
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU                 ROČNÍK VII.               ČÍSLO 1/2008

Kuriér Katolíckej univerzity

Spoluorganizátormi kongresu sú:
	 Katolícka	univerzita	v	Ružomberku
	 Mesto	Ružomberok.

Záštitu nad kongresom prevzali:
	 Prezident	Slovenskej	republiky	–	Ivan	GAŠPAROVIČ
	 Prezident	Českej	republiky	–	Václav	KLAUS

8.	–	14.	septembra	2008	sa	uskutoční	na	Katolíckej	univerzi-
te	v	Ružomberku	a	v	meste	Ružomberok	medzinárodný		kongres	
Spoločnosti	vied	a	umenia	z	USA	pod	záštitou	oboch	preziden-
tov	Slovenskej	a	Českej	republiky.	Ešte	pred	príchodom	letných	
prázdnin	potvrdili	svoju	účasť	na	kongrese	i	J.	E.	Mons.	Alojz	
Tkáč,	košický	arcibiskup,	Veľký	kancelár	KU	v	Ružomberku,	J.	
E.	Mons.	František	Tondra,	spišský	diecézny	biskup,	predseda	
KBS		a	J.	E.	Mons.	Tomáš	Galis,	žilinský	diecézny	biskup,	pred-
seda	Správnej	rady	KU	v	Ružomberku.	Program	kongresu	bude	
pozostávať	z	dole	uvedených	početných	vedeckých	a	kultúrnych	
podujatí.	V	prípade	záujmu	ohľadom	aktívnej,	či	pasívnej	účas-
ti	tohto	významného	medzinárodného	podujatia	je	k	dispozícii	
internetová	stránka,	ale	i	on-line	registračný	systém		dostupný	
na	uvedených	internetových	adresách:	http://www.ku.sk/svu/	
a	http://www.ku.sk/

HLAVNÝ PROGRAM

7.	september
Registrácia a uvítacia recepcia

8.	september
Oficiálne	otvorenie	kongresu,	Recepcia	a	plenárne	zasadnutie

9.	–	12.	september
Akademický	program

12.	september
Valné	zhromaždenie,	Záverečný	ceremoniál	a	banket

PREDBEŽNÝ PROGRAM PANELOV

1.	História	SVU
2.	História
3.	Filozofia	a	teológia
4.	Severoamerické	štúdiá
5.	Biológia
6.	Medicína	a	verejné	zdravotníctvo
7.	Poľnohospodárstvo,	lesníctvo,	rybárstvo
8.	Vedy	o	Zemi	a	environmentálne	vedy
9.	Chémia,	fyzika,	astronómia,	matematika
10.	Technické	vedy	–	strojníctvo
11.	Vizuálne	umenie
12.	Dramatické	umenie
13.	Ekonomika
14.	Právo
15.	Sociálna	práca,	antropológia,	psychológia
16.	Knihovníctvo	a	archivácia	
17.	Médiá	a	Informatika	
18.	Politika	a	medzinárodné	vzťahy
19.	Šport

20.	Česi	a	Slováci	v	zahraničí
21.	Ľudia,	udalosti,	spomienky	na	zdôraznenie
dimenzie	ľudskosti
22.	SVU	Praha

Skutočný počet a zastúpenie panelov schváli a vyberie 
programový výbor SVU podľa záujmu a počtu  

prihlásených abstraktov.

VOLITEĽNÉ VÝLETY

13.	september
Návšteva	Vlkolínca	zapísaného	do	svetového	kultúrneho	
dedičstva	UNESCO	spojená	s	tradičnou	slovenskou	hudbou	a	
opekačkou	

14.	september
Návšteva	Vysokých	Tatier	alebo	termálneho	kúpaliska	
v	Bešeňovej	

14.	–	19.	september
6	dňové	putovanie	za	„pokladmi“	Slovenska	

KULTÚRNY PROGRAM

8.	september
Večer	opery	s	Petrom	Dvorským
(Kultúrny	dom	Andreja	Hlinku)	

9.	september
Večer	klavírnej	hudby	s	Richardom	Rikkonom
(Kultúrny	dom	Andreja	Hlinku)	

9.	september
Organové	popoludnie	s	Davidom	di	Fiore
(Organová	sieň	rektorátu	KU)	

10.	september
Večer	s	folklórnym	súborom	Liptov
(Kultúrny	dom	Andreja	Hlinku)		

11.	september
Univerzitný	zbor	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku
(Kultúrny	dom	Andreja	Hlinku)

PhDr. Dalibor Mikuláš
prorektor KU pre zahraničné vzťahy a mobility

Katolícka univerzita v Ružomberku 
riadnym členom FUCE

Katolícka	 univerzita	 v	 Ružomberku,	 zákonom	 NR	 SR	
č.	 131/2002	 o	 vysokých	 školách	 jediná	 konfesijná	 verejná	
vysoká	 škola	 na	 Slovensku,	 sa	 v	máji	 roku	2008	 stala	 riad-
nym	členom	FUCE	/Fédération des Universités Catholiques 
Européennes/.	Na	základe	žiadosti	rektora	KU	v	Ružomberku,	
prof.	 Borisa	 Banáryho,	 CSc.,	 Valné	 zhromaždenie	 FUCE	 na	
svojej	ročnej	konferencii	v	máji	tohto	roku	jednohlasne	odsú-
hlasilo	riadne	členstvo	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku	a	
tým	i	jej	členstvo	v	IFCU	(International	Federation	of	Catholic	
Universities).	FUCE	/Fédération des Universités Catholiques 
Européennes/	je	od	roku	1991	dcérskou	organizáciou	IFCU	/
International	Federation	of	Catholic	Universities/	a	oficiálne	
reprezentuje	 spoluprácu	 európskych	 katolíckych	 univerzít	 v	
Európe.

http://www.fiuc.org/cms/FUCE/fuce.php?page=FUCEmainENG

24. Svetový kongres 
Spoločnosti pre vedu a umenie (SVU)

na Katolíckej univerzite v Ružomberku, 
8. – 14. september 2008
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VEDECKÉ PODUJATIA NA KU

Konferencia na aktuálne spoločensko 
-teologické témy III.

Katedra	katechetiky	a	praktickej	teológie	Pedagogickej	fakul-
ty	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku	v	spolupráci	s	Európskym	
sociálnym	 fondom	pre	 podporu	 vzdelávania	 a	 profesionálneho	
rastu	 doktorandov	 na	 Pedagogickej	 fakulte	 KU	 v	 Ružomberku	
zrealizovala	 5.	 decembra	 2007	 konferenciu	 na	 aktuálne	 spolo-
čensko-teologické	témy.	Konferenciu	otvoril	dekan	Pedagogickej	
fakulty	 Katolíckej	 univerzity	 v	 Ružomberku	 Prof.	 ThDr.	 PhDr.	
Amantius	Akimjak,	PhD.	Priebeh	konferencie	moderoval	vedúci	
Katedry	 	katechetiky	a	praktickej	 teológie	Pedagogickej	 fakulty	
Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku,	Prof.	ThDr.	PaedDr.	ICLic.	
Ján	Duda,	PhD.

Do	 programu	 konferencie	 boli	 zaradené	 viaceré	 príspevky,	
ktoré	obohatili		vedecký	rozvoj	Katedry		katechetiky	a	praktickej	
teológie	na	Pedagogickej	fakulte	KU	v	Ružomberku	.	Prvý	prís-
pevok	 na	 tému:	 Charizmatické	 hnutia	 v	 dejinách	Cirkvi,	 pred-
niesol	Mgr.	Gabriel	Fidrik.	Témou	nasledujúceho	príspevku	boli	
Biblické	modely	modlitby	ako	zdroj	inšpirácie	pre	modlitbu	rodi-
ny,	ktorou	prispel	Mgr.	Jozef	Púček.	Prvú	sériu	príspevkov	uzav-
rel	Mgr.	Michal	Loncko	s	témou:	Posolstvo	proroka	Izaiáša	a	jeho	
teologického	myslenia	pre	dnešnú	dobu.	Vedecky	podnetná	bola	
téma:	Hľadanie	sekulárneho	Ježiša,	Deteologizácia	ako	základ-
né	metodologické	 východisko	 v	 „Third	 Quest“	 v	 podaní	 ThDr.	
Branislava	 Kľusku,	 PhD.	 Témou	 z	mimokresťanského	 prostre-
dia:	Islam	–	demokratický	alebo	totalitný	systém?	prispela			Mgr.	
Viera	Hubová.	Témou	zo	sociálneho	prostredia:	Postavenie	obča-
nov	so	zdravotným	postihnutím	na	trhu	práce,	uzavrela	druhú	sé-
riu	príspevkov	 	Mgr.	
Mária 			Komarová.	
Z á v e r e č nú 			s é r i u	
príspevkov			konfe-
rencie tvoril príspe-
vok	 Mgr.	 Františka			
Stančeka	 na	 tému:	
Mediálna	 výchova	 v	
katechéze	 a	 príspe-
vok	 Mgr.	 Ľubomíra	
Družbackého	 s	 té-
mou:	 „Niektoré	 as-
pekty	 vzťahu	 medzi	
judaizmom,	kresťan-
stvom a islamom na 
základe	Pavlových	in-
terpretácií dejín pat-
riarchu	Abraháma.“	

Série	 príspevkov	
uzatvárali diskusie k 
jednotlivým	príspev-
kom.	 Diskusie	 boli	
obohatením	 poslu-
cháčov	 a	 taktiež	 samotných	 účastníkov	 konferencie.	 Podnetné	
teologické	reflexie	jednotlivých	tém	neboli	výlučne	zamerané	na	
riešenie	 širokosiahajúcich	 	 	 teologických	 či	 mimoteologických	
problémov.	Skôr	boli	smerované	k	nastoleniu	jednotlivých	aktu-
álne	naliehavých	otázok.	

