodičov a ich tváre osvetlené žiarou svie-
čok budem mať ešte dlho pred sebou.

Našou ďalšou zastávkou je kontempla-
tívny kostol San Damiano. Vedie k nemu 
kamenná cesta, ktorá ponúka výhľad na 
malebné zákutia assiského kraja. Príroda a 
štebotanie vtákov samy nastoľujú silencio 
v duši. Miesto, kde sv. František počul hlas 
Ježiša Krista, sa stalo neskôr domovom sv. 
Kláry. Oratórium je tmavé, ale vo vnútri 
nás prekvapí príjemné teplo, ktoré vanie 
z hrubých, vyhriatych kamenných múrov. 
Malé kláštorné cely prebehneme rýchlo, 
zastavíme sa však na vnútornom nádvorí, 
ktoré je srdcom a oázou pokoja. Farebné 
zvonce kvetov pripomínajú pamiatku 
svätice, ktorá sa kvôli viere a láske k Bohu 
vzdala života dedičky bohatej urodzenej 
rodiny a zvolila si cestu chudoby. 

Posilnení príkladom sv. Kláry a pokojom, 
ktorý sa nám usadil v duši, sa vraciame do 
stredovekého centra. Úzke uličky a tajné 
zákutia ponúkajú výhľad na široké lány 
Umbrie. Zhlboka dýchame čistý horský 
vzduch a naše oči sa pasú na farbách, 
ktoré vie namiešať iba sama príroda. So 
smiechom nakúkame do dvorov a záhrad, 

nahlas závidiac ich majiteľom. Samozrej-
me, po slovensky, aby sme nevzbudzovali 
pohoršenie. 

Naše putovanie sa blíži k cieľu. Je ním 
pápežská Bazilika sv. Františka Assiské-
ho, zapísaná aj do Svetového dedičstva 
UNESCO. Chrám skladajúci sa z dvoch 
samostatných kostolov je finálnou zastáv-
kou pútnikov, ktorí sa sem chodia pokloniť 
pozostatkom sv. Františka. Majestátna 
stavba viditeľná z diaľky doslova ohúri 
aj z blízka. Tento dojem umocňuje široké 
nádvorie s klenutými oblúkmi  a nádherné 
fresky talianskeho maliara Giotta, ktoré 
približujú život sv. Františka. Umbrijská 
príroda nám pripraví posledné divadlo 
dnešného dňa – pohľad na údolie osvetle-
né zapadajúcim slnkom, a nám neostáva 
nič iné, ako pobrať sa naspäť domov. 
Lístok si pre istotu označíme dvakrát, ale 
našťastie je už všetko v poriadku. Posled-
ný cestujúci nastúpil a vlak sa rozbieha. 
V diaľke za nami ostáva Assisi, mesto 
večného pokoja.

Ivana Janošíková, študentka žurnalistiky na FF KU
Autorka strávila semestrálny pobyt llP/erasmus na 

libera Universitá Maria SS. Assunta (lUMSA) v Ríme.
Prevzaté zo ZUMAG-u.

So smiechom 
nakúkame do 
dvorov a záhrad, 
nahlas závidiac 
ich majiteľom. 
Samozrejme, 
po slovensky, 
aby sme 
nevzbudzovali 
pohoršenie .“

Ivana Janošíková

František z Assisi.

Stredoveké mesto na úpätí kopca je cie-
ľom mnohých pútnikov, kedže je rodiskom 
sv. Františka a sv. Kláry z Assisi. Po ich 
stopách sme sa vydali zhodou náhod na 
sviatok Všetkých svätých. Úvodné cesto-
vateľské nadšenie nám pokazil sprievodca 
vo vlaku, ktorý nám za neoznačený lístok 
naúčtoval pokutu 31 eur na hlavu. Nepo-
mohlo ani vysvetľovanie, že sme cudzinci, 
ani prosby, či slzy hnevu. Otázka, či ochut-
nať assiské špeciality, teda bola vyriešená. 
Už nebolo za čo.

