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V týchto mesiacoch sa v Spojených štátoch amerických, ktoré sa

často nazývajú „krajinou slobody“, odohráva boj o náboženskú 

slobodu. Navykli sme si počúvať o útokoch na náboženskú slobodu 

vo viacerých iných krajinách, kde panuje zákaz alebo obmedzova-

nie slobody občanov vyznávať vlastné náboženské presvedčenie; 

niekde len na verejnosti, inde aj súkromne. Sú to často islamské 

štáty, ktoré zakazujú dovoz a používanie kresťanských biblií a

náboženských symbolov a predmety alebo vyučovanie iných 

náboženstiev (najmä) v škole, stavbu kostolov, hlásanie inej viery a 

podobne. Ale jestvujú aj ďalšie spôsoby obmedzovania náboženskej 

slobody zo strany štátu a fi nančných, politických, národnostných, 

ba aj náboženských skupín. Niektoré napádajú veriacich a vieru ako

takú, hoci už pomaly zmizli štáty, ktoré sa prehlasovali za ateistické, 

iné sa obmedzujú na niektoré oblasti.  Spojené štáty severoamerické

(U.S.A.) patria skôr k tým posledným. Terajší útok sa protiví ich his-

tórii, pretože ich založili práve ľudia, ktorí v „novom svete“ hľadali 

predovšetkým náboženskú slobodu.

O čo ide? Prezident Obama minulý rok presadil zákon o povinnom 

zdravotnom poistení, ku ktorému vydal prevádzajúce nariadenia. 

V auguste 2011 oznámil a 20. januára 2012 potvrdil predpis, podľa

ktorého zdravotné poistenie zamestnanca musí pokryť „preventívne

zdravotné služby“ ako sú kontraceptívne prostriedky, sterilizácia a 

niektoré chemické prostriedky, ktoré privádzajú potrat. Zákon za-

väzuje všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na ich presvedčenie. 

V novembri 2011 newyorský arcibiskup, dnes kardinál Timothy 

M. Dolan, predseda Biskupskej konferencie, navštívil prezidenta

Obamu a žiadal širokú výnimku spod tohto predpisu pre nábožen-

ské inštitúcie a osoby, ktoré majú mravné presvedčenie protiviace 

sa kontraceptívnym a potrat pôsobiacim prostriedkom. Jedinú

výnimku dosiahli iba kostoly, čiže miesta obradov.

Ako obrazne napísal kardinál Dolan: „Nikdy predtým federálna vlá-

da nenútila jedincov a organizácie, aby išli na trh a kúpili si výrobok, 

ktorý sa protiví ich svedomiu...To by sa nemalo stať v krajine, kde

slobodný výkon náboženstva spadá ako prvý pod Zoznam práv (Bill 

of Rights)“. (My by sme povedali, že má silu ústavného zákona).

Všetci severoamerickí biskupi sa postavili proti tomu nariadeniu. K 

nim sa pridali aj mnohí pravoslávni, evanjelici, veriaci židia, baptisti

a iné vierovyznania. Prezident Obama sa snažil utíšiť búrku aspoň 

cez médiá nejakými dočasnými „úľavami“, ale nezmenil nič na 

podstate zákona. Ostrú kritiku vyjadrili ženské organizácie a viacerí 

univerzitní profesori, medzi ktorými je známa bývalá veľvyslankyňa 

pri Svätej stolici Mary Ann Glendon. Kardinál Dolan a biskup Lori 

odmietli takzvané úľavy a vyslovili zásadnú kritiku: „Náboženská

sloboda nezávisí od blahovôle toho, kto(rý) nás spravuje. Je to 

naša „prvá sloboda“...My nemôžeme odpočívať, keď máme pred

sebou takú ťažkú hrozbu pre náboženskú slobodu, za ktorú bojovali 

naši rodičia a starí rodičia... Musíme odstrániť všetky nástrahy 

proti výkonu našej viery na verejnom poli. To je naše dedičstvo ako 

Američanov“. Tieto posledné slová poukazujú na to, že náboženská 

sloboda a sloboda svedomia nie sú len katolícka záležitosť, ale patria

všetkým ľuďom. Ako to vyjadril baptistický kazateľ, guvernér Mike

Huckabee: „V tejto otázke sme všetci katolíci.“

Benedikt XVI. tiež upozornil na vážny útok proti slobode nábo-

ženstva a svedomia zo strany niektorých amerických kultúrnych 

a politických prúdov dňa 19. januára 2012 vo svojom prejave k 

jednej skupine biskupov, ktorí prišli do Ríma na zvyčajnú päťročnú 

návštevu. Svätý Otec nepriniesol nijakú novú náuku, lebo sloboda 

náboženského vyznania a svedomia ako jedného zo základných 

práv každého človeka je súčasťou katolíckej náuky. Druhý vatikán-

sky koncil ju znovu predstavil v pastorálnej konštitúcii „Radosť a 

nádej“ (č. 26-27) a v prehlásení o „Ľudskej dôstojnosti“ (č. 2), ktoré 

zdôrazňuje nesmiernu hodnotu tohto práva nasledovne: „Všetci

ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov 

alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, 

aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu 

svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach 

podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo 

v spojení s inými“.

Aj taký dôležitý dokument pre učenie viery ako je Katechizmus 

katolíckej Cirkvi predkladá túto slobodu každého človeka (teda 

nielen katolíka a nielen veriaceho), pričom doslova poznamenáva, 

že „právo na náboženskú slobodu je prirodzené právo ľudskej osoby 

na občiansku slobodu, čiže na slobodu od vonkajšieho nátlaku

v náboženskej oblasti zo strany politickej moci“ (č. 2108).

Je teda pre dobro všetkých ľudí, keď Katolícka cirkev bráni právo

na slobodu náboženského prejavu a na slobodu svedomia. Robí 

to dnes a robila to v minulosti, ako to dosvedčujú jej základné a 

slávnostné dokumenty, ale aj skutky, počnúc smrťou mučeníkov a 

vyznávačov. Z novších svedectiev treba spomenúť „Kompendium 

sociálnej náuky Cirkvi“ a mnohé encykliky a prejavy pápežov 

posledných dvoch storočí. Ukazuje, že sloboda svedomia, a teda aj 

takzvaná „výhrada svedomia“ je súčasťou náboženskej slobody a je 

jedným zo základných práv každého človeka. Nie je vecou jednej

politickej strany, ba ani jednej cirkvi alebo jedného náboženstva. 

Je to právo každého človeka, či už verí alebo neverí. Áno, aj toho, 

kto neverí. Lebo vieru nemôže nikto nikomu nanútiť, vieru možno 

iba dobrovoľne prijať. Ale ani nevieru! Dnes sa nám zdá smiešny 

štát, ktorý sa formálne prehlási za ateistický a prenasleduje každé 

náboženstvo, ako to robilo napríklad Albánsko.

Moderné demokratické štáty na svete zväčša majú nejakú garanciu 

pre slobodu svedomia a pre náboženskú slobodu, aj keď nie 

dokonalú. Uvedený prípad krajiny, napriek tomu, že sa považuje 

za vzor slobody, len ukazuje, že nie je vôbec zbytočné hľadať aj 

takú garanciu, akú môže poskytnúť záväzok vlády s medzinárodne 

uznanou náboženskou inštitúciou mravného rázu akou je Svätá 

stolica. Preto je aj dohoda Slovenskej republiky so Svätou stolicou v 

otázke slobody svedomia na česť Slovenska, je pokrokom a službou 

všetkým slovenským občanom.                                   (R.V., 25. máj 2012)
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SOM ODHODLANÝ

OPÄŤ POSLÚŽIŤ
Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
je prof. Tadeusz Zasępa. Rozhodol o tom Akademický senát
KU v tajnom hlasovaní vo štvrtok 26. apríla 2012. V súlade 
so Štatútom KU voľbu kandidáta na rektora potvrdil veľký
kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. 
Výsledok voľby senát doručil ministrovi školstva, ktorý 
požiada prezidenta SR Ivana Gašparoviča o vymenovanie 
do funkcie na druhé funkčné obdobie od 1. júla 2012.
Následná inaugurácia sa uskutoční 26. septembra počas Veni 
Sancte. „Ako som už niekoľkokrát povedal, svoju funkciu 
vnímam najmä ako poslanie a službu. Opäť som odhodlaný
poslúžiť univerzite v ďalšom rozvoji a vo zveľadení,“ tvrdí v
rozhovore staronový rektor prof. Tadeusz Zasępa.
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?Pán rektor, aké máte pocity 
bezprostredne po zvolení se-

nátom do funkcie, aj keď sa to
podarilo až na druhý pokus?
Moje srdce napĺňa obrovská radosť a vďaka. 
Pán ma chce v Ružomberku a na Katolíckej
univerzite, na ktorej sa po toľkých rokoch 
cítim ako doma, medzi svojimi a ako v 
rodine. Teším sa, že mi členovia Akademic-
kého senátu univerzity prejavili a odovzdali
dôveru. Čaká nás veľa práce a neľahké 
obdobie plné výziev, o to viac si ich dôveru 
vážim a budem sa usilovať ju nesklamať. 
S obrovskou vďakou som pred druhým
kolom volieb prijímal mnohé nominácie od
členov akademickej obce, ktorí si želali, aby 
som vo svojej rektorskej misii pokračoval.
Prichádzali mnohé správy a slová podpory,
ktoré mi vyjadrovali osobnosti zo Slovenska
a zahraničia, pedagógovia, študenti, ale aj
priatelia univerzity. Ako som už niekoľko-
krát povedal, svoju funkciu vnímam najmä 
ako poslanie a službu. Opäť som odhodlaný 
poslúžiť v ďalšom rozvoji a vo zveľadení 
Katolíckej univerzity v Ružomberku.

?Prvá voľba 3. apríla 2012 ukázala,
že v senáte nemáte len podporova-

teľov. Získali ste 11 hlasov, potrebovali
ste aspoň o dva viac. Prezraďte, čo vás 
napokon presvedčilo kandidovať znovu 
aj v druhom kole 26. apríla 2012?
Isteže, rozhodnutie o tom, či sa budem 
znovu uchádzať o podporu v Akademickom
senáte KU, kde som v prvej voľbe nezískal
dostatok hlasov na zvolenie, bolo neľahké.
Priznám sa, že som bol aj trošku sklamaný. 
Premýšľal som, či je moje miesto stále na
Katolíckej univerzite v Ružomberku alebo 
niekde inde. Na druhej strane, mrzelo by ma
odchádzať práve vo chvíli, keď dokončujeme 
novú Univerzitnú knižnicu, keď nás čakajú
nové, prospešné projekty pre študentov, 
ktorým plánujeme vybudovať internát, vo
chvíli, keď Katolícka univerzita naozaj rastie 
a prospieva. Po vyhlásení druhého kola vo-
lieb začali spontánne prichádzať nominácie
od členov Akademického senátu, Správnej
rady, od dekanov, pedagógov, zamestnan-
cov univerzity a od študentov. V prospech

môjho rozhodnutia opäť kandidovať
zavážila práve podpora od tých, ktorí tvoria 
univerzitnú rodinu – od zamestnancov, 
pedagógov, ale najmä od najdrahších štu-
dentov. Kvôli nim malo zmysel uchádzať sa 
o podporu Akademického senátu druhýkrát.

?Ako si vysvetľujete fakt, že kým v 
prvom kole voľby vás podporilo 11

senátorov, v druhom to napokon bolo už 
13? Čo podľa vás presvedčilo tých, ktorí 
vám v prvom kole voľby nedali hlas?
Možno si niektorí senátori, ktorí v prvom 
kole hlasovali proti alebo sa zdržali, na
verejnom predstavení kandidátov na 
rektora 26. apríla opäť pozorne vypočuli 
môj program a víziu rozvoja Katolíckej
univerzity. Možno viac načúvali názorom 
akademickej obce, ktorú v senáte zastupu-
jú, a možno im čas medzi koncom prvého 
kola volieb a hlasovaním v druhom kole 
vytvoril širší priestor na zmapovanie si 
názorov a verejnej mienky na to, kto by mal 
najbližšie štyri roky reprezentovať univer-
zitu. Neviem, nevidím do ich sŕdc a myslí.
Vždy som sa usiloval pracovať zodpovedne 
a profesionálne, pravdivo a v prospech
jednoty na univerzite. Uvedomujem si
však, že univerzita má stále čo zlepšovať, 
že predstavy o jej fungovaní sa môžu líšiť. 
Myslím, že nakoniec rozhodlo to, že väčšina
akademickej obce vníma smer, ktorým sa 
vydala a napreduje Katolícka univerzita,
za správny. Nebolo by dobré, keby sme na 
polceste hľadali križovatku, inú cestu či sa
nebodaj z tejto polcesty vracali naspäť…
  

?Ak by voľba dopadla inak, 
odišli by ste z Ružomberka?

Čomu by ste sa venovali?
Vo svojom živote som zažil veľa zmien.
Niektoré boli príjemné, iné menej, no všetky 
som s pokorou prijímal ako Boží zámer. Ak 
by sa predsa stalo, že z rozhodnutia Akade-
mického senátu KU by som nepokračoval vo 
funkcii rektora, určite by som mal čo robiť. 
V hlave mám veľa myšlienok a projektov, 
viac by som publikoval, venoval sa vedeckej,
pedagogickej činnosti a záľubám, na ktoré 
kvôli pracovnej vyťaženosti neostával čas.

Na Katedre žurnalistiky Filozofi ckej fakulty 
KU pôsobím ako profesor, na Katolíckej 
univerzite v Lubline prednášam už vyše 
30 rokov. Výzvy a ponuky na spoluprácu 
prichádzali v rôznych obdobiach mojej
profesionálnej dráhy, no nie vždy som ich 
úplne refl ektoval a prijal, pretože som sa
chcel celkom angažovať práve tam, kde 
som sa nachádzal. Naposledy ma k vý-
znamnej, dokonca osobnej vedeckej práci 
pozvali do Salzburgu, priamo do sídla 
Európskej akadémie vied a umení, kde 
ma nedávno prijali za člena. Nie je dôvod 
ich ponuku prijať, moje miesto je totiž v 
Ružomberku na Katolíckej univerzite.

?Aké budú vaše priority počas ďal-
šieho funkčného obdobia rektora?

Hlavné priority úradu rektora, na ktorých
chcem druhé funkčné obdobie pracovať, sú 
orientované najmä na participatívny spôsob 
riadenia univerzity, na posilnenie prvkov 
akademickej samosprávy v správe univerzi-
ty, na prehĺbenie spolupráce s univerzitnými 
a ďalšími výskumnými partnermi, na kvalitu
vzdelávania a výskumu, na rešpekt ku 
slobode bádania, na podporu excelentnosti
vo výskume i vo vzdelávaní, na starostlivosť 
o vnútornú kultúru univerzity vrátane etic-
kých aspektov, na starostlivosť o zamestnan-
cov univerzity, na znižovanie byrokratickej 
záťaže, na úsilie o ekonomickú efektivitu 
a na rozpočtovú stabilitu univerzity.

?Načrtnuté ciele môžu znieť všeobecne
alebo samozrejme. Súhlasíte?

Áno, súhlasím. Priestor na rozhovor však nie 
je dostatočne veľký na to, aby sme sa každej
programovej vízii venovali detailne. Ktokoľ-
vek si však môže program rektora prečítať
na internetovej stránke univerzity, kde som 

Nehľadajme 

križovatku 

na polceste...“
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Z priebehu volieb kandidáta na rektora KU. 



6 KURIÉR • 2 • 2012 KURIÉR • 2 • 2012 7

ho zverejnil. Verím, že môžem akademic-
kej obci vierohodne, s odkazom na svoju 
doterajšiu prácu, ponúknuť konkrétne kroky 
k naplneniu deklarovaných cieľov a energiu, 
ktorú si žiada ich realizácia. Dosahovanie
cieľov sa určite neobíde bez spolupráce a 
vzájomného pochopenia, pretože rektor sám 
nič nezmôže. Uplynulé roky sa napríklad 
diskutuje o tom, č i má byť rektor akademik 
alebo manažér. Akoby bolo potrebné voliť 
si medzi akademickou kultúrou samosprá-
vy a manažérskou subkultúrou. Koncept
úlohy rektora ako zástupcu akademickej
obce je pre mňa spojený s participatívnym 
spôsobom riadenia, ktorý je založený 
na vzájomnej diskusii, argumentovaní a 
hľadaní konsenzu. Tento spôsob riadenia 
však predpokladá dobrú vôľu, otvorenosť, 
poznanie a rešpektovanie kompetencií a 
aplikovanie základných hodnôt Katolíckej
univerzity, ktorými sú pravda, profesio-
nalita, jednota a zodpovednosť.  Zákon o
vysokých školách stavia rektora univerzity 
do pozície osoby, ktorá jediná koná v mene 
univerzity. Som si vedomý tohto poslania a
úlohy reprezentovať univerzitu na medzi-
národnom fóre aj na Slovensku v Sloven-
skej rektorskej konferencii, v Konferencii
biskupov Slovenska, na rokovaniach s 
predstaviteľmi vlády, parlamentu, regionál-
nej a miestnej samosprávy, ale aj s pod-
nikateľmi a zamestnávateľmi v prospech 
lepšieho uplatnenia našich absolventov.

?Hovorí sa však aj o zriadení 
právnickej fakulty či iných fakúlt.

