
Niet pochýb o tom, že Cirkev zakladala 
prvé kláštorné (8. stor.) či farské školy, 
že z jej iniciatívy a pod jej vedením  od 
11. storočia vznikali prvé univerzity 
(napr. Bologne, Paríž, Oxford, Sala-
manka, Praha, Krakov). Vznikali ako 
„spoločenstvo učiteľov a študentov“,  
kde sa skúmal a spoznával človek 
a veci, ktoré ho obklopujú. Univerzity 
sa veľmi rýchlo rozvíjali a zohrali výz-
namnú úlohu pri upevňovaní európskej 
identity a pri vytváraní jej kultúrneho 
dedičstva. Univerzita sa zrodila z lásky 
k poznaniu, z túžby vedieť, poznať, čo je 
svet a kto je človek. Ale tiež z poznania 
vedúceho ku konaniu, ktoré nakoniec 
vedie k láske (Benedikt XVI.).
 
Katolícka univerzita v Ružomberku je 
cirkevná ustanovizeň zriadená Konfer-
enciou biskupov Slovenska. Jej úlohou 
je napĺňať poslanie Cirkvi v spoločnosti. 
Boží sluha Ján Pavol II. mal osobnú 

jednotlivca. Nakoniec sa obraciam na 
celú Cirkev v presvedčení, že katolícke 
univerzity sú pre jej rast a rozvíjanie 
kresťanskej kultúry a ľudského pokroku 
neodmysliteľné. Preto je celé cirkevné 
spoločenstvo pozvané pomáhať katolíc-
kym inštitúciám vyššieho vzdelávania, 
poskytovať im pomoc a podporovať ich 
v snahách o vlastný rozvoj a obnovu. 
Predovšetkým je však vyzvané chrániť 
práva a slobodu týchto inštitúcií vo 
svetskej spoločnosti a finančne ich 
podporovať (...)“.
 
Katolíckosť, teda všeobecnosť univerzity 
znamená, že katolícka univerzita sa vo 
svojom výskumnom programe nemá 
obmedzovať len na niektoré vedy, len na 
niektoré oblasti kultúry a len na bádanie 
jej kresťanského prúdu. Naopak, ka-
tolícka univerzita integruje všestranné 
skúmanie vedy, mravnosti, umenia 
a náboženstva ako štyroch hlavných 

skúsenosť s pôsobením takejto univer-
zity aj ako profesor na Katolíckej uni-
verzite v Lubline, možno práve preto 
napísal v konštitúcii Ex corde Ecclesiae: 
„V dnešnom svete, poznačenom rých-
lym vedeckým a technickým pokrokom, 
je význam a naliehavosť úloh katolíckej 
univerzity stále väčší. Výdobytky vedy 
a techniky prinášajú na jednej strane 
nesmierny rast hospodárstva a prie-
myslu, na druhej strane si vyžadujú 
primerané hľadanie zmyslu, aby sa 
zistilo, či sa nové vymoženosti vôbec 
využívajú na ozajstné blaho človeka 
a celého ľudského spoločenstva. Ak 
má za úlohu každá univerzita hľadať 
tento zmysel, katolícka univerzita je 
na túto požiadavku povolaná o to 
viac. Kresťanský duch jej umožňuje 
prinášať do vlastných štúdií mravné, 
duchovné a náboženské perspektívy 
a výsledky vedy a techniky hodnotiť 
z komplexného pohľadu ľudského 
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zložiek komplexnej kultúry, rozvíja 
humanitné i prírodné vedy, filozofiu 
i teológiu, teda jej výskumný záujem 
zahŕňa celú realitu.

Katolíckosť tiež znamená, že univerzita 
sa ideovo spája s kresťanstvom, s jeho 
vyše dvetisícročnou tradíciou, jeho per-
sonalistickými hodnotami, ktoré predsa 
patria k základom slovenskej kultúry.  
Ukazuje sa, že na Slovensku  je jest-
vovanie univerzity s takýmto výskum-
ným programom a takýmto ideovým 
profilom významný spoločensko-
kultúrny fakt, a to najmä po rokoch ko-
munistickej totality, ktorá sa snažila aj 
v oblasti vedy zotročiť národ, odtrhnúť 
jeho históriu a kultúru od tradície a jej 
spojenia s kresťanstvom.

Podobne ako iné univerzity, aj my sa 
snažíme o čestnosť vo vede: hľadať 
pravdu a spoločne ju ďalej odovzdávať. 
Zdá sa že v rámci našich skromných 
možností, vypĺňame medzeru, ktorá 
vznikla v slovenskej kultúre v období 
minulého režimu. Vytvárame ochran-
ný priestor, v ktorom sa veda môže 
slobodne rozvíjať a v ktorom môžu 
študenti získavať osobnú zrelosť práve 
vďaka možnosti hľadať pravdu v slo-
bode a láske. Pravda, sloboda, láska – 
tieto základné hodnoty ľudskej osoby 
– sú vždy prítomné na našej univerzite.

ARRA: Viac ako štvornásobný kvalitatívny rast Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku 
(KU) prekonala viac ako štvornásobne 
celoslovenský priemer rastu indiká-
torov kvality slovenských univer-
zít. V roku 2010 dosiahla hodnotenie 
41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu 
oproti minulému roku. Porovnateľné 
kontinuálne zvyšovanie indikátorov 
kvality v medziročnom porovnaní ne-
dosiahla žiadna z hodnotených slov-
enských vysokých škôl (viď tabuľka: 
Priemerné hodnoty indikátorov kvality 
VŠ v rokoch 2005 – 2010 a ich zmena 
medzi rokmi 2009 a 2010. Zdroj: ARRA). 
Vyplýva to z hodnotenia Akademick-
ej rankingovej a ratingovej agentúry 
(ARRA), ktorá v stredu 1. decembra 
2010 zverejnila Správu za rok 2010 – 
Hodnotenie verejných vysokých škôl 
a fakúlt. „Teší nás, že ARRA zazname-
nala výrazný trend zvyšovania kvality 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
Je pre nás povzbudením do ďalšej 
náročnej práce, keď si naše úspechy 
všímajú a pozitívne posudzujú aj ne-

závislí hodnotitelia,“ uviedol rektor 
KU prof. Tadeusz Zasępa. V skupine 
filozofické vedy dosiahla Filozofická 
fakulta KU hodnotenie 60,3 bodu, čo 
ju v aktuálnom hodnotení zaradilo na 
tretie miesto. V kategórii pedagogick-
ých vied skončila Pedagogická fakulta 
KU šiesta v poradí so ziskom 41,7 bodu. 
Fakulta zdravotníctva KU bola hodno-
tená v skupine medicínskych vied piata 
v poradí s bodovým hodnotením 23,6. 
V skupine teologických vied zaradila 
ARRA Teologickú fakultu KU so zis-
kom 37,3 bodu na štvrté miesto medzi 
univerzitami, ktorých súčasťou sú teo-
logické fakulty.

Podľa hodnotenia ARRA napríklad 
Filozofická fakulta KU je potvrdením 
faktu, že aj mladšie fakulty sa môžu 
dostať v hodnotení vyššie, keď na tom 
systematicky pracujú. „(...) Ešte pred 
štyrmi rokmi bola na tom porovnateľne 
s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave, dnes je s hodnotením takmer na 

Sociálny rozmer pestovania vedy, to je 
spoločné hľadanie pravdy pedagógmi 
i študentmi, je to tímové nastoľovanie 
významných, dlhodobých vedeckých 
tém. Keď sa vedecké spoločenstvo usi-
luje o pravdu, všimne si aj personalis-
tické hodnoty. Človek môže byť totiž su-
verénnou osobou len vtedy, keď vlastní 
pravdu. 

Ostáva však katolícka univerzita aj 
v súčasnosti – teda  v situácii, keď je 
sloboda vedeckého bádania všeobecne 
uplatňovaná – dôležitým centrom vedy? 
Je vôbec potrebná? Zdá sa, že áno. Práve 
vzhľadom na špecifikum univerzity, 
akým je všestranné úsilie o pravdu 
o človeku so zohľadnením teológie – 
tých kresťanských právd o človeku, 
ktoré dve tisícročia teologickej reflexie 
priniesli ľudstvu. Kresťanstvo totiž 
umožňuje poznať definitívny zmy-
sel ľudského jestvovania, zmysel, 
ktorý zodpovedá najhlbším túžbam 
ľudského ducha. Preto katolícka uni-
verzita cieľavedome realizuje pro-
gram všestranného skúmania človeka 
ako osobného súcna a kresťanskej 
kultúry, ako prejavu personalistického 
a náboženského svetonázoru národa, 
ktorý je vždy spoločensky aktuálny 
a kultúrne významný.  Na Slovensku je 
nevyhnutne potrebná univerzita, ktorá 
by tak všestranne  ako naša univerzi-

ta skúmala človeka v jeho živote ako 
ľudskej osoby. Preto sme pre slovenskú 
kultúru veľmi potrební. 

Teší nás, že podľa agentúry ARRA 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
v poslednom hodnotenom období, 
teda v roku 2010, prekonala viac ako 
štvornásobne celoslovenský priemer 
rastu indikátorov kvality slovenských 
univerzít. Sme presvedčení, že tento 
trend rastu kvality bude potvrdený aj 
v záverečnej správe o našej univerzite 
v rámci komplexnej akreditácie.