Stanica nás privítala chladom, naše 
odhodlanie nepokaziť si zvyšok dňa však 
nezamrzlo. Prvé pútnické kroky nás 
priviedli k Bazilike Matky Božej Anjelskej, 
ktorá je pre františkánsky rád najposvät-

nejším miestom. Práve na tomto mieste 
Boh povolal sv. Františka k životu v chu-
dobe medzi najbiednejšími, a položil tak 
základy františkánskeho rádu.

Pri vchode je pomerne rušno. Zákaz fotiť 
poctivo rešpektujeme, aj keď nás to mrzí. 
Bazilika vo vnútri ukrýva malé tajomstvo. 
Pred oltárom je v strede hlavnej lode stará 
kaplnka Porciuncula, ktorú František 
opravil vlastnými rukami, a v ktorej odo-
vzdal rehoľné rúcho sv. Kláre, neskoršej 
zakladateľke rádu klarisiek. Zvláštne 
miesto k sebe viaže aj milosť vyprosenú od 
Ježiša Krista – možnosť získať pri návšteve 
úplné odpustky pre seba či pre duše zo-
snulých po splnení obvyklých podmienok 
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MESTO VEČNéHO POKOjA
Vnútrozemský región Umbria je jeden z mála kútov Talianska, 
ktorý si zachoval panensky nedotknutú prírodu. Vlnité kopce, 
krásne lesy, ovocné či olivové háje a roztrúsené domčeky 
vyvolávajú pocit nebeského pokoja. Iba dve hodiny od Ríma 
a na skok od Perugie. Takúto atmosféru ponúka mestečko 
svätých, Assisi.
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Minulý semester som študovala v poľskom 
Lubline a keďže sa tu škola začínala až v 
októbri, celý september som strávila učením 
sa poľštiny na jazykovom kurze. No a tu 
prinášam správy z môjho nového sveta - 
podrobnosti zo života „Erazmáka“.

Óda na Erasmus
Rada cestujem. Nemám však na mysli zahra-
ničné dovolenky v štýle „týždeň ležím na 
pláži“, ale aktívne spoznávanie krajiny, ľudí 
a kultúry. Vedľajším, ale veľmi pozitívnym 
efektom cestovania je niečo, čomu ja rada 
hovorím „otváranie mysle“. Inak povedané – 
zbavovanie sa predsudkov. Cestovanie totiž 
pomáha otvárať oči pre videnie inakosti 
ľudí, čo v konečnom dôsledku spôsobí, 
že ľudí prijmeš takých, akí sú. Teda, že sú 
iní. Erasmus je na to ako stvorený. Zmes 
rôznych ľudí s rôznymi kultúrami, nábo-
ženstvom a tradíciami; je to akoby ku tebe 
prichádzalo viac krajín naraz. Samozrejme, 
v zmenšenej mierke. Je to tiež perfektná 
možnosť overiť si svoje jazykové schopnosti 
a v neposlednom rade príležitosť pre osob-
nostný rast. Erasmus – so všetkým, čo v sebe 
ukrýva – ti dá nie len možnosti v rámci, ale 
taktiež šancu porásť ako človek. 

Tamtí na Katolickom uniwersytete
Ľudia, učitelia, študenti sú k cudzincom 
veľmi ústretoví a milí. Z mnohých domácich 
študentov je cítiť niečo, čo by sa dalo pre-
ložiť asi takto: „Študujem, lebo chcem štu-
dovať, nie len preto, že chcem mať neskôr 
lepší plat.“ Viem, že nie všetci tu majú tento 
pohľad, ale stretnutie s takýmito ľuďmi je 
veľmi motivujúce a môže to byť nákazlivé 
– ak sa človek „nakaziť“ nechá... Taktiež 
som si všimla, že mnohí sú na univerzitu 
veľmi hrdí. A majú byť na čo, je to škola, 
ktorá prakticky od svojho zrodu zostáva 
sama sebou. Zachovala si svoju nezávislú 
a slobodnú filozofiu. Zostala katolíckou 
univerzitou zvonku aj zvnútra, aj keď všetko 
naokolo bolo komunistické, marxistické, 
socialistické...  