Podarí sa to počas nasledujúcich šty-
roch rokov? Budete sa o to usilovať?
Počas prvého funkčného obdobia sa nám 
nepodarilo uskutočniť zámery vybudovať
novú právnickú či ekonomickú fakultu 
najmä preto, že sme takmer nepretržite,
popri iných nevyhnutných činnostiach,
pracovali na statuse univerzitnej vysokej 
školy. Minister školstva ho univerzite 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 a 
bude základom pre vznik novej fakulty.

?Cítite sa na Slovensku a v Ružomber-
ku dobre? Čo vám dáva táto kraji-

na, naše mesto? Keby ste sa dnes mali 
znovu rozhodnúť, tak ako pre rokmi, 
či prísť sem, urobili by ste tak znovu?
V jednej slovenskej kresťanskej piesni, ktorú
mám mimoriadne rád, sa spieva: „Slovensko 
moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako
raj...“ Túto pieseň mi moji študenti, ktorí 
ma poznajú, spievali pri rôznych príležitos-

tiach. Ešte som kedysi poriadne nevedel po 
slovensky, no prepísal som si ju na papier 
a urobil malú analýzu. Verím totiž, že v 
tejto piesni je obsiahnutý celý môj vzťah k 
Slovensku. Úprimne si myslím, že Slovensko 
je rajom. Mimoriadne krásy ponúka nielen 
Ružomberok, okolitá príroda a hory, ale 
celá krajina. Ako som už kdesi povedal,
história Slovenska je kontinuum dobra. 
Slováci navyše nikomu nikdy organizovane 
neublížili. História ich naučila pokore a 
oddanosti Bohu. Keď človek prestane veriť 
Bohu, začne veriť čomukoľvek. Slováci veriť 

neprestali, sú veľmi duchovne založený 
národ, čo mám možnosť pozorovať a ako
katolícky kňaz aj dennodenne zažívať. Ak sa
vrátime k textu piesne, ktorú som spomínal,
aj tam čítame: „Hej mám otčinu ja ešte inú,
kde večne vládne môj Boh a Pán...“ Povedz-
te, čo je krajšie ako nebo nazvať otčinou?
Pobyt na Slovensku mi priniesol nezabud-
nuteľné štyri roky vo funkcii rektora, krásne
momenty a okamihy, priateľov, spolupra-
covníkov, mnohých úprimných a čestných
ľudí, na ktorých nikdy nezabudnem. Ak by 
som sa mal opäť rozhodnúť či na Slovensko
prídem a budem slúžiť, nič by som nemenil,
napriek tomu, že prostredie v Poľsku, v 
Lubline či v Čenstochovej dôverne poznám,
mám tam rodinu, priateľov a známych.

?Radi by ste ešte niečo dodali?
Najprv by som chcel všetkým poďakovať

za podporu a mnohé pozitívne ohlasy. Keď
ma 23. apríla 2008 Akademický senát KU
zvolil do funkcie rektora prvýkrát, bolo to
symbolicky, ale nijako naplánované, práve
v deň mojich narodenín. 26. apríl 2012, keď
mi vo voľbách odovzdali dôveru druhýkrát,
bol práve dňom, kedy sa Fakulta zdravot-
níctva KU zverila a zasvätila bl. Zdenke
Schelingovej. Aj preto som si vybral ako
odkaz pre čitateľov práve jej slová, pretože
jej pomoc a ochranu cítim a dúfam v ne. Ho-
vorí: „Keď sa s niekým stretnem, každý musí 
cítiť: Boh je tu!“ Nebojte sa teda byť svedka-
mi Toho, ktorý dáva našim životom zmysel.

 (md)
Zdroj: Ružomberský hlas, upravené, krátené
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Predstavenie kandidáta 

na rektora Katolíckej univerzity
Úloha rektora
Posledné roky sa diskutuje či rektor má byť akademik alebo ma-
nažér. Akoby bolo potrebné voliť si medzi akademickou kultúrou 
samosprávy a manažérskou subkultúrou. Koncept úlohy rektora 
ako zástupcu akademickej obce je pre mňa spojený s participatív-
nym spôsobom riadenia, ktorý je založený na vzájomnej diskusii,
argumentovaní a hľadaní konsenzu. I keď táto cesta je namáhavá, 
zdĺhavá a niekedy nesmierne unavujúca a nie vždy sa konsenzus dá 
dosiahnuť (v predchádzajúcom období sme takto konali napr. pri
takmer trojročnej práci v komplexnej akreditácii a uskutočňovaní 
nápravy po nej). Tento spôsob riadenia však predpokladá dobrú 
vôľu, otvorenosť (v zmysle niet čo skrývať), poznanie a rešpektova-
nie kompetencií a predovšetkým žiť základné hodnoty KU, ktorými
sú pravda, profesionalita, jednota a zodpovednosť. Súčasne platí, 
že na niektoré rozhodnutia je rektor univerzity jednoducho sám. 
Som presvedčený, že univerzita musí pokračovať v profesionalizá-
cii riadenia – rozhodovanie musí byť opreté o kvalitné analytické 
zázemie a profesionálnu administratívu.

Východiskom konania rektora musí byť jasná predstava o dlho-
dobom cieli a trende univerzity. Preto je pred našou univerzitou 
spracovanie Dlhodobého zámeru KU na roky 2012 – 2016, diskusia 
o ňom a jeho schválenie. Zákon o vysokých školách stavia rektora 
univerzity do pozície osoby, ktorá jediná koná v mene univerzity.
Som si vedomý tohto poslania a úlohy reprezentovať KU na medzi-
národnom fóre aj na Slovensku: v Slovenskej rektorskej konferen-
cii, v Konferencii biskupov Slovenska, na rokovaniach s predstavi-
teľmi vlády, parlamentu, regionálnej a miestnej samosprávy, ale aj 
s podnikateľmi a zamestnávateľmi v prospech uplatnenia našich 
absolventov.

Priorita 1: Druhá komplexná akreditácia KU 2008 – 2012
Zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií pre druhú kom-
plexnú akreditáciu KU za jej činnosť v rokoch 2008 – 2012 nemusí 
byť len administratívnou prácou, ale súčasne aj refl exiou o našej
práci, premýšľaním nad „prístupom orientovaným na študenta“ či 
nad základnou a prvoradou úlohou každej univerzity – poskytovať 
svojim študentom kvalitné vzdelanie, nie len masové vzdelávanie. 
Zápasíme s dôsledkami premeny študentskej populácie, ktorá sa 
v posledných rokoch dramaticky zmenila vo svojej rôznorodosti,
v motiváciách k štúdiu, v spôsoboch voľby študijných programov.

Priorita2: Kultúra kvality
Obrat ku kvalite je pre konkurencieschopnosť, prestíž a výskumný 
charakter univerzity nevyhnutný. Podľa môjho názoru stojíme pred
ťažkými rozhodnutiami, ktoré nemajú oporu vo vyskúšaných a
hotových riešeniach, ale budeme ich musieť vykonať, aby sme mohli 
zvýšiť kvalitu vzdelávania a výskumu na našej univerzite.
Aj zákon o vysokých školách nám určuje úlohy v oblasti kvality. Sme
povinní pravidelne spracúvať hodnotiacu správu o kvalite poskyto-
vaného vzdelávania, ktorú máme prvýkrát predložiť Akreditačnej 
komisii do 31. augusta 2012 a následne aj zverejniť na webe KU.

V tomto čase na KU diskutujeme o znení Smernice o zabezpečovaní 
kvality na KU, o kritériách, ktorými budeme hodnotiť kvalitu vzde-
lávania (študijných predmetov, vyučovaných predmetov), kvalitu
výskumu a umenia, kvalitu medzinárodných vzťahov a internacio-
nalizácie.

Paralelne prebieha celouniverzitná diskusia o pravidlách zabez-
pečovania kvality na KU (predovšetkým štruktúra hodnotiacich 
dotazníkov a formulárov, ktoré by mali byť prílohou smernice) a 
to nielen v riešiteľských kolektívoch dvoch EÚ projektov, ale aj v 
orgánoch KU s cieľom, aby nová Smernica o zabezpečovaní kvality 
na KU bola spracovaná do 31. augusta 2012 s účinnosťou od 1. sep-
tembra 2012. V smernici stanovené pravidlá budú záväzné až pre
ďalšie hodnotené obdobie (nasledujúce dva akademické roky).

Je preto potešujúce, že agenda kvality sa stáva predmetom sústav-
nej, inštitucionalizovanej a kvalifi kovanej diskusie akademickej 
obce. V porovnaní s úspešnými zahraničnými univerzitami je 
celkom neobvyklé, že síce máme fakultné a univerzitné vedecké 
rady, nemáme však grémium, ktoré by sa zaoberalo štandardami
kvality štúdia, kvality študijných programov, kvality výskumu či
kvality administrácie. Pritom práve to je jedna z výsostných úloh
akademickej samosprávy. Len akademická obec môže rozhodovať 
o tom, ako majú vyzerať študijné programy ponúkané (Katolíc-
kou) univerzitou. Aj vonkajší aktéri, napríklad zamestnávatelia 
či absolventi univerzity, majú mať svoj hlas v takejto diskusii. Za
posledné štyri roky KU dosiahla nemalé úspechy v raste kvality: 
splnenie kritérií komplexnej akreditácie, potvrdenie statusu KU ako 
univerzity či budovanie jej dobrého mena. V tejto práci je nevy-
hnutné pokračovať.

Priorita 3: Excelentný výskum
Charakter výskumnej univerzity nie je merateľný jednoduchý-
mi kritériami, akými sú body v metodike hodnotenia výsledkov 
výskumu a vývoja alebo počet doktorandov na jedného profesora. 
Prejavuje sa však celkom markantne v tom, aké vzdelávanie je 
univerzitou ponúkané. Ambíciou by mohlo byť, aby vyučovanie na 
magisterskom a doktorandskom stupni bolo založené na vlast-
nej originálnej bádateľskej práci učiteľov či poskytovať niektoré 
študijné programy v anglickom jazyku. Je teda nevyhnutné, aby 
univerzita zabezpečovala základné podmienky pre rozvoj vedných 
odborov, rešpektovala akademickú slobodu bádania a vytvárala 
priaznivé podmienky aj pre vznik nových aktivít. Je zrejmé, že
univerzita nášho typu je zameraná predovšetkým na základný 
výskum. V tejto súvislosti bude univerzita v nasledujúcich rokoch 
stáť pred rozhodnutím, akým spôsobom využívať inštitucionálnu 
podporu výskumu a ako vzdorovať atomizačným efektom, ktoré 
vznikajú prenášaním kvantitatívnej metodiky hodnotenia a rozde-
ľovania fi nancií štátom.
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Ak sa má zvýšiť výskumný výkon univerzity, je potrebné využívať aj
príležitosti, ktoré sa otvárajú zvonku a na ktorých výskyt a podobu 
má univerzita spravidla len veľmi obmedzený vplyv. V súčasnosti
ide o zahraničné granty a predovšetkým o projekty budovania
výskumnej infraštruktúry z európskych fondov.
Prospech z úspechu týchto projektov bude mať nepochybne celá
univerzita: bude priťahovať kvalitných študentov i akademických 
pracovníkov nielen zo Slovenska. Riešením či participáciou na 
riešení veľkých projektov štrukturálnych fondov a rámcových 
programov EÚ tiež prosperuje kultúra vedeckej excelencie, ktorá
dvíha univerzitné štandardy. A nezanedbateľný môže byť aj fi nanč-
ný efekt, pretože silné výskumné postavenie univerzity môže mať v 
budúcnosti pozitívny efekt na fi nancovanie univerzity ako celku.

Špičková infraštruktúra je však iba prostriedkom ku zvýšeniu výko-
nu, ktorý je primárne vytváraný osobami pôsobiacimi na univerzi-
te. Teda, výkon úzko súvisí s fungovaním akademickej obce. Každý 
musí priložiť ruku k dielu. Nikto nemôže stáť bokom. Preto mám v 
úmysle pokračovať v udeľovaní ceny rektora oceňujúc konkrétne 
excelentné výstupy.

Priorita 4: Akademický život
Dnešné univerzity sú stále ešte trochu stredovekými korporáciami,
sú ešte stále do istej miery stredovekými bratstvami zasvätených, 
ale tiež osvietenskými ústavmi a súčasne modernými „továrňami“
na fl exibilnú pracovnú silu pre trh práce. Predovšetkým ale sú a
majú byť fungujúcimi komunitami, ktorých vnútorná súdržnosť 
sa opiera o zdieľané hodnoty a kultivovanú komunikáciu naprieč 
profesijnými subkultúrami pedagógov, lekárov, fi lozofov, teológov 
či prírodovedcov, ktoré sa od seba nezriedka líšia v predstavách
o základných pojmoch a hodnotách akademického sveta. 
Úspešnosť univerzít je určovaná nielen objemom investícií do in-
fraštruktúry a podielom zahraničných akademikov, ale tiež tým, že 
aspoň v tých úspešných vládne špecifi cký univerzitný „duch“, vnú-
torná kultúra, ktorá zahŕňa štandardy vedeckej práce či slovného
prejavu, normy správania sa ku študentom a kolegom, rovnako ako 
úroveň, ktorú dosahujú umelecké diela vystavené v univerzitných
priestoroch. Táto vnútorná kultúra musí byť predmetom určitej 
starostlivosti. Fungujúca univerzitná komunita predstavuje v dob-
rom zmysle slova akýsi štát v štáte a musí plniť aj niektoré funkcie 
„komunálneho“ typu. Teda univerzita má byť dobrým zamestnáva-
teľom, má tiež vytvárať priestor pre dôstojné využitie síl nezriedka
ešte prekvapivo sviežich emeritných učiteľov, má byť miestom, kde 
študenti nielen študujú, ale žijú nezanedbateľnú časť svojho života.
A má byť spravovaná ako obec – teda s participáciou svojich členov 
na správe spoločných záležitostí.

Dôležité je vytváranie a budovanie jednoty v rôznosti medzi jednot-
livými fakultami KU. Každá fakulta má svoju autonómiu, prednosti
a kvality. Ich vzájomné prepojenie, podporovanie sa a interfakultná
spolupráca na rôznych úrovniach života (výskum, vzdelávanie,
kultúra a duchovnosť) môže zväčšiť a umocniť potenciál univerzity.
Chcem vynaložiť úsilie byť jednotiacim prvkom medzi všetkými
fakultami. Naša Katolícka univerzita by mala byť rodinou, kde 
sa členovia vzájomne poznajú, vedia si poslúžiť, pomôcť a spolu
kráčajú k Bohu. Má sa sústrediť na kvalitnú formáciu jednotlivcov a
na formáciu autentického spoločenstva v duchu Ex corde Ecclesiae. 
Tak ako rodičia myslia predovšetkým na šťastie svojich detí, tak 
všetci na KU musia mať pred očami to, kvôli čomu KU vznikla, a 
tým je dobro a budúcnosť študentov KU, ich prínos pre spoločnosť a 
Cirkev. V rodine je priestor aj na mimopracovné spoločné stretnu-
tia, kultúrne, športové či spoločenské. Predovšetkým študentom,
ale aj absolventom a zamestnancom má slúžiť založené Poradenské 
centrum KU komplexným poradenstvom a pomocou v rôznych

životných situáciách, pri orientácii v ďalšom štúdiu, ale aj pri uplat-
není na trhu práce.

Vo svete neprestávajú útoky na Katolícku cirkev a dostávajú na
okraj záujmu jej inštitúcie, možno aj katolícke univerzity. Odpove-
ďou môže byť prehĺbenie našej vlastnej identity byť katolíkom aj v 
rámci Roka viery, ktorý sa začne v októbri 2012 a aktívnou účasťou
na Misiách na KU, ktoré budú Rok viery na našej univerzite otvárať.

Priorita 5: Financie a rozvoj 
V súvislosti so svetovou fi nančnou krízou je potrebné mať pri-
pravené aj krízové riešenia fi nancovania. Rozpočet univerzity je 
vždy veľmi jemným a delikátnym kompromisom medzi nezriedka
protichodnými záujmami súčastí univerzity a rozdielnymi predsta-
vami o spravodlivosti rôznych typov odvodov i legitimite rôznych
centrálnych a fakultných výdavkov. Môžem deklarovať záujem aj 
v budúcnosti diskutovať pri jeho príprave a hľadať konsenzus. Dis-
kusie je potrebné viesť vždy o skutočnom rozpočte univerzity a jej
súčastí, teda o všetkých výnosoch a nákladoch. V oblasti investičné-
ho rozvoja univerzity považujem za prioritu zabezpečiť fi nancova-
nie a ukončiť výstavbu Univerzitnej knižnice KU podľa plánu, teda
do 18. septembra 2012 a začať jej službu slávnostným otvorením
12. decembra 2012.

Objem fi nančných prostriedkov Európskej únie určený pre 
programové obdobie 2014 – 2020 by mal byť pre slovenské regióny 
minimálne rovnaký ako v súčasnosti. Musíme byť pripravení na ich
čerpanie, mať pripravené projekty ďalšieho rozvoja KU v stupni
získaného územného a stavebného povolenia. V najvyššom štádiu 
rozpracovania je príprava rekonštrukcie, nadstavby a výstavby 
Študentského domova KU. V rôznom stupni prípravy sú aj zámery 
nadstavby Pedagogickej fakulty KU a minimálne opravy strechy 
Filozofi ckej fakulty KU. Je logické, že do ďalšej stavby sa môžeme
pustiť až po ukončení výstavby Univerzitnej knižnice KU a po uhra-
dení všetkých záväzkov.