Dňa 16. februára 2011 v rámci dňa 
otvorených dverí univerzity majú 
budúci uchádzači o vysokoškolské 
štúdium a ich príbuzní možnosť o-
sobne sa presvedčiť o podmienkach, 
v ktorých sa výskum a vyučovanie re-
alizuje, a spoznať tých, ktorí sa na nich 
podieľajú.  

Ďakujeme za Vašu doterajšiu morálnu 
i finančnú podporu. Aj vďaka nej môže 
pomaly rásť nová budova Univerzitnej 
knižnice a v budúcnosti aj nového in-
ternátu pre študentov. Sedembolestná 
Panna Mária nech nás vedie správnou 
cestou.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.  
rektor Katolíckej univerzity 

v Ružomberku

dvojnásobku a je veľmi blízko prvej 
trojici fakúlt v skupine,“ pripomínajú, 
pričom pozitívne hodnotia príspevok 
+ 6,6 bodu FF KU k celkovému poz-
itívnemu rastu indikátorov kvality KU 
za minulý rok. Na významnejšie bodové 
zisky v skupine pedagogických vied 
upozorňuje ARRA aj v prípade Peda-
gogickej fakulty KU (+ 10,8 bodu), ktorá 
si tým zabezpečila posun v poradí o dve 
miesta. „Opätovne treba konštatovať, 
že k internacionalizácii pedagogick-
ej vedy dochádza len pomaly – pri 
zahraničných grantoch zaznamenali 
úspech len Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK, Pedagogická fakulta UK 
a Pedagogická fakulta KU,“ informuje 
v správe ARRA.

Hodnotiaca správa ARRA zohľadňuje 
dosiahnuté výsledky slovenských 
vysokých škôl v jedenástich ka-
tegóriách, podľa odborného zamera-
nia fakúlt (prírodné vedy, technické 
vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske 
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vedy, právne vedy, ekonomické vedy, 
pedagogické vedy, ostatné spoločenské 
vedy, teologické vedy, filozofické vedy, 
umenia). Zameriava sa na posúdenie 
ich výsledkov v niekoľkých oblastiach, 
napríklad pomer učiteľov a študentov, 
záujem o štúdium, vydané publikácie 
a citácie s odkazmi na vydané vedecké 
práce, počet študentov doktorandského 
štúdia a počet jeho absolventov, podiel 
vedeckých grantových prostriedkov 
z domácich a zahraničných zdrojov 
a pod. ARRA je nezávislé občianske 
združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 
s cieľom hodnotiť kvalitu slovenských 
vysokých škôl a vedeckých usta-
novizní. Realizovala tiež rôzne pro-
jekty a štúdie, napríklad identifikáciu 
slovenských vedcov porovnateľných 
so svetovou špičkou, štúdiu mapujúcu 
záujem zamestnávateľov o absolven-
tov vysokých škôl, porovnanie vedeckej 
výkonnosti českých a slovenských 
vysokých škôl a ďalšie.

(zn)

Už druhý rok Katolícka univerzita 
v Ružomberku svojim študentom, ab-
solventom i uchádzačom o štúdium 
poskytuje informačné a poradenské 
služby súvisiace so štúdiom a s uplat-
nením sa na trhu práce prostredníctvom 
Oddelenia pre kariérne poradenstvo 
(OKP). Od vzniku využilo jeho služby 
370 študentov, absolventov a záujemcov 
o štúdium. Hlavnou úlohou oddelenia 
je podieľať sa na informovaní študentov 
o situácii na pracovnom trhu a na 
zvyšovaní šancí úspešného uplatnenia 
sa študentov aj absolventov v praxi. 
Oddelenie sleduje informačné kanály 

sprostredkujúce ponuky voľných pra-
covných miest pre študentov a absol-
ventov KU, týždenne aktualizuje na uni-
verzitnej stránke (v sekcii Štúdium) a na 
nástenkách viacero pracovných ponúk 
vhodných pre študentov a absolventov. 
Študentom KU umožňuje otestovanie 
schopností v kompetenciách potrebných 
pre jednotlivé pracovné pozície. Spra-
cováva pre nich tiež personalizovaný 
zoznam aktuálnych ponúk práce 
a možností uplatnenia sa. 

Súčasťou poradenstva sú aj rady so 
zostavovaním životopisu a analýza 

Oddelenie pre kariérne poradenstvo 
už druhý rok slúži študentom

verbálneho aj neverbálneho prejavu, 
napr. pri cvičnom pracovnom pohov-
ore. Študentom sú taktiež poskytnuté 
informácie o reálnych možnostiach up-
latnenia sa v oblastiach príbuzných jeho 
štúdiu. OKP  pripravuje pre študentov 
viaceré semináre a tréningy z oblasti 
vstupu na trh práce, osobného rozvoja 
a soft skills.

V zimnom semestri tohto akademi-
ckého roka realizovalo oddelenie 
semináre Ako získať prácu, Životopis 
a motivačný list a Neverbálna komu-
nikácia. V letnom semestri plánujeme 
zorganizovať nasledovné tréningy: 
Ako sa dopracovať k práci, Životopis 
a motivačný list, Rétorika, Ako sa stať 
lektorom, Cvičné prijímacie pohovory, 
Kam po VŠ a iné. 

Ak máte záujem o služby oddelenia, 
kontaktujte nás na mailovej adrese 
vzdelavanie@ku.sk. Ďalšie infor-
mácie nájdete na webovej stránke 
www.ku.sk v sekcii Štúdium.

Katarína Markovičová (OKP KU)
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Študenti Fakulty zdravotníctva Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku (FZ 
KU) môžu využívať bibliobox Univer-
zitnej knižnice (UK) KU. Bibliobox, 
schránku na požičané knihy, zria-
dila knižnica, ktorá sa takto rozhodla 
vyjsť v ústrety študentom. Služba im 
umožňuje vrátiť požičané knihy priamo 
na fakulte. Stačí, ak študent vypožičanú 
publikáciu vhodí do špeciálnej schránky, 
ktorá je umiestnená vo vestibule fakulty 

a o ostatné sa už postarajú zamestnan-
ci UK v spolupráci s fakultou. Knihy 
z biblioboxu každé ráno v pracovné 
dni odnášajú späť do UK KU, kde sa 
výpožička odpíše z konta. Rovnaký 
bibliobox sa nachádza aj vo vestibule 
Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej 
ceste 1.

Peter Magušín (TA KU)

Meno sv. Cecílie sa v povedomí väčšiny 
hudobníkov a milovníkov hudby spája 
s prívlastkom „patrónka hudobníkov, 
hudby a zvlášť cirkevnej hudby“. Jej 
vzťah k hudbe sa odvodzuje z písom-
nej legendy zo začiatku 5. storočia, 
kde sa Cecília počas svadobnej hostiny 
ponorila do svojho vnútra, nepočúvajúc 
ďalej zvuky hudobných nástrojov 
a vo svojom srdci spievala iba Bohu: 
„Cantantibus organis in corde suo soli 
Domino decantabat”. Tento text sa dos-
tal aj do liturgických antifón a umožnil 

Tohtoročné slávenie sviatku sv. Cecílie 
spestril aj tretí ročník doktorandskej 
konferencie s medzinárodnou účasťou 
MUSICA ET EDUCATIO II., ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 22. – 23. novem-
bra 2010. Na konferencii sa so svojimi 
referátmi predstavili vedúci katedier 
hudby a školitelia z Prešovskej univer-
zity v Prešove a z KU, ako aj študenti 
doktorandského štúdia v odbore Di-
daktika hudby z univerzít z Nitry, 
Ružomberka, Banskej Bystrice a Ostra-
vy s príspevkami z oblasti didaktiky hu-
dobnej výchovy, hry na nástroji, spevu 
a hlasovej výchovy, liturgickej hudby, 
gregoriánskeho chorálu, dejín hudby, 
hudobného folklóru a hudobnej estetiky. 
Pred otvorením konferencie sa napolud-
nie slávila sv. omša v Jezuitskom kos-
tole na Námestí A. Hlinku, kde zaznel 
antifonálny spev na sviatok sv. Cecílie 
– „Cantantibus organis“. Súčasťou pro-
gramu prvého dňa konferencie bol aj 
doktorandský koncert.

Ivana Vernusová (TA KU)

Ceciliánska tradícia na Katedre hudby

Bibliobox už aj na 
Fakulte zdravotníctva KU

tak spojiť rímsku mučenicu so svetom 
spevu a hudby. Katolícka cirkev si jej 
sviatok pripomína 22. novembra. Na 
Katedre hudby Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 
každoročne oslavuje, jednak latinskou 
sv. omšou sprevádzanou gregorián-
skymi spevmi univerzitnej Scholy can-
torum, ďalej rôznymi vedecko – umele-
ckými aktivitami a v neposlednom rade 
aj katedrovým stretnutím študentov 
a pedagógov na spoločnom večernom 
posedení.