Slovanská exotickosť
Som vo vreci s pečiatkou Erasmus študent a 
občas sa tu – v obyčajnom Poľsku – aj cítim 
trochu exoticky. Často je oveľa jednoduchšie 
dorozumieť sa s Poliakmi po anglicky, asi 
preto si tu niekedy pripadám „zahranič-
nejšie“. No moju „slovanskú exotickosť“ 
korunovala učiteľka poľského jazyka, ktorá 

ma od začiatku septembrového kurzu 
oslovovala Jena namiesto Jana. Neviem, 
kde to vzala, ale neopravovala som ju. Moje 
turecké kolegyne toto moje nové meno do-
konca presadili aj mimo hodín vyučovania. 
Až posledný týždeň kurzu učiteľka zistila, 
že meno, ktorým ma oslovuje, nie je moje. 
Škoda, zapáčilo sa mi!

Kazimierz – turistický magnet
Skutočne si to všetko veľmi užívam. O nás, 
zahraničných študentoch sa tu veľmi pekne 
starajú. Škola pre nás dokonca organizuje 
menšie poznávacie výlety. Jedným z nich 
bola aj cesta do mesta Kazimierz. Je naozaj 
malebné (toto je asi to najvýstižnejšie slovo) 
a samo o sebe je veľkým lákadlom pre turis-
tov. Je tu možné vidieť všeličo. Oku lahodia 
najmä outdoorové expozície obrazov domá-
cich umelcov. Tí pri dobrom počasí pracujú 
aj vo svojich open-air ateliéroch, priamo na 
námestí. Atmosféru mesta príjemne dotvá-
rajú bričky a koče so záprahmi i kočiši vždy 
pripravení pozvať turistov na okružnú jazdu 
mestom. Nechýbajú ani živé sochy a do 
zbierky pouličných zárobkárov treba zarátať 
aj prerastených plyšákov - macka Pu alebo 
Hello Kitty, ktorí čakajú na fotografovania 
chtivých turistov. 

Najviac ma zaujala asi desaťčlenná, po 
námestí roztrúsená spoločnosť starších 
rómskych žien. Kvetované sukne a tváre 
poľujúce pohľadom, ktorým si premeriavali 
azda každého, najmä páry. Neponúkali, ale 

rovno poskytovali „službu“ náhľadu do bu-
dúcnosti skrze dlaň alebo karty. Nikoho sa 
nič nepýtali, rovno na neho vybalili hotovú 
vec. Okultizmus v praxi!?

Jana Faktorová

Zaostrené na ErASMUS  
filozofickým očkom

So spolužiakmi.
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LLP/Erasmus

NEZABUDNITE!

Aktuálny termín na predkladanie 
prihlášok v rámci programu LLP/
Erasmus na študentskú mobilitu za 
účelom štúdia a  študentskú mobilitu 
za účelom stáže je do 5. marca 2012  
do 15.00 h.

Bližšie informácie o možnostiach 
mobility: www.ku.sk, časť Zahraničné 
vzťahy a mobility alebo osobne na 
rektoráte KU, Oddelenie pre výchovu a 
mobility KU, číslo dverí 102.

Konzutácie:
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
tel.: +421 908 337 411
e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk a
Mgr. lucia Sabadinová
tel.: +421 918 337 433
e-mail: lucia.sabadinova@ku.sk.

Konzultačné hodiny pre študentov: 
utorok: 9.00 - 11.30 h, 13.00 - 14.30 
h, streda: 9.00 - 11.30 h, štvrtok: 9.00 - 
11.30 h. Po dohode e-mailom 
je konzultácia možná aj mimo 
konzultačných hodín.