Zhrnutie
Hlavné princípy či priority, ktorými sa v prípade zvolenia za rektora
hodlám riadiť, a o ktorých naplnenie sa chcem usilovať:
1. participatívny spôsob riadenia univerzity,
2. posilnenie prvkov akademickej samosprávy v správe univerzity,
3. prehĺbenie spolupráce s univerzitnými a ďalšími výskumnými 

partnermi,
4. dôraz na kvalitu vzdelávania a výskumu,
5. rešpekt ku slobode bádania,
6. podpora excelentnosti vo výskume i vo vzdelávaní,
7. starostlivosť o vnútornú kultúru univerzity vrátane etických

aspektov,
8. starostlivosť o zamestnancov univerzity,
9. znižovanie byrokratickej záťaže,
10. úsilie o ekonomickú efektivitu a rozpočtovú stabilitu univerzity. 

Tieto ciele môžu znieť všeobecne či samozrejme. Verím, že môžem
akademickej obci vierohodne, s odkazom na svoju doterajšiu prá-
cu, ponúknuť konkrétne kroky k ich naplneniu i energiu, ktorú si
žiada realizácia deklarovaných cieľov. V tomto projekte by som rád
pokračoval, ak mi to bude umožnené. Možno som v prvom období 
nie vždy stopercentne poznal slovenské reálie, nuansy kompeten-
cií. Dnes som skúsenejší, čo môže byť predpokladom, že budem 
pracovať ešte lepšie. Aj preto sa opäť uchádzam o vašu dôveru.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
2. 4. 2012

So zármutkom v srdci, no v duchu kresťan-
skej nádeje prijal vo štvrtok 3. mája 2012 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku (KU) prof. Tadeusz Zasępa a vedenie 
univerzity správu o úmrtí Mons. Františka
Tondru, emeritného spišského biskupa, dl-
horočného predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska, profesora KU a najmä priateľa 
univerzity. „V biskupskom erbe zosnulého 
Božieho služobníka biskupa Františka sú
slová „Poslušnosť – dielo Ducha Svätého“, 
ktoré plne vyjadrujú jeho celoživotné
odhodlanie slúžiť s poslušnosťou a pokorou 
veriacim, diecéze, celej spoločnosti,“
píše v kondolenčnom liste rektor. Zvlášť
vyzdvihuje osobnú zásluhu biskupa Tondru 
o vznik a rozvoj KU.

„S univerzitou bol aj v neľahkých časoch, 
kedy sme zažívali útoky z rôznych strán,
bojovali o svoje miesto vo vysokom školstve
na Slovensku. Bol s nami v obdobiach, kedy 
sme sa spoločne tešili prvým úspechom,
zažívali uznanie a radoval sa z rozvojových 
projektov, ktoré sme podnikali. Keď mohol,
vždy bol pripravený pomôcť,“ spomína 
rektor. Podľa neho to dokumentuje aj zápal
a pracovitosť otca biskupa v biskupskej a v 
päťdesiatročnej kňazskej službe. „K Nebes-
kému Otcovi odchádza priateľ univerzity, 
zanietený vysokoškolský profesor KU a otec 
diecézy,“ konštatuje v liste rektor.

Mons. prof. ThDr. František Tondra (4. jún
1936, Spišské Vlachy – 3. máj 2012, Košice)
bol emeritný spišský biskup a dlhoročný 
predseda Konferencie biskupov Sloven-
ska. V rokoch 1947 – 1951 navštevoval 
Ľudovú a meštiansku školu v Spišských 
Vlachoch a neskôr absolvoval Jedenásť-
ročnú strednú školu v Spišskej Novej Vsi. 
V roku 1957 zavŕšil štúdium na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 
1957 - 1962 študoval teológiu na Cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Ordinovaný za kňaza bol 1. júla 1962.
Svoju pastoračnú činnosť začal v Levoči 1.
augusta 1962 ako kaplán. Od 1. novembra 

1963 bol preložený do Hnilca, kde pôsobil
ako administrátor. Od 15. apríla 1970 
pôsobil ako administrátor v Zázrivej, kap-
lánom bol jeho brat Michal. V roku 1978 
získal doktorát teológie, od septembra
1978 sa stal asistentom na Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave kde sa 
v novembri 1983 stal profesorom. Od 15.
októbra 1983 pôsobil v Tvrdošíne. Od 1.
mája 1987 bol farárom v Levoči, neskôr pô-
sobil ako prodekan dekanátu Spišská Nová
Ves. Pápež Ján Pavol II. ho 26. júla 1989 
menoval za biskupa – František Tondra sa 
stal v poradí trinástym biskupom Spišskej
diecézy. V roku 1990 obnovil a 3. októbra 
1995 otvoril kňazský seminár v Spišskej Ka-
pitule, kde prijal aj bohoslovcov z Košickej
a Rožňavskej diecézy. V júni 1991 sa stal
predsedom Konferencie biskupov Sloven-
ska, no o tri roky neskôr musel zo zdravot-
ných dôvodov na funkciu abdikovať. Od 
3. októbra 1994 sa stal na obdobie piatich 
rokov konzultorom Posvätnej kongregácie
pre katolícku výchovu. Promulgoval nové
členenie diecézy. Ako prvý biskup Sloven-
ska pozval na pastoračnú návštevu Levoče
Svätého Otca Jána Pavla II. Prezidentom 
Slovenskej republiky bol dňa 12. decembra
1997 vymenovaný za profesora v odbore
teológia. V auguste 2000 bol znova zvolený 
do funkcie predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska, v ktorej pôsobil do októbra 
2009. V auguste minulého roka prijal pá-
pež Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa úradu 
spišského diecézneho biskupa a ustanovil
ho za apoštolského administrátora Spišskej
diecézy. Od 10. septembra 2011 bol na dô-
chodku. Od začiatku apríla 2012 bol hospi-
talizovaný vo Východoslovenskom ústave 
srdcových a cievnych chorôb v Košiciach,
kde sa podrobil operácii srdca. Zomrel 
3. mája 2012 v košickej nemocnici. Zásluhy 
biskupa Tondru o vznik a rozvoj KU ocenil
rektor Tadeusz Zasępa Veľkou zlatou
medailou KU dňa 25. novembra 2009 pri
príležitosti ukončenia jeho dlhoročného
pôsobenia vo funkcii predsedu Konferencie
biskupov Slovenska. Aj v súčasnosti pôsobil
prof. Tondra ako aktívny člen Vedeckej 
rady KU.

(TA KU)

Zomrel profesor univerzity, 

emeritný spišský biskup

František Tondra

Na Spišskej Kapitule sa naposledy rozlúčili s otcom diecézy.
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Z kondolenčného listu
prof. Tadeusza Zasępu.
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Múdrosť pre večnosť

Stojíme dnes na prahu ukončenia ďalšieho 
Bohom požehnaného akademického roka 
a chceme mu za všetky Jeho dobrodenia 
spoločne vzdávať vďaky. Na otázku, či sa
nám zúročilo všetko to úsilie a námaha a či sa
oplatilo byť vytrvalým a trpezlivým študen-
tom i pedagógom, dostávame odpoveď hneď
v prvom čítaní dnešnej liturgie. Tu vidíme, že 
za úspechom v riešeniach životných otázok 
a otázok viery, sú vždy pevné rozhodnutia
a pevná vôľa vydať sa na cestu hľadania.
Pavol a Barnabáš sa rozhodli, že so spornými
otázkami pôjdu k apoštolom a starším do
Jeruzalema (Sk 15, 1-6). Tam našli vytúžené
riešenie.

V slovách žalmu sa nám pripomína, že k 
ľudskému úsiliu študovať, hľadať vysvetlenia 
a usmernenia sa má pripojiť aj požehnanie 
zhora. Preto žalmista volá a spieva: S rados-
ťou pôjdeme do domu Pánovho! (Ž 122).
Ten, kto sa v živote učí hľadať skutočne 
múdre a praktické odpovede, nezabudne 
nasmerovať svoje kroky na životných cestách 
aj do Božieho domu. Sú to chvíle strávené 
v prítomnosti Boha, z Neho čerpáme silu, 
nádej, vieru i schopnosť milovať a On nám 
takto dodáva istotu.

Všetko nové, a týka sa to aj nových objavov a
nových skúseností, všetko to prináša radosť,
ale aj istý stres a tak trochu i strach. Priro-
dzene, najlepšie sa cítime na tých svojich
vychodených a známych chodníkoch. Máme
svoje spôsoby, svoje kontakty a svojich ľudí,
a preto každá nová situácia vnáša do nášho
života istý nepokoj a vyrušenie. Vieme sa
ale rýchlo adaptovať – prispôsobiť sa novým
výzvam. Avšak to isté dokážu aj iné živé 
tvory. Zvedavosť a živý záujem o neustále
nové veci, prekonávanie neistoty je vlastné
nielen ľuďom.



Rakúsky zoológ a ornitológ Konrad Lorenz, 
ktorý sa preslávil svojimi experimentmi a
pozorovaniami správania sa zvierat, rozprá-
val o divej husi, ktorú si doslova adoptoval
na pár rokov. Z divej husi sa stala domáca 
– doslova a do písmena. Žila v dome s jeho
rodinou. Stala sa jeho domácim miláčikom a 
zakrátko si zvykla na nový priestor i na ľudí.
Keďže sa miestom jej nočného odpočinku
stala profesorova izba, musela sa naučiť
prekonávať dlhé tmavé schodisko vedúce na
horné poschodie. Na konci schodiska bolo
okno. K tomuto oknu sa hus vždy ponáhľala 
keď prekonávala schody a našla si v ňom
orientačný bod. Vždy sa pri ňom zastavila, 
poobzerala sa a až takto trafi la do vnútra 
izby. Lorenz to vysvetľoval tým, že zvieratá
sa boja tmavých priestorov a majú tendenciu
ísť za svetlom, boja sa toho, čo je neznáme a 
snažia sa to rýchlo ovládnuť. Preto ten stres a
napätie. Upokojenie prináša ustavičné opako-
vanie a oboznamovanie sa s neznámym.
To isté prežíva aj človek. Predovšetkým vy,
čo ste sem prišli na jeseň ako noví, tiež ste
potrebovali istý čas na to, aby ste si zvykli
na priestory, na systém, na profesorov, na
nových ľudí. Dnes, na konci akademického 
roka – po dvoch semestroch, si už spokojne
môžete povedať, že máte niečo za sebou. Je
však dôležité nájsť si ten pevný orientačný 
bod, miesto svetla a pokoja, prítomnosť Boha, 
ktorý oživuje hlas svedomia a dodáva istotu
vo všetkých neistotách. Je nevyhnutné mať 
na ceste štúdia i na ceste života svetlé okno,
ktorého jasné svetlo pomáha pri orientácii
smerom k večnosti.

Boh nám dáva niečo, čím prevyšujeme
všetky ostatné živé tvory na tejto zemi, a 
totiž schopnosť rozoznávať dobro od zla.
Zhodnotiť skutky, postoje, slová a myšlienky 
a zaujať voči nim stanovisko. Bolo by to málo
zostať len pri informáciách, ktoré tu môžete
získať v hojnosti. Len informovanosť nestačí.
Je potrebné formovať seba i svoje postoje
k Božiemu hlasu vo svedomí. Univerzita je 
miestom zdravo zvedavých ľudí. Zvedavosť
po informáciách buduje akademické spolo-
čenstvo. Zvedavosť je ľudská. Etnológovia
a psychológovia ju nazývajú motiváciou 
výskumu a zárukou napredovania. No to, 
čo nás ako ľudí vyznačuje, nie je len zveda-
vosť, ale práve ten príznačný hlas svedomia. 
Slová, ktoré potvrdzujú túto pravdu o nás, sa
nachádzajú v prastarom texte knihy Genezis,
kde Boh reaguje na hriech prvých ľudí: Hľa,

človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i 
zlo. (Gn 3, 22)

Poznať dobro i zlo, vedieť ich rozlíšiť a žiť 
dobrý život, postaviť sa na stranu dobra, po-
znať súvislosti, nové svety, dimenzie ľudské-
ho ducha – to je múdrosť, ku ktorej sa treba 
neustále navzájom formovať. Tu je miesto, na 
ktorom sa preberajú témy verejných debát, 
názory na život i hodnoty. Odtiaľto majú
vychádzať rozumné impulzy k budovaniu 
spoločnosti i Cirkvi. Z kresťanského pohľadu
je rozhodujúci prínos tejto univerzity práve v 
tom, že naša zvedavosť a smäd po informá-
ciách prispieva k  dobrému a hodnotnému 
životu v súlade s Božími výzvami. V tomto 
zmysle má byť naša univerzita školou pravej 
ľudskosti, ktorá sa získava v úzkom spojení 
človeka s Bohom. Na katolíckej univerzite by 
sa mala odovzdávať múdrosť pre večnosť: 
jednoducho mala by sa tu posilňovať viera
študentov i pedagógov, a vzájomne by sa
mali nabádať k tomu, aby nežili v otroctve
hriechu, ale hľadali Kristovu slobodu. Je to 
línia, ktorá narážala a naráža zo strany 
spoločnosti vždy na určitý stupeň odporu. 
Sme svedkami, ako sa rýchlo menia štruktú-
ry štátu a ako sa niekedy vyostruje aj postoj 
k našim katolíckym školám. Mnohokrát sú 
vnímané len ako trpené a nevyhnutné zlo a 
často aj ako školy druhej triedy, ktoré si neza-
slúžia podporu zo strany štátu. Odhliadnuc 
od dosahovaných výsledkov v didaktickom
procese, je do pléna často hádzaná otázka: 
Čo viac môže dať žiakom katolícka škola
v porovnaní s ostatnými?

Práve táto otázka by sa mala stať základom 
úvah o poslaní a význame našej Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. To spomínané viac 
by sa malo odzrkadliť nielen vo vedomos-
tiach našich študentov – v ich informovaní,
ale predovšetkým v štýle a spôsobe ich života
– teda v ich formovaní. Svet a jeho inštitúcie 
väčšinou odmietli kritériá kresťanskej viery, 
podľa ktorých by sa dali určiť aspoň základ-
né pravidlá a princípy. A preto by na našej
Katolíckej univerzite mala dominovať práve
opačná ponuka. Ponuka hodnôt, ktoré pre-
zentoval a ponúkal sám Ježiš Kristus. Veľmi 
pekne to vyjadruje patrón katolíckych škôl 
sv. Ján Krstiteľ de la Salle: Prvým príkladom
je Kristus – Učiteľ – a všetci, ktorí túto pravdu 
učia, sa pridružujú k tomuto učeniu! Úprim-
ne veriaci pedagóg sa preto bude vždy snažiť 
upevňovať vzťah medzi žiakom a najväč-
ším Učiteľom – Kristom. V takomto úzkom 
napojení na pravý vinič – na Ježiša Krista
– zostaneme zelenými a úrodnými ratolesťa-
mi. Iba takto naplno zvládneme úlohy, ktoré
sme od Boha v tomto svete dostali. Bez Neho
nemôžeme urobiť nič dobré. V tomto sme na
Ňom úplne závislí.

Preto slová našej vďačnosti smerujú ponajprv 
Jemu – nášmu Pánovi a Bohu za ochranu,
sprevádzanie a pomoc v končiacom sa akade-
mickom roku. Tento rok bol časom, v ktorom
sme inštalovali dvoch dekanov, uskutočni-
la sa aj voľba rektora na nové štvorročné 
obdobie. Vďačnosť vyjadrujem aj vedeniu
univerzity a fakúlt, taktiež Akademickému
senátu, Vedeckej rade a všetkým zamest-
nancom univerzity, ktorí svojou statočnou 
a vernou prácou prispievajú k nerušenému
chodu a fungovaniu školy. Osobitne ďakujem 
aj kňazom, ktorí sa venovali duchovnej 
formácii študentov v Univerzitnom pastorač-
nom centre Jána Vojtaššáka a učili ich načú-
vať Božiemu hlasu, rozlišovať to podstatné
od vedľajšieho v rámci formácie svedomia.
Dnešné slávnostné Te Deum nech je zvo-
laním chvály a vďaky nás, veriacich ľudí. 
V živote budeme vždy hľadať odpovede na 
neustále nové výzvy. Novým cestám a novým
spôsobom sa nevyhneme. Nech nás to ale 
nenapĺňa zbytočným stresom či strachom, 
pretože v Kristovom svetle a v Jeho slove 
máme vždy pevný bod istoty. V Ňom samom 
môžeme nájsť životodarnú miazgu a živú 
vodu, aby sme mali dostatok sily i odhodlania 
vydať sa na cestu hľadania, usilovného štúdia 
i dobrého života.

+ Mons. Bernard Bober
Arcibiskup – metropolita

V akademickom roku 2011/2012 Katolícka univerzita
v Ružomberku (KU) vzdelávala 7 754 študentov, 4 394 v dennej 
a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 doktorandov.
Poslucháči, ale aj pedagógovia a zamestnanci akademický rok 
ofi ciálne ukončili v stredu 9. mája 2012 slávnostným Te Deum
v univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Ružomberku. Na slávnostnej 
bohoslužbe sa im počas homílie prihovoril aj veľký kancelár KU,
košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober.

n
a

 z
a

m
y

s
le

n
ie

  

Fo
to

Fo
to

: A
n

:A
nt

on
 

to
n 

to
Ku

la
Ku

la
n/

fo
n/

fo
to

.k
to

.k
u.

sk
u.

sk

Poznať dobro

i zlo, vedieť ich

rozlíšiť a žiť dobrý

život, poznať nové

svety, dimenzie

ľudského ducha

– to je múdrosť,

ku ktorej sa treba

neustále navzájom

formovať.“



12 KURIÉR • 2 • 2012 KURIÉR • 2 • 2012 13

Pred rokom sme spoločne slávili posviacku základného kameňa
novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vo štvrtok 12. apríla 2012 univerzita ukončila prvú, 
deväťmesačnú etapu stavebných prác predstavením stavby 
na slávnostnom podujatí za účasti predstaviteľov univerzity a
pozvaných hostí z orgánov akademickej samosprávy, mesta
Ružomberok, miest, obcí a Cirkvi.