Samotný	názov:	Konferencia		na	aktuálne	spoločensko-teolo-
gické	témy	III.,	prezrádza,	že	uskutočnená	konferencia	bola	treťou	
zrealizovanou	konferenciou	Katedry	katechetiky	a	praktickej	te-
ológie	Pedagogickej	fakulty	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku.	
Realizácia	predchádzajúcich	i	nasledujúcich	konferencií	vytvára-
la	a	vytvára	priestor	pre	vedecký	rozvoj	Katolíckej	univerzity.

Bioetika a zdravotnicka etika na slovenských 
vysokých školách a univerzitách

Dňa	10.	januára	2008	sa	na	Fakulte	zdravotníctva	Katolíckej	
univerzity	 v	 Ružomberku	 konala	 konferencia	 –	 workshop	 pre	
vyučujúcich	bioetiku	a	aplikovanú	zdravotnícku	etiku	s	názvom:	
„Bioetika	a	zdravotnícka	etika	na	slovenských	vysokých	školách	
a	univerzitách.“	Organizátorom	bola	Katedra	Pastorálnej	medicí-
ny,	bioetiky	a	všeobecného	základu.

Cieľom	podujatia	bolo:
–	 informovať	o	vlastných	skúsenostiach	z	vývoja	a	aplikácií	
najnovších	vedeckých	poznatkov	v	oblasti	bioetiky	a	apliko-
vanej	etiky	vo	vyučovacom	procese	
–	 prezentovať	 doterajšie	 výsledky	 vedeckej	 práce	 a	metódy	
výučby	 prednášajúcich	 bioetiku	 a	 aplikovanú	 zdravotnícku	
etiku 
–	vytvoriť	základy	pre	udržanie	stálej	komunikácie	odborní-
kov	v	daných	oblastiach.	

Na	podujatí	sa	zúčastnili		tak	aktívne,	ako	aj	pasívne	vyučujúci	
z	celého	Slovenska	pracujúci	v	danej	oblasti.	Podujatie	otvoril	a	v	
mene	dekana	Fakulty	zdravotníctva	prehovoril	Doc.	MUDr.	Josef	
Květenský,	m.	prof.	KU.	Vo	svojom	príhovore	hovoril	o	význam-
nom	rozvoji	medicínskych	a	ošetrovateľských	odborov.	Následne	
upriamil	pozornosť	na	chápanie	človeka	–	pacienta	v	zmysle	jeho	
autonómie	a	hodnosti.	Takisto	vyzdvihol	 aj	novodobé	 trendy	v	
prístupe	k	životu	človeka	od	počiatku	až	po	jeho	ukončenie	tu	na	
zemi,	vrátane		výskumu,	ktorý	má	pomôcť	človekovi	čo	najplnšie	
a	najdokonalejšie	rozvinúť	dané	mu	schopnosti.	

V	 jednotlivých	 prezentáciách	 	 odzneli	 	 poznatky	 z	 histórie	
vyučovacieho	 procesu	 ako	 aj	 prezentácia	 metodických	 prístu-
pov	zaužívaných	na	jednotlivých	pracoviskách.	Výhodou	celého	
podujatia	bolo,	že		zúčastnení	vytvorili	interdisciplinárny	tím	so	
zameraním	na:	etiku,	biovýskum,	medicínu,	ošetrovateľstvo,	fi-
lozofiu,	právo,	teológiu	a	taktiež	veterinárnu	medicínu.	

Na	 záver	 stretnutia	 odzneli	 podnety	 na	 riešenie	 niektorých	
problémov	do	budúcna,	ako	aj	návrh	na	pravidelné		stretania	sa		
vytvoreného	interdisciplinárneho	tímu.	Prezentované	príspevky	
ako	aj	power	–	pointové	prezentácie	budú	v	júni	2008	dostupné	
na	CD.

V	 závere	môjho	 krátkeho	 informatívneho	 príspevku	 chcem	
poďakovať	 všetkým,	 ktorý	 prispeli	 k	 zdarnému	priebehu	 tohto	
vedeckého	a	metodického	stretnutia.	

PhDr. Vladimír Littva, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU
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Cirkev, keďže je spoločenstvom,
musí uskutočňovať lásku.

Dôsledkom toho je,
že aj láska potrebuje organizáciu

ako predpoklad usporiadanej služby spoločenstva,
lebo k spontánnosti jednotlivca

treba pridať aj plánovanie,
predvídanie,  

spoluprácu s inými inštitúciami.

(Benedikt	XVI.,	Deus	Caritas	est,	31)

V	dňoch	18.	–	19.	apríla	2008	sa	na	Katolíckej	univerzite	v	Ru-
žomberku	konala	vedecká	konferencia	s	medzinárodnou	účasťou	
„	Pastoračný	plán	a	význam	pastoračného	plánovania“	Katolíckej	
Cirkvi	na	Slovensku	pre	roky	2007-2013.

Cieľom	 konferencie	 je	 priblížiť	 obsah	 Pastoračného	 plánu	
Katolíckej	 cirkvi	 na	 Slovensku	 2007	–	 2013	 a	 poukázať	 na	 vý-
znam	pastoračného	plánovania	ako	aj	na	spôsoby	jeho	realizácie	
v	konkrétnej	pastorácii.

Pastoračný	plán	Katolíckej	cirkvi	na	Slovensku	pre	roky	2007	
–	2013	bol	schválený	slovenskými	biskupmi	dňa	10.	októbra	2007	
na	58.	plenárnom	zasadnutí	KBS.

Cieľom	pastoračného	plánu	je	znovuobjaviť	kresťanské	kore-
ne	a	tradície,	ktoré	sú	v	slovenskom	národe	živé	a	hlboké.	Toto	
pastoračné	 úsilie	 chce	 zahrnúť	 všetky	 oblasti	 spoločnosti	 ve-
nujúc	 zvláštnu	 pozornosť	 pastorácii	 mládeže,	 rodín	 a	 sociálne	
núdznym.

V	 spolupráci	 a	 v	 súčinnosti	 s	 diecéznymi	 biskupmi	 sa	 na	
konferencii	zúčastnili	predovšetkým	členovia	diecéznych	pasto-
račných	 rád	 alebo	 iných	 štruktúr,	 ktoré	 diecéznemu	 biskupovi	
napomáhajú	pri	koordinácii	pastorácie.	Ďalej	pozvaní	boli	všetci	
okresní	 dekani,	 profesori	 pastorálnej	 teológie,	 zástupcovia	 jed-
notlivých	 rehoľných	 spoločností	 a	 inštitútov,	 ako	 aj	 laikov,	 zá-
stupcovia	hnutí	a	združení.

Konferencia	bola	príležitosťou	hľadať	spoločne	vhodné	formy	
realizácie	pastoračného	plánu.

prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
prorektor KU pre vzdelávanie a výchovu

Študentská vedecká a odborná činnosť 
už aj v Poprade

Vysokoškolský	 študent	 nemá	 dostatok	 času	 na	 to,	 aby	 v	
priebehu	semestra	okrem	každodenného	kolotoča	vzdelávania	
zvládal	čokoľvek,	čo	by	ho	prinútilo	k	ďalšiemu	samostatné-
mu,	 intenzívnejšiemu	 a	 cieľavedomejšiemu	 hľadaniu	 vedec-
kých	 príčin	 či	 následkov	 javov,	 ktoré	 nás	 obklopujú	 a	 ešte	
stále	udivujú.	Učí	 sa	o	nich	na	univerzite,	ale	 často	 je	veľmi	
malý	priestor	na	to,	aby	si	ich	mohol	overiť	„na	vlastnej	koži“.	
Okrem	 zapájania	 excelentných	 študentov	 do	 domácich	 aj	
zahraničných	projektov	majú	ale	študenti,	ktorí	chcú	dosiah-
nuť	viac,	šancu	ukázať	svoje	kvality	aj	vďaka	iným	aktivitám.	
Jednou	 z	možností,	 ktorá	 závisí	 iba	od	 ich	 cieľavedomosti	 a	
chuti	popasovať	sa	so	zvoleným	problémom,	 je	zapojiť	sa	do	
študentskej	vedeckej	a	odbornej	činnosti.

Túto	 príležitosť	 dostali	 študenti	 v	 študijnom	 odbore	
Manažment	na	Detašovanom	pracovisku	Pedagogickej	fakulty	
Katolíckej	univerzity	v	Poprade	počas	jej	päťročnej	existencie	
po	 prvýkrát.	 Že	 to	 nie	 je	 ľahké,	 pocítili	 viacerí	 z	 nich.	 Na	
základe	splnenia	požiadaviek	na	kvalitu	spracovania	a	použitia	
najvhodnejších	vedeckých	prístupov	bolo	do	súťaže	prijatých	
celkom	15	študentských	prác.	Študenti	ich	obhajovali	4.	apríla	
2008	 podľa	 zamerania	 pred	 odbornou	 komisiou	 v	 dvoch	
sekciách:	manažment	 a	marketing,	 ekonómia	 a	 spoločenské	
vedy.	Aj	napriek	tomu,	že	väčšina	študentov	už	mala	skúsenosti	
nielen	 z	 prezentácií	 na	 seminároch,	 ale	 aj	 pred	 štátnicovou	
komisiou,	v	tejto	súťaži	išlo	o	viac.	Nebojovali	o	známku	ani	o	
titul	bakalára	či	magistra,	ale	o	to,	kto	z	nich	prišiel	s	dobrým	
nápadom	a	dokázal	ho	najlepšie	zrealizovať.	Ich	výsledok	bol	o	
to	cennejší,	ak	to	dokázali	vďaka	tímovej	spolupráci.

Ale	 snáď	 viac,	 ako	 reakcie	 odbornej	 komisie	 prekvapila	
súťažiacich	študentov,	ako	aj	študentov	v	pléne	možnosť	klásť	
otázky	 a	 pripomienkovať	 práce	 prezentujúcich	 študentov.	
Táto	otvorenosť	a	skúsenosti	zo	súťaže	sa	určite	hodia	všetkým	
zúčastneným	nielen	pri	spracovaní	a	obhajovaní	svojich	záve-
rečných	prác,	ale	aj	v	praxi.