Dôvody môjho zapojenia sa do programu 
Erasmus boli zrejmé. Zdokonaliť sa v cu-
dzom jazyku, spoznať novú krajinu, kultú-
ru, školstvo, životný štýl a hlavne nových 
ľudí. Samozrejme, z mojej strany to bol aj 
experiment plný vzrušenia a adrenalínu. 

Dôležitá príprava
Predtým, ako som vycestoval do Dánska, 
som sa o ňom snažil dozvedieť čo najviac 
(životný štýl, kultúra, politika, zahraničné 
vzťahy, podnebie). Keďže koordinácia 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a 
partnerskej univerzity v Odense bola 
viac než dobrá, uľahčilo to množstvo veci 
spojených s informáciami o štúdiu či s 
ubytovaním. Na čo by som chcel obzvlášť 
upozorniť uchádzačov o Erasmus je, aby 
si veľmi dobre rozmysleli a zistili, do čoho 
to vlastne idú, aby svojich prednášajúcich 
upovedomili o svojej aktivite a požiadali o 
podmienky, ktorých splnenie im neskôr po 
návrate umožní absolvovať skúšky. Samo-
zrejme, že to závisí od toho, či sa študova-
né predmety na študijnom pobyte zhodujú 
s tými, ktoré študujú doma, a od ústreto-
vosti prednášajúcich. Prípadné uznanie 
skúšok im síce môže uľahčiť život, treba 
však brať na vedomie, že všetko, čo im 
bolo možno „odpustené“, sa od nich bude 
vyžadovať neskôr na štátnych skúškach.

Nielen vedomosti, ale aj prax
Študijný pobyt, ktorý som absolvoval, mi 
priniesol viac, než som čakal. Za pozití-
vum by som označil vyučovacie metódy. 
Práca študentov prebiehala samostatne, 
no najmä vo väčších skupinkách, čo si vy-
žaduje schopnosť komunikovať. Hlavným 
cieľom celého štúdia sú vedomosti, ale 
väčšiu hodnotu má schopnosť uplatniť 
sa v reálnom živote. Atmosféra v triede 

bola pokojná, priam idylická. Študent mal 
pocit, že ani neštuduje, no opak bol prav-
dou. Pri zodpovednom prístupe mu štyri 
mesiace dajú do budúceho pedagogického 
života mnoho. Pokiaľ ide o výučbu, Dán-
sko má jedno z najlepších školstiev vo sve-
te, takže od nedostatku vedomostí určite 
nezomriete. Pedagógovia boli ústretoví, 
ochotní a veľmi ľudskí. Medzi študentom 
a pedagógom sa rýchlo vyvinul priateľský 
vzťah hlavne preto, lebo ich v Dánsku 
môžete oslovovať krstným menom. 

Hlavne nesedieť doma
Ak by bola taká možnosť, bohužiaľ nie 
je, študijného pobytu by som sa zúčast-
ňoval aj každý rok, tak často, ako by to 
len bolo možné, a neprekážali by mi ani 
povinnosti, ktoré z neho vyplývajú. Čo sa 
týka voľného času, nebolo ho ani veľa, ani 
málo, tak akurát. Môžete ho stráviť rôzne: 
cestovaním, nakupovaním, športovaním, 
navštevovaním kultúrnych podujatí či 
diskoklubov... Samozrejme, veľa akcií 
organizovala aj partnerská univerzita, 
či už privítanie všetkých študentov na 
začiatku roka (Pub-crawl, Friday Activity, 
Intraparty, Weekend trip, International 
dinner) či exkurzie po Odense, exkurzie 
do európskych veľkomiest (Kodaň, Ber-
lín), Legolandu, múzeí či škôl. O zábavu 
bolo vždy postarané, treba len vedieť kedy 
a kde. Vyučovanie bolo poskytované v 
anglickom jazyku. Jazykovú bariéru bolo 
cítiť len vtedy, ak ste stretli niekoho, komu 
komunikácia v angličtine veľmi nešla. Čo 
sa týka Dánov, v angličtine sú perfektní. 
Dánsko je veľmi krásna, no zároveň veľmi 
drahá krajina, takže s peniazmi, ktoré 
dostanete, hospodárte rozumne a pokiaľ 
máte študentský domov ďaleko od školy, 
obstarajte si bicykel, mestská doprava je 
drahá. Hlavné odporúčanie pre študentov 
som si nechal nakoniec. Určite neseďte 
doma a vyskúšajte študijný pobyt v zahra-
ničí! Vyplatí sa to... 