O výstavbe Univerzitnej knižnice KU sa
diskutovalo od vzniku KU v roku 2000.
Konkrétny plán vybudovať novú knižnicu 
verejne prezentoval  v apríli 2008 rektor
KU prof. Tadeusz Zasępa pri predstavo-
vaní programu rektorského úradu pred 
akademickou obcou. „Myšlienka vyplynu-
la najmä z nevyhnutnej potreby zabezpe-
čiť pedagógom a študentom univerzity 
modernú knižnicu, ktorá by zodpovedala
požiadavkám doby,“ uviedol rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa. Ako dodal, ďalší 
perspektívny rozvoj univerzity a fakúlt nie
je možný bez kvalitnej knižnice. „Práve 
knižnica má byť srdcom univerzity, ktoré 
vyživuje jej vedeckú, výskumnú a pedago-
gickú činnosť. Napokon, ako povedal veľ-
ký priateľ univerzity a náš podporovateľ,
doctor honoris causa Katolíckej univerzity 
v Ružomberku Joachim kardinál Meisner, 
mať kvalitnú knižnicu nie je žiadny luxus,
ale nevyhnutnosť,“ podotkol rektor.

Člen Správnej rady KU, prešovský arci-
biskup – metropolita Mons. Ján Babjak 
uviedol, že vybudovanie knižnice bude 
základom pre ďalší kvalitný vedecký vý-

skum univerzity. Vníma ju ako inštitúciu,
ktorá bude prínosná nielen pre akademic-
kú obec, ale aj pre mesto, celé Slovensko 
a Cirkev. „Investícia do knižnice, aj keď sa 
dnes zdá možno veľká, sa určite vzhľadom
na budúcnosť niekoľkonásobne zúročí. 
Zároveň si myslím, že dielo bude úplne 
ukončené, až keď bude knižnica plná 
kníh, ktoré budú zdrojom vedomostí pre 
pedagógov a študentov univerzity,“ pove-
dal na slávnostnom podujatí.  Okrem neho
sa na prehliadke hrubej stavby zúčastnilo 
vedenie univerzity, predstavitelia aka-
demickej obce a pozvaní hostia z mesta 
Ružomberok, predstavitelia miest, obcí,
Cirkvi, zástupcovia staviteľa a dodávateľ-
ských spoločností.

 „Stavebné práce postupujú zatiaľ veľmi 

dobre. Škrt cez rozpočet nám spravila 
zima. Boli by sme ešte ďalej, no viac 
ako mesiac sme nútene stáli pre mrazy. 
Rektorát nás požiadal o niekoľkotýždňové 
skrátenie doby výstavby. Robíme všet-
ko, aby to vyšlo, a v decembri sa mohla
začať riadna prevádzka knižnice, ktorá 
svojím vybavením osloví každého, kto 
do nej vstúpi,“ povedal riaditeľ stavebnej 
spoločnosti Swietelsky-Slovakia Vladimír 
Duchoň. Výnimočnosť projektu knižnice 
podčiarkol aj spoluautor architektonické-
ho návrhu Stanislav Šutvaj. „Knižníc sa na 
Slovensku nestavia veľa, ak vôbec nejaké. 
Nie je to stavba bežného charakteru, preto 
sme sa snažili k nej pristúpiť čo najzod-
povednejšie. Zároveň som veľmi rád, 
že tento projekt nezostal v zásuvke ako 
mnoho iných. Verím, že na tento objekt s 
modernými študovňami, kongresovými i 
výstavnými priestormi budeme už čoskoro 
všetci hrdí,“ zdôraznil.

Výstavbu univerzita fi nancuje z vlastných 
zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a z 
milodarov donorov. Doteraz sa vďaka ich 
štedrosti podarilo zhromaždiť 2,2 mil. eur. 

Rok od posviacky základného 

kameňa Univerzitnej knižnice KU

www.kniznica.ku.sk
VIAC O VÝSTAVBE NOVEJ KNIŽNICE

[ ]
„Rozvoj univerzity môžeme sledovať aj v 
objeme stavebných prác, ktoré realizuje-
me. Kým v rokoch 2002 – 2004 bola výška
výdavkov na ne 2,4 mil. eur, 5 mil. eur
rokoch 2005 – 2008, v rokoch 2008-2012
dosiahnu výšku 20 mil. eur,“ informoval
rektor KU.

Súčasťou knižnice, okrem rozsiahlych 
knižničných priestorov sústredených na 
štyroch podlažiach, bude univerzitný 
archív, prednáškové, galerijné priesto-
ry, ktoré budú môcť využívať umelci na

prezentovanie svojej tvorby, priestory na 
organizovanie kultúrnych a spoločen-
ských podujatí, tiché študovne, oddelenie 
vzácnych výtlačkov aj malá kaviareň. 
Zámerom je vytvoriť knižnicu, ktorá bude
pracovať na princípe jednotnej databázy.
Poslucháči si v nej budú môcť na jed-
nom mieste požičiavať aj knihy, ktoré sú
umiestnené na pracoviskách KU v Koši-
ciach či Spišskom Podhradí. Požičiava-
nie a vracanie kníh zefektívni moderný 
systém, už dnes je možné knihy vracať do
tzv. biblioboxov a požičiavať prostredníc-

tvom elektronických obslužných pultov. 
„Knižnica bude slúžiť nielen pedagógom
a študentom univerzity, ale aj celému
regiónu, kraju a Slovensku. Už v súčas-
nosti disponujeme vzácnymi zväzkami 
kníh, ktoré sú vo vlastníctve univerzity,“
uviedol rektor. Osobné knižnice univerzite
darovali viaceré osobnosti. V novej kniž-
nici sa vytvorí priestor pre vyše 310 000
kníh, archívne priestory budú disponovať 
kapacitou vyše 470 000 zväzkov.

(TA KU)

Fo
to

: A
nt

on
 K

ul
an

 (4
)/

fo
to

.k
u.

sk
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Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
ponúka svojim pedagógom a študentom 
prístup k elektronickému archívu vydaní 
talianskeho denníka L'Osservatore Romano. 
Kompletné vydania od roku 1861 do roku 
2010 sú k dispozícii vo vnútornej interneto-
vej sieti KU na stránke http://osservatore-
romano.ku.sk. Elektronický archív denníka
zakúpila Katedra žurnalistiky Filozofi ckej
fakulty KU počas realizovaného projektu
KEGA s názvom Online výkladový slovník 
odbornej žurnalistickej a náboženskej termi-
nológie pre žurnalistov. Denník v elektronic-
kej podobe by mal poslúžiť pri bádateľskej 
a pedagogickej činnosti, napríklad pre

pedagógov a študentov žurnalistiky, histórie 
a cudzích jazykov. L'Osservatore Romano (v 
slovenskom preklade Rímsky pozorovateľ) 
je denníkom Svätej stolice. Prináša aktuality 
z prostredia katolíckej Cirkvi, monitoruje 
aktivity Svätej stolice, cirkevné dianie a 
zverejňuje dôležité dokumenty.  Prvé číslo
vzniklo v roku 1861. Noviny vychádzajú 
denne v taliančine a v ďalších šiestich 
jazykoch raz týždenne. Od roku 1980 môžu 
denník vo svojom rodnom jazyku čítať raz 
mesačne aj Poliaci.Súčasným šéfredaktorom 
je Giovanni Maria Vian.

(TA KU)

Univerzita sprístupnila archív
denníka L'Osservatore Romano

Kolekciu 224 významných knižných
titulov z oblasti vedy a náboženstva sprí-
stupnila Univerzitná knižnica Katolíckej
univerzity v Ružomberku (UK KU) vďaka
grantu Medzinárodnej spoločnosti pre
vedu a náboženstvo (The International 
Society for Science and Religion - ISSR)
so sídlom v Cambridge v Anglicku, do 
ktorého sa úspešne zapojila Filozofi cká 
fakulta KU. Knihy v hodnote viac ako 
9 000 amerických dolárov získala ako
cenu spolu so 150 vybranými inštitúciami 
na celom svete.

Kolekcia kníh ISSR pozostáva z 224 
titulov, ktoré sa na vedu a náboženstvá 
pozerajú z rôznych pohľadov. Konkrétne 
tituly pritom možno zaradiť do rozličných 
oblastí, napríklad prírodných vied, spo-
ločenských vied, histórie, fi lozofi e... Celý 
zoznam prác, ich členenie do jednotlivých 
kategórií, ale aj úvodné eseje o každej 
práci sú dostupné na stránke http://
www.issrlibrary.org/the-library. „ISSR 
predpokladá, že kolekcia významnou 
mierou prispeje ku kvalitnejšej vedeckej 
práci pedagógov a študentov a že bude 
nápomocná všetkým, ktorí využívajú 

knižný fond univerzity“, konštatuje vo 
svojom liste Pranab Das, Executive Editor 
a projektový manažér ISSR.

„Veľmi sa tešíme, že univerzitná knižnica 
vlastní takúto hodnotnú zbierku kníh od 
prestížnych svetových autorov. Vďaka 
tejto zbierke budú mať naši čitatelia 
možnosť lepšie pochopiť vzťahy medzi 
rôznymi náboženstvami a vedou, vierou a 
rozumom,“ zhodnotila riaditeľka UK KU 
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

(TA KU)

Univerzitná knižnica ponúka

prestížnu kolekciu kníh Na tému Post-Cold War Dystopian Wri-
ting by Women Writers prednášala 2. 
mája 2012 na Katedre anglického jazyka
a literatúry Filozofi ckej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (FF KU) prof.
Mgr. Milada Franková,  CSc., M.A. V rámci
grantu Mythologies sa zaoberala nielen
objasnením typických tém dystopickej
literatúry a jej trasnformácii v literatúre 
ženských autoriek po studenej vojne. Pred-
náška sa venovala motívom pastorálneho a
anti-pastorálneho v ekologických dystó-
piach súčasných autoriek, najmä v románe
Heroes and Villains od Angely Carter, The
Ice People od Maggie Gee a v románe The
Story of General Dann and Mara's Daugh-
ter, Griot and the snow dog od nositeľky 
Nobelovej ceny za literatúru Doris Lessing.

Mgr. László Vörös, PhD. z Historického 
ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratisla-
ve vystúpil dňa 30. apríla 2012 na FF KU s 
prednáškou Nacionalizmus a dejepisectvo. 
Venoval sa v nej hlavne problematike naci-
onalizmu a tomu, ako sa kategória národa
používa v historiografi i. Priblížil tri rozdiel-
ne prístupy k danej kategórii. Dva z nich
považujú národ za objektívne existujúcu
entitu. Tretí prístup ho však vníma skôr ako 
istý druh konštruktu: národ existuje iba v 
diskurze ako referenčný rámec, ktorý sa
využíva na určité ciele. Prednášku zorgani-
zovala Katedra histórie FF KU v spolupráci 
s projektom Naratológie.

S témou Myth, Reality, and Narrative: The
Case of Philip Roth vystúpila 25. apríla
2012 na Katedre anglického jazyka a litera-
túry FF KU PhDr. Alena Smiešková, PhD.
V rámci grantu Mythologies sa prednáška 
zaoberala nielen objasnením archetypálnej
postavy šlemíla, ale aj dotykmi moderných
amerických mýtov a bolestivej reality vo 
fi kcii Philipa Rotha. Podľa Aleny Smieško-
vej: „Roth neustupuje od étosu postmoder-
ny, naopak, jeho romány zviditeľňujú proti-

rečenia súčasnosti, poukazujú na relativitu
mýtov, rovnako aj reality, a ako výnimočné 
literárne rozprávanie patria v súčasnosti k 
najreprezentatívnejším ukážkam americ-
kej prózy.“ Prednáška a následná diskusia 
objasnili širší kontext americkej etnickej a
transetnickej literatúry.

Dňa 19. apríla 2012 vystúpil na FF KU s
hosťovskou prednáškou Filosofi e, vědy a
náboženství doc. PhDr. Jaromír Feber, 
CSc. z Vysokej školy báňskej - Technickej 
univerzity Ostrave a Trnavskej univerzity 
v Trnave. Doc. Feber sa venuje fi lozofi ckej
antropológii, ruskej náboženskej fi lozofi i, 
fi lozofi i vedy, fi lozofi i histórie. Vo svojej
prednáške sa snažil zdôvodniť tvrdenie, že 
odlišné duchovné formy si vyžadujú odliš-
né viery. Všímal si tiež vzťah medzi vierou,
vedou a fi lozofi ou.

Dňa 16. apríla sa na pôde FF KU uskutoč-
nila prednáška Edmunda Runggaldiera, 
profesora fi lozofi e z Inštitútu kresťanskej
fi lozofi e Teologickej fakulty Univerzity v 
Innsbrucku. Prof. Runggaldier predstavil 
a argumentačne obhajoval dôvody pre 
renesanciu klasického Aristotelovského
prístupu ku príčinnosti a zastával realistic-
kú pozíciu ohľadom dispozícií. V pred-
náške a následnej diskusii argumentoval v 
prospech širšieho chápania aktéra a tvrdil,
že na pozadí substančnej ontológie je aktér
vždy pravou príčinou konania.

V piatok 30. marca 2012 sa v spolupráci 
Katedry slovenského jazyka a literatúry 
a Katedry anglického jazyka a literatúry 
FF KU uskutočnila hosťovská prednáška
prof. Kyuchin Kima, zakladateľa Katedry 
českého a slovenského jazyka na Hankuk 
University of Foreign Studies in Seoul v 
Južnej Kórei. Prof. Kim je nielen vynika-
júcim pedagógom propagujúcim českú 
a slovenskú kultúru v Južnej Kórei, ale
tiež významným prekladateľom českých

literárnych diel do kórejčiny. Jeho preklady 
zahŕňajú napr. román Milana Kunderu
Nesnesitelná lehkost bytí, Povětroň Karla
Čapka alebo niektoré Hrabalove a Lustigo-
ve poviedky. Prof. Kim sa vo svojej pred-
náške venoval vzniku a rozvoju českých a
slovenských štúdií v Južnej Kórei.

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa na Kated-
re anglického jazyka a literatúry FF KU
uskutočnila hosťovská prednáška prof.
Evy Eckert, ktorá v minulosti pôsobila na 
viacerých univerzitách v USA, v súčasnosti  
prednáša na Anglo-American University 
v Prahe predmety súvisiace so vzťahom 
jazyka a kultúry. Predmetom jej výskumu 
je tiež otázka českej emigrácie v USA. Na
pôde KU  predniesla prednášku s názvom
Intercultural Communication and Migra-
tion.

Na tému Kauzalita a sloboda: tomistický 
pohľad prednášal na FF KU dňa 12. marca 
2012 prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  
Prednáška a následná odborná diskusia sa 
uskutočnila v rámci zahraničného vý-
skumného grantu, ktorý sa venuje analýze
klasických a tvorbe nových argumentov 
na vysvetlenie možnosti slobodnej vôle
človeka pri účinnosti Božej milosti a Božom 
predvedení. Grant s názvom Divine Forek-
nowledge, Grace and Human Freedom, v 
rámci ktorého sa konala prednáška prof.
Sousedíka, rieši od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2014 Katedra fi lozofi e FF KU. Program 
Innsbruckej univerzity (Analytic Cluster 
Initiative), ktorý umožnil katedre riešiť
danú tému, je zaujímavým a na prestížnych
katolíckych inštitúciách (Institut für Christ-
liche Philosophie, Universität Innbsruck;
Centre for Philosophy of Religion, Univer-
sity of Notre Dame, IN) riešeným projek-
tom konvergencie teológie a analytickej
fi lozofi e.

(FF KU)

Krátko z Filozofi ckej fakulty KU
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http://osservatore-romano.ku.sk

ELEKTRONICKÝ ARCHÍV DENNÍKA JE 

K DISPOZÍCII LEN V SIETI KU NA ADRESE:[ ]
László Vörös Eva Eckert Kyuchin Kim

224 významných 
knižných titulov tvorí kolekciu
ISSR. Knihy sú čitateľom dostup-
né v UK KU v oddelení Nábožen-
stvo pod signatúrou D2 - Nábo-
ženstvo a veda.
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Letohrádok Pia IV. vo Vatikánskych záhra-
dách, ktorý je sídlom Pápežskej akadémie
sociálnych vied od r. 1936, sa v dňoch
27. apríla – 1. mája už po osemnástykrát
stal miestom stretnutia intelektuálnej 
elity z celého sveta. Témou tohtoročné-
ho stretnutia pápežských akademikov 
a pozvaných hostí bolo uvažovanie nad
hodnotou sociálnej encykliky Jána XXIII. 
Pacem in terris, o rok sláviacej 50. výročie
podpísania. Túto encykliku, označovanú 
aj ako „posledná vôľa a testament“ dob-
rého pápeža, nazval kedysi „otvoreným
listom svetu“ kardinál Leo Jozef Suenens, 
výrazná tvár II. vatikánskeho koncilu.
Na zasadnutí akadémie sa okrem význam-
ných cirkevných predstaviteľov zúčastnili 
aj nositelia zvučných mien z akademickej 
sféry i praxe, ako napr. americký eko-
nóm Joseph Stiglitz, taliansky politický 
fi lozof Vittorio Possenti, Mario Draghi,
prezident Európskej centrálnej banky, 
Ettore Gotti Tedeschi, prezident Inštitútu 
pre náboženské diela (tzv. vatikánskej
banky), španielsky ekonóm José T. Raga 
či zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales.
Aj keď Slovensko nemá – na rozdiel od
Českej republiky, ktorú zastupuje profesor
Lubomír Mlčoch z Inštitútu ekonomických
štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity 
Karlovej – svojho stáleho reprezentanta
v spomínanej akadémii, na pozvanie 
jej prezidentky Mary Ann Glendonovej,
niekdajšej veľvyslankyne USA pri Svätej
stolici, sa nedávneho plenárneho zasada-
nia zúčastnili aj profesori Tadeusz Zasępa
a Peter Olekšák z Katolíckej univerzity v 
Ružomberku.