Vznik fyziky, chemie a biologie, 
aneb Velký třesk za všechno může 
je názov prednášky, ktorá sa dňa 16. 
decembra 2010 uskutočnila na Peda-
gogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (PF KU). Predniesol ju 
známy český astronóm a popularizá-
tor astronómie RNDr. Jiři Grygar, CSc., 
autor mnohých kníh a článkov a via-
cerých astronomických vzdelávacích 
seriálov, napríklad Okná vesmíru do-
korán a Vesmírne laboratórium, ktoré 

niekoľkokrát odvysielala aj Slovenská 
televízia. Hlavnou témou prednášky 
bolo poukázať na okolnosti vzniku 
vesmíru, kedy k popisu jeho ďalšieho 
vývoja najprv postačovala fyzika (koz-
mológia), ale o niečo neskôr sa pridala 
chémia a ako posledná aj biológia. Bolo 
to vlastne predstavenie histórie vývo-
ja vesmíru od elementárnych častíc 
a žiarenia ku hviezdam, vzniku Men-
delejevovej tabuľky chemických prvkov 
a nakoniec aj organických zlúčenín 

Za čo všeko môže veľký tresk, 
objasnil Jiří Grygar

a života na Zemi. Prednáška bola 
obohatená množstvom zaujímavých 
a názorných obrázkov, schém a gra-
fov. Okrem vyučujúcich a poslucháčov 
univerzity sa podujatia, ktoré sa konalo 
pod záštitou dekana PF KU doc. Tomáša 
Jablonského, vo veľkom počte zúčastnili 
aj študenti základných, stredných 
škôl a široká verejnosť z Ružomberka 
a z okolitých miest. 

(PF KU)
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Vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými 
pracoviskami venujúcimi sa odboro-
vej didaktike na vysokých školách, 
poukázať na aktuálne trendy a nastoliť 
nové podnety vo vzdelávaní boli hlavné 
ciele jednodňovej medzinárodnej kon-
ferencie Interdisciplinárny dialóg odbo-
rových didaktík, ktorá sa uskutočnila 
14. októbra na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(PF KU).

Vyše 30 hostí zo Slovenska a zahraničia 
diskutovalo v pléne a v troch odborných 
sekciách zameraných na spoločné prob-
lémy a smery výskumu odbornovej di-
daktiky, na implementáciu informačno-

Odboroví didaktici diskutovali 
v Ružomberku

komunikačných technológií do nej a na 
pohľad v medzinárodnom kontexte, 
informovala o tom Lucia Zvedelová, 
spoluorganizátorka konferencie.

Ako dodala, k najdôležitejším výsled-
kom konferencie patrí všeobecný súhlas 
zúčastnených s potrebou pokračovania 
konferencie, ako aj ich prísľub spolu-
práce pri príprave ďalších ročníkov. 
„Ďalším dôležitým výsledkom je 
zámer vybudovať konferenciu na báze 
monotematických stretnutí, ktorých 
hlavným cieľom bude zostavovanie in-
terdisciplinárnych projektových tímov 
s možnosťou vytvoriť autorské kolek-
tívy pre kvalitné publikovanie v oblasti 

5

Na Katedre žurnalistiky Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KŽ FF KU) budujú 
televízne štúdio za 640 000 eur. Ide o  
rovnakú sumu, akú zaplatila verejno-
právna Slovenská televízia v roku 2004 
za svoje virtuálne štúdio v rámci Nového 
začiatku. Po otvorení by malo budúcim 
novinárom poskytnúť silný základ pre 
prácu v televízii. Umožní profesionál-
nu výučbu v oblasti televíznej tvorby, 
žurnalistiky, spracovania zvuku a ob-
razu. „Po dokončení zavedieme nové 
predmety, ktoré doposiaľ nebolo možné 
vyučovať bez zodpovedajúceho tech-
nického vybavenia. Realizáciou štúdia 
budeme mať žurnalistické pracovisko, 
ktoré má najlepšie technické zázemie na 
Slovensku,“ uviedol zástupca vedúce-

Otvoria nové televízne štúdio

ho katedry žurnalistiky Imrich Gazda. 
Štúdio bude využívať 150 študentov 
vyšších ročníkov.
  
FF  KU ešte v roku 2007 vybudovala pre 
študentov žurnalistiky aj nové rozhla-
sové a vysielacie štúdio za približne 49 
800 eur. Vtedy pokryla náklady z daru 
amerických katolíkov, z vlastných 
zdrojov a úspor katedry žurnalistiky 
za posledné dva roky. V štúdiu je 
kompletná technika pre nahrávanie 
zvuku a obrazu a nové počítače. Sídli 
vedľa masmediálneho laboratória, do 
ktorého v roku 2004 investovala fakulta 
z grantov zahraničných nadácií, spon-
zorov a spolkov z USA a Nemecka oko-
lo 99 600 eur. Univerzita cez operačný 
program EÚ Výskum a vývoj uspela 

v minulom období aj v projektoch na 
zriadenie špecializovanej učebne pre 
výučbu žurnalistickej fotografie za vyše 
75 000 eur.

Katedra žurnalistiky FF KU je jediným 
akademickým pracoviskom na Sloven-
sku, ktoré poskytuje všetky tri stupne 
vzdelávania v odbore žurnalistika 
s následným právom habilitovať 
a inaugurovať. V akademickom roku 
2009/2010 prijala na bakalársky pro-
gram 50 uchádzačov, na magisterský 26 
poslucháčov a osem interných doktoran-
dov. V predošlom akademickom roku 
vzdelávali celkovo 200 poslucháčov 
žurnalistiky.

(SITA, red.)

interdisciplinárnych problémov, ktoré 
môžu riešiť didaktici predmetov vo 
vzájomnej spolupráci, ako aj v spolu-
práci s inými odborníkmi (všeobecnými 
didaktikmi, psychológmi, pedagógmi, 
učiteľmi z praxe atď.),“ uviedla Lucia 
Zvedelová.

Konferenciu pripravila Katedra geo-
grafie PF KU, záštitu nad jej priebe-
hom prevzal dekan PF KU doc. Tomáš 
Jablonský. Viac informácii o konferen-
cii nájdu záujemcovia na internetovej 
stránke http://konod.ku.sk.

(PF KU)
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Podporiť rozvoj Inštitútu náboženských 
štúdií (Riga Higher Institute of Religious 
Sciences - RHIRS) a kňazského seminára 
v Rige bolo cieľom pracovnej návštevy 
pedagógov a vedcov Katolíckej univerz-
ity v Ružomberku (KU) - prorektora pre 
výchovu a mobility doc. Roberta Lap-
ka a prof. Antona Tyrola z Teologickej 
fakulty (TF) KU v Lotyšsku. Návšteva 
sa od 27. októbra uskutočnila na poz-
vanie arcibiskupa Rigy J. E. Zbignevsa 
Stankevičsa, niekdajšieho riaditeľa 
RHIRS a spirituálneho riaditeľa 
tamojšieho kňazského seminára. Doc. 
Lapko a prof. Tyrol prednášajú bo-
hoslovcom a laikom biblickú exegézu 
a teológiu.

„Je to služba našej univerzity spria-
teleným inštitúciám v Rige. Oslovili nás 
s touto prosbou, pretože momentálne im 
v kňazskom seminári chýbajú odborníci 
na biblické vedy. Sme radi, že aj Sloven-
sko môže po 20 rokoch pomáhať iným,” 

KU pomáha Inštitútu 
náboženských štúdií v Rige

6

Dňa 24. novembra 2010 sa na Filozo-
fickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku  (FF KU) uskutočnilo 
stretnutie študentov s Františkom 
Mikloškom. Podujatie organizovala 
Katedra politológie FF KU a okrem 
politológov sa prednášky a následnej 
diskusie zúčastnili aj študenti z Katedry 
žurnalistiky FF KU.

Hlavnou témou bolo pripomenutie si 
udalostí Nežnej revolúcie spred vyše 

dvadsiatich rokov. František Mikloško 
ako jeden z hlavných aktérov a tribúnov 
novembra  1989 poslucháčom vyroz-
prával svoj príbeh a jeho poslanie v po-
litickom hnutí Verejnosť proti násiliu. 
V diskusii, ktorá nasledovala, ochotne 
odpovedal na otázky študentov. Pripo-
menul im dôležitosť mladej generácie 
v živote spoločnosti a vyzval, aby sa 
nebáli verejne prejaviť a angažovať.

Ján Meľuch (TA KU)

František Mikloško 
diskutoval so študentmi

Perspektíva možnej spolupráce s Fakul-
tou zdravotníctva Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (FZ KU) bola cieľom pra-
covnej návštevy odborníkov z Gruzíns-
ka, z Kazachstanu a z Rakúska. Generál-
neho riaditeľa Aversi-Pharma v Georgii 
(Gruzínsko) Paata Kurtanidze,  riaditeľa 
zastupiteľskej kancelárie v Kazachstane 
Sasa Denisova a regionálneho manažéra 
M&SE z Viedne Olivera Rozborila pri-
jal v stredu 8. decembra prodekan pre 
vedu a výskum FZ KU doc. Vladimír 
Littva. Spoločne absolvovali prehliad-
ku priestorov fakulty, predovšetkým 
odborných učební.  Spoločnosť Aversi-
Pharma s.r.o, založená v roku 1994, je 
vedúcou  farmaceutickou spoločnosťou 
v Gruzínsku, vyrába lieky a prevádz-
kuje niekoľko kliník vysokej triedy vo 
svojej krajine.

Peter Magušín (TA KU)

Návšteva 
z Gruzínska

vysvetlil doc. Lapko. V Rige budú ped-
agógovia z KU hosťovať dvakrát do me-
siaca, najbližšia návšteva sa uskutoční 
na konci novembra.