V	jednotlivých	sekciách	sa	umiestnili	na	stupni	víťazov:

1.	Sekcia	manažment	a	marketing	(11.	prác)	:
			1.	miesto	:	Bc.	Dalibor	Choma	(4.	ročník)
			1.	miesto	:	Ingrid	Zimová	(3.ročník)
			2.	miesto	:	Ľubomír	Štupák	(3.	ročník)
			3.	miesto	:	Bc.	Ľubomíra	Kupčová	(4.	ročník)

2.	Sekcia	ekonómia	a	spoločenské	vedy	(4.	práce):
			1.	miesto	:	Natália	Broššová,	Júlia	Stoláriková,	Dávid		

	 Kolačkovský	(2.	ročník)
			2.	miesto	:	Ľuboslava	Pavelčáková,	Ján	Benko	(3.ročník)
			3.	miesto	:	Bc.	Iveta	Tóthová	(4.	ročník)
			3.	miesto	:	Bc.	Peter	Krištofóry	(4.	ročník)

Okrem	odmien	za	umiestnenie	na	prvých	troch	miestach	
súťažiaci	 dostanú	 aj	ďalší	 „inšpiromat“	–	 zborník,	 v	 ktorom	
nájdu	nielen	všetky	práce	odprezentované	na	tohtoročnej	štu-
dentskej	vedeckej	a	odbornej	činnosti,	ale	navyše	aj	excelent-
né	bakalárske	 a	magisterské	 práce	 študentov.	 Jeho	 zostavo-
vatelia,	zástupcovia	všetkých	troch	katedier	na	detašovanom	
pracovisku	sú	presvedčení,	že	budú	inšpiráciou	aj	pre	ďalších	
študentov	v	ich	úsilí	pri	prehlbovaní	vedomostí,	ktoré	si	môžu	
v	praxi	overiť	už	o	rok	na	druhom	ročníku	študentskej	vedec-
kej	a	odbornej	činnosti.

Ako	 skonštatovala	 pri	 vyhlasovaní	 výsledkov	 predsedky-
ňa	 jednej	 z	 komisií	 prof.	 Ing.	 PhDr.	 Elvíra	Dudinská,	 PhD.,	
deň	4.	apríl	2008	vojde	do	histórie	detašovaného	pracoviska	
Pedagogickej	 fakulty	 KU	 ako	 deň,	 keď	 bol	 „zapálený	 oheň“	
študentskej	vedeckej	a	odbornej	činnosti.“

Ing. Miroslav Špánik
Katedra ekonomiky a cestovného ruchu

PF KU v Ružomberku

PASTORAČNÝ PLÁN A VÝZNAM 
PASTORAČNÉHO PLÁNOVANIA
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Katolícka	 univerzita	 v	 Ružomberku	 prišla	 s	 iniciatívou	
spolupôsobenia	v	slovenskej	kresťanskej	spoločnosti	prehĺbe-
ním	spoločenských	kontaktov	kresťanskej	inteligencie.	Život	
a	 možnosti	 pôsobenia	 Slovákov	 sa	 vstupom	 do	 Európskej	
únie	medzinárodne	 rozširujú.	Kresťanská	 inteligencia	 sa	 vo	
viacerých	západných	krajinách	a	tiež	aj	na	Slovensku	verejne	
i	spoločensky	angažuje	a	vzájomne	stretáva	a	spolupracuje.		

Správna	 rada	Nadácie	 na	 podporu	Katolíckej	 univerzity	
v	Ružomberku	a	rektor	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku	
pripravili	 stretnutie	 kresťanskej	 inteligencie,	 ktorá	 pôsobí	
vo	viacerých	významných	oblastiach	spoločenského,	kultúr-
neho,	politického,	vedeckého,	podnikateľského	avšak	hlavne	
kresťanského	života.	

Stretnutie	 kresťanskej	 inteligencie	 sa	 uskutočnilo	 na	 I.	
Veľkonočnom	plese	Katolíckej	univerzity,	ktorý	sa	uskutočnil	
v	sobotu	5.	apríla	2008	v	Ružomberku,	v	Kultúrnom	dome	A.	
Hlinku		v	Ružomberku	o	19.	hod.

I.	Veľkonočný	ples	sa	konal	za	účasti	otcov	biskupov	J.	Ex.	
Mons.	Tomáša	Galisa,	J.	Ex.	Mons.	Františka	Tondru,	J.	Ex.	
Mons.	Štefana	Sečku	a	ďalších	známych	osobností	podporu-
júcich	kresťanské	a	duchovné	hodnoty:

Hlavným	cieľom	plesu	 sa	 stalo	 spoznávanie	 kresťanskej	
inteligencie	zo		Slovenska	a	jej	následná	komunikácia	vzhľa-
dom	na	všetky	regióny	našej	krajiny.		

VIP	HOSTIA	NA	PLESE

JUDr.	 Martin	 Lauko,	 Ing.	 Tibor	 Buček,	 Ing.	 Dušan	
Pekár,	Doc.	Štefan	Bučko,	Mgr.	Adriana	Bartošová,	Ing.	Ivan	
Čarnogurský,	Ing.	Ján	Badžgoň	–	riaditeľ	Castor	and	Pollux,	
MUDr.	Miroslav	Mikolášik	–	poslanec	Európskeho	parlamen-
tu,	Prof.	PhDr.	Boris	Banáry,	CSc.	–	rektor	Katolíckej	univer-
zity	v	Ružomberku,	Prof.	ThDr.	Dr.	Ľubomír	Stanček,	PhD.	
–	prorektor	KU	pre	vzdelávanie	a	výchovu,	RNDr.	František	
Mikloško,	Ing.	Pavol	Budaj,	PhD.	–	kvestor	Katolíckej	univer-
zity	v	Ružomberku,	Ján	Ondrejka	–	starosta	obce	Liptovské	
Sliače,	 PaedDr.	 Stanislav	 Bella	 –	 riaditeľ	 cirkevného	 gym-
názia,	Ing.	Jozef	Rizman,	Ing.	Ján	Blcháč	–	primátor	mesta	
Liptovský	Mikuláš,	PaedDr.	 Ján	Pavlík,	Doc.	Mazúrek,	Pán	
Ing.	Mecko,	PhDr.	Dalibor	Mikuláš	–	prorektor	KU	pre	zah-
raničné	vzťahy	a	mobility,	Ing.	Jozef	Gálik	–	predseda	spolku	
Slovenského	Orla,	Ing.	Jozef	Šišila,	PhD,	JUDr.	Dušan	Pálka,	
Doc.	Ing.	Jaroslav	Demko,	CSc.,	Philippe	Sanguinetti,	PhD.,	
Vdp.	Oparty,	Ing.	Ľudovít	Mišík,	JUDr.	Milan	Paučula,	Ing.	
Vlastimil	Koiš,	Ing.	Jozef	Lukáč	–	predseda	dozorného	výbo-
ru Matice Slovenskej

PLES	PODPORILI	VIACERÍ	SPONZORI

Hlavným	sponzorom	plesu	bola	Tatrabanka.

Zlatým	 kvetinovým	 sponzorom	 bolo	 kvetinové	 štúdio	
Bébel,	 ktoré	 darovalo	 každej	 dáme	 na	 plese	 nádhernú	 žltú	
ružu	a	krásne	kytice	pre	hostí	univerzity.

Ďalšími	význanmnými	sponzormi	boli:	Nay	alektrodom,	
a.	s.,	Ing.	Ján	BADŽGOŇ	PhD.,	MUDr.	Miroslav	MIKOLÁŠIK	
–	 poslanec	 európskeho	 parlamentu,	 GAMO	 –	 Informačné	
technológie,	R	I	L	I	N	E,		reklamná	agentúra	Intelligent	ori-
ginality	PTA	–	Mgr.	Radovan	Ondrejka,	CIPI	s.	r.	o.,	starosta	
obce	Liptovské	Sliače	pán	Ján	Ondrejka	a	mnohí	ďalší	spon-
zori,	ktorým	zo	srdca	ďakujeme.		

PROGRAM	PLESU

I.	Veľkonočný	ples	sa	začal	príhovorom	moderátora	doc.		
Štefana	Bučka	a	ples	slávnostne	otvoril	pán	rektor	Katolíckej	
univerzity	v	Ružomberku	Prof.	PhDr.	Boris	Banáry,	CSc.	spo-
lu	s	pánom	biskupom	J.	EX.	Mons.	Tomášom	Galisom.	

Počas	 slávnostného	 večera	 vystúpila	 speváčka	 pani	
Adriana	Bartošová,	ktorá	svojimi	pesničkami	umocnila	sláv-
nostnú	a	príjemnú	atmosféru.

V	 programe,	 ktorý	 sa	 striedal	 s	 tanečnými	 kolami	 hu-
dobnej	 skupiny	 Lúče,	 vystupovali	 tanečné	 štúdio	 Maestro,	
folklórny	súbor	Liptov,	chlapčenská	skupina	s	break	dance,	
Centrum	voľného	času	i	milé	panie	zo	súboru	Elišky.	

Vyvrcholením	večera	bola	nielen	bohatá	tombola	s	hlav-
nou	cenou,	ktorou	bola	motorka	s	ďalšími	zaujímavými	ce-
nami	 ako	 týždenný	 zájazd	 do	 Bruselu,	 notebook,	 plazmový	
televízor,	 PDA	 a	množstvo	 ďalších	 skvelých	 a	 zaujímavých	
vecných	cien	(paleta	tehál,	fúra	štrku,	fúra	piesku,	namaľova-
nie	portrétu,..),	ale	aj	dražba	obrazov	akademického	maliara	
doc.	Kudličku.

Podľa	spätnej	väzby	a	reakcií	hostí	plesu	máme	pozitívne	
a	nadšené	ohlasy,	za	ktoré	ďakujeme	a	tešíme	sa,	že	sa	zau-
jímate	už	o	ďalší	ročník	plesu,	ktorý	by	sa	mal	konať	v	roku	
2009.