Encyklika a(lebo) encyklopédia
Azda najväčšiu pozornosť médií upútala
prednáška Jimmyho Walesa, „duchovné-
ho otca“ internetového zdieľania vedo-
mostí, na tému „Wikipédia, slobodné po-
znanie a pokoj“. Hoci sám nie je katolík, 
na svoje vystúpenie sa dobre pripravil a 
týždeň pred ním sa oboznámil s textom 
slávnej encykliky, ktorú ako doteraz jedi-
nú svojho času v plnom znení publikoval
denník New York Times. „Povedal by som,

že ma udivilo, aká je moderná a ako sa 
zhoduje so súčasným myslením“, vyjadril 
sa Wales pre agentúru Catholic News 
Agency a pokračoval: „Máte pocit, že Ka-
tolícka cirkev je pomerne staromódna, čo 
aj je, samozrejme, v mnohých oblastiach; 
ale tiež, že niektoré myšlienky (v encyk-
like) sú dosť aktuálne a značne moderné, 
takže si myslím, že je to veľká vec“.
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku Tadeusz Zasępa, ktorý sa na Walesovej 
prednáške zúčastnil, sa pre Postoy.sk vy-
jadril, že je pozoruhodné, ako Wikipédia 
postupne nahrádza encyklopédiu Britan-
nica. Projekt internetovej encyklopédie je 
podľa neho „platformou riadenej diskusie 
na základe demokratických princípov. 
Súčasne platí, že nemôže každý povedať, 
čo chce. Autori Wikipédie sú otvorenou 
spoločnosťou (Open society), ale nie 
anarchickou.“ Za otázny v tomto projekte 
označil problém, že „nedefi nuje, čo je 
pravda“. Jeho domnienku potvrdzujú aj 
slová samotného Walesa, ktorý pre agen-
túru Catholic News Service po svojom 
prejave na zasadnutí uviedol, že zhoda u
používateľov Wikipédie neexistuje najmä 
v defi níciách kontroverzných pojmov ako 
sú „pro-choice“, „pro-life“, „potratové prá-
va“ či „protipotratový“. Práve preto sa v 

dňoch 23. marca až 23. apríla uskutočnili
„komunitné konzultácie“ prispievateľov 
z celého sveta, ktorí mali diskutovať o
správnom výklade týchto termínov. Ko-
nečné slovo mali napokon administrátori
Wikipédie, ktorí 1. mája prijali o charak-
teristike uvedených pojmov rozhodnutie
záväzné na trojročné obdobie. Tento
spôsob hľadania „jedného, jednoduchého,
neutrálneho termínu“, ako sa vyjadril
Wales, môže pôsobiť na prvý pohľad
demokraticky. V skutočnosti však ide skôr
o „kvázidemokratickú“ procedúru (aj
vzhľadom na fakt, že rozhodovací proces
uzavrela svojím verdiktom úzka skupi-
na ľudí). Táto procedúra nepochybne
povedie k výsledku, ktorý nebude môcť
uspokojiť všetky zainteresované strany 
reprezentujúce odlišné hodnotové inter-
pretácie uvedených pojmov. Tak sa stáva
zjavným to, na čo poukázal profesor Zasę-
pa, a čo roky pripomína aj Benedikt XVI.,
že totiž nie je možné otázky pravdy a
morálky podrobovať demokratickej proce-
dúre. Inak sa uplatní rovnaká zásada ako
v prípade verejného procesu s Ježišom:
„Neexistuje žiadna iná pravda, než pravda
väčšiny.“ (Ratzinger, J.: Pravda, hodnoty 
a moc, 1996, s. 47).

Zakladateľ Wikipédie

vo Vatikáne
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V príjemnej atmosfére Vatikánskych záhrad o pálčivých otázkach súčasnej spoločnosti. Aj tak by sa dalo zhrnúť nedávne stret-
nutie členov Pápežskej akadémie sociálnych vied. Predstaviteľom katolíckej intelektuálnej elity z celého sveta sa prihovoril aj 
„duchovný otec“ globálneho zdieľania vedomostí, zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales.



Utópie vs. nadčasový realizmus
„Nikto v Cirkvi si nepraje celosvetovú 
vládu, tá je šialenou utópiou“, uviedol po 
skončení plenárneho zasadania arci-
biskup francúzskeho Dijonu a jeden zo
spoluzakladateľov akadémie Roland Min-
nerath. Prakticky tak parafrázoval slová
profesorky Glendonovej, ktorá v rozhovo-
re pre Vatikánsky rozhlas ešte pred zasa-
daním uviedla, že „v katolíckom sociál-
nom myslení nie je nič, čo by podporovalo
svetovú vládu“. Tieto vyjadrenia zjavne 
narážajú na diskusie, ktoré sa objavili
v r. 2009 po vydaní sociálnej encykliky 
Benedikta XVI. Caritas in veritate, v ktorej 
(v b. 67) pápež nadväzuje na myšlienky 
bl. Jána XXIII. a navrhuje konštituovanie
„svetovej politickej autority“. Ešte viac je
táto téma zjavná v minuloročnej nóte o 
svetovej ekonomike, ktorá vyšla „z pro-
dukcie“ Pápežskej rady pre spravodlivosť 
a pokoj. Autori v nej nielenže podporujú
ideu globálnej autority, ale do jej poten-
ciálnych kompetencií včleňujú aj otázky 
„globálnej sociálnej spravodlivosti“ (b. 3). 
Vyjadrenia predstaviteľov akadémie sú
reakciou na rozličné dezinterpretácie
tejto súčasti katolíckej sociálnej náuky 
a implicitne podporujú kritiku, ktorá sa
najmä na druhý spomínaný dokument
zniesla z radov neokonzervatívnej sféry 

katolíckeho sveta.
Bola to práve prednáška spomínaného
arcibiskupa Mineratha „Pacem in terris.
Quid novi?“, ktorá najviac oslovila aj
profesora Zasępu. Na základe analýzy 
jubilujúcej encykliky, ktorú podal fran-
cúzsky prelát, rektor Zasępa zdôrazňuje, 
že v tomto kľúčovom diele sa Ján XXIII. 
„vyhol teologickým interpretáciám a
sústredil sa na spoločenské problémy. 
Zdôraznil ľudské práva, ktoré vyplývajú z 
ľudskej osoby. Tento spôsob argumentácie 
prekvapil tých, ktorí nechceli akceptovať 
prirodzené právo“. Pre Postoy.sk ďalej 
dodáva, že situácia dnešných čias nie je
príliš odlišná tej v 60. rokoch minulého
storočia. Pokoj je totiž ohrozený aj dnes, a
to jednak „kvôli náboženským konfl iktom, 
ale predovšetkým kvôli migrácii, hladu, 
nezamestnanosti, bezdomovectvu, choro-
bám a epidémiám. V tejto situácii Pápež-
ská akadémia sociálnych vied pripomína 
svetu to, čo je nadčasové, a čo môže pokoj
priniesť: rešpektovanie každej ľudskej
osoby. Po päťdesiatich rokoch sa potvr-
dzuje, že učenie Cirkvi je nadčasové“.

Pravá humanita
Vo svojom posolstve Mary Ann Glendo-
novej pred zasadaním akadémie Bene-
dikt XVI. uviedol, že „v srdci katolíckej 

sociálnej náuky je antropológia, ktorá 
rozpoznáva obraz Stvoriteľa v ľudskej 
bytosti, ktorá je obdarená inteligenciou 
a slobodou, schopnosťou poznávania a
milovania“. Pregnantne tak vyjadril kom-
plexnosť katolíckeho sociálneho učenia, 
ktoré okrem hľadania riešení politických, 
ekonomických a sociálnych problémov 
sužujúcich ľudstvo, syntetizuje svoje 
úsilie smerom k človeku a jeho pravé-
mu oslobodeniu v duchu kresťanského 
personalizmu, fi lozofi e človeka. Skutočná
humanita je charakteristická vzájomnou 
toleranciou, láskou a odpustením. Práve
pojem odpustenia, ako zdôrazňuje pápež,
„si potrebuje nájsť svoju cestu do medzi-
národnej diskusie o riešení konfl iktov,
aby sa tak transformoval sterilný jazyk 
vzájomného obviňovania, ktorý nikam 
nevedie“. Aj z tohto dôvodu, dodáva
Tadeusz Zasępa, Cirkev „počúva názory 
najväčších autorít sveta (profesorov, am-
basádorov, politikov, kardinálov, bisku-
pov) s úmyslom, aby ľudstvo bolo dobrou 
a nielen bohatou spoločnosťou“.

Marián Sekerák
Zdroj: Postoy.sk

Poslucháči, pedagógovia, zamestnanci 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU),
ale aj široká verejnosť môžu vzdať úctu 
relikvii krvi blahoslaveného Jána Pavla II.,
ktorá je od marca 2012 natrvalo umiest-
nená v Kaplnke sv. Alberta na Hrabovskej 
ceste 1 v Ružomberku. Relikviu univerzite 
daroval niekdajší osobný tajomník pápe-
ža, Mons. Stanislav kardinál Dziwisz pri 
osobnej návšteve veľkého kancelára KU, 
košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bo-
bera a rektora KU prof. Tadeusza Zasępu 
v Krakove. Súčasťou slávnosti uloženia 
relikvie v univerzitnej kaplnke bolo aj 
požehnanie sochy bl. Jána Pavla II., ktorá
sa nachádza pred budovou univerzity.

 „Blahoslavený Ján Pavol II., ktorého 
relikviu sme spolu s pánom rektorom 
osobne priniesli ako ten najvzácnejší dar 
od krakovského kardinála Stanislava 
Dziwisza, dokázal vo svojej viere zapojiť
srdce aj rozum v perfektnom súzvuku. 
Podľa neho viera nachádza svoje naplne-
nie v silnom zážitku – v srdci, ale zároveň 
si žiada aj svoje rozumové opodstatnenie.
Všetko, dokonca i naša viera, si vyžadu-

je rovnováhu srdca a rozumu,“ povedal 
počas slávnosti arcibiskup Mons. Bernard 
Bober.

Relikviu bl. Jána Pavla II. tvorí jeho krv 
na malom kúsku textílie. Rektor KU prof. 
Tadeusz Zasępa v tejto súvislosti pripo-
menul, že krv je symbolom rozdávania 
sa a obetovania. „Bude nám pripomínať 
blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý bol 
vždy pre ľudí. Rozdával sa a obetoval. Keď 
som sa s ním stretol, pamätajúc na to, že 
pracujem aj na Slovensku, opýtal sa ma: 
„Majú Slováci nádej?“ Úprimne ho zaují-
malo, či majú ľudia na Slovensku nádej, či
si nezúfajú. Socha a relikvia nám budú na-
vždy sprítomňovať pápeža, ktorý vyzýval:
„Nebojte sa!“ Budú nám pripomínať, aby 
sme sa nebáli ohlasovať pravdu, nebáli sa 
slúžiť, nebáli sa milovať Cirkev, svet, Slo-
vensko. To je jeho príklad a odkaz, ktorý 
nám zanechal,“ uviedol rektor KU.

(TA KU)

Relikvia bl. Jána Pavla II. na KU

Relikvia nám 

bude pripomínať, 

aby sme sa

nebáli ohlasovať

pravdu, nebáli 

slúžiť a nebáli

milovať...“

prof. Tadeusz ZASĘPA, rektor KU
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Tohtoročným hlavným organizátorom bola 
Universidad Pontifi cia Comillas v Madride.
Na kolokviu sa zúčastnili zástupcovia vý-
znamných katolíckych univerzít a inštitútov 
nielen z Európy (Francúzska, Talianska, 
Portugalska, Veľkej Británie a Poľska), ale aj 
iných krajín (Libanon, Čile, Kolumbia). Pod-
ujatie svojimi príhovormi otvorili španielska
princezná Elena, prezident ACISE prof. Juan
Carlos Torre Puente, generálny sekretár 
FIUC Mons. Guy-Reál Thivierge a rektor 
hosťujúcej univerzity José Ramón Busto, SJ.

Hlavná téma 23. kolokvia ACISE spájajúca
jednotlivé príspevky prednášajúcich pouka-
zovala na to, ako sa stať učiteľom odpove-
dajúcim na výzvy, ktoré v súčasnosti prináša
nová spoločnosť. Kolokvium bolo tematicky 
rozdelené do týchto hlavných okruhov: edu-
kačné modely a projekty v príprave učiteľov,
profi l učiteľov formovaných na katolíckych 
univerzitách, vzdelávacie kurikulum a jeho 
obsah, vzdelávacie aktivity, metodológie
a miesto praktických skúseností v príprave 
budúcich učiteľov, spôsoby pedagogickej
evalvácie, súčasná štruktúra prípravy budú-
cich učiteľov v celosvetovom spoločenskom
kontexte. Počas trvania kolokvia odzneli zo 
strany jeho účastníkov aj pozitívne ohlasy 
na 21. výročné kolokvium, ktoré sa konalo
v roku 2010 pod záštitou Katolíckej univer-
zity v Ružomberku práve na Pedagogickej 

fakulte. Generálne zhromaždenie ACISE, 
ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2012 roz-
hodlo aj o mieste konania následného 24. 
výročného kolokvia ACISE. Tentoraz voľba 
padla na saleziánsku Univerzitu Kardinála 
Silva Henríqueza v čilskom Santiagu. Týmto 
spôsobom predstavitelia asociácie uskutoč-
ňujú zámer rozšíriť svoje pôsobenie aj na 
mimoeurópske kontinenty, čoho dôkazom 
bolo 22. kolokvium organizované v roku 
2011 v Libanone.

23. kolokvium v Madride bolo pre KU príno-
som nielen vďaka zviditeľneniu v komunite
svetových katolíckych univerzít, ale prinieslo
aj konkrétne výstupy. Počas kolokvia sa
podarilo nadviazať užšiu spoluprácu s tromi
členskými univerzitami (Universidad Ponti-
fi cia de Comillas, Liverpool Hope University,
Université Saint Esprit v Kasliku – Libanon)
formou bilaterálnych zmlúv. Rokovania pre-
biehajú aj s Université Catholique de l´Ouest
v Angers. Cenným výstupom kolokvia je tiež 
medzinárodný zborník.

(PF KU)

Kolokvium ACISE v Madride
V dňoch 11. – 13. apríla 2012 sa v španielskom Madride konalo 23. výročné kolokvium 
Medzinárodnej katolíckej asociácie združujúcej inštitúcie pre edukačné vedy (ACISE).
Podujatia sa zúčastnila aj trojčlenná delegácia z Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku na čele s jej dekanom, doc. PaedDr. Tomášom Jablonským, 
PhD., m. prof. KU, ktorý je členom predsedníctva ACISE.

Dekan PF KU (druhý zľava) s účastníkmi kolokvia.
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Blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej 
sa počas slávnosti dňa 26. apríla 2012 
zasvätila Fakulta zdravotníctva Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku. Pri tejto 
príležitosti univerzitu navštívil a zasväte-
nie vykonal Mons. Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup. Blahoslavenú sestru 
Zdenku bude zamestnancom, pedagógom 
a študentom univerzity na medziposchodí 
FZ KU pripomínať socha s jej podobizňou, 
ktorú vytvoril ľudový umelec majster Jan
Gregor. Na slávnosti fakulta privítala aj 

ďalšiu vzácnu návštevu sr. Teréziu Mrá-
zovú z Kongregácie Notre Dame - kano-
nistiek svätého Augustína. Sestru Teréziu
po noviciáte v Belgicku vybrali v roku
1939 na misiu do Brazílie, kde pôsobila
na viacerých miestach, najdlhšie v meste
Santos, ktoré leží blízko São Paula. Praco-
vala ako učiteľka a zdravotníčka. Sestry 
učili tamojšie dievčatá čítať, písať, priblíži-
li im základy zdravotníctva a pripravovali
ich na učiteľské povolanie.

(FZ KU)

Fakulta zdravotníctva sa 
zasvätila bl. Zdenke Schelingovej

Na pozvanie Mgr. Martina Luterána, 
M.Jur., D.Phil. (Oxon.), rektora Kolé-
gia Antona Neuwirtha, predniesol dňa 
1. marca 2012 doc. Marian Kuna, MA, 
MPhil, PhD., dekan Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku v 
poradí druhú Svoradovskú prednášku.
Prvú zo série prednášok predniesol J. E.
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., 
predseda KBS, bratislavský arcibiskup a 
metropolita 1. decembra 2011 na tému
demokracie a morálnych hodnôt.