O prioritách užšej spolupráce medzi KU 
a RHIRS rokovali rektor KU prof. Ta-
deusz Zasępa s arcibiskupom Zbignev-
som Stankevičsom (na snímke z archívu 
KU) v dňoch 20. až 22. augusta. Počas 
návštevy v októbri sa dekan TF KU prof. 
ThDr. Ing. Anton Konečný PhD. stretol 
v Rige s tamojším arcibiskupom Zbig-
nievsom Stankevičsom a dohodli sa na 
rozšírení spolupráce. Vďaka tomu ďalší 
pedagógovia, doc. František Trsten-
ský a Dr. Juraj Feník budú pokračovať 
v uvedenej výučbe v Rige. Kňazský 
seminár v Rige a RHIRS sú pridružené 
do Pápežskej lateránskej univerzity 
v Ríme.

(na)

Občianske združenie literarnyklub.
sk, spoločnosť Asseco solution 
a vydavateľstvo Modrý Peter vyhlásili 
v roku 2010 druhý ročník literárnej 
súťaže BÁSNE 2010 Asseco solution. 
Zapojila sa do nej aj naša doktorandka 
Silvia Kaščáková, ktorá získala jednu zo 
siedmich prémií. Súťažné práce posu- 
dzovala odborná porota, ktorej 
predsedal vydavateľ a básnik Peter 
Milčák, tvorili ju členovia  Ján Litvák 
a Ján Gavura. Ocenené práce budú 
uverejnené v časopise Romboid a an-
tológii básní.

(PF KU)

Básnický 
úspech
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V Ružomberku sa dňa 7. októbra 2010 
konala pod záštitou dekana Fakulty 
zdravotníctva Katolíckej Univerzity 
v Ružomberku (FZ KU), dekana Fakulty 
humanitních studií Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně a dekanky Krakowskej 
Akadémie  Andrzeja Frycza Modrze-
jewskiego Wydzial Zdrowia i Nauk 
Medycznych medzinárodná konferen-
cia Etické aspekty ošetrovateľskej sta-
rostlivosti v teórii a praxi - iniciovaná 
Katedrou ošetrovateľstva a Katedrou 
pôrodnej asistencie FZ KU.

Na pôde fakulty sa stretli popredné 
osobnosti z Česka, Poľska a zo Slov-
enska, aby prezentovali najnovšie ve-

Etické aspekty
v ošetrovateľstve

decké a odborné poznatky v rámci sta-
rostlivosti o človeka z oblasti etických 
hodnôt a princípov, ktorých identifiká-
cia, klasifikácia a aplikácia do praxe si 
vyžaduje dlhodobý systematický dialóg 
a vedecký výskum so zameraním sa 
na sociokultúrny aspekt pacienta. Táto 
skutočnosť podporuje aktuálny trend 
etiky pomáhajúcich profesií medzi ktoré 
sa radí ošetrovateľstvo a pôrodná asis-
tencia.

Ako zdôraznila doc. Kutnohorská, etika 
v ošetrovateľstve má vychádzať z cieľov 
súčasného ošetrovateľstva, ktorými sú 
pomáhať jednotlivcovi, rodine i sku-
pinám dosiahnuť telesné, duševné, so-

ciálne a spirituálne zdravie i pohodu, 
vytvoriť z človeka aktívneho účastníka 
starostlivosti o vlastné zdravie, 
maximalizovať ľudský potenciál v sta-
rostlivosti o seba samého, vykonávať 
prevenciu ochorení, znižovať negatívny 
vplyv chorôb na celkový zdravotný 
stav človeka, nachádzať a uspokojovať 
potreby ľudí s poškodeným  zdravím.

Medzinárodná vedecká konferencia 
Etické aspekty ošetrovateľskej starostli-
vosti v teórii a praxi bola nepochybne 
aj dobrou príležitosťou prezentovať 
účastníkom nielen fakultu, univerzitu, 
nemocnicu, ale aj mesto a región.

Helena Kadučáková (FZ KU) 
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V závere akademického roku 2009/2010 
ukončil doc. RNDr. Pavol Čičmanec  
CSc. svoje pôsobenie na Katedre  fyziky 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (PF KU). Docent 
Čičmanec je významnou osobnosťou 
slovenskej fyzikálnej obce a zaslúžil  sa 
o rozvoj povojnovej fyziky na Sloven-
sku. Už ako študent prejavil mimori-
adny talent pre experimentálnu fyziku 
a hneď po absolvovaní štúdia v r. 1957 
nastúpil ako asistent na vtedajšiu Kat-
edru fyziky Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave. Vedecky sa orientoval na 
oblasť elektriny a magnetizmu. V dobe, 
keď bol dovoz zahraničnej techniky em-
bargovaný, postavil zariadenia pre výs-
kum polovodičov a rádiospektroskopiu. 
Neskôr bolo významné oživenie a pre-
vádzkovanie implantátora, čo umožnilo 
viacerým skupinám cielenú úpravu 
materiálov, rovnako ako aj vývoj novej 
technológie  úpravy materiálov pre 
objednávateľa z USA. Spolupracoval aj 
s biológmi na vývoji metódy likvidácie 
nádorov magnetickým ohrevom. Popri 

Poďakovanie docentovi Čičmancovi
vedeckej práci sa s oduševnením a lás-
kou venoval aj pedagogickej činnosti. 
Po mnoho rokov vo všeobecnom kurze 
fyziky konal prednášky i laboratórne 
cvičenia z elektriny a magnetizmu. 
Napísal príslušnú učebnicu, ktorá 
vyšla v dvoch vydaniach. Bol však aj 
školiteľom doktorandov a členom viac-
erých komisií pre priznávanie vedeck-
ých hodností. 
 
Jeho príchod na KU v roku 2003 
umožnil otvoriť aj štúdium fyziky ako 
všeobecnovzdelávacieho predmetu 
na PF KU. S vehemenciou jemu vlast-
nou sa pustil do budovania súborov 
laboratórnych cvičení pre všeobecný 
kurz fyziky, využijúc svoje skúsenosti 
a nové možnosti digitalizácie meraní. 
Projekčne pripravil návrhy pre mno-
hé, komerčne nedostupné prípravky, 
ktoré potom vyhotovili dielne MFF 
UK v Bratislave. Zaviedol i nové, u nás 
ojedinelé praktické úlohy, napr. elek-
troosmotické sušenie materiálov. Doc. 
Čičmanec však nebol uzavretý pred 

dianím v spoločnosti. Pri transformácii 
spoločnosti v r.1989 aktívne podporoval 
demokratizačný proces. Bol zvolený za 
člena akademických senátov, pôsobil 
ako podpredseda senátu UK a poslanec 
Federálneho zhromaždenia v Prahe. 
Podporoval vznik a rozvoj katolíckeho 
školstva a samozrejme aj KU. Na PF KU 
bol členom vedeckej rady a rozvoj fakul-
ty sa stal jeho srdcovou záležitosťou.
 
Prajeme mu aby po prekonaní terajších 
zdravotných problémov s uspokojením 
nad vykonaným dielom mohol využiť 
i roky zaslúženého odpočinku. Za 
študentov, ktorým venoval na MFF UK 
a PF KU svoje vedomosti, svoju odvahu 
hovoriť pravdu, svoje knihy a daroval 
i vzor pracovitosti, mu môj kolega doc. 
Labaš, terajší vedúci katedry fyziky na 
PF KU, chce povedať: „Ďakujem, a ak 
budem podobný, nebudem sa hanbiť!“

prof. RNDr. Jozef Ďurček CSc.,
profesor na Katedre fyziky PF KU, 

emeritný profesor KU 
a rektor KU (2001 - 2004)
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Približne sedem miliónov eur stála 
rekonštrukcia priestorov Inštitútu Juraja 
Páleša Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (PF KU), 
ktoré v sobotu 8. januára slávnostne 
otvorili v Levoči. Rekonštrukčné práce 
univerzita financovala zo zdrojov EÚ 
v rámci operačného programu Výskum 
a vývoj a z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. 
Nové priestory poslúžia na skvalitnenie 
vyučovacieho procesu a vytvoria pod-
mienky na vznik nových a rozvoj exis-
tujúcich študijných programov, uvie- 
dol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. 
Aktuálne sa na Inštitúte Juraja Páleša PF 
KU v Levoči vzdeláva 900 poslucháčov 
v študijných programoch špeciálna peda- 
gogika a pedagogika mentálne posti-
hnutých a predškolská a elementárna 
pedagogika v dennej a externej forme.

Katolícka univerzita otvorila nové priestory Inštitútu Juraja Páleša v Levoči

Ako informoval dekan PF KU doc. 
Tomáš Jablonský, rekonštrukčné práce 
začali v roku 2007, objekt bol skolau-
dovaný a odovzdaný do užívania 
v novembri 2010. V školskom trakte 
inštitútu sa celkovo vybudovalo vyše 
25 kabinetov a 15 menších učební, 10 
učební s kapacitou 45 miest, jedna 
stupňovitá učebňa pre 115 študentov 
a jedna dvojpodlažná aula s 214 mie-
stami. V podkroví školského traktu sa 
nachádzajú priestory polytechnickej 
a dramatickej výchovy s javiskom 
a miniauditóriom. V objekte interná-
tu sa po rekonštrukcii vytvorilo 96 
miest pre ubytovanie študentov, v pod-
kroví vznikli študentské izby a dve 
veľkokapacitné študovne, v suteréne 
internátu môžu poslucháči využívať 
posilňovňu a telocvičňu. Miesto tam 
našli aj rehabilitačné učebne, kabine-

ty pre vyučujúcich fyzioterapie a tiež 
práčovňa, sklady a archív.