NADÁCIA	PODPORUJE

-	študentov,	ktorí	sa	zúčastňujú	výmenných	pobytov	v	
rámci	programu	podpory	mobilít

-	schválené	projekty	výskumnej,	vzdelávacej	a	publikač-
nej	činnosti	študentov,	vedeckých	a	pedagogických	pra-
covníkov	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku

-	študentov	dosahujúcich	vynikajúce	študijné	výsledky,	
ktorí	pochádzajú	zo	sociálne	slabších	rodín.

Budeme	vďační	za	Vašu	podporu:
Bankové	spojenie:	4320	037	302/3100

Nadácia	na	podporu	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku
Námestie	A.	Hlinku	60
034	01		Ružomberok
Tel:	044/	43	16	234
http://www.ku.sk
nadacia@ku.sk

Mgr. Mária Glodžáková
manažér Nadácie na podporu 

Katolíckej univerzity v Ružomberku

... Kultúrny program bol veľmi bohatý, bolo sa na čo tešiť. 
Skvelý výber rôznych žánrov jednotlivých vystúpení ula-
hodil nielan mladej, ale aj strednej, či „staršej“ generácii. 
A veru bolo čo obdivovať. ...
... Príjemný večer dopĺňalo aj chutné menu, zlatistý mok 
a sladké zákusky... A v neposlednom rade aj bohatá tom-
bola. ...

Prevzaté	z: 
POHĽADY,	Noviny	KRP,	apríl	2008,	ročník	II.,	číslo	5
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V	mesiaci	máji	 2008	Historický	 ústav	KU	 v	Ružomberku	hos-
til	 prof.	Mariána	Marka	 Stolárika,	 profesora	 slovenskej	 histórie	 a	
kultúry	na	Ottawskej	univerzite	v	Ottawe,	Kanada.	Na	pôde	HÚ	KU	
prof.	M.	M.	Stolárik	vediol	prednáškový	kurz	pre	študentov	dejepisu	
s	názvom	Slovenská	emigrácia	do	Severnej	Ameriky	v	19.	a	20.	storo-
čí.	Úspešní	účastníci	kurzu	získali	certifikát	o	jeho	absolvovaní.

http://hu.ku.sk/nova/index.
php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=59

PaedDr. Štefan Kucík
Historický ústav KU v Ružomberku

PREDNÁŠKOVÝ KURZ PROF. MARIANA M. STOLÁRIKA

Prof. Marián Mark Stolárik, Ph.D., 
nar. 1943. Profesor histórie, za-
stáva miesto profesora slovenskej 
histórie a kultúry na Ottawskej 
univerzite v Ottawe, Kanada. Od 
roku 1979 do roku 1991 bol pred-
sedom a vedúcim riadiacim pra-
covníkom Balchského inštitútu 
pre etnické štúdiá vo Filadelfii a 
riaditeľom jeho tlače. Prof. M. M. 

Stolárik je špecialistom na dejiny imigrácie do Severnej 
Ameriky a jej etnické skupiny, s dôrazom na slovenskú 
skúsenosť.
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MOBILITY NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU

Zahraničné vzťahy KU v Ružomberku v roku 2007.
Extended Erasmus University Charter pre KU v Ru-

žomberku na obdobie rokov 2008 – 2013

Zahraničná spolupráca KU v Ružomberku 
v programe LLP Erasmus

Plán mobilít pre akademický rok 2008/2009

Program LLP Erasmus na KU v Ružomberku

Katolícka	univerzita	v	Ružomberku	ako	verejná	vysoká	škola	
konfesijného	charakteru	pokračovala	v	kalendárnom	roku	2007	
v	oblasti	zahraničných	vzťahov	v	spolupráci	so	zahraničnými	ve-
rejnými	a	súkromnými	univerzitami	a	vysokými	školami.	V	oblas-
ti	európskej	spolupráce,	transatlantickej	akademickej	spolupráce	
a	akademickej	spolupráce	s	krajinami	mimo	Európskej	únie	sa	
KU	v	Ružomberku	angažovala	v	štruktúre	Federácie	európskych	
katolíckych	 univerzít	 /FUCE/,	 v	 aktivitách	 spolupráce	 katolíc-
kych	 univerzít	 strednej	 a	 východnej	 Európy,	 ako	 aj	 programe	
mobilít	Európskej	únie	Socrates/Erasmus,	resp.	programe	LLP	
Erasmus,	ktoré	sú	koncepčným	cieľom	EÚ	a	Bolonského	proce-
su.	V		letnom	semestri	akademického	roka	2006/2007	a	v	zim-
nom	semestri	akademického	roka	2007/2008	KU	v	Ružomberku	
zorganizovala	informačné	semináre	SAIA,	ktoré	prispeli	k	pod-
pore	 progresívneho	 rozvoja	 participácie	 vedeckopedagogických	
pracovníkov	a	študentov	KU	v	Ružomberku	v	národných	a	nad-
národných	grantových	schémach	a	programoch	zahraničnej	spo-
lupráce.	Podobne	bola	zabezpečená	i	príprava	informačných	se-
minárov	v	letnom	semestri	akademického	roku	2007/2008.

Uzatváranie	nových	a	predlžovanie	už	uzatvorených	zmlúv	s	
partnerskými	 univerzitami	 alebo	 vysokoškolskými	 inštitúciami	
sa	uskutočňuje	na	KU	v	Ružomberku	na	úrovni	univerzity	/pod-
pisuje	 rektor	 alebo	 prorektor	 pre	 zahraničné	 vzťahy/.	 Z	 celko-
vého	počtu	stále	pribúdajúcich		bilaterálnych	zmlúv	a	priamych	
dohôd,	 ktorých	 je	 v	 súčasnosti	 60,	 sa	 realizuje	 väčšina.	Všetky	
informačné	 aktivity	 spojené	 s	 plnením	 partnerských	 zmlúv	 sú	
tradične	realizované	na	KU	v	Ružomberku	prostredníctvom	vý-
vesiek,	 internetu,	osobnej	komunikácie	na	jednotlivých	oddele-
niach	fakúlt,	priamej	elektronickej	mailovej	komunikácie	a	pros-
tredníctvom	článkov	v	univerzitných	časopisoch.

Tak	ako	v	každom	roku,	predkladala	KU	v	Ružomberku	za-
čiatkom	roka	2007	prihlášku	na	decentralizované	aktivity	v	no-
vom	 programe	 LLP/Erasmus	 pre	 obdobie	 akademického	 roka	
2007/2008.	 Národná	 kancelária	 programu	 Erasmus	 pridelila	
KU	 v	 Ružomberku	 v	 akademickom	 roku	 2007/2008	 finančné	
prostriedky	v	nasledujúcej	výške	
MŠ	–	mobilita	študentov	 30.450	EUR
MU	–	mobilita	vysokoškolských	učiteľov	 12.978	EUR
OM	–	organizácia	mobility	študentov	a	učiteľov	 5.070	EUR
MPŠ	–	mobilita	pracovníkov,	školenia	 4.578	EUR
Dodatočne	oddelenie	prorektora	pre	zahraničné	vzťahy	a	mo-

bility	zabezpečilo	7.650	EUR	pre	účel	predĺženia	pobytu	našich	
študentov	v	zahraničí.

V	akademickom	roku	2007/2008	sa	uchádzalo	o	mobilitu	50	
študentov,	z	ktorých	sa	zúčastnilo	alebo	stále	zúčastňuje	mobility	
31	študentov.	KU	v	Ružomberku	teda	pridelila	mobilitu	31	štu-
dentom,	 t.j.	o	6	študentov	viac	ako	v	uplynulom	akademickom	
roku.

Podporených	žiadateľov	o	grant	v	prípade	učiteľskej	mobility	
bolo	v	tomto	 	akademickom	roku	21.	Pre	mobilitu	pracovníkov	
vysokých	škôl	/školenia/je	po	prvý	raz	v	programe	Erasmus	prip-
ravených	sedem	pracovníkov	zahraničných	vzťahov	našej	univer-
zity,	t.j.	zo	všetkých	fakúlt	a	rektorátu	KU	v	Ružomberku.

V	 oblasti	 prichádzajúcich	 študentov	 a	 učiteľov	 sa	 v	 akade-
mickom	 roku	 2007/2008	 doposiaľ	 realizuje	 mobilita	 v	 počte	
21	učiteľov	a	12	študentov	z	akademického	prostredia	Poľska	a	

Českej	republiky.		V	prípade	učiteľov	dochádza	k	veľmi	úspešnej	
reciprocite	mobility,	 v	 prípade	 študentov	 je	 nutné	 pracovať	 na	
vytváraní	študijných	programov	realizovaných	v	anglickom	alebo	
inom	svetovom	jazyku,	čím	by	sa	vytvorilo	vhodné	prostredie	pre	
štúdium	zahraničných	študentov	aj	z	 iných	krajín	EU,	 teda	nie	
len	z	Poľska	alebo	Českej	republiky.

Katolícka	univerzita	v	Ružomberku	ako	verejná	vysoká	ško-
la	 konfesijného	 charakteru	 je	 pripravená	 v	 akademickom	 roku	
2008/2009	naďalej	pokračovať	v:
•	spolupráci	so	zahraničnými	verejnými	a	súkromnými	univer-
zitami	a	vysokými	školami	v	oblasti	európskej	a	transatlantic-
kej	akademickej	spolupráce,

•	aktivitách	spolupráce	katolíckych	univerzít	v	rámci	FUCE	a	
v	aktivitách	spolupráce	katolíckych	univerzít	strednej	a	vý-
chodnej	Európy,	ako	aj	programe	mobilít	Európskej	únie,	
programe	LLP	Erasmus,

•	organizovaní	a	podpore	progresívneho	rozvoja	participácie	
vedeckopedagogických	pracovníkov	pracovníkov	a	študentov	
KU	v	Ružomberku	v	národných	a	nadnárodných	grantových	
schémach	a	programoch	zahraničnej	spolupráce,

•	organizovaní	informačných	seminárov	programu	LLP	
Erasmus,	SAIA	a	pod.,

•	spracovávaní	legislatívy	a	agendy	zahraničných	študentov	
študujúcich	na	KU	v	Ružomberku	mimo	programu	LLP	
Erasmus.