Pavol Kvasniak,
poslucháč anglického jazyka a literatúry a slovenského 

jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte KU.
Autor absolvoval semestrálny pobyt na University 

College lillebaelt v dánskom Odense  
v rámci programu llP/erasmus.

Dánsko: experiment plný 
vzrušenia a adrenalínu

V zahraničnej komunite.
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Ak by bola  
taká možnosť,  
študijného 
pobytu by som 
sa zúčastňoval aj 
každý rok,  
tak často, ako by 
to len bolo možné, 
a neprekážali by 
mi ani povinnosti, 
ktoré z neho 
vyplývajú.“

LLP/Erasmus
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Katedra filozofie Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
privítala dňa 18. januára 2012 profesora 
filozofie Marka Risjorda z Emory Univer-
sity, ktorý je v súčasnosti Fulbright Fellow 
na Univerzite v Hradci Králové. Na pôde 
fakulty mal prednášku pod názvom Joint 
Action, Improvisation, and Realism in the 
Social Sciences. Prednáška odznela ako 
súčasť aktivít výskumného programu On 
What There Is: Varieties of Realism, ktorý 
sa s láskavou podporou John Templeton 
Foundation realizuje ako medzikatedrový 
grant na FF KU.

Profesor Risjord najskôr predstavil súčas-
ný stav diskusie o tom, či sú spoločenské 
entity (napr. inštitúcie, spoločné konanie) 
reálne a či sú niečím viac ako len sumou 
individuálnych činov. Ako zdôraznil, 
realistické a antirealistické pohľady sa 
líšia na úrovni ontologickej, sémantickej 
a explanačnej. Následne sa zameral na 
problematiku tzv. spoločného konania 
(joint action), čo je konanie, ktoré si 
vyžaduje spoluprácu viacerých aktérov 
(napr. dvíhanie nábytku, hranie futbalu 
alebo džezu). Upozornil, že štandardný 
pohľad na takéto konanie zdôrazňuje roz-
hodujúcu úlohu predchádzajúcej dohody 
a poznanie zámerov spolupracujúcich 
aktérov. Risjord však takúto predstavu 
spochybnil a s poukazom na dáta z psy-
chologických a iných výskumov uviedol, 
že v skutočnosti je spoločné konanie oveľa 
menej vopred dohodnuté a oveľa viac 

podmienené našimi zvykovými a často aj 
neuvedomovanými praktikami. Risjord 
na záver predstavil náčrt svojho modelu 
na vysvetlenie spoločného konania, ktorý 
sa odvoláva najmä na neustále dolaďo-
vanie počas konania, na kontextuálne 
možnosti konania a na prítomný aspekt 
metakognície. Risjord považuje spoločné 
konanie za reálne, ale podčiarkuje, že 
štandardný pohľad sa mýli, ak ho chápe 
ako konanie, na ktorom sa individuálni 
aktéri vopred dohodli. Takže autori, ktorí 
považujú väčšiu časť ľudského konania za 
realizáciu vopred premyslených zámerov, 
skutočnosť do istej miery karikujú. Podľa 
Risjorda viac závisí od automatizovaných 
krokov a zabehnutých postupov aktérov. 
Kognitívne mechanizmy v pozadí spoloč-
ného konania, a teda aj spoločenského 
diania, sa preto ukazujú komplikovanej-
šie a vyžadujú si ďalší výskum. Výskum 
profesora Risjorda je zameraný hlavne 
na oblasť filozofie spoločenských vied 
a na filozofiu ošetrovateľstva. O týchto 
otázkach napísal množstvo článkov publi-
kovaných vo filozofických časopisoch, ale 
aj v periodikách z oblasti ošetrovateľstva. 
Taktiež je autorom niekoľkých monogra-
fií, napr. Woodcutters and Witchcraft: 
Rationality and Interpretive Change in the 
Social Sciences (State University of New 
York Press, 2000) a Nursing Knowledge: 
Science, Practice, and Philosophy (Wiley-
Blackwell, 2010).