„Celkové architektonické riešenie areálu 
vyhovuje štúdiu a ubytovaniu telesne 
postihnutých študentov, v obidvoch 
hlavných objektoch pribudli výťahy 
a hygienické zariadenia pre hendike-
povaných,” spresnil prodekan pre 
výchovu a vzdelávanie PF KU prof. 
Amantius Akimjak. Podľa jeho slov sa 
rekonštrukciou objektov inštitútu vra-
cia miestu jeho pôvodný význam, ktorý 
spočíva vo vzdelávaní. Zreštaurované 
objekty Inštitútu Juraja Páleša PF KU 
v Levoči,  špecializovaného pracoviska 
KU, sú pôvodné objekty kartuziánskeho 
kláštora z roku 1420, neskôr jezuitského 
z roku 1720, ktoré slúžili na školské 
účely. Na konci 19. storočia objekt vojaci 
prestavali na kasárne.
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Katolícka univerzita otvorila nové priestory Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
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Slávnostného otvorenia nových priesto-
rov inštitútu sa zúčastnilo množstvo 
významných hostí, vedenie univerzity, 
dekani fakúlt, spišský diecézny biskup 
Mons. František Tondra s pomocnými 
biskupmi Mons. Andrejom Imrichom 
a Mons. Štefanom Sečkom, štátny ta-
jomník Jaroslav Ivančo a generálny 
riaditeľ sekcie vysokých škôl prof. Peter 
Plavčan z MŠVVaŠ, ako aj zahraniční 
hostia z Maďarska, z Českej republiky 
a z Poľska. Primátor Levoče Miroslav 
Vilkovský pri tejto príležitosti udelil 
prodekanovi PF KU prof. Amantiovi 
Akimjakovi čestné občianstvo mesta za 
celoživotné pôsobenie v oblasti školstva, 
rozvoj vzdelávania, za šírenie dobrého 
mena mesta, za etablovanie KU v Levoči 
a za rozvoj tamojšieho pútnického mi-
esta Mariánska hora.

Kód ITMS: 26250120011
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný z: Európsky fond 
regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých 
škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry 
vysokých škôl a modernizácia ich vnú-
torného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu

Termín realizácie projektu: 2007-2010

Výška NFP a výška príspevku zo ŠR: 
Nenávratná podpora z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja predstavuje 
sumu do výšky 4 019 829.11 EUR a zo 
štátneho rozpočtu do výšky 472 921.07 
EUR.

Stručná
charakteristika
V priebehu uskutočnenia projektu Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku zre-
alizuje aktivity zamerané na zvýšenie 
stupňa informatizácie univerzity, 
zvýšenie stupňa využitia IKT vo vzdelá-
vacom procese za účelom zlepšenia jeho 
kvality a zvýšenie kvality vzdelávania 

vytvorením potrebných vzdelávacích 
a ubytovacích priestorov skvalitnením  
materiálnych podmienok prostredníc-
tvom materiálneho a IKT vybavenia, 
ako aj rozvoj súčasných študijných od-
borov zameraných na špeciálnu peda-
gogiku a rozšírenie počtu študijných 
programov. Zameranie projektu pod-
poruje celkový rozvoj infraštruktúry, 
ktorá je potrebná na zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu pre všetky pra-
coviská a fakulty univerzity – na dosia-
hnutie potrebného stupňa vybavenia, 
na zabezpečenie potrebných priestorov 
a  ubytovanie pre študentov, na rozvoj 
infraštruktúry vzdelávania špeciálnej 
pedagogiky na Pedagogickej fakulte 
KU, ktorá riešila nevyhovujúci stav 
technickej infraštruktúry pracoviska 
a ubytovania študentov v Levoči.

Aktivity projektu
• Komplexné zvýšenie celkovej 

úrovne informatizácie vzdelávania 
na celej univerzite

• Zlepšenie IKT vybavenia všetkých 
oprávnených fakúlt a pracovísk 
univerzity (Zlepšenie vybavenia 
univerzity IKT technológiami a vy-

Komplexná informatizácia,
zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne
Katolíckej univerzity v Ružomberku
(ITMS: 26250120011)
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bavením pre skvalitnenie vzdelá-
vacieho procesu v maximálne 
možnej miere vzhľadom na potreby 
a oprávnenosť jednotlivých pra-
covísk univerzity.)

• Vybudovanie potrebných IT 
sietí v objektoch vzdelávacej 
infraštruktúry (Vytvorenie podmi-
enok pre komplexné využívanie 
IKT techniky a prístupu na inter-
net vo všetkých oprávnených ob-
jektoch vzdelávacej infraštruktúry 
univerzity.)

• Vybudovanie IT sietí v jednot-
livých zariadeniach ubytovacej 
infraštruktúry univerzity (Vyt-
vorenie podmienok pre komplexné 
využívanie IKT techniky a prístu-
pu na internet pre študentov vo 
všetkých oprávnených objektoch 
ubytovacej infraštruktúry univer-
zity.)

• Dobudovanie areálu detašovaného 
pracoviska Pedagogickej fakulty 
pre špeciálnu pedagogiku v Levoči 
Rekonštrukcia budovy internátu 
(Cieľom aktivity je vybudovať 
ubytovacie kapacity pre študentov 
detašovaného pracoviska špeciálnej 
pedagogiky PF KU zodpovedajúce 
požadovaným štandardom 
súčasnosti.)

• Vybudovanie objektu vstupu do 
areálu s ovládacím centrom roz-
vodov inžinierskych sietí (Vybudo-
vanie technického objektu pri vstupe 
do areálu, v ktorom budú ovládacie 
prvky pripojenia inžinierskych sietí 
a ktorý je zo stavebného hľadiska 
bezpodmienečne nevyhnutný pre 
realizáciu napojenia vzdelávacích 
a ubytovacích kapacít areálu na 

inžinierske siete a tým zabezpečenie 
ich prevádzkyschopnosti.)

• Vybudovanie objektu technické-
ho zázemia pre zber a separáciu 
odpadu (Vybudovanie objektu 
technického zázemia pre internát 
a fakultu na uskladňovanie odpadu 
a zároveň jeho separáciu.)

• Vy b u d o v a n i e  ro z v o d o v 
inžinierskych sietí, spevnených 
plôch a verejného osvetlenia 
(Zabezpečenie prevádzkyschop-
nosti vybudovaných objektov - vy-
budovanie nevyhnutných rozvodov 
inžinierskych sietí na pripojenie 
fakulty, internátu a špecifikovaných 
technických objektov na rozvody 
elektriny, plynu, vody a kanali-
zácie a zároveň vybudovanie 
vnútroareálových komunikácií a os-
vetlenia, zabezpečujúcich prístup 
do uvedených objektov.)

Ciele projektu
Strategický cieľ projektu sa viaže na cieľ 
výzvy a  opatrenia a  smeruje k  jeho 
naplneniu realizáciou dobudovania 
vzdelávacej infraštruktúry univerzity 
a  tiež zvýšením úrovne vybavenia a in-
formatizácie prostredníctvom investícií 
do hmotnej infraštruktúry v uvedených 
oblastiach.

Hovoríme s...
Ing. Richardom Kerekešom, PhD., 
vedúcim projektu a prodekanom pre 
ekonomiku a zahraničné vzťahy Peda-
gogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku

1. Kedy a ako vznikla idea vytvoriť váš 
projekt?
Idea vytvoriť projekt sa kryštalizovala 
v roku 2007 na pravidelných poradách 
projektového tímu, ktorý pôsobí na 
univerzite. Výber projektu pre zvýšenie 
stupňa informatizácie bol iniciovaný 
predovšetkým prijatými závermi zo 
Stratégie informatizácie univerzity, 
identifikovanými potrebami vybave-
nia IKT pre študentov a  aktuálnymi 
potrebami pracovísk univerzity pre 
zabezpečenie kvality vyučovacieho pro-
cesu, vychádzajúcej z identifikovaných 
rezerv v systéme riadenia informatizácie 
univerzity a navrhnutých nápravných 
opatrení. Po vyhodnotení analýzy po-
trieb a prekážok pre oblasť informa-
tizácie univerzity boli vybrané prior-
itné aktivity projektu, ktoré umožnia 
efektívne pokryť potreby univerzity. 
Rovnako vytvoria základ pre ďalšie 
zvyšovanie úrovne informatizácie vzde-
lávania v budúcnosti, ktoré je možné 

relevantne pripraviť až po vyhodnotení 
spätnej väzby z realizácie aktivít pred-
kladaných v tomto projekte.

2. Mali ste už predchádzajúce skúse-
nosti s eurofondami?
Katolícka univerzita v Ružomberku real-
izovala počas svojej existencie množstvo 
projektov rôzneho zamerania a financo-
vaných z rôznych zdrojov. Spomeniem 
najmä tie, ktoré súvisia s témou aktuál-
neho projektu. Na zvyšovanie rovnosti 
príležitostí zamestnania pre nezamest-
nané ženy s dôrazom na nezamest-
nané ženy z rómskej komunity v meste 
Ružomberok a v obci Rudňany bol za-
meraný projekt Vzdelávanie a rekvali-
fikácia nezamestnaných žien s prednost-
ným zameraním na ženy z rómskeho 
etnika, ktorý sme s podporou 3 133 976 
SKK realizovali s partnerom – Mes-
tom Ružomberok. Kvalifikačné pred-
poklady uchádzačov o zamestnanie 
zvyšoval projekt MAIPLE: Podpora 
uchádzačov o zamestnanie z regiónov 
Poprad a Levoča, ktorý sme v spolu-
práci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Poprade realizovali v rokoch 
2005 až 2007 s celkovým rozpočtom 7 
051 470 SKK. V priebehu rokov 2004 až 
2008 realizovala Katolícka univerzita 
v Ružomberku aj niekoľko významných 
stavebných projektov za takmer 200 000 
000 SKK.