Hlavnou	 stratégiou	medzinárodných	 vzťahov	KU	v	Ružom-
berku	v	akademickom	roku	2008/2009	v	programe	LLP	Erasmus	
by	mala	byť	ďalšia	podpora	kontinuálneho	rastu	mobility	študen-
tov	a	v	oblasti	mobility	učiteľov	udržanie	súčasného	kvantitatív-
neho	stavu	s	dôrazom	na	zlepšenie	kvality	tejto	mobility	v	rámci	
krajín	Európskej	únie.	

S	ohľadom	na	ďalšie	možnosti	programu,	oddelenie	pre	zah-
raničné	vzťahy	a	mobility	KU	v	Ružomberku	na	konci	roku	2007	
spracovalo	 a	 odoslalo	 do	Bruselu	 žiadosť	 o	Extended	Erasmus	
University	Charter	pre	obdobie	rokov	2008	–	2013.	Táto	listina	
po	už	oznámenom	úspešnom	schválení	umožňuje	KU	v	Ružom-
berku	rozšíriť	možnosti	mobility	i	pre	pracovníkov	zabezpečujú-
cich	prípravu	a	rozvoj	stáží	ako	aj	mobilitu	stáží	pre	študentov	
KU	v	Ružomberku.	V	tomto	kontexte	na	základe	výzvy	Národnej	
agentúry	LLP	sa	KU	v	Ružomberku	prihlásila	o	mobilitu	študen-
tov,	učiteľov	a	pracovníkov	vysokých	škôl	žiadosťou	pre	akade-
mický	rok	2008/2009	v	nasledujúcich	kategóriách:

Mobilita	študentov	na	obdobie	štúdia	 45/225	mesiacov
Výučba	učiteľa	na	vysokoškolskej	
inštitúcií	v	zahraničí	 25/350	dní
Školenie	pracovníkov	vysokoškolských	inštitúcií	
na	vysokoškolských	inštitúciách	v	zahraničí	 10/140dní
Praktické	stáže	študentov	
v	podnikoch	v	zahraničí	 40/160mesiacov
Školenia	pracovníkov	vysokoškolských	inštitúcií	
v	podnikoch	v	zahraničí	 7/98dní

Pre	 nastávajúci	 akademický	 rok	 2008/2009	 na	 KU	 v	 Ru-
žomberku	 je	 takto	 úspešne	 pripravených	 127	mobilít	 uvedené-
ho	typu	oproti	59	mobilitám	realizovaných	v	akademickom	roku	
2007/2008	s	očakávaným	2,5-násobne	vyšším	rozpočtom	oproti	
predchádzajúcemu	akademickému	roku.

PhDr. Dalibor Mikuláš
prorektor KU pre ZVaM
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Čas	plynie	neuveriteľne	rýchlo.	Zdá	sa	mi,	že	ubehlo	len	nie-
koľko	dní	od	vyslovenia	návrhu	na	moju	dlhodobú	mobilitu	na	
Univerzite	Notre	Dame	v	USA.	V	 skutočnosti	 je	 to	už	 viac	 ako	
pol	roka	a	moja	mobilita	je	úspešne	ukončená.	V	mojom	krátkom	
príspevku,	by	som	sa	chcel	podeliť	o	skúsenosti	a	náhľady	na	môj	
výskumný	pobyt	v	USA.	Viem,	že	nie	som	prvý	a	ani	posledný	z	
vyučujúcich,	ktorí	mali	a	majú	možnosť	zúčastniť	sa	na	podobnej	
mobilite	v	USA.	Ale	vzhľadom	na	 interdisciplinaritu	môjho	za-
merania	som	mal	možnosť	zúčastniť	sa	ojedinelých	akcií	zamera-
ných	tak	na	medicínsku	aplikovanú	etiku	ako	aj	bioetiku.

Predovšetkým	 chcem	 poďakovať	 Nanovic Institute for 
European Study	za	pozvanie	a	podporu	môjho	pobytu	na	univer-
zite	Notre	Dame.	Bez	ich	podpory	tak	finančnej	ako	aj	morálnej	
by	môj	pobyt	nebolo	možné	uskutočniť.	Menovite	chcem	poďa-
kovať:	profesorovi	 Jamesovi	McAdamsovi	–	 riaditeľovi	 inštitú-
tu,	Anthonymu	Montovi	–	zástupcovi	riaditeľa,	Sharon	Konopke	
–	 obchodnej	 koordinátorke,	Monike	Caro	–	 koordinátorke	 pre	
výskum,	 Anne	 Van	Overberghe	 –	 programovej	 	 koordinátorke	
a	 Jennifer	 Lechtanskej	 –	 zodpovednej	 za	 propagáciu	 a	 inzer-
ciu.	Vytvorili	 pre	mňa	počas	môjho	pobytu	príjemnú	a	 takmer	
rodinnú	atmosféru.	Vďaka	patrí	aj	pracovníkom	referátu	zahra-
ničných	 vzťahov	Katolíckej	 univerzity	 v	Ružomberku	 a	pracov-
níkom	Fakulty	 zdravotníctva,	 ktorí	ma	podporili	 a	 pomohli	mi	
realizovať	prípravy	na	 túto	cestu.	Zvlášť	chcem	spomenúť	pána	
prorektora	PhDr.	Dalibora	Mikuláša,	jeho	assistentku	Dominiku	
Surovú,	pána	dekana	Fakulty	zdravotníctva	doc.	MUDr.	Antona	
Lacku,	CSc,	m.	prof.	KU	a	pána	doc.	MUDr.	Josefa	Květenského,	
CSc,	m.prof.	KU.

Celá	 mobilita	 bola	 naplánovaná	 na	 dobu	 piatich	 mesiacov	
–	od	januára	do	konca	mája	2008.	Toto	obdobie	sa	v	ponímaní	
amerického	akademického	roka	kryje	s	jarným	semestrom.

Ciele	mobility	sa	dajú	zhrnúť	do	troch	základných	bodov:
-	práca	na	vytvorení	učebnice	pre	študentov,
-	práca	na	napísaní	niekoľkých	článkov,
-	práca	a	príprava	na	zahájenie	habilitačného	konania.

Všetky	tri	oblasti	boli	uspokojivo	splnené.	Učebnica	s	názvom	
Úvod do bioetiky a zdravotníckej etiky	je	rozpracovaná	na	80	%.	
Predpokladané	dokončenie	a	odovzdanie	do	tlače	je	v	marci	2009.	
Mala	by	predovšetkým	poslúžiť	pre	študentov	zdravotníckych	od-
borov.	V	 samotnej	učebnici	 sa	prelína	domáci	 	postoj	 s	globál-
nymi	problémami,	ktoré	v	bioetike	vo	svete	rezonujú.	Vzhľadom	
na	určité	oneskorenie	vo	vývoji	bioetiky	tak	na	Slovensku	ako	aj	

v	Európe	môj	pobyt	umožnil	poznávať	a	riešiť	bioetické	a	etické	
otázky,	ktoré	v	našom	zdravotníctve	budú	rezonovať	v	blízkej	bu-
dúcnosti.	Kniha	bude	zložená	s	dvoch	častí:	teoretickej	a	prektic-
kej	(riešenie	prípadových	štúdií).	Pre	študentov	kniha	môže	byť	
východiskovým	materiálom	na	pochopenie	riešení	v	USA,	Európe	
a	u	nás	doma.	Je	to	jedna	z	ciest	ako	ich	pripraviť	na	čoraz	silnej-
šiu	globalizáciu	vo	vede	a	výskume.	Články,	ktoré	som	napísal	sa	
dajú	rozdeliť	do	dvoch	skupín:
-	štúdie	dotýkajúce	sa	diel	sv.	Augustína,	ktoré	sú	zamerané	
na	virtuálnu	prítomnosť	filozofie	a	etiky	v	jeho	dielach,
-	štúdie	zaoberajúce	sa	eticko-medicínskymi	problémami	ako	
sú	dôstojnosť	pacienta,	informovaný	súhlas,	stigmatizácia	
a	podobne.	

Všetky	štúdie	boli	akceptované	na	publikovanie	v	rôznych	ve-
deckých	a	odborných	časopisoch.	Jednou	z	najdôležitejších	úloh	
bola	príprava	habilitačnej	práce.	Počas	prípravy	som	mal	mož-
nosť	konzultovať	s	prof.	Davidom	Solomonom,	prof.	Alasdairom	
McIntyre	a	inými	tak	z	univerzity	Notre	Dame	ako	aj	iných	univer-
zít.	V	súčasnosti	čakám	na	prijatie	práce	a	habilitačného	spisu.

Okrem	dohodnutých	aktivít	som	mal	v	dňoch	14.	až	16.	marca	
2008	možnosť	 aktívne	 sa	 zúčastniť	 „The 23rd Annual Medical 
Ethics Conference“	 za	 účasti	 popredných	 odborníkov	 na	 bio-
etiku	 a	medicínsku	 etiku	 v	USA.	Dňa	22.	 apríla	 2008	 som	bol	
požiadaný	 odprezentovať	 comparatívnu	 prednášku	 „Bioetika a 
medicínska etika na Slovensku, v Európe a v USA“	pre	fakulty	
a	 hosťujúcich	 profesorov.	 Po	 prednáške	 nasledovala	 zaujímavá	
diskusia	a	spoločný	obed.	Veľmi	ma	potešilo	milé	prijatie	od	pro-
fesora	McDonella	na	stretnutiach	Bioetickej	komisie	v	Memorial	
Hospital.

Všetky	akcie	na	ktorých	som	sa	zúčastnil	ma	len	utvrdili	v	ná-
zore	 o	 dôležitosti	medzinárodnej	 spolupráce	 v	 bioetike	 a	 čoraz	
väčšom	 globálnom	 tlaku	 na	 hodnotové	 systémy	 v	 jednotlivých	
spoločnostiach.	 Svoj	 pobyt	 v	 USA	 hodnotím	 ako	 mimoriadne	
pozitívny	 a	 konštruktívny.	 Nielen	 kvôli	 nadobudnutiu	 nových	
poznatkov,	ale	aj	kvôli	vzniku	nových	priateľstiev	a	vzájomných	
vzťahov.	 Odporúčam	 všetkým	 pedagógom	 a	 študentom	 využiť	
každú	možnosť,	ktorá	sa	im	cez	mobility	naskytne.