KAN usporadúva na Svoradove raz za
mesiac počas semestra prednášky pre 
študentov a širokú verejnosť. Cieľom 
je oživiť akademického „ducha Svora-
dova“ ponukou kvalitných prednášok s 
diskusiami na rôznorodé aktuálne témy. 
Svoradov bol založený ako prvý moderný 
internát pre vysokoškolákov na území 
Bratislavy. V predvojnovom a vojnovom 
období bol dôležitým miestom formácie 
slovenskej katolíckej inteligencie - stretli 
sa tu ľudia ako Anton Neuwirth, Ladislav 
Záborský, Vladimír Jukl, Silvo Krčmé-
ry... Tu sa tiež kládli základné kamene
podzemnej Cirkvi za pôsobenia prof. 
Kolakoviča.

Marian Kuna sa vo svojej prednáške
venoval najmä téme povahy a vzájomné-
ho vzťahu politiky a spoločného dobra z 

macintyrovsko-aristotelovskej perspektí-
vy, s prihliadnutím na súčasnú politickú
situáciu na Slovensku. Predstavil norma-
tívny pojem racionálnej politiky spoloč-
ného dobra, pričom kriticky rozobral jeho
použiteľnosť na úrovni lokálneho spolo-
čenstva a na úrovni politiky moderného
národného štátu.

Okrem študentov kolégia prednášku svo-
jou účasťou poctili aj také osobnosti ako 
J. E. MUDr. Anna Záborská, poslankyňa
Európskeho parlamentu a bývalý rektor 

Katolíckej univerzity v Ružomberku 
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.

KAN (www.kolegium.org) je vzdelávací 
inštitút, ktorého poslaním je formovať 
mysle a charaktery mladých ľudí syste-
matickým vzdelávaním o kresťanskom
kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na zá-
padnú cilivizáciu. Hlavným programom
KAN je ročný internátny študijno-formač-
ný program podľa oxfordského vzoru pre 
vysokoškolákov.

(FF KU)
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Doc. Marian Kuna počas prednášky.

Racionálna politika

spoločného dobra
zaznamenali sme

V stredu 2. mája 2012 sa na Katedre 
slovenského jazyka a literatúry Filozo-
fi ckej fakulty KU uskutočnila už tradičná
študentská literárnovedná konferencia 
Túry do textúry V. alebo Keď z motyky 
vystrelí. V dopoludňajšom programe v 
hosťovskej prednáške Ja: jedna (jediná?) 
podoba súčasnej prózy Vladimír Barborík,
CSc. z ÚSL SAV kriticky refl ektoval jednu 
z tendencií súčasnej slovenskej literatúry, 
ktorú charakterizuje zúžená rozprávačská 
optika zameraná na sebastrednosť lite-
rárnej postavy. Koreferát hosťujúceho Iva 
Haráka, PhD. z KČJL PF UJEP v Ústí nad 
Labem priblížil auditóriu stav a tendencie 
v súčasnej českej literatúre. 

Vystúpenia študentov začali v popoludňaj-
šom programe vtipno-kritickou miniatú-

rou študentského divadla Anima s názvom 
Chemická analýza (autorská mizanscéna). 
Konferencia prebehla v troch sekciách a 
bola zameraná na prezentáciu študentskej 
vedeckej a umeleckej činnosti.  Výrazný 
priestor ponúkla pre rozvinutie diskusie 
ku každému referátu smerom k jeho me-
todológii, ale aj k  hodnotám slovenskej a 
českej literatúry a kultúry.

Piaty ročník potvrdil záujem študentov o 
túto formu sebaprezentácie a vzájomného
zdieľania sa: okrem zástupcov organi-
zujúcej katedry na konferencii vystúpili 
aj doktorandi z Katedry histórie FF KU 
a študenti a doktorandi z Fakulty hu-
manitných vied UMB v Banskej Bystrici. 
Organizátori, hostia aj auditórium ocenili 
študentské práce, ktoré preukázali najviac 

tvorivej invencie a odbornej erudície pri 
refl exii umeleckého textu. Najviac zaujali 
príspevky Veroniky Mičicovej (KSJL FF
KU v Ružomberku, 2. roč. mgr. štúdia):
Feminizmus v súčasnej slovenskej próze,
Marcela Bakoša (KSJL FF KU v Ružom-
berku, 1. roč. mgr. štúdia): Svetlo na
konci tunela je búrka (Básnická modlitba 
Milana Rúfusa a Jána Buzássyho), Juliany 
Košútovej (KSJL FHV UMB v Banskej
Bystrici, 1. roč. mgr. štúdia): Filozofi cké 
básne Egona Bondyho a Hany Fodorovej
(KSJL FHV UMB v Banskej Bystrici, 1. roč.
mgr. štúdia): Autorská kniha. Podujatie 
bolo malým sviatkom katedry, radosťou 
z tvorivých mladých ľudí, neformálnym
stretnutím študentov a ich pedagógov.

(FF KU)

Keď z motyky vystrelí...
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Univerzitný časopis Filozofi ckej fakulty Ka-
tolíckej univerzity ZUMAG je tretím najlep-
ším študentským časopisom na Slovensku.
Po ročnej prestávke sa ZUMAG opäť zapojil
do celoslovenskej  súťaže Štúrovo pero, kde 
spolu s ďalšími ôsmimi časopismi bojoval 
o prvé miesto v kategórii Vysokoškolských 
časopisov. Nakoniec obsadil tretiu priečku. 
„Teším sa, že porota našu prácu ocenila.
Z umiestnenia sme boli milo prekvapení,
pretože sme jeden rok súťaže vynecha-
li,“ vyjadrila sa šéfredaktorka časopisu 
Michaela Kušnírová. Druhú priečku obsadil 
Občas Nečas, časopis študentov Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre a absolútnym
víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Atteliér,
študentský časopis Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. 

Trojčlenná porota, ktorej predsedal Andrej 
Tušer, univerzitný profesor na Fakulte 
masmédií PANEUVŠ v Bratislave, hodno-
tila jazykovú, štylistickú a grafi ckú úroveň
vysokoškolských časopisov. Porota počas 
dvojdňových seminárov poukázala na ne-
dostatky časopisov, no rovnako skonštato-
vala, že ich úroveň oproti vlaňajšiemu roku
výrazne stúpla. „Asi najväčším úspechom
pre nás bolo hodnotenie poroty. Tá nás po-

chválila za grafi ku, profesionálne fotografi e 
i za skutočnosť, že jednotlivé články boli
žánrovo skutočne žurnalistické. Taktiež to, 
že sa v časopise snažíme orientovať na ľudí 
a diania v škole, sa im páčilo,“ povedala
Kušnírová.

Štúrovo pero 2011 sa konalo v rámci
Štúrovho Zvolena pod záštitou Televízie 
Markíza, Nadácie Slovenskej sporiteľne, 
Banskobystrického samosprávneho kraja a
Krajskej knižnice vo Zvolene. Tento rok sa
uskutočnil už sedemnásty ročník súťaže.
Študenti, ktorých odborná porota pozvala

do Zvolena, absolvovali okrem odborných 
seminárov aj kultúrny program a tlačové
besedy s významnými novinármi a poli-
tikmi. Tento rok mohli hostia adresovať 
otázky Štefanovi Frimmerovi, hovorcovi
Slovenskej sporiteľne, riaditeľovi spravo-
dajstva a publicistiky televízie Markíza
Tiborovi Búzovi či Vladimírovi Maňkovi, 
predsedovi Banskobystrického samospráv-
neho kraja a poslancovi Európskeho parla-
mentu. Záujem bol aj o besedu s majiteľom 
internetového kníhkupectva Martinus.

Nikola Kokiová

ZUMAG opäť úspešný

úspechy študentov  

Vytvorenie digitálneho archívu korešpon-
dencie medzi slovenskými prisťahovalcami 
v Amerike a ich blízkymi, ktorých rozdelil
oceán, je predmetom medzinárodnej spolu-
práce Minnesotskej univerzity (University 
of Minnesota) s vybranými americkými a 
zahraničnými inštitúciami, medzi ktoré 
patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku 
(KU) v zastúpení PaedDr. Štefana Kucíka,
PhD. Centrum na výskum dejín imigrácie
(Immigration History Research Center,
IHRC) na Minnesotskej univerzite iniciova-
lo projekt s názvom Digitalizácia prisťaho-
valeckých listov (Digitizing Immigrant Let-
ters), ktorý sa realizuje od roku 2008 až do
súčasnosti. Cieľom projektu je digitalizácia
prisťahovaleckých listov, zabezpečenie ich
prekladu do angličtiny a propagovanie vý-
skumu tejto korešpondencie v jednotlivých 
vedných disciplínach.

V rámci pilotného projektu prebiehajúce-
ho od roku 2008 boli digitalizované listy 
zo zbierok IHRC z obdobia rokov 1850 
až 1970, a to jednak pochádzajúce od 
prisťahovalcov (tzv. americké listy), ako aj
adresované prisťahovalcom (tzv. európske
listy) v talianskom, ukrajinskom, chorvát-
skom, fínskom a lotyšskom jazyku. Výzvy 
a vyhliadky na digitalizáciu týchto listov 

plánuje IHRC prehodnotiť v júni 2012 na 
workshope vo Viedni, ktorý organizuje 
v spolupráci s Viedenskou univerzitou
(University of Vienna) pre odborníkov a 
archivárov zo strednej Európy. Účastníci 
workshopu budú rozdelení do troch sku-
pín. Prvá skupina bude tvorená Rakúšanmi
a Američanmi.  Druhú, väčšiu skupinu
budú tvoriť odborníci a archivári zo 
Slovinska, Slovenska, z Rakúska a Českej 
republiky, kde bude Slovensko zastúpené 
dvoma spoluriešiteľmi tohto projektu, a to 
Štefanom Kucíkom za KU a PaedDr. Vlas-
tou Bellovou, riaditeľkou Archívu Matice 
slovenskej v Martine. Tretia skupina, ktorá
bude zapojená do diskusie, bude tvorená
odborníkmi a archivármi z Poľska, Chor-
vátska a Maďarska.

„Vo svojej výskumnej činnosti sa zameria-
vam na slovenské dejiny 19. a 20. storočia, 
pričom sa sústreďujem na dejiny sloven-
ského vysťahovalectva do Spojených štátov 
amerických a Kanady. V roku 2008 som 
vďaka štipendiám Národného štipendij-
ného programu a Helen and John Ivanco
Memorial Research Bursary mal možnosť
niekoľko mesiacov skúmať materiály v 
archívoch a knižniciach týchto krajín,“ 
poznamenal spoluriešiteľ projektu Kucík.

IHRC bolo založené v roku 1965. Nadvia-
zalo na tradíciu, ktorú na Minnesotskej
univerzite začal Theodore C. Blegen v 20.
rokoch minulého storočia, keď navr-
hol medzinárodnú spoluprácu v rámci
zbierania a uchovávania listov napísaných
americkými prisťahovalcami a zaslaných 
do Nórska. Poslaním centra je podporovať 
interdisciplinárny výskum medzinárodnej 
migrácie, budovať archív dokumentujúci
život prisťahovalcov a utečencov osobitne 
v Spojených štátoch amerických a sprístup-
ňovať špecializované poznatky študen-
tom, vyučujúcim a verejnosti. Internetová 
stránka, na ktorej sú listy zverejnené
(http://ihrc.umn.edu/research/dil/index.
html), slúži vedcom, učiteľom, študentom i
verejnosti na hľadanie nových interpretácií 
publikovaných listov vyjadrujúcich emócie
a intimitu medzi blízkymi. Vo svojom ar-
chíve (v hĺbke 25 m pod zemou s rozlohou
dvoch futbalových ihrísk) centrum sústre-
ďuje jednu z najväčších a najvýznamnejších 
zbierok archiválií k imigrácii do USA na
svete. Popri iných archiváliách sústreďuje 
aj slovaciká a je tak jedným z najdôležitej-
ších centier pre výskum dejín emigrácie z 
územia Slovenska do Ameriky.

Ivana Vernusová/TA KU

Skúmajú korešpondenciu 

prisťahovalcov do USA

Dňa 18. apríla 2012 sa na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku uskutočnila prednáška významného
českého pedagóga prof. PhDr. Jana Průchu,
DrSc. na tému Pedagogika a interkultúrna
psychológia. Autor sa zamýšľal nad cha-
rakteristikou súčasnej pedagogickej vedy, 
pojmami edukačná realita, interkultúrna 
psychológia, prezentoval výsledky výskumov, 
ktoré sám realizoval na českých vysokých 
školách a ktoré odhalili mnohé odlišnosti v 
spôsobe myslenia a správania sa jednotlivcov 
k iným kultúram. Ďalej poukázal na pojmy 
interkultúrna komunikácia a multikultúrna 
výchova, ktoré sú vo svete pomerne dobre 
rozvinutými disciplínami, a potrebu zavádzať 
ich do našich vzdelávacích programov nielen 
na úrovni prierezových tém, ale v omnoho 
širšom rozsahu.  Profesor Jan Průcha je 
autorom mnohých publikácií, ktoré si bolo 
možné počas prednášky prelistovať, prípadne

zakúpiť. Sprievodnou akciou bola aj výstavná
a predajná akcia vydavateľstva Portál, 

v ktorom prednášajúci autor vydal mnohé zo 
svojich publikácií.  (PF KU)

Profesor Průcha na PF KU

Profesor Jan Průcha.
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Dňa 24. apríla 2012 oslávila Katolícka 
univerzita v Ružomberku (KU) 25. výročie 
programu Erasmus. Zapojila sa tak do
medzinárodných osláv organizovaných v 
krajinách participujúcich v programe. V 
spoločenských priestoroch PF KU sa zišli 
študenti, ktorí  už mobilitu absolvovali, 
tí, ktorí ešte len vycestujú a tí, ktorých
prilákala nielen narodeninová torta, ale
aj pútavé príbehy. Partnerské univerzity 
reprezentovali zahraniční študenti, ktorí 
v tomto semestri na KU študujú, a pracov-
níci, ktorí aktuálne absolvovali mobilitu
za účelom výučby a školenia.V spoločnosti 
rektora KU prof. Tadeusza Zasępu a pro-
rektora pre formáciu a zahraničné vzťahy 
doc. Róberta Lapka si bývalí „erasmáci“ 
zaspomínali na chvíle, ktoré strávili či už 
na zahraničnej partnerskej univerzite alebo
v zahraničných fi rmách.

V uvoľnenej atmosfére popísala svoje 
skúsenosti so študentským životom na
Lessius University College Lucie Hovanco-
vá, študentka psychológie. Aj Tomáš Tupta,
študent katolíckej teológie, sa podelili o
svoje skúsenosti a poskytol  odporúčania,

ako úspešne zvládnuť mobilitu. Absolvoval
študijný pobyt (Katholieke Universiteit 
Leuven) aj praktickú stáž (Římskokatolícka 
farnosť Plzeň-Bory). Záujemcovia si mohli 
pozrieť propagačné materiály partnerských 
univerzít a fotografi e študentov KU z mobi-
lity. Erasmus je vlajkovou loďou Európskej
únie v oblasti vysokoškolského vzdeláva-

nia, ide o najúspešnejší program zameraný 
na výmenu študentov. Od jeho vytvorenia v 
roku 1987 zrealizovali zahraničnú  mobili-
tu takmer tri milióny študentov. Slovenská
republika sa do programu zapojila v roku
1997, na KU program funguje od akade-
mického roku 2001/2002.

(mmch)
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Rektor KU pri krájaní narodeninovej torty Erasmus.

25. výročie Erasmu
zaznamenali sme



22 KURIÉR • 2 • 2012 KURIÉR • 2 • 2012 23

Pohľad na účastníkov konferencie. Fo
to

Fo
to

: A
r

: A
rc

hí
v

ch
ív

PF
 

 P
F K

UKU

zaznamenali smeDňa 20. marca 2012 sa na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, Pedagogickej
fakulte, Inštitúte Andreja Radlinského 
v Dolnom Kubíne (IAR PF KU) uskutoč-
nil štvrtý ročník vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou pod názvom
Sociálna práca, manažment a ekonó-
mia - s aplikáciou na podmienky trvalo
udržateľného rozvoja sociálnych služieb.
Konferencia bola zorganizovaná IAR PF 
KU v spolupráci s Opolskou univerzitou,
Fakultou histórie a pedagogiky.
Konferencia sa už tradične venovala 
poznatkom z troch vedných disciplín,
ktorých prepojením sa organizátori snažia
vytvoriť pridanú hodnotu aj pre študijné 
odbory sociálna práca a manažment.

Nosnú časť konferencie tvoril koncept 
trvalo udržateľného rozvoja sociálnych 
služieb ako možné východisko riešenia
nepriaznivých dôsledkov globálnych
trendov vývoja spoločnosti. V rámci
toho bol dôraz kladený na ekonomické 
kategórie a sociálne ciele, ktoré sa týkajú 
kvality života, redukcie chudoby a iných 
problémov. Okrem tejto problematiky bola
konferencia zameraná na problematiku 
komplexného a synergického procesu
ovplyvňujúceho kultúrne, sociálne, ekono-

mické, environmentálne a inštitucionálne 
aspekty života a hľadanie smerovania 
ďalšieho výskumu v podmienkach spolu-
práce vedných disciplín sociálnej práce, 
manažmentu a ekonómie v zmysle trvalo 
udržateľného rozvoja.
Konferencie sa zúčastnili vysokoškolskí 
pedagógovia a študenti doktorandského 
štúdia zo Slovenska, z Čiech a Poľska. 
Súčasťou stretnutia bolo tiež nadviazanie 
spolupráce viacerých subjektov podieľajú-
cich sa na riešení problematiky aj v iných 

vedných disciplínach a získanie znalostí 
o možnostiach jej riešenia v rôznych
krajinách.