3. V čom vidíte najväčší prínos pro-
jektu pre vzdelávanie na Slovensku?
Stavebná časť projektu vytvorí zázemie 
na rozvoj vzdelávania, regionálny roz-
voj predovšetkým v Prešovskom kraji 
spojený s tvorbou pracovných miest 
a rozvojom infraštruktúry, rozvojom so-
ciálnej inklúzie marginalizovaných ko-
munít a dopadmi na rozvoj informačnej 
spoločnosti. Multiplikačný efekt s dopa-
dom na rozvoj vzdelávania sa prejaví 
nielen zlepšenou kvalitou vzdelávania 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, 
ale bude tiež prínosom pre základné 
a stredné školy zapojené do spolupráce 
s Pedagogickou fakultou KU prostred-
níctvom pedagogických praxí. Absol-
venti univerzity budú pôsobiť v rámci 
vzdelávacieho procesu na základných 
a stredných školách a ich lepšia 
pripravenosť a digitálna gramotnosť 
sa následne odrazí na lepšej kvalite 
vzdelávania a budovaní vlastných IT 
zručností, ktoré budú schopní lepšie 
odovzdávať svojim žiakom. Vzhľadom 
k tomu, že študenti pracoviska 
špeciálnej pedagogiky PF KU v Levoči 
sú prevažne z východného Slovenska, 
ktoré má najväčšie problémy s margin-
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Približne 70 študentov, pedagógov 
a zamestnancov Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa 8. decembra zapo-
jilo do darovania krvi počas poduja-
tia s názvom Adventná kvapka krvi. 
V Univerzitnom pastoračnom centre 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku podpo-
rili tých, ktorí to naviac potrebujú.

„Dnes prišlo darovať krv vyše 70 ľudí, 
z toho 40 prvodarcov. Sme veľmi milo 
prekvapení z takého veľkého počtu záu-
jemcov,“ informovala vedúca lekárka 
pracoviska Národnej transfúznej služby 
Slovenskej republiky v Martine Mária 
Pietrzyková.

Medzi darcami boli aj študenti, ktorí 
prišli darovať krv po prvýkrát. „Som 
veľmi rád, že univerzita uskutočnila 
takúto zaujímavú akciu, kde som mohol 
prispieť svojou kvapkou krvi na dobrú 
vec,“ povedal študent žurnalistiky On-
drej Rosík.

Ivana Vernusová (TA KU)

Kvapka krvi s rekordnou účasťou

alizovanými komunitami a sociálnou 
inklúziou ich príslušníkov, po absol-
vovaní vzdelávania veľká časť z nich 
bude hľadať uplatnenie priamo vo svo-
jom regióne, zvýšia sa ich odborné ka-
pacity pre prácu s postihnutými ľuďmi 
a príslušníkmi marginalizovaných ko-
munít v najpotrebnejších lokalitách 
na Slovensku. Realizácia výstavby 
detašovaného pracoviska v Levoči bude 
mať výrazný dopad na rozvoj skúšaného 
spišského a šarišského regiónu.

4. Čo by ste odkázali potenciálnym 
prijímateľom, ktorí ešte váhajú, či sa 
zapojiť do výziev?

Z vlastných skúseností vieme, že 
úspešnou implementáciou výziev 
pomôžu podpore dlhodobých rozvo-
jových projektov v oblasti vzdelávania, 
vedy a výskumu na Slovensku, a preto 
odporúčame, aby neváhali a zapojili sa 
do výziev.

5. V čom vidíte víziu projektu?
Víziou projektu je dlhodobé zvyšovanie 
kvality vzdelávania, vedy a výskumu 
na Katolíckej univerzite napĺňaním 
jej poslania – poskytovaním uni-
verzitného vzdelávania a výchovy 
a uskutočňovaním výskumu pre in-
tegrálny rozvoj človeka a dobro celej 

Na pozvanie Katedry politológie Filo-
zofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku v rámci týždňa vedy 
sa 29. novembra 2010 uskutočnila 
prednáška JUDr. Milana Galandu na 
tému Legislatívny proces na Slovensku.

Vo svojej prednáške doktor Galanda 
priblížil legislatívny proces - prijímanie 
zákonov v slovenských podmienkach, 
pričom vo svojom výklade sa zameral 
na kľúčové procesné postupy nášho 

Legislatívny proces na Slovensku
očami Milana Galandu 

zákonodárneho a ústavodárneho 
orgánu pri tvorbe legislatívy. Vo svo-
jom výklade poukázal na nevyhnutnosť 
a dôležitosť inštitucionálneho ukotvenia 
a rozdelenia politickej moci, ale aj na 
riziká spojené s nesprávnou aplikáciou 
formálnych a neformálnych demokra-
tických pravidiel.

Martin Horemuž (FF KU)

spoločnosti formovaním mysle a srdca 
v duchu katolíckej morálnej, intelek-
tuálnej a akademickej tradície. Zvýšenie 
úrovne informatizácie univerzity 
umožní študentom lepšiu dostupnosť 
IKT technológií, zvýšenie digitálnej 
gramotnosti budúcich učiteľov a prejaví 
sa vo zvýšenej kvalite vzdelávacieho 
procesu využitím získanej techniky 
v modernom prostredí. Realizácia pro-
jektu dlhodobo zvýši úsilie podporovať 
uplatniteľnosť absolventov na trhu 
práce a prácu s hendikepovanými 
ľuďmi a marginalizovanými skupinami.
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Dňa 23. novembra 2010 sa na pôde Filo-
zofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (FF KU) uskutočnila 
prednáška prof. Garyho Scuddera 
(Champlain College, Vermont, U.S.A.)  
na tému Global Modules. Predstavil 
inovatívny spôsob výučby, ktorý eko-
nomickým spôsobom rozvíja spoluprá-
cu a diskusiu medzi študentmi rôznych 
univerzít zapoje-ných v programe 
Global Modules. Profesor Scudder bol 
za svoj inšpiratívny prístup k výučbe 
a ku študentom odme-nený viacerými 
akademickými cenami. Prednáška 
vyvolala mnoho podnetných otázok 
a inšpiratívnych návrhov, ako by si 
naši študenti predstavovali zapojenie 
sa do tohto projektu a ktoré témy by 
v jeho rámci radi riešili. Profesor Scud-
der na FF KU prednášal na pozvanie 
Dr. Janky Kaščákovej, vedúcej Katedry 
anglického jazyka a literatúry FF KU. 
Fakultu navštívil už druhýkrát,  v roku 
2009 bol jedným z hlavných rečníkov 
konferencie Ambiguity, ktorú Katedra 
anglického jazyka a literatúry FF KU 
organizovala.

Katarína Labudová (FF KU)

Hosťovské prednášky na FF KU

Filozofická fakulta Katolíckej univerz-
ity v Ružomberku hostila 29. novem-
bra 2010 muža mnohých povolaní 
Jiřího Zajíca. Skaut, matematik a no-
vinár momentálne pôsobiaci v inštitúte 
ASA, zaoberajúcom sa výchovou 
a mimoškolskou činnosťou mládeže. 
Tieto aktivity, ktoré siahajú až do pred-
novembrových čias, ako sám hovorí, sú 
jeho srdcovou záležitosťou a ťažiskom 
práce. Pre poslucháčov si pripravil 
zaujímavú prednášku na tému Cirkev 
v mediálnej spoločnosti a prezentáciu 
o náboženskej komunikácii v českom 
mediálnom prostredí.
   
V prvej časti svojho prejavu priblížil 
charakteristiku mediálnej spoločnosti 
a spôsoby jej prejavu v Českej repub-
like. Na otázku, ako v spoločnosti pô-
sobia médiá, zodpovedal na dvojici 
príkladov: „Keď sme sa pýtali rodičov, 
čo sa robilo proti nacizmu, dostali sme 
odpoveď, nevedeli sme o tom. Keď nám, 
deťom, položili otázku, čo sme robili 
proti genocíde v Rwande, zaoberali sme 
sa belgickou princeznou Štefániou.“ Ak 
by sme tento výrok parafrázovali, znel 
by nasledovne: V minulosti sme mali 

Jiří Zajíc o Cirkvi v mediálnom prostredí

nedostatok informácií a dnes si z toho 
obrovského nekonečného mora nevieme 
vybrať tie relevantné.

Druhou časťou programu Zajíc odľahčil 
filozofickú úvahu v miestnosti dávkou 
ukážok z televíznych spravodajstiev 
z obdobia, keď robil riaditeľa analyt-
ického úradu pre televízne vysielanie 
a riešil prípady sťažností ako médiá, 
v tomto prípade televízia, ubližujú 
ľuďom i divákom. V príspevku o práve 

človeka vysloviť, že je v osobnom bank-
rote, poukázal na malú záludnosť, ktorú 
by bežný divák nemal šancu postrehnúť. 
Obyčajným strihom do prostriedku 
vety televízia urobila z členov rodiny 
podnikateľov insolventných a ne-
schopných splácať banke mesačné 
splátky. Médiá spôsobili ich verejnú 
existenčnú likvidáciu. 