PhDr. Vladimír Littva, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU

BIOETIKA V GLOBÁLNOM KONTEXTE MOBILITY

prof. McIntyre (vľavo) s autorom príspevku

prof. Solomon s autorom príspevku
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Formačné stretnutie modlitbového spoločenstva 
Katolíckej univerzity

V	poradí	už	piaty	formačný	víkend	Modlitbového	spoločenstva	
akademickej	obce	Katolíckej	univerzity	(MsaoKu)	sa	uskutočnil	11.	
–	13.	apríla	2008	v	Spišskej	Belej.	Pozvanie	za	hlavného	prednáša-
júceho	aj	toho	roku	prijal	laický	katolícky	misionár	Jude	Antoine	z	
Malajzie.	Tohtoročné	víkendové	stretnutie	bolo	tematicky	zamera-
né	na	aktuálne	témy	potrebné	pre	duchovný	rast	mladých	ľudí.

Modlitbové	spoločenstvo	akademickej	obce	Katolíckej	univer-
zity	je	spoločenstvo	pedagógov,	študentov	a	absolventov	univerzity	
spoločne	sa	stretávajúcich	s	túžbou	prehlbovať	svoj	vzťah	s	Bohom	
a	s	odhodlaním	plniť	Jeho	vôľu.	Zároveň	je	jednou	zo	zložiek	pra-
cujúcich	 a	 podporujúcich	 evanjelizáciu	 a	 pastoračnú	 činnosť	 na	
Katolíckej	univerzite	na	území	mesta	Ružomberok	a	niektorých	jej	
filiálkach.	Jeho	pôsobiskom	sú	však	aj	farské	spoločenstvá	na	ce-
lom	Slovensku.	Svoju	činnosť	zameriava	na	službu	modlitby	chvál,	
osobné	svedectvá,	formačné	vyučovania	a	katechizáciu	animátorov.	
Spoločenstvo	sa	začalo	formovať	pred	ôsmimi	rokmi	stretávaním	sa	
niekoľkých	študentov,	ktorí	zakúsili	vo	svojom	živote	osobnú	skú-
senosť	s	Bohom.	Modlitbové	stretnutia	sa	postupom	času	presunuli	
z	izieb	internátov	do	Rybárpolského	kostola,	kde	sa	začali	organi-
zovať	vyučovania	na	rôzne	náboženské	témy	a	spoločné	otvorené	
modlitby	chvál.	Tieto	aktivity	pokračujú	aj	dnes	v	pravidelných	týž-
dňových	intervaloch.	Spoločenstvo	má	dnes	približne	150	členov.

Jude	 Antoine	 pochádza	 z	 Malajzie,	
z	hlavného	mesta	Kuala	Lumpur.	Svoju	
službu	 ako	 laický	 misionár	 poverený	
miestnym	biskupom	 začal	 v	 roku	 1994.	
Spolu	 s	 manželkou	 Veronikou	 a	 dvo-
ma	 dcérami,	 Liviniou	 a	 Aliciou	 cestujú	
do	viac	ako	24	rôznych	krajín	na	celom	
svete.	 Sú	 členmi	 organizácie	 Kerygma	
Ministry.	V	rokoch	1993	-	1998	bol	Jude	
Antoine	riaditeľom	Youth	Evangelisation	
School	(YES	-	Evanjelizačnej	školy	mla-
dých).	So	svojou	ženou	sú	členmi	PIM	–	
Partners	in	Mission	(Partneri	v	misiách	–	celosvetová	sieť	laických	
katolíckych	misionárov).	Od	roku	1996	Jude	taktiež	pracoval	v	spo-
lupráci	s	programom	„Evanjelizácia	2000	v	Ázii,	Oceánii	a	Európe“	
a	 s	 Asociáciou	 koordinátorov	 katolíckych	 škôl	 pre	 evanjelizáciu.	
Manželia	Antoinovci	ponúkajú	širokú	škálu	rôznych	prednášok	a	
seminárov	zameraných	na	duchovný	rast.	

1.	Katholische	Universitat	Eichstätt	–	Ingolstätt,	Eichstatt,	Nemecko
2.	Ernst-Moritz-Arndt-Universität	Greifswald,	Greifswald,	Nemecko
3.	Universität	Passau,	Passau,	Nemecko
4.	LUMSA	University	of	Rome,	Rím,	Taliansko
5.	INSTITUT	CATHOLIQUE	DE	PARIS,	Paríž,	Francúzsko
6.	Katholieke	Universiteit	Leuven,	Leuven,	Belgicko
7.	University	of	Notre	Dame,	South	Bend,	Ind.,	USA
8.	Winona	State	University,	Winona,	USA
9.	Florida	Gulf	Coast	University,	Fl,	USA
10.	Milltown	Institute,	Dublin,	Írsko
11.	Univerzita	San	Pablo	–	CEU,	Madrid,	Španielsko
12.	Universität	fur	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz,	Graz,	Rakúsko
13.	Kirchliche	Pädagogische	Hochschule	Graz,	Graz,	Rakúsko
14.	Univerzita	Karlova	v	Praze,	Praha,	Česká	republika
15.	Masarykova	univerzita	v	Brně,	Brno,	Česká	republika
16.	Univerzita	Palackého	v	Olomouci,	Olomouc,	Česká	republika
17.	Ostravská	univerzita	v	Ostravě,	Ostrava,	Česká	republika
18.	Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích,	České	Budějovice,	

Česká	republika
19.	Univerzita	Jana	Evangelisty	Purkyně	,	Ústí	nad	Labem,	Česká	

republika
20.	Univerzita	Hradec	Králové,	Hradec	Králové,	Česká	republika
21.	Západočeská	univerzita	v	Plzni,	Plzeň,	Česká	republika
22.	Vysoká	škola	evropských	a	regionálních	studií,	České	Budějovice,	

Česká	republika
23.	Technická	univerzita	v	Liberci,	Liberec,	Česká	republika
24.	Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
25.	EOTVOS	LORÁND	TUDOMÁNYEGYETEM,	Budapešť,	Maďarsko
26.	Pázmány	Péter	Catholic	University,	Budapešť,	Maďarsko
27.	University	of	Debrecen,	Debrecín,	Maďarsko
28.	Vysoká	škola	náboženských	vied	v	Ostrihome,	Ostrihom,	

Maďarsko
29.	Katolicki	Universytet	Lubelski	Jana	Pawla	II.,	Lublin,	Poľská	

republika
30.	Uniwersytet	Marii-Curie	Sklodowskiej,	Lublin,	Poľská	republika
31.	Jagiellonian	University,	Krakov,	Poľská	republika
32.	Uniwersytet	kardynala	Stefana	Wyszynskiego,	Varšava,	Poľská	

republika
33.	Uniwersytet	Slaski	w	Katowicach,	Katovice,	Poľská	republika
34.	Wyzsza	Szkola	Filozoficzno-Pedagogiczna	„Ignatianum“,	Krakov,	

Poľská	republika
35.	Akademia	im.	J.	Dlugosza	w	Czestochowie,	Čenstochová	,	Poľská	

republika
36.	Jan	Kochanowski	University	of	Humanities	and	Sciences	

in	Kielce,	Kielce,	Poľská	republika
37.	University	of	Podlasie,	Siedlce,	Poľská	republika
38.	Pedagogická	akadémia	Komisie	pre	národné	vzdelávanie,	Krakov,	

Poľská	republika
39.	Papieska	Akademia	Teologiczna	w	Krakowie,	Krakov,	Poľská	

republika
40.	Vysoká	škola	krakovská	Andrzeja	F.	Modrzewského,	Krakov,	

Poľská	republika
41.	Lublinská	vysoká	škola	kráľa	Vladislava	Jagiela,	Lublin,	Poľská	

republika
42.	Wyzsza	Szkola	Humanistyczno-Ekonomiczna	w	Lodzi,	Lodž,	

Poľská	republika
43.	The	State	School	of	Higher	Education	in	Chelm,	Poľská	republika
44.	Katolícka	univerzita	v	Ľvove,	Ukrajina
45.	University	of	Ljubljana,	Slovinsko

Zoznam zahraničných inštitucionálnych partnerov
Katolíckej univerzity v Ružomberku



INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU                 ROČNÍK VII.               ČÍSLO 2/2008

Kuriér Katolíckej univerzity

Súčasný svet žije v čase vedeckej revolúcie. Široko chá-
paná veda je dnes základom hospodárskych a kultúrnych 
premien. Vidíme totiž, že rovnako priemysel ako aj poľno-
hospodárstvo sa rozvíjajú čoraz intenzívnejšie opierajúc 
sa o vedecké výsledky nielen výnimočných jedincov, ale aj 
celého radu kolektívov a inštitúcií, ktoré realizujú odborné 
výskumy v oblasti fyziky, chémie, biológie ako aj mnohých 
interdisciplinárnych vied. Úlohu vedy v súčasnom živote 
zvýraznila informatizácia priemyslu, hospodárskeho sys-
tému a riadenia. Všeobecný trend spresňovania vedeckého 
jazyka odsúva jazyk kvality, pričom jeho miesto zaberá jazyk 
kvantity, ktorý je možné vyjadriť v podobe matematických 
funkcií. Umožňuje to zintenzívniť vedecké operácie a urých-
liť v doteraz neznámej miere rozvoj samotnej vedy. Veda sa 
dnes stáva nákladnou, rola vedcov v spoločnosti nesmierne 
rastie a hodnota vzdelaných ľudí je reálnym ekonomickým 
činiteľom. Krátko hovoriac, v súčasnosti sme svedkami bu-
dovania ekonomických a spoločenských štruktúr na základe 
vedy, ktorá formuje súčasnú civilizáciu.