Katedra filozofie FF KU
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Profesor Mark Risjord.

Profesor risjord  
v ružomberku

hosťovská prednáška

BLAhOŽELáME
Marec 2012
Dana Baláková  
Miloš Birtus   
Jozef Domenik  
Felicita  Janošíková       
John Martin Kehoe          
Anna Žilová  

NAVŽDY ODIŠLI
Pedagóg Pedagogickej fakulty KU, 
docent na Katedre matematiky PF KU 
doc. RNDr. Juraj Butaš, CSc. 
Nech odočíva v pokoji!

POZVáNKY

Sociálna práca, manažment a ekonó-
mia - s aplikáciou na podmienky trvalo 
udržateľného rozvoja sociálnych služieb 
je názov vedeckej konferencie s medzi-
národnou účasťou, ktorá sa bude konať 
dňa 20. marca 2012 Na Inštitúte Andreja 
Radlinského Pedagogickej fakulty KU 
v Dolnom Kubíne. Viac informácií na 
www.pf.ku.sk. 

V dňoch 22.- 23.marca 2012 sa na 
popradskom pracovisku Pedagogickej 
fakulty KU uskutoční V. ročník medziná-
rodnej vedeckej konferencie Ján Pavol II. 
s hlavnou témou: ekonomika verzus kul-
túra ako hybné sily civilizačných zmien. 
Viac informácií na www.pf.ku.sk. 
 

Pilotný ročník letnej školy jazykov 
Biblie 2012 sa bude konať v termínoch 
od 13. augusta do 7. septembra 2012 
(hebrejský jazyk) a od 27. augusta do 
21. septembra 2012 (grécky jazyk) na 
teologickej fakulte KU v Košiciach. Viac 
informácií na www.tf.ku.sk. 

Nový film s názvom 22 hláv približuje 
osudy Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, 
ktorých popravil komunistický režim za 
to, že poskytli informácie tým, ktorých 
mala štB prenasledovať. Dokument, 
ktorý vytvorili doktorand Matúš Demko 
a študent Jakub Krška z Katedry žurna-
listiky Filozofickej fakulty KU si môžete 
v prípade záujmu objednať na e-maile: 
matus@inflame.sk. Cena DVD je: 5€
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V dňoch 13. – 15. februára 2012 Filozofic-
ká fakulta Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku privítala Dr. Martina Palečka 
z Univerzity Hradec Králové. Akademickej 
obci ponúkol prednášku o problémoch 
spoločenských vied. Jeho prednáška bola 
zameraná na identifikáciu a analýzu 
úlohy pravidiel pri určovaní a porozumení 
konania človeka, či už v jeho individuálnej 
alebo kolektívnej podobe so špeciálnym 
zreteľom na to, ako by mohlo byť naše 
porozumenie pravidlám  systematizované 
a ako by mohlo byť využité v oblasti spolo-
čenských vied.