Vedeckí garanti, organizátori a účastníci
konferencie veria, že ich názory, prezento-
vané na spoločnom stretnutí mali oboha-
cujúci prínos pre všetkých zúčastnených,
bez ohľadu na vednú disciplínu, ktorej
sa vo svojej vedeckej práci alebo v rámci
štúdia venujú.

Martina Špániková (PF KU)

Konferencia skúmala rozvoj
sociálnych služieb

Začiatkom marca sa po prvýkrát usku-
točnila študentská konferencia študentov 
odboru sociálna práca Katedry sociálnej
práce Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a Akadémie 
Ignatianum v Krakowe pod názvom Per-
spektívy sociálnej práce – aktuálne dianie, 
vývojové smerovanie.
Konferencia bola realizovaná pod záštitou 
generálneho konzula SR v Krakowe Marka 
Lisánskeho a prodekana Pedagogickej fa-
kulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
prof. Amantiusa Akimjaka, PhD.

Nápad a realizovanie uvedenej konferen-
cie sa uskutočňuje na základe odbornej 
spolupráce doc. PhDr. Ireny Kamanovej, 
PhD a dr hab. Norberta Pikulu, PhD., 
ktorý už niekoľko rokov spolupracujú
na odborných témach zaoberajúcich sa
problematikou seniorov a sociálnych slu-
žieb. Spoločné aktivity realizujú v rámci
výmenných pobytov klientov zariadení 

sociálnych služieb Slovenskej republiky 
a Poľska. Preto sa rozhodli spoluprácu 
rozšíriť a zorganizovať spoločnú konfe-
renciu študentov a vzdelávateľov, ktorá 
sa začala 1. marca návštevou Akadémie 
Ignatianum v Krakove, kde mali možnosť 
zúčastniť sa na prednáškach študentov od-
boru sociálna práca, politológia, špeciálna 
pedagogika.

Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. svojou 
témou Sociálna pomoc na Slovensku 
poukázala na jednotlivé piliere sociálneho 
zabezpečenia, zvlášť na konkrétne formy 
sociálnej pomoci. O konkrétnej forme so-
ciálnych služieb - Centre Alžbetine krídla 
informovala účastníkov konferencie Bc. 
Lucia Lihanová. Mgr. Monika Divišová, 
interná doktorandka PF KU, sa zaoberala 
témou Sociálna starostlivosť o seniorov. 
Bc. Mária Červeňová, niekoľkoročná 
dobrovoľníčka v hospicovej starostlivosti, 
predniesla svoj príspevok o Hospicovej 

starostlivosti v podmienkach SR, zaujala
fotogalériou jednotlivých hospicov na
Slovensku.

Systémom edukácie v sociálnej práci
na Slovensku sa zaoberali PhDr. Angela
Almašiová, PhD a Ing. Zuzana Gejdošová, 
PhD. Autorky poukázali na systém stredo-
školského a vysokoškolského vzdelávania
v jednotlivých inštitúciách v SR. Bc. Jana
Dorčáková priblížila problematiku edu-
kácie rómskej populácie na Slovensku.
Konferenciu ukončil dr hab. Norbert
Pikula, PhD., ktorý zhrnul výstupy konfe-
rencie a podľa dohody spoluorganizátorov 
zverejnil informácie o ďalšej spolupráci
oboch univerzít, a to cyklickosť ďalších
odborných podujatí. Návšteva bola ukon-
čená prijatím na Slovenskom konzuláte v 
Krakowe slovenským konzulom Markom
Lisánskym.

(PF KU)

Perspektívy sociálnej práce
Krakovský kardinál a metropolita Sta-
nisław Dziwisz, niekdajší osobný tajomník 
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., pri-
jal začiatkom apríla na súkromnej audien-
cii dvoch stážistov z Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, doktoranda PhDr. Milana 
Kandráča, študenta Pápežskej univerzity v 
Krakove, a vedeckého pracovníka 
PaedDr. Jozefa Zentka, PhD. pôsobiaceho 
na Akadémii Ignatianum v Krakove.

Ako informoval Milan Kandráč, prijatie v 
metropolitnej rezidencii sa nieslo vo veľmi 
priateľskom duchu. Pán kardinál sa zau-
jímal o dianie na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku a zvlášť srdečne dal pozdra-
vovať jej rektora prof. Tadeusza Zasępu.

Stretnutie ďalej pokračovalo v prehliadke 
kardinálskej rezidencie a jeho súkromnej 
kaplnky. Bolo zaujímavé vedieť, že práve

do tejto kaplnky sa Ján Pavol II. ešte ako 
krakovský kardinál častokrát zamykal, a 
pod ikonou Matky Božej Čenstochovskej 
písal svoje najvýznamnejšie teologické 

traktáty. V súčasnosti sa pod týmto obra-
zom nachádza relikviár s krvou blahosla-
veného pápeža Jána Pavla II.

(PF KU)

Na návšteve u kardinála Dziwisza
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Dňa 25. apríla 2012 sa na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
pod záštitou rektora KU prof. Tadeusza
Zasępu, PhD. uskutočnili prednášky, ktoré 
predniesli Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby,
DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratisla-
ve a RNDr. Igor Túnyi, CSc. z Geofyzikál-
neho ústavu SAV v Bratislave. Podujatie
zorganizovala Katedra fyziky PF KU. Pred-
nášky Perspektívy a predpoklady využitia 
slnečnej energie vo svete a na Slovensku,
ktorú predniesol prof. Luby, a Spor medzi
Hookeom a Newtonom, ktorú predniesol
Dr. Túnyi, boli zorganizované Klubom fy-
zikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pri 
PF KU. Prednáška prof. Lubyho s názvom 
Európska akadémia vied a umení, jej posla-
nie a aktivity a prednáška Dr. Túnyiho Bib-
lické príbehy a fyzika boli zorganizované
Ústredím slovenskej katolíckej inteligencie.
Hlavným cieľom prednášky Perspektívy a
predpoklady využitia slnečnej energie vo
svete a na Slovensku bolo oboznámiť po-
slucháčov s poznatkami získanými v rámci 
projektu štrukturálnych fondov Aplikovaný 
výskum pokročilých fotovoltaických člán-
kov, riešenom vo Fyzikálnom ústave SAV. 
Spor medzi Hookeom a Newtonom opísala
rovnomenná prednáška, ktorá predstavila 
nezmieriteľný boj prebiehajúci v druhej 
polovici 17. storočia medzi Newtonom a 
Hookeom o prvenstvo objavu gravitačného 
zákona. V prednáške Európska akadémia 
vied a umení, jej poslanie a aktivity bola
opísaná činnosť akadémie vied so sídlom
v Salzburgu. Hlavnou témou prednášky 

Biblické príbehy a fyzika bolo oboznámiť
poslucháčov so skutočnosťou, že aj keď 
biblické príbehy sú väčšinou považované za 
legendy, ktoré opisujú konkrétne situácie a 
ktoré prežívali skutoční ľudia, pri pohľade
na ne očami modernej vedy je možné v 
mnohých príbehoch objaviť racionálne
jadro. (pfku)

Ústav talianskeho jazyka a kultúry pri PF
KU  uviedol 23. apríla 2012 pod záštitou
jej dekana doc. Tomáša Jablonského prvé
z cyklu stretnutí s osobnosťami slovensko-
talianskeho medzikultúrneho dialógu so
symbolickým názvom Súostrovie kultúra. 
Pozvanie riaditeľa ústavu Dušana Ková-
ča-Petrovského prijal generálny riaditeľ 
Sekcie medzinárodnej spolupráce Minis-
terstva kultúry SR, člen Rádu maltézskych 
rytierov Stanislav Vallo,  ktorý v nedávnej
minulosti pôsobil ako veľvyslanec SR v 
Talianskej republike, v San Marine a na
Malte a ako zástupca veľvyslanca SR pri 
Svätej stolici vo Vatikáne. Vallo je uznáva-
ným prekladateľom talianskej literatúry a 
držiteľom prestížneho medzinárodného
ocenenia Elsa Morante za prekladateľskú 
činnosť a šírenie talianskej kultúry. Jeho 
zatiaľ posledným prekladom je román
Umberta Eca Pražský cintorín. Témami
stretnutia významného hosťa s akademic-
kou obcou KU bola kultúrna diplomacia 
a problematika umeleckého prekladu ako 
mostu porozumenia medzi dvoma kultú-
rami koexistujúcimi v jednom európskom 
priestore.  (pk)

V dňoch od 24. apríla do 28. apríla sa 
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD., 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a 
Mgr. Viera Bednárová aktívne zúčastnili
na konferencii s názvom Sociálna poli-
tika: koncepty, technológie a vyhliadky 
organizovanej Národnou pedagogickou
univerzitou N. P. Dragomanova v Kyjeve, 
Katedrou sociálnej politiky – Inštitútom
sociálnej práce a manažmentu pod gesciou
Ministerstva školstva, mládeže a športu
Ukrajiny. V rámci tejto zahraničnej cesty 
navštívili aj veľvyslanectvo Slovenskej re-
publiky v Kyjeve, kde ich prijal veľvyslanec
SR v Ukrajine J. E. Pavol Hamžík. Súčasťou 
pracovnej cesty bolo aj podpísanie návrhu
bilaterálnej zmluvy obidvoch univerzít o 
ďalšej spolupráci. Táto zahraničná cesta 
bola jedna z prvých v rámci dlhodobej
spolupráce medzi uvedenými vzdelávacími 
inštitúciami. (iar)

V dňoch 22. a 23. marca sa na pracovisku
PF KU, Inštitúte manažmentu a cestovného 
ruchu v Poprade uskutočnila medzinárod-
ná vedecká konferencia Sociálne posol-
stvo Jána Pavla II., ktoré na tohtoročnom
piatom ročníku malo subtému Ekonomika 
versus kultúra ako hybné faktory civilizač-
ných zmien. Podujatie organizovali Kated-
ra spoločenských vied PF KU pod vedením
doc. ThDr. PaedDr. Antona Lisnika, PhD.
a Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa 
Chielm z Poľska. Na konferencii sa zúčast-
nili hostia z Česka, Poľska a Slovenska.

(ma)

Krátko z Pedagogickej fakulty KU
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Univerzitný spevácky zbor Benedictus
v priebehu svojej 15- ročnej histórie už 
mnohokrát reprezentoval nielen Katolícku
univerzitu, ale tiež mesto Ružomberok či 
Slovensko na mnohých podujatiach doma 
aj v zahraničí.  Niektorých podujatí sa
zúčastňuje opakovane už niekoľko rokov.
V piatok 11. mája t.r. zbor vystúpil v rámci
XVIII ročníka Dní duchovnej hudby v ma-
ďarskej Piliscsabe Piliscsabai Egyházzenei
Napok. Okrem samotného festivalu zane-
chalo silný emotívny zážitok stretnutie s
príslušníkmi miestnej komunity Slovákov,
s ktorými už niekoľko rokov udržiavame 
vrúcne priateľstvo.
Od našich južných susedov zbor zamie-
ril priamo do poľského mesta Pińczów, 
kde sa v nedeľu 13. mája zúčastnil XIII.
ročníka medzinárodnej súťaže v zborovom
speve Ad Gloriam Dei. Zbor vystúpil so
súťažným repertoárom:
- Šalom aleichem (židovská ľudová)
- Parce Domine (Feliks Nowowiejski)
- Otče náš (Mikuláš Schneider- Trnavský)
- Angelus Domini (Franz Biebl)
V konkurencii zborov z Poľska a Maďar-
ska zbor Benedictus pod vedením Ivana
Mráza obsadil prvé miesto, čím  zopakoval 

svoje umiestnenie z minulého vystúpenia. 
O hlasovú prípravu členov zboru sa po-
starali Miriam Žiarna a Martina Procház-
ková.

Na záver podujatia zaznela v podaní 
všetkých zúčastnených zborov známa
skladba Gaude Mater Polonia.

Miroslav Hrtús (PF KU)

Zbor Benedictus v Poľsku.

Spevácky zbor Benedictus

opäť víťazný

úspechy študentov

Pulz Rádio, ktoré vedú študenti žurnalis-
tiky Filozofi ckej fakulty (FF) Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU), získalo
tretie miesto v ôsmom ročníku celoslo-
venskej súťaže univerzitných interneto-
vých rádií Rádioreallye 2012. Súťaž sa
uskutočnila na prelome marca a apríla
2012 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Najúspešnejším internátnym
rozhlasovým štúdiom sa stalo Rádio X zo 
Žilinskej univerzity, ako druhé v poradí 
skončilo Rádio Paf z Prešova. V súťaži
bojovalo o prvenstvo 11 rádií. Zástupcovia
Ružomberského Pulz rádia, ktoré minulý 
rok súťaž vyhralo, si priniesli zo súťaže
šesť diplomov z troch kategórií a jeden
diplom za druhé miesto vo futbalovom
turnaji. „Prvé miesto z minulého roka
sme neobhájili, ale to neznamená, že sa
netešíme. V každom prípade sa budeme
neustále zlepšovať a snažiť sa zachovať 
naše zásady, vďaka ktorým sme iní a veľa-
krát nepochopení,“ hovorí riaditeľka rádia 
Marianna Buzmová.

(FF KU)
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Pulz Rádio KU tretie
úspechy študentov

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku usporia-
dala v dňoch 17. – 18. apríla 2012 už po
deviatykrát celoslovenskú interpretačnú
súťaž s medzinárodnou účasťou Študent-
ská umelecká činnosť. V tomto roku sme
opäť privítali približne 70 účastníkov 
vrátane súťažiacich, pedagógov a korepe-
títorov zo Slovenska (Ružomberok, Brati-
slava, Prešov, Žilina), z Českej republiky 
(Hradec Králové, Ústí nad Labem), Poľska
(Lublin, Częstochowa, Cieszyn) a Nemec-
ka (Regensburg).
IX. ročník súťaže slávnostne otvorili 
17. apríla 2012 o 9. 00 v priestoroch
katedry hudby rektor KU Prof. Tadeusz
Zasępa, PhD. a vedúci Katedry hudby PF
KU Doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko,
PhD., m. prof. KU. Súťaž prebiehala v 
kategóriách hra na klavíri, hra na organe
(17. apríla 2012), sólový spev, štvorručná 
hra na klavíri (18. apríla 2012). Súťaž
v hre na organe po prvýkrát prebiehala 
v Kostole povýšenia sv. Kríža (Jezuitský 
kostol).

Spravodlivé a vysoko kvalifi kované roz-
hodnutia počas súťaže boli garantované
významnými osobnosťami umelecko-pe-
dagogického života zo Slovenska, ale i zo 
zahraničia. Výkony mladých interpretov 
posudzovali v kategórii hra na organe: 
Prof. Stefan Baier (Hochschule für katho-
lische Kirchenmusik und Musikpädagogik 
in Regensburg), Mgr. Mária Plšeková, 
PhD. (Súkromné konzervatórium v Nitre, 
študentka posledného ročníka na Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst,
Viedeň), Mgr. Vladimír Kopec (Kňazský 
seminár sv. Gorazda v Nitre; organista v 
Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre);
v kategóriách hra na klavíri a  štvorručná 
hra na klavíri: Doc. Mária Heinzová, ArtD. 
(HTF VŠMU Bratislava), Prof. Michael 
Seewann (Hochschule für katholische
Kirchenmusik und Musikpädagogik in 
Regensburg), MgA. Václav Krahulík, PhD. 
(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem); v kategórii sólový spev: Prof. PhDr.
Jozef Raninec, CSc., dr. Katarzyna Suska
– Zagórska (Instytut Muzyki Akademii 
im. J. Długosza w Częstochowie) a PhDr.
Dagmar Zelenková, PhD. (Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem).

Sprievodným podujatím bol veľmi úspeš-
ný Koncert porotcov, ktorý sa konal v pod-
večer prvého dňa súťaže, teda v utorok 17.
4. 2012 o 16. 30. hod. v Sieni rektorov na 

Rektoráte KU v Ružomberku. Aj napriek 
vysokému celodennému pracovnému 
nasadeniu podali porotcovia excelentné
výkony. Záverom koncertu vystúpil s 
ďakovným slovom prorektor KU v Ružom-

berku doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč,
PhD., ktorý vysoko ohodnotil vynaloženú
snahu všetkých organizátorov, pedagógov,
súťažiacich i účinkujúcich.