Nezmerateľný nárast dôležitosti vedy v súčasnom živo-
te spôsobuje venovanie väčšej pozornosti strediskám vedy, 
akými sú okrem iného univerzity. Totiž práve od univerzít, 
od vedcov a ich práce vo veľkej miere závisí nielen ekono-
micko-spoločenský rozvoj jednotlivých národov, ale aj cha-
rakter ich kultúry. A ďalej, nie je ľahostajné, v akých kul-
túrnych a svetonázorových kruhoch pracujú univerzity a iné 
strediská vedeckého výskumu. Táto vec sa stáva mimoriadne 
významnou v krajinách, ktoré sa rozvíjajú. Sú totiž chudob-
nejšie od krajín vysoko rozvinutých a nemajú už veľa času 
na dobehnutie ekonomického, spoločenského a všeobecno-
civilizačného zaostávania. Práca univerzít a iných stredísk 
vedy v spoločenskom živote týchto krajín získava podobu 
hnacej sily, ktorá riadi civilizačné premeny. Chudobné spo-
ločenstvá si nemôžu dovoliť akýkoľvek rozvoj, ktorý spre-
vádza riziko chýb a strát. Preto do vedy investujú ohromné 
vlastné prostriedky ako aj pomoc z európskych programov a 
od vedy očakávajú trefné riešenia, ktoré vedú k skutočnému 
vývoju.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa Snímka: Martin Buzna

Katolícka univerzita v súčasnej kultúre
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Slávnostná bohoslužba v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku 
- Rybárpoli  spojená s inauguráciou nového rektora Katolíckej 
univerzity prof. Tadeusza Zasępu otvorila v utorok 16. sep-
tembra akademický rok 2008/2009 na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku (KU). „Na univerzite je hlava - je to, rektor. Vy 
všetci ste údy, tvoríte spoločenstvo a o to sa vážne aj usilujte,“ 
povedal v homílii hlavný celebrant bohoslužby, veľký kance-
lár KU a košický arcibiskup Mons. Alojz 
Tkáč. Všetkých zamestnancov, pracovní-
kov a študentov univerzity vyzval, aby tvo-
rili jednotné spoločenstvo. 

Inauguračnej slávnosti sa zúčastnili 
viacerí významní hostia – slovenskí bis-
kupi, zástupcovia samosprávy, akademickí 
funkcionári univerzít zo Slovenska i zahra-
ničia. Zhromaždeniu akademickej obce 
KU sa prihovoril aj minister školstva SR 
Ján Mikolaj, ktorý podotkol, že je dôleži-
té, aby vedecké rady slovenských vysokých 
škôl dôsledne posudzovali, či uchádzači o 
habilitačné a inauguračné konania spĺňajú 
všetky podmienky a aby neznižovali náro-
ky na tieto konania. „Aj z tohto dôvodu sa 
budem bližšie zaoberať každým návrhom 
na vymenovanie za profesora a docenta a 
budem motivovať vysoké školy, aby sprís-
nili kritéria.“ Uviedol, že v prípade KU sa 

neobáva, že by po komplexnej akreditácii nebola schopná 
udeľovať habilitácie a profesúry. 

„Budem sa usilovať podporovať takú vedeckú činnosť 
vysokoškolských učiteľov KU, ktorá je očakávaná a vysoko 
hodnotená agentúrou ARRA, pravidlami komplexnej akredi-
tácie a ktorá bola odporúčaná aj hodnotiteľmi v rámci zahra-
ničnej evalvácie,“ povedal nový rektor KU Tadeusz Zasępa. 

Veľký kancelár KU Mons. Alojz Tkáč a rektor KU prof. Tadeusz Zasępa počas zhromaž-
denia akademickej obce pri príležitosti otvorenia akademického roka 2008/2009.

Katolícka univerzita slávnostne otvorila akademický rok

Popri veľkom náraste roly vedy v súčasnej civilizácii, dru-
hým charakteristickým javom dnešnej doby je ohrozenie sa-
motného človeka. Hovorí sa o nevyhnutnosti humanistickej 
revolúcie, ktorá by zaistila uznanie náležitej hodnoty ľudskej 
osoby a jej primátu vo vzťahu k iným civilizačným hodnotám. 
Totiž ohrozenie človeka dnes nie je vôbec menšie od toho, 
ktoré existovalo v 19. stor. – v období vzniku veľkých koncep-
cií a teórií „znovuzískania“ človeka prostredníctvom vtedaj-
ších foriem civilizácie. Ako sa to všetko skončilo u nás, všetci 
dobre vieme.

Dnes je človek biologicky ohrozený najmä v dôsledku zni-
čenia životného prostredia – zeme, vody a vzduchu. Ďalší roz-
voj priemyslu podľa súčasného modelu môže v blízkej budúc-
nosti priviesť súčasnú civilizáciu do krachu. Taktiež možnosť 
zničenia ľudstva v atómovej vojne visí ako Damoklov meč nad 
zemeguľou. Rozvoj veľkých miest, zložité podmienky života, 
narastajúce spoločenské konflikty a iné, ešte nie celkom pre-
skúmané činitele súčasnej civilizácie, spôsobujú ohromný ná-
rast psychických a nervových chorôb. Tieto choroby sa v sú-
časnosti stávajú vážnym spoločenským problémom. Aj spolo-
čenské systémy, ktoré sú založené na doktrinálnych teóriách a 
realizujú utopistické ciele s pohŕdaním ľudskou prirodzenos-
ťou, sú príčinou hrozieb pre ľudstvo, ktoré nie sú menšie, než 
tie, ktoré vznikli v dôsledku neprimeraných zmien životného 
prostredia.

Tu načrtnuté dva javy súčasného sveta: veľká rola vedy a 
ohrozenie človeka, ako charakteristické „znaky časov“ pou-
kazujú na potrebu organizovania katolíckych univerzít. Táto 
nutnosť je dnes naliehavá tým viac, že v celej Európe najroz-
ličnejšie spoločenské skupiny tvoria vysoké školy. Zakladajú 
ich, aby prepracovali a vyriešili na vedeckej úrovni – a teda 
organizovanom, metodickom a a overovateľnom – tie prob-

lémy, ktorými žije dané spoločenstvo. Ak si všímame v sú-
časnosti zintenzívnený rozvoj vysokých škôl, či vtedy celý rad 
životne dôležitých otázok súvisiacich s kresťanstvom nevyža-
duje existenciu usporiadaných vedeckých stredísk, ktoré by 
mohli na univerzitnej úrovni na tieto otázky odpovedať a danú 
problematiku ďalej rozvíjať? A ak vidíme, že dnes práve veda 
predstavuje základ a formu života civilizácie, či vtedy zriek-
nutie sa vedeckého kontaktu kresťanských ideí, zrieknutie sa 
katolíckych univerzít, nebolo by spreneverením sa spoločné-
mu dobru ľudstva a predovšetkým misijnému príkazu Krista: 
„Choďte teda, učte všetky národy [...]“ (Mt 28,19)? Cirkev, 
ktorá má byť uprostred tohto sveta a má slúžiť človeku pri 
poznávaní samého seba, pri sebapochopení (Ján Pavol II.), 
nemôže byť neprítomná vo vedeckom živote, nemôže nemať 
vlastné univerzity. Nakoniec, túto problematiku Cirkev vždy 
dobre chápala, a prvé európske univerzity boli vlastne kato-
líckymi univerzitami.

A akože sa teda môžeme netešiť, že Slovensko, hneď čo len 
začalo samostatne slobodne dýchať, začalo realizovať túžbu 
založenia prvej katolíckej univerzity, garantujúc jej prostred-
níctvom medzinárodnej zmluvy s Vatikánom existenciu a roz-
voj, aby tak v spolupráci so všetkými slovenskými univerzita-
mi riešila základný problém našej civilizácie, aby človek nežil 
v akomkoľvek ohrození a aby veda slúžila dobru človeka.

N a š a   u n i v e r z i t a   s a   n e d á v n o    t i e ž    s t a l a    č l e n o m 
Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, aby sa tak 
mohla zaoberať problematikou človeka vo svetovom meradle. 
Vďaka tomu Slovensko bude viditeľné aj vo veľkej akademic-
kej obci s medzinárodným charakterom.

(Príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof.  Tadeusza 
Zasępu pri jeho inaugurácii dňa 16. septembra 2008.)
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P r e z i d e n t    S R    
Ivan   Gašparovič   v 
pondelok  30.  júna 
vymenoval  do  fun-
kcie   nového  rekto-
ra Katolíckej  univ
erzity   v   Ružombe
rku    (KU)   prof .   T
adeusza   Zasępu  v 
Prezidentskom pa-
lác i    v   Brat is lave. 
Spolu s ním prevza-
li z rúk preziden-
ta SR menovacie 
dekréty ďalší dvaja 
rektori z Bratislavy 
a Dubnice nad 
Váhom. „Som rád, 
že patrím k pr-
vým   gratulantom. 
Viem, aká náročná 
úloha vás čaká a 
o to viac vám prajem veľa síl a úspechov v rektorskom 
úrade,“ poznamenal Ivan Gašparovič. Dodal, že funkciu 
rektora možno považovať za vrchol pedagogického, ale aj 
osobného úsilia. Pripomenul aj komplexnú akreditáciu 
vysokých škôl na Slovensku, pričom novým rektorom za-
želal, aby náročným kritériám univerzity vyhoveli. „Dnes 
sa veľa hovorí o tzv. úniku mozgov. Veľa ľudí, najmä mla-
dých, zo Slovenska odchádza, čo jasne hovorí o tom, že 
niečo nie je v poriadku,“ povedal Ivan Gašparovič. Podľa 

neho je úlohou slovenských vysokých škôl ponúkať kva-
litné vzdelanie, porovnateľné so štúdiom v cudzine, aby 
mladí mali adekvátne uplatnenie na trhu práce.