Martin Paleček je absolventom dokto-
randského štúdia na Univerzite Karlovej 
v Prahe a vedúcim Katedry filozofie a 
spoločenských vied na Filozofickej fakulte 
Univerzity Hradec Králové. Dlhodobo 
sa zaoberá filozofiou spoločenských a 
behaviorálnych vied a teóriami kultúrnej 
antropológie. Dr. Paleček pôsobil ako visi-
ting scholar na univerzitách v New Yorku, 
vo Frankfurte nad Mohanom, v Oslo a na 
University of Cambridge. Je členom Royal 
Anthropological Institute (RAI) a British 
Wittgenstein Society (BWS).

Katedra filozofie FF KU

Paleček o problémoch 
spoločenských vied

hosťovská prednáška
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Podať informácie o bohatej rómskej kul-
túre v minulosti a v súčasnosti je cieľom 
výstavy Amaro svitos (Náš svet), ktorú 
sprístupnili vo štvrtok 16. februára 2012 
vo foyer Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (PF KU). „Chce-
me poukázať na bohatú históriu rómskej 
kultúry, na jednotlivé prvky integrácie, 
priblížiť svet Rómov, spoluprácu s nimi 
a ich začlenenie do našej spoločnosti,“ 
podotkla doc. Irena Kamanová z Katedry 
sociálnej práce PF KU, pod ktorej vedením 
poslucháči sociálnej práce pripravili pod-
ujatie pre všetkých študentov a pre širokú 
verejnosť. 

Súčasťou je aj výstava s názvom Príbeh 
detí vetra, ktorá komplexným spôsobom 
prezentuje zaujímavú históriu a bohatú 

kultúru Rómov, odchod ich predkov z 
indickej pravlasti až po súčasnosť. Textová 
časť výstavy je doplnená pútavým obrazo-
vým materiálom, sprostredkováva najdô-
ležitejšie dejinné nosníky rómskeho etnika 
na pozadí celospoločenských udalostí a 
tradičnú kultúru jednotlivých skupín ži-
júcich na našom území. Galéria rómskych 
osobností približuje život a dielo význam-
ných rómskych osobností, ktoré prispeli k 
šíreniu hodnôt rómskej kultúry.

Po slávnostnom otvorení výstavy Amaro 
svitos mohli návštevníci obdivovať rôzne 
techniky výtvarných prác rómskych detí 
z bývalej Špeciálnej základnej školy v Kr-
peľanoch pod vedením Stely Lukáčovej a 
detské talenty z Detského súboru Parnavo 
2 z Centra voľného času v Martine a zo 

Spojenej školy v Ružomberku pod vede-
ním Mgr. Evy Baranovej. V rámci primár-
nej prevencie budú premietnuté filmy s 
protidrogovou tematikou. 

Na organizácii akcie sa podieľajú Katedra 
sociálnej práce PF KU, Univerzitné pasto-
račné centrum Jána Vojtaššáka, Centrum 
voľného času Kamarát v Martine a Sloven-
ské národné múzeum v Martine - Múzeum 
kultúry Rómov na Slovensku. 

Katedra sociálnej práce PF KU

Amaro svitos o živote rómov
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Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce

FILOZOFICKÁ FAKULTA
filozofia, história, psychológia, politológia, religionistika, žurnalistika, 
anglický jazyk pre komerčnú prax, nemecký jazyk a kultúra, jazyk 
a kultúra Slovenska, učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra, 
nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, 
história, filozofia, náboženská výchova

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, liečebná 
pedagogika, pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, sociálna 
práca, sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, manažment, 
učiteľstvo: pedagogika, predškolská a el. pedagogika, hudobné 
umenie, hra na klávesové nástroje, spev, výtvarné umenie, cirkevná 
hudba, náboženská výchova, biológia, matematika, geografia, 
informatika, chémia, fyzika, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a 
literatúra

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, 
verejné zdravotníctvo, fyzioterapia

TEOLOGICKÁ FAKULTA
katolícka teológia, sociálna filozofia, sociálna práca, náuka o rodine, 
učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo: etická výchova, filozofia

www.ku.sk

PhD.

Mgr.

Bc.