Petra Gabaríková (FF KU), krátené 

Dňa 15. novembra 2010 sa Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (FF KU) uskutočnila 
prednáška na tému Constructing the 
Pasts. Prednáška renomovaného profe-
sora Paula A. Rotha (University of Cali-
fornia, Santa Cruz)  z oblasti filozofie 
historických a sociálnych vied analyzo-
vala najmä proces kategorizácie, ktorý 
sám označuje za centrálny z hľadiska 
nášho uchopovania či vysvetľovania 
historických udalostí.

Profesor Roth (na snímke) prednášal na 
pozvanie Dr. Eugena Zeleňáka z Kat-
edry filozofie FF KU v rámci cyklu 
hosťovských prednášok venujúcich 
sa problému realizmu a antirealimu, 
ktoré sa uskutočňujú na základe výs-
kumnému programu MGNI On What 
There Is: Varieties of Realism and Their 
Influece on Science-Religion Dialog 
s láskavou podporou John Templeton 
Foundation, USA.

Pavol Labuda (FF KU, MGNI chair)

V rámci týždňa vedy na Filozo-
fickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa dňa 30. novembra 
2010 uskutočnila odborná diskusia doc. 
Martina Klusa a Mgr. Ivana Rončáka so 
študentmi Katedry politológie FF KU na 
tému Komunálne voľby 2010. V mod-
erovanej diskusii sa pozvaní hostia vy-
jadrili k výsledkom víkendových volieb 
do samosprávnych orgánov Slovenskej 
republiky a zhodnotili najpodstatnejšie 
aspekty volieb a stav komunálnej de-
mokracie, s osobitou pozornosťou na 
mestá Ružomberok a Banská Bystrica. 

(FF KU)
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V jednu májovú nedeľu vyšiel oznam 
vo Farskom liste, že Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku pripravuje Univerzitu 
tretieho veku v odbore filozofia a teoló-
gia. Konečne som dostala, o čom som 
rozmýšľala už pár rokov.  Spomínam 
si na náš prvý ročník, keď sme vstu-
povali na pôdu rektorátu. Mali sme 
pocit, že sme vošli do svätyne. Interiér 
budovy, chodby, ešte aj steny dýchali 
výnimočnou atmosférou, bolo cítiť 
duchovno. Náš ročníkový prof. Ľubomír 
Stanček, ktorý bol vtedy prorektor pre 
výchovu a vzdelávanie, staral sa o nás 
a stmeľoval nás, veď každý pochádzal 
z iného kúta severného Slovenska. 

Počúvali sme, až prežívali zaujímavé 
prednášky, ktoré nám obohatili vnútro 
prehĺbili náš poznatkový rozmer, naučili 
nás myslieť v súvislostiach, čiže rozšírili 
sme si naše vzdelanie. Nemôžem 
zabudnúť na docenta Roberta Sarku, 
ktorý nám prednášal spirituálnu te-
ológiu a v nej nás naučil aj správne sa 
modliť. Vedel tak tajomne rozprávať 
o modlitbe a o tom, aká má byť. Vieme, 

Ďakujeme, že ste nezabudli na seniorov

že modliť sa s rozjímaním nám otvára 
bránu nebeskú. Pre nás pozoruhodný-
mi a podnetnými prednášajúcimi boli 
tiež PhDr. Jozef Jurina, doc. František 
Trstenský, HEDr. Peter Olexák, PaedDr. 
Jozef Zentko, ThDr. Daniela Iskrová. 
Mohla by som menovať ďalej, ale ro-
zsah príspevku to nedovoľuje. Stal sa 
z nás dobrý kolektív, ktorý obdivovali 
aj prednášajúci. Prejavovalo sa to zapá-
janím sa do diskusie, dávaním otázok, 
čo sa im páčilo. Boli ochotní pomôcť, 
keď bolo treba. Čas troch rokov up-
lynul a my sme sa dostali až po obha-
jobu záverečných prác, s ktorými sme 
sa veru dosť popasovali, lebo sme cítili 
zodpovednosť. Zhodnotila ich komisia 
pre obhajobu, v ktorej boli prof. Jana 
Moricová, Mgr. Katarína Markovičová, 
Ing. Oľga Pätoprstá.  Naším veľkým 
dňom bol 8. jún 2010. Konala sa naša 
promócia. Už pred obedom sa schádzali 
hlúčky rodinných príslušníkov pred 
jezuitským kostolom, kde sme svätou 
omšou zavŕšili naše štúdium. Bola to 
vďaka Najvyššiemu za dar zdravia, 
rozumu a požehnanie, za pomoc pri 

vzdelávaní. Akt promócií bol dôstojne 
pripravený, za čo vďačíme prof. Mori-
covej, prorektorke pre vzdelávanie za 
asistencie pani Ing. Pätoprstej. 

Máme na čo spomínať.  Za všetkých 
absolventov vyjadrujem vďaku našej 
jubilujúcej Alma Mater – Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, ktorá slávi 
desiate výročie od jej vzniku a otvára sa 
ďalšiemu pôsobeniu. Nech jej v tom Pán 
Boh pomáha. Ďakujeme, že nezabudla 
ani na seniorov a otvorila Univerzitu 
tretieho veku. Gratulujeme a prajeme jej 
ďalšie úspechy do budúcnosti. Vidíme, 
že sa jej darí a nech naďalej podnecuje 
rast riadnych študentov, ako aj nás, se-
niorov.  Preto spolu s vďakou nemôžem 
nevyjadriť aj túžbu, aby sa náš styk s Ka-
tolíckou univerzitou v Ružomberku 
nekončil, ale pokračoval v ďalších stret-
nutiach v Klube absolventov. Za naše 
duchovné a vzdelanostné obohatenie 
Vám všetkým Pán Boh zaplať. 

RNDr. Helena Kováčová

Témy prednášok na Univerzite tretieho veku 
(UTV) Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) sú zaujímavé, poučné a poskytujú 
dôkladné vzdelanie. My, poslucháči, i pri 
svojom vyššom veku, ale aj bohatých 
životných skúsenostiach, si vážime tieto 
prednášky. Ľudsky si ctíme prednášajúcich 
a ostatných ľudí z univerzity, ktorí sa 
o UTV starajú. Chceme byť dobrými 
poslucháčmi, študentmi a ku skúsenos-
tiam z najrozličnejších oblastí si chceme 
zopakovať poznatky z mladosti a osvojiť si 
také učivo, ktoré počas našich štúdií v minu-
lom spoločenskom poriadku boli zakázané. 
V rámci štúdia na UTV sme mali možnosť 
spoznať nových ľudí z viacerých regiónov 
Slovenska. To nás v značnej miere obohatilo. 
Tu sme sa stretli ako zrelí ľudia a neoblomní 
kresťania. Ako ľudia, ktorí majú radi svoju 
otčinu, ktorí pre ňu žijú a pracujú. Sme radi, 
že aj jeden cez druhého sme spoznávali naše 
krásne Slovensko. Takto sa v nás navzájom 
prelínajú náboženské a národné tradície. 
Ony sú trváce, povznášajúce a neustále 
oživujúce. 

Imrich Jesenský, krátené  

Prvý ročník
13. 1. 2011: Psychológia 4.
24. 2. 2011: Pedagogika 1.
10. 3. 2011:  Pedagogika 2.
24. 3. 2011:  Pedagogika 3.
7. 4. 2011:  Pedagogika 4.
28. 4. 2011:  Gerontológia 1.
12. 5. 2011:  Gerontológia 2.
26. 5. 2011:  Gerontológia 3.

Druhý a tretí ročník
20. 1. 2011: Dejiny filmového umenia 1.
17. 2. 2011: Dejiny filmového umenia 2.

3. 3. 2011: Dejiny filmového umenia 3.
17. 3. 2011: Dejiny výtvarného umenia 1.
31. 3. 2011: Dejiny výtvarného umenia 2.
14. 4. 2011: Dejiny výtvarného umenia 3.
5. 5. 2011: Slovenská literatúra 1.
19. 5. 2011: Slovenská literatúra 2.  

Prednášky sa konajú v miestnosti  P110 
na Pedagogickej fakulte KU (Námes-
tie A. Hlinku 56/1) v čase od 13.50 do 
16.15 h.

Termíny prednášok UTV
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V pondelok 29. nevembra sa na Filo-
zofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku  uskutočnilo stretnutie 
pri príležitosti osmedesiatych narodenín 
prof. Jana Machnika, významnej osob-
nosti poľskej a európskej pravekej ar-
cheológie. Jubilanta a jeho manželku 
Annu, rovnako všetkých prítomných, 
pozdravil rektor KU prof. Tadeusz 
Zasępa.

Slávnostné laudatio predniesol prof. 
Jozef Vladár, jubilantovu  vedeckú  
činnosť hodnotil aj doc. Juraj Pavúk. 
Z rúk riaditeľa Archeologického ústavu 
SAV v Nitre PhDr. Mateja Ruttkaya, 
PhD.,  si prof. Jan Machnik prevzal dip-
lom o čestnom členstve v Archeologick-
om ústave SAV. Vedecký rozmer podu-
jatia zvýraznili prednášky jubilanta na 
témy Prví roľníci a pastieri v Karpatoch 

a Význam symboliky ornamentov na 
pravekej keramike.