Po slávnosti prof. Zasępa uviedol, že bude kontinuál-
ne pokračovať v rozvoji univerzity. „Verím, že nám Boh 
pomôže, aby sa univerzita rozvíjala a slúžila cirkvi na 
Slovensku, ale aj celej krajine. Chceme hovoriť o kontinu-
ite a zlepšovaní kvality.“ Prioritou nového rektora je pod-
ľa jeho slov najmä zvýšenie kvality vedy a vzdelávania. 
Ako jednu zo základných úloh KU totiž vníma kvalitnú 
prípravu kňazov, pedagógov, pracovníkov v masmédiách 
a ďalších odborníkov. Najlepších vedeckých pracovníkov 
na univerzite chce preto každoročne odmeňovať. „Budem 
sa usilovať podporovať takú vedeckú činnosť vysokoškol-
ských učiteľov KU, ktorá je očakávaná a vysoko hodnote-
ná pravidlami komplexnej akreditácie a ktorá bola odpo-
rúčaná aj hodnotiteľmi v rámci zahraničnej evaluácie,“ 
povedal. V nasledujúcom štvorročnom funkčnom období 
vidí Tadeusz Zasępa priestor na nový prístup aj v komuni-
kácii medzi jednotlivými fakultami KU. „Problémy chcem 
riešiť v spolupráci so všetkými súčasťami univerzity – se-
nátom, fakultami, akademickou obcou.“

Prof. Zasepu si za rektora KU zvolil jej akademický se-
nát 23. apríla, neskôr voľbu senátu schválil aj veľký kan-
celár KU, košický arcibiskup Alojz Tkáč. 

Tadeusz Zasępa je celosvetovo uznávanou autoritou v 
oblasti masmediálnej komunikácie. Narodil sa 23. apríla 
1946 v Radziechowiciach v Poľskej republike. Vzdelanie 
nadobudol na Katolíckej univerzite v Lubline, absol-
voval aj viaceré študijné stáže v Ženeve, USA a Miláne. 

Nového rektora KU vymenoval do funkcie  
prezident SR Ivan Gašparovič

Najlepších učiteľov a vedeckých pracovní-
kov chce preto každý rok odmeňovať, prví 
si ocenenia prevezmú na stretnutí s peda-
gógmi a študentmi fakúlt KU v najbližších 
dňoch. Ako jednu z priorít univerzity vní-
ma rektor aj jej poslanie napomáhať čin-
nosti Katolíckej cirkvi na Slovensku v príp-
rave kňazov, učiteľov, pracovníkov médií a 
ďalších odborníkov. „Mojou snahou bude 
čo najlepšie spolupracovať s biskupmi, 
aby sa KU stala vo vedomí ľudí osožnou a 
kvalitnou inštitúciou Katolíckej cirkvi na 
Slovensku,“ uviedol rektor KU. Za dôle-
žité považuje vytvoriť študentom a učite-
ľom také podmienky, aby v Ružomberku 
nielen študovali či učili, ale aby sa stal aj 
ich domovom. V nasledujúcom štvorroč-
nom funkčnom období vidí prof. Tadeusz 
Zasępa priestor na nový prístup aj v komu-
nikácii medzi jednotlivými fakultami KU. 
„Problémy chcem riešiť v spolupráci so všetkými súčasťami 
univerzity – senátom, fakultami, akademickou obcou. Dekani 
fakúlt budú mojimi prioritnými partnermi a dvere k rektorovi 
budú mať vždy otvorené, pretože chcem počúvať názory na 
smerovanie univerzity najmä od ľudí, ktorí ju tvoria.“ 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) vznikla v roku 
2000, pri vzniku mala dve fakulty – pedagogickú a filozo-

fickú. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. 
Predchodcami KU boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. 
Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-
pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch 
fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte 
zdravotníctva KU vzdeláva 10 500 študentov, 6 000 v dennej 
a 4 500 v externej forme štúdia. V novom akademickom roku 
2008/2009 nastúpilo do prvých ročníkov 1 300 študentov.

Slávnostný inauguračný sľub nového rektora KU. Snímky: Anton Kulan (2)
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V roku 1995 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 
2001 riadnym profesorom. Pracoval ako zakladajúci ria-
diteľ týždenníka Nedeľa, Rádia Lublin, pôsobil aj ako no-
vinár. Neskôr založil Lubelsku Szkołu Biznesu – Szkołu 
Wyższu (neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla 
Władysława Jagiełły) v Lubline a viedol ju vo funkcii re-
ktora. Ako garant štúdia v odbore žurnalistika a pedagóg 
pracuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty KU 
v Ružomberku. Život a dielo prof. Zasępu ocenili viaceré 
domáce a svetové inštitúcie, napríklad Medzinárodne bio-
grafické centrum v Cambridge (Muž roka 1997), Americký 
bibliografický inštitút (Muž roka 2001). V roku 2001 ho 
The United Cultural Convention of the United States of 
America nominoval na Nobelovu cenu za mier. Tadeusz 
Zasępa hovorí 10 cudzími jazykmi, ovláda aj posunkovú 
reč. Má poľské a slovenské štátne občianstvo. (red)

Prezident SR Ivan Gašparovič blahoželá novému rektorovi KU 
k vymenovaniu. Foto: Peter Zimen/TKKBS (2)

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Ta-
deusz Zasępa menoval v stredu 2. júla do funkcií nových pro-
rektorov KU. Prorektorom pre vedu a rozvoj KU a prvým pro-
rektorom bude Peter Olekšák, prorektorom pre zahraničné 
vzťahy a mobility Stanislav Košč a prorektorkou pre vzdeláva-
nie a výchovu Jana Moricová. Súhlas s vymenovaním vyjadril 
aj veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč a 
Akademický senát KU na svojom zasadnutí v stredu 2. júla.

„Vážim si, že noví prorektori prijali ponuku so mnou spolu-
pracovať. Všetci z nich v oblastiach, ktorým sa venujú, dosiahli 
výnimočné úspechy a to nielen v akademickej oblasti, ale aj v 
manažovaní a riadení fakúlt. Verím, že spolu s tímom ľudí vô-
kol mňa budem môcť zodpovedne plniť úlohy, ktoré som pre-
zentoval v programe rektorského úradu,“ povedal rektor KU 
Tadeusz Zasępa.

Uvádzame krátke CV jednotlivých prorektorov KU:
Doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD., prorektor  pre  ve-

du a rozvoj, prvý prorektor. Po skončení Rímskokatolíckej 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, 
Spišskom Podhradí (1995) získal na Katolíckej univerzite v 
Lubline doktorát z teológie (2001, prof. Zasępa). Habilitoval 
sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2005). Základným 
záujmom autora sú teória masmediálnej komunikácie a vzťah 
Cirkvi a štátu. Je autorom monografií Vzťah Cirkvi a štátu na 
Slovensku v rokoch 1992-2000 ako ho prezentovali denní-
ky Sme a Slovenská republika (2000), Medzištátna zmluva 
medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v ohlasoch 
masmédií (2005), v spoluautorstve Internet a globalizácia 
(2006), vysokoškolských učebníc Cirkev a médiá (2008) a v 
spoluautorstve Diplomacia pre žurnalistov (2008) a Mediálna 
výchova (2008). Ako docent pôsobí na Katedre žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor 
pre zahraničné vzťahy a mobility. Vzdelanie nadobudol 
na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte ekonomiky a riade-
nia výrobných odvetví, odbor ekonomika priemyslu (1983-
1985), v rokoch 1986-1988 pokračoval na Studio Paolino 
Internazionale della Comunicazione sociale (Medzinárodný 
Paulinsky inštitút spoločenskej komunikácie) v Ríme. 
Základné filozoficko-teologické štúdium absolvoval na 
Pápežskej Lateránskej univerzite vo Vatikáne (1988-1993). 
Licenciát z morálnej teológie nadobudol na Katolíckej uni-
verzite v Lubline v Poľskej republike (1998-1999), neskôr tam 
získal doktorát z morálnej teológie (2000-2005) a doktorát zo 
sociálnej práce získal v roku 2005 na Katolíckej univerzite v 

Ružomberku. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Trnavskej 
univerzite v Trnave (1995-2006), od roku 2005 pôsobí na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa v januári 2006 
stal prodekanom pre výchovu a vzdelávanie na Pedagogickej 
fakulte. Je autorom monografií a skrípt Stručné dejiny kato-
líckej spoločenskej náuky (2006), Spoločenské posolstvo en-
cyklík Jána Pavla II. (2006), Moralność polityczna - polityka 
moralna (2006), Katolícka sociálna náuka (2006), prekladá 
z talianskeho jazyka, tvorí aj gospelové piesne, vydal viacero 
albumov.

doc. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD., prorek-
torka pre vzdelávanie a výchovu. Vysokoškolské vzdela-
nie nadobudla na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (1987), absolvovala tam aj rigoróz-
ne konanie v odbore aplikovaná analýza (1987). Študovala 
katolícku teológiu na Katolíckej univerzite v Lubline (1999), 
kde získala licenciát z kánonického práva. Doktorát z dogma-
tickej teológie jej udelili na Katolíckej univerzite v Lubline v 
roku 1999. Habilitovala sa na Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (2005). Vedecky sa venuje mari-
ológii, pneumatológii, ekumenizmu, dejinám teológie v stre-
doeurópskom kontexte, teórii a metodológii religionistiky, 
náboženstvám staroveku a etnickým náboženstvám Ázie. Je 
autorkou monografií Matka Boża Siedmiobolesna-patronka 
Slowacji: Teológia i kult (2002), odborných a vedeckých štú-
dií, prekladá z poľského jazyka Piwowarski, W. a kol.: Slovník 
katolíckej sociálnej náuky (1996), Napiórkowski, S. C.: Úvod 
do teológie (2004).

Novou kvestorkou univerzity je Ing. Anna Jurčová. 
Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte podniko-
vého manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Predtým pracovala ako vedúca ekonomického oddelenia KU 
v Ružomberku. (zn)

Katolícka univerzita má nových prorektorov

Prezident Poľska zablahoželal  
prof. Tadeuszovi Zasępovi

K vymenovaniu za rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku a k udeleniu titulu doktor honoris causa 
Prešovskej univerzity v Prešove  zablahoželal  prof. Tadeuszo
vi  Zasępovi  prezident Poľskej republiky Lech Kaczynsky