Miriam Matejová (PF KU), krátené

Spojila ich hudba

Štvorručná hra.
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úspechy študentov

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Hra na klavíri - I. kategória
1. Michal Grotecki
2. Michal Kentoš
3. Andrea Turčáková

Hra na klavíri - II. kategória
1. Anna Lipiak
2. Martina Janegová
3. Katrin Heidner

Čestné uznanie: Gabriela Stanková
Cena rektora KU v Ružomberku:
Miroslav Vantech za interpretáciu sklad-
by slovenského autora

Štvorručná hra - I. kategória
bez účastníkov

Štvorručná hra - II. kategória
1. neudelené
2. Katarína Halinkovičová – Martina
Janegová
2. Pavel Valvoda – Koloman Zachar
3. Alžbeta Sameliaková – Anaida Novikas

Cena vedúceho Katedry hudby PF KU
v Ružomberku: Gabriela Stanková 
– Miriam Reichlová za interpretáciu 
skladby slovenského skladateľa

Hra na organe - I. kategória
1. neudelené
2. Jozef Gödri
3. neudelené

Hra na organe - II. kategória
1. Marcin Klich
2. Martin Ištván
3. Andrzej Kozdrowiecki

Cena dekana PF KU v Ružomberku:
Marcin Klich za interpretáciu skladby:
H. Feller: Te Deum

Sólový spev - I. kategória
1. Barbora Drábková
2. Katarzyna Jakóbczyk
3. Daniela Sadloňová

Čestné uznanie: Martin Dobrovič
Čestné uznanie: Alena Janešíková

Sólový spev - II. kategória
1. Barbora Haasová
2. Eliza Kierepka
3. Lucie Černá
3. Juraj Duda

Cena primátora mesta Ružomberok:
Veronika Němcová za interpretáciu
povinnej skladby
P. J. Bajana: Quis amor pulsat meum cor
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„Celý učiteľský tím sa mi od prvého dňa
naplno venoval. Prvé ofi ciálne stretnutie 
som mala s pani dekankou školy, rekto-
rom a riaditeľom inštitútu. Každý deň som
mala naplánované diskusie s niektorým z
učiteľov,“ uvádza vo svojej správe Vladimíra
Antolová.

Predmetom rozhovorov bol vzdelávací 
systém v Indii a na Slovensku, kultúra oboch 
štátov a realizované vedecké výskumy. Stáž
zahŕňala návštevy sociálnych inštitúcií 
spadajúcich pod Rajagiri College, kde mala
doktorka možnosť zúčastňovať sa odborných 
aktivít. Zároveň spolupracovala so študen-
tami v rámci Social Work Students’ Forum
(SWARAJ), kde prednášala o možnostiach
vzdelávania na KU, ako aj o Slovensku. 
„Mala som možnosť sprevádzať študentov na 
trojdňovom pobyte spoznávania sociálnych
inštitúcií v hlavnom meste Keraly v Trivan-
drapuram,“ spomína doktorka.

V druhej časti pobytu pôsobila Vladimíra An-
tolová ako dobrovoľníčka u Misionárok lásky 
v Kalkate. V rámci zariadenia Shishu Bhavan 
vypomáhala so starostlivosťou o postihnuté 
deti. Napriek chudobnému prostrediu Kal-
katy doktorka hodnotí skúsenosť pozitívne:
„Bola to nesmierne obohacujúca činnosť,
kde som mala možnosť nahliadnuť do reál-
nej práce misionárok a tiež stovky dobrovoľ-
níkov z celého sveta.“ Pracovný pobyt bol
ukončený 10. marca 2012.

Ako uvádza stránka PF KU, School of social
work na Rajagiri College of Social Sciences v 

Kerale bola jedna z prvých inštitúcií v južnej 
Indii, ktorá položila základy programu soci-
álna práca. Štúdium na Rajagiri college má 
svoj kredit aj v zahraničí a jeho pedagógovia 
sú pozitívne naklonení k ďalšej spolupráci
s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a 
vzájomným výmenným programom. „Keďže 

v rámci Katedry misijnej a charitatívnej čin-
nosti chceme vytvoriť priestor pre možnosť
stáží a praxe s vykonávaním sociálnej a
charitatívnej činnosti v rôznych štátoch, táto
spolupráca by bola veľmi prínosná,“ dodáva
Vladimíra Antolová.

Paula Beinsteinová

Misijná skúsenosť z Indie

Vladimíra Antolová (v klobúku) s indickými kolegami.
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Katedra misĳ nej a charitatívnej činnosti Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej univerzity
(KU) v Ružomberku vyslala svojho zástupcu na pracovnú stáž do Indie. Prehĺbila sa tak 
medzinárodná spolupráca. Zástupkyňa vedúceho katedry PhDr. Vladimíra Antolová, 
PhD. nastúpila na stáž vo februári 2012 a jej pôsobiskom bola School of Social Work na
Rajagiri College of Social Sciences v Kerale.

Katedra slovenského jazyka a literatúry 
(KSJL) Filozofi ckej fakulty (FF) Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) zorgani-
zovala vo štvrtok 8. marca 2012 odborný 
seminár pod názvom Pamäť a identita.
Zámerom usporiadateľov bolo pripomenúť
si ľudský, odborný a umelecký profi l prof.
Eduarda Gombalu, CSc., ktorý sa v týchto 
dňoch dožil vzácneho životného jubilea 80
rokov. Podujatie zároveň poskytlo príle-
žitosť vrátiť sa k začiatkom KU, uvedomiť
si zakladajúcu ideu a oceniť nasadenie, s
akým prvá generácia profesorov podstu-
povala všetky riziká a námahy spojené so
vznikom univerzity.
Medzi prítomnými hosťami bol bývalý 
rektor KU prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., 
dekan FF KU doc. Marian Kuna, MA, MPhil, 
PhD., dekan Pedagogickej fakulty KU doc. 
Tomáš Jablonský, zástupca primátora mes-
ta Ružomberok PaedDr. Stanislav Bella,
bývalí kolegovia prof. Eduarda Gombalu z
Banskej Bystrice, členovia a spolupracov-
níci KSJL i iných domácich katedier FF KU,
študenti a doktorandi z oboch univerzít.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa ocenil pro-
fesora Eduarda Gombalu Zlatou medailou
KU za niekoľkoročnú vedecko-pedagogickú 

činnosť a za výrazný podiel na budovaní a
existencii KSJL FF KU a zástupca primátora 
PaedDr. Stanislav Bella mu odovzdal Pa-
mätnú medailu za zásluhy o rozvoj školstva
v meste Ružomberok.

KSJL FF KU pri tejto príležitosti pripravila 
do tlače mimoriadne jubilejné číslo Dis-
putationes scientifi cae a knihu básní prof.
Eduarda Gombalu s názvom Príbehy a prí-
hody, osudy a údely, ktorú členovia divadla

Anima tvorivo predstavili. Celé podujatie 
malo duchovnú, odbornú i spoločenskú
časť a nieslo sa v znamení vďaky, družnosti
a kolegiality.
Organizácia podujatia i vydanie oboch 
publikácií sa uskutočnili s podporou a 
spoluprácou vydavateľstva KU – Verbum, 
FF KU, PF KU, mesta Ružomberok, KSJL FF
KU a mnohých jednotlivcov, ktorí prispeli
svojou iniciatívou.

Edita Príhodová (FF KU)

Seminár Pamäť a identita
k jubileu prof. Gombalu

zaznamenali sme
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POZVÁNKY

Účastníci Letnej školy žurnalistiky, ktorá 
sa bude konať na Katedre žurnalistiky Filo-
zofi ckej fakulty KU v dňoch 21. až 24. júna
2012, budú môcť aj tento rok cez worksho-
py, prednášky a diskusie nahliadnuť do 
sveta novinárstva. Pod vedením skúsených
lektorov si vyskúšajú tvorbu časopisu,
prípravu rozhlasových a televíznych relácií, 
čo môže byť pre študentov jedinečná pomoc
pri skvalitnení tvorby školských médií. Viac 
informácií hľadajte na stránke http://lsz.
ku.sk.  (KZ FF KU) 

V dňoch 27.-29. júna 2012 sa na Katedre 
anglického jazyka a literatúry Filozofi ckej
fakulty KU uskutoční prestížna medziná-
rodná konferencia organizovaná z povere-
nia Katherine Mansfi eld Society s názvom
Katherine Mansfi eld and Continental 
Europe. Témou konferencie bude novozé-
landská autorka Katherine Mansfi eld a jej
vzťah ku kontinentálnej Európe. Fakultu
navštívia renomovaní akademici zo štyroch
kontinentov, dokopy zo 16 krajín sveta, a to 
najmä z Veľkej Británie, Nového Zélandu,

USA, Francúzska, ale aj zo Švajčiarska, z 
Južnej Kórey či zo Spojených Arabských 
Emirátov. Veľkým úspechom je účasť dvoch 
popredných novozélandských spisovateľov, 
básnikov, univerzitných profesorov a od-
borníkov na Katherine Mansfi eld, Vincenta 
O’Sullivana a C.K. Steada. Bližšie informá-
cie nájdete na ofi ciálnej stránke konferencie
http://km-slovakia.ku.sk.  (FF KU)

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a nakladateľstvo RAABE 
pozývajú na medzinárodnú vedecko-odbor-
nú konferenciu Učiteľ, žiak a motivácia
vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra, ktorá 
sa uskutoční 27. júna 2012 v hoteli GATE 
ONE v Bratislave pod záštitou rektora KU  
prof. Tadeusza Zasępu a dekana PF KU doc. 
Tomáša Jablonského. Odborným garantom 
konferencie je riaditeľ  Ústavu matematiky,
fyziky a informatiky PF KU doc. Ing. Igor 
Černák, PhD., m. prof. KU. Cieľom konfe-
rencie je i poukázať na zmenu osobnosti
dnešného žiaka (študenta) v ostatných 
rokoch v kontexte jeho záujmov, motivácie 
a potrieb učiť sa. Viac informácií hľadajte
na stránke www.pf.ku.sk.  (ič)

Možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého
písma ponúka záujemcom pilotný ročník 
Letnej školy jazykov Biblie 2012, ktorý 
organizuje Katolícka univerzita v Ružom-
berku (KU), Teologická fakulta. Intenzívny 
mesačný kurz sa uskutoční v sídle fakulty v 
Košiciach (Hlavná 89) v dvoch termínoch –
pre záujemcov o štúdium biblickej hebrej-
činy od 13. augusta do 7. septembra 2012 a
pre záujemcov o štúdium biblickej gréčtiny 
od 27. augusta  2012 do 21. septembra
2012. Ani jeden z kurzov si nevyžaduje
predošlú znalosť jazyka. Poslucháči sa budú
zdokonaľovať dovedna 80 vyučovacích ho-
dín s dennou časovou dotáciou štyri hodiny.
Absolventi kurzu budú schopní samostatne 
s pomocou slovníka pracovať s biblický-
mi textami v ich originálnom jazyku. Po
úspešnom absolvovaní kurzu, ktorý budú
viesť odborníci na biblické jazyky -  Peter
Juhás, ThDr., S.S.L. a Juraj Feník, S.T.D.,
získajú certifi kát o vedomostiach biblických
jazykov na úrovni mierne pokročilý. Bližšie
informácie a možnosť záväzného prihlá-
senia sa do 10. júna 2012 na e-mailovej
adrese lsjb2012@ku.sk. (rl)

Katolícka univerzita v Ružomberku nadvia-
zala spoluprácu s ďalšími zahraničnými
univerzitami zapojenými do európskeho
programu Erasmus. Členovia Katedry ta-
lianskeho jazyka a kultúry na Pedagogickej
fakulte KU budú môcť získavať a odovzdá-
vať svoje poznatky na Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano  (Taliansko) a na
ďalšej prestížnej inštitúcii Università per 
Stranieri di Perugia (Taliansko). Pedagógo-

via študijných odborov fi lozofi a a teológia
môžu načerpať nové skúsenosti a podeliť
sa o informácie s kolegami a študentmi z
Heythrop College University of London
(Anglicko). Mobilitu za účelom štúdia a
výučby  v odboroch: psychológia, pedago-
gika a manažment  je možné realizovať v 
Riga Teacher and Educational Management 
Academy (Lotyšsko). Pedagogika a hudobné
umenie budú pre záujemcov dostupné na

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w  Poznaniu (Poľsko). Študenti
a pracovníci KU môžu absolvovať zahra-
ničné mobility na týchto vysokoškolských 
inštitúciách už od ďalšieho akademického
roka.

(mmch)

Nové zahraničné partnerstvá



Pamätnú medailu predsedu Tr-
navského samosprávneho kraja 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí ako prejav uznania
za prácu v oblasti manažovania 
kultúry v inštitucionalizovanej 
sfére či v priamych výkonoch 
v oblasti kultúry získala doc. 
PhDr. Gabriela Gotthardová, 
CSc. z Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Cena jej bola odovzdaná 
za bohatú vedeckovýskumnú
a publikačnú činnosť v oblasti 
slovenskej jazykovedy a pri 
príležitosti životného jubilea. 
Docentka Gotthardová má 
bohatú pedagogickú prax na 
viacerých slovenských a zahra-
ničných univerzitách. Venuje 
sa jazykovedným disciplínam 
– predovšetkým slovenskej syn-
taxi, jej vyučovaniu a štylistike, 
z čoho vyplýva i jej doterajšia 
vedeckovýskumná a publikačná
činnosť. Je autorkou vysokoškol-
ských učebníc, vedeckých štúdií, 
recenzií a odborných článkov 
uverejňovaných v domácich 
i zahraničných zborníkoch a 
časopisoch. Je spoluautorkou 
projektu Slovo a hudba, podľa 
ktorého sa slovenský jazyk vyu-
čuje s uplatnením nových foriem 
prostredníctvom hovoreného a 
spievaného slova. Výsledkom 
sú jej nahrávky slovenských ľu-
dových a detských piesní, básní 
a riekaniek, ktoré sa dodnes 
využívajú ako učebné pomôcky 
v materských a základných 
slovenských národnostných 
školách v Maďarsku.

(PF KU), upravené, krátené

Možnosť duchovne sa obnoviť 
a prehĺbiť vieru pred začiat-
kom Roka viery (11. októbra
2012 – 24. novembra 2013 pri 
príležitosti 50. výročia otvore-
nia II. Vatikánskeho koncilu) 
ponúknu akademickej obci a
zamestnancom ľudové misie,
ktoré sa na Katolíckej univerzite
v Ružomberku uskutočnia od 1. 
do 7. októbra 2012. Ich hlavným
mottom je citát:  „...kde je Duch 
Pánov, tam sloboda.“ (2 Kor 3, 
17). Misie sa budú pod vedením
pátrov Kongregácie najsvätejšie-
ho Vykupiteľa - redemptoristov 
z Podolínca konať na pozvanie 
rektora KU prof. Tadeusza Zasę-
pu. „V programe misií nebudú 
chýbať evanjelizačné programy,
sväté omše s misijnými kázňami, 
stretnutia so študentmi a peda-
gógmi, chvály s modlitbovým
spoločenstvom, ale aj diskusné
fórum – Nádvorie pohanov a 
možnosť osobných rozhovorov s 
pátrami,“ priblížil prorektor pre
výchovu a mobility doc. Róbert 
Lapko. „Cieľom misií je prebudiť 
v ľuďoch túžbu po Bohu a 
obrátiť sa k nemu celým srdcom. 
Máme už bohatú skúsenosť
s tým, že je to možné, pretože
čas misií je vďaka modlitbám 
mnohých mimoriadny a mi-
lostivý pre obrátenie,“ povedal
provinciál redemptoristov Mi-
chal Zamkovský. Pripravované
misie sa na KU neuskutočnia po 
prvýkrát. V roku 2006, kedy sa
na KU uskutočnili prvé ľudové 
misie, sa na misijnej činnosti
podieľal napríklad aj terajší tr-
navský arcibiskup Mons. Róbert
Bezák. Prípravný tím misií, kto-
rý pozýva všetkých k modlitbám 
za ľudové misie, sa stretol 29.
mája 2012 v priestoroch UPaC
Jána Vojtaššáka v Ružomberku 
na prvom prípravnom stretnutí.
(mmar, TA KU)

ocenenie

misie KU
1.–7. október

jún 2012
Vladimíra Antolová
Ján Dravecký
Helena Kadučáková
Michal Kovačic
Vlasta Kovalančíková
Peter Lazor
Peter Ružbarský

júl 2012
Anna Baroková            
Pavel Bella
Andrea Cibuláková  
Imrich Gazda
Marian Kuna 
Oľga Patoprstá 
František Petrilla
Milan Pudiš    
Emília Vrábľová          

august 2012
Gerhard David di Fiore 
Zdena Glembová
Judita Ivančová         
Peter Juhás 
Michal Leško

jubilanti

Farby dúhy sú hlavným mottom
5. ročníka Detskej univerzity, 
ktorá sa od 2. do 6. júla 2012
uskutoční na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Možnosť stať sa 
na chvíľu vysokoškolákmi je
určená pre deti vo veku od 8 do 
15 rokov. O obľube  podujatia
svedčí fakt, že prihlášky pre
aktuálny ročník sú už uzavreté.
Viac informácií o aktuálnom aj 
budúcom ročníku môžete získať 
na e-maile: silvia.kascakova@
ku.sk.

(TA KU)

detská
univerzita

Na základe jednomyseľného
rozhodnutia Vedeckej rady Filo-
zofi ckej fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa (UKF) v Nitre 
rektor UKF udelil s účinnosťou
od 21. mája 2012 vedecko-pe-
dagogický titul docent v odbore
slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Dane Balákovej, PhD., pô-
sobiacej na Katedre slovenského
jazyka a literatúry Filozofi ckej
fakulty Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Docentka Baláko-
vá je členkou Medzinárodnej
komisie pre výskum frazeo-
lógie slovanských jazykov pri
Medzinárodnom komitéte
slavistov a vedecky pôsobí práve 
v oblasti slovenskej a slovanskej
frazeológie. Hlavnou témou
jej habilitačnej prednášky boli
inovačné procesy vo frazeológii. 
K významnému vedecko-pe-
dagogickému úspechu srdečne
blahoželáme.
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