Prof. Jan Machnik, predseda Ústrednej 
archeologickej rady Poľskej akadémie 
vied (PAN) bol dlhoročným riaditeľom 
Ústavu archeológie a etnológie Poľskej 
akadémie vied v Krakove, vicepreziden-
tom Poľskej akadémie vied a umení, 
v ktorej je aktuálne predsedom dvoch 
komisií – Komisie pre strednú Európu 
a Komisie prehistórie Karpát. Je členom 
mnohých zahraničných vedeckých 
inštitúcií, pôsobil ako profesor Jagiellon-
skej univerzity v Krakove a Rzeszovskej 
univerzity. Vo viac ako dvoch stovkách 
vedeckých prác sa najviac venoval prob-
lematike roľníctva a pastierstva v euro-
ázijskom priestore, zmenám prírodného 
prostredia pod vplyvom hospodárskej 
činnosti človeka. Významným spôso-

bom sa zaslúžil aj o archeologický výs-
kum severovýchodného Slovenska, 
kde sa z jeho iniciatívy a pod jeho ve-
dením, v spolupráci s autorom správy, 
realizoval dlhodobý medzinárodný 
výskumný projekt Prví roľníci a past-
ieri v Karpatoch. Slovenská akadémia 
vied  prof. Machnikovi  v roku 1998 
udelila svoje najvyššie vyznamenanie 
Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy 
v spoločenských vedách SAV,  k ocen-
eniam sa pripojila v roku 2008 obec 
Hankovce (okres Bardejov) udelením 
čestného občianstva.

Ostatného stretnutia sa zúčastnili 
ďalšie významné osobnosti sloven-
skej archeológie prof. M. Novotná, 
PhDr. Z.  Čilinská, DrSc., PhDr. T. Kol-
ník, DrSc., prof. V. Furmánek, doc. M. 
Slivka, PhDr. J. Béreš, CSc., tiež PhDr. 
L. Šebela, PhD. z Archeologického 
ústavu AV ČR v Brne, pedagógovia 
a poslucháči FF KU. Snehová kalamita 
znemožnila účasť na podujatí skupine 
archeológov z Poľska a Ukrajiny. Ju-
bilanta a účastníkov stretnutia listom 
pozdravili predseda Výboru Národnej 
rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport doc. Dušan Čaplovič, generálny 
konzul SR v Krakove JUDr. M. Lisán-
sky a primátor mesta Košice Ing. F. 
Knapík, ktorý prof. Machnikovi udelil 
plaketu mesta Košice za prínos pre ro-
zvoj spolupráce miest Košíc a Krakova. 
Spoločenskú atmosféru hudobným poz-
dravom dotvorila Monika Kandráčová. 
Podujatie organizované Katedrou histó-
rie FF KU a Archeologickým ústavom 
SAV v Nitre bolo spestrením Týždňa 
vedy na KU.

Pavol Mačala (FF KU)

Jubilujúci 
poľský 
archeológ 
Jan Machnik
navštívil 
univerzitu

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
funguje od novembra minulého roka 
nová tlačová agentúra. Myšlienka 
vznikla z potreby obohatiť informovanie 
o univerzite a sprostredkovať ho 
študentom, zamestnancom, verejnosti 
a médiám. „Napriek tomu, že sa v uni-
verzite každoročne udeje veľa zaujíma-
vých podujatí, mnohokrát sa informácie 
o nich nedostanú na verejnosť. Chceme 
tiež vytvoriť priestor, kde sa budú in-
formácie zhromažďovať a uchovávať,“ 
uviedol prorektor pre rozvoj a vzťahy 
s verejnosťou, prvý prorektor prof. Peter 
Olekšák.

Ďalším motívom bolo vytvoriť na fakul-
tách sieť spolupracovníkov, ktorí by 

zbierali, spracovávali informácie a vo 
forme textových alebo audiovizuálnych 
príspevkov uverejňovali v agentúrnom 
servise. Zabezpečujú ho traja spravodaj-
covia - Ján Meľuch (Filozofická fakulta 
KU), Ivana Vernusová (Pedagogická 
fakulta KU), Peter Magušín (Fakulta 
zdravotníctva KU). Ich príspevky si 
môžete prečítať aj v aktuálnom vydaní 
Kuriéra. Fotoservis edituje Martin 
Buzna a o videospravodajstvo sa stará 
Jakub Krška, koordinátorm agentúry je 
hovorca KU Vladimír Buzna.
 
Agentúrny servis a systém práce je 
inšpirovaný existujúcimi tlačovými 
agentúrami. Práca spravodajcov sa 
sústredí najmä na  dianie na univer-

Vznikla univerzitná tlačová agentúra
zite a jej pracoviskách. „Máme ambíciu 
poskytovať denný servis,“ uviedol Vla-
dimír Buzna. Ako dodal, v súčasnosti 
univerzita rokuje s dodávateľom 
redakčného systému spoločnosťou 
Media Solutions Slovakia, ktorá sa po 
zverejnení správ rozhodla poskytnúť ho 
univerzite sponzorsky. Aktuálne spra-
vodajské príspevky Tlačovej agentúry 
KU nájdete na internetovej stránke uni-
verzity, na titulnej stránke, v časti O uni-
verzite/Správy a v Kalendári podujatí. 
Príspevky môžu voľne využívať aj 
masmédiá, s odvolaním sa na zdroj in-
formácie.

(SITA, red.)

Sn
ím

ka
: T

A 
KU

/M
ar

tin
 B

uz
na

 



9

kuriér
Informačný spravodajca
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vydavateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
tel. (fax): 044/ 430 46 93 (94), e-mail: kurier@ku.sk, www.ku.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Vladimír Buzna
Redakčná rada: prof. Tadeusz Zasępa, prof. Peter Olekšák, 
prof. Jana Moricová, doc. Stanislav Košč, doc. Róbert Lapko, 
Ing. Anna Jurčová, Mgr. Vladimír Buzna
Redakcia: Ivana Vernusová, Peter Magušín, Ján Meľuch (TA KU)
Jazyková korektúra: Mgr. Katarína Grenčíková
DTP/layout: Mgr. Vincent Bocko
Foto: Martin Buzna (TA KU), Mgr. Anton Kulan (www.T2.sk), 
archív KU 

ISSN 1338-2411 EV 4121/10

Nepredajné! Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspe-
vkov. Uverejnené príspevky nehonorujeme. 
Kuriér KU je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej 
stránke www.ku.sk.

**

Marec 2011
Mgr. Ján Liška, 30 rokov
PhDr. Lenka Štefáková Lenka, 30 rokov
PhDr. Emil Ragan, 40 rokov
Mária Galarovičová, 50 rokov
doc. MUDr. Milan Minárik, PhD., 50 rokov
doc. akad. mal. Pavol Rusko, 50 rokov
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., 60 rokov 

Harmonogram akademického roka

Blahoželáme 
jubilantom

Skúškové obdobie 20. december 2010 – 11. február 2011 
Vyučovanie v letnom semestri 14. február – 13. máj 2011        FF, PF, TF

7. február – 27. máj 2011          FZ

Rektorské voľno 21. apríl, 26. apríl 2011 
Slávnostné zakončenie akademického roku 11. máj 2011
Skúškové obdobie 16. máj – 24. jún 2011                FF, PF, TF

30. máj – 1. júl 2011                   FZ
Promócie 10. – 14. jún 2011     TF (Košice: 10. 6. promócie Mgr., 

                                    Spiš. Kapitula: 11., 24. 6. promócie Mgr.
                                    Bratislava: 14. 6. promócie Mgr.)
13. – 17. jún 2011      FF (16. 6. promócie Mgr.)
20. – 24. jún 2011      PF (22. 6. promócie Mgr.)
27. – 30. jún 2011      FZ (27. 6. promócie Mgr.)

Začiatok akademického roku 2011/2012 19. september 2011                   FF, PF, TF
12. september 2011                   FZ

Na vybudovanie odbornej učebne pre 
študentov urgentnej zdravotnej sta-
rostlivosti Fakulty zdravotníctva Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku pôjde 
vyše 27-tisíc eur. Pre agentúru SITA to 
potvrdil hovorca univerzity Vladimír 
Buzna. „Sedemdesiat percent zo sumy je 
z vlastných zdrojov fakulty a 30 percent 
predstavuje dotácia,“ vysvetlil. V pred-
chádzajúcich dňoch fakulta postupne 

Budujú učebňu pre záchranárov 

nakúpila nové vybavenie pre odborné 
učebne za 6,4-tisíca eur.

„Výrazne nám pomôže pri výučbe 
poslucháčov odboru, pretože práca 
v prednemocničnej starostlivosti je 
výrazne špecifická. Posádka je závislá 
len na svojich možnostiach a schopnos-
tiach, ktoré im poskytuje auto zdra-
votníckej záchrannej služby. Učebňu 

sme vybavili identicky s vybavením 
záchranárskeho auta,“ konštatoval 
Bc. Imrich Andrási z Katedry urgent-
nej zdravotnej starostlivosti FZ KU. 
Študenti si budú môcť vyskúšať defi-
brilátor, LSU odsávačku, schodolez, 
backboard-chrbticovú dosku, vyslo-
bodzovací rám, vákuovú sadu dláh, 
tréningovú sadu na intraoseálny vstup 
či nosidlá s podvozkom. „Pomôcky sme 
vyberali podľa platnej legislatívy, ktorá 
presne špecifikuje vybavenie ambulan-
cií zdravotníckej záchrannej služby, čiže 
záchranárskeho auta,“ uviedol Bc. Im-
rich Andrási.

V súčasnosti sa na Fakulte zdravotníc-
tva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
vzdeláva 885 študentov v dennej a ex-
ternej forme štúdia v troch študijných 
programoch - ošetrovateľstvo, pôrod-
ná asistencia a urgentná zdravotná 
starostlivosť.

(SITA, red. krátené)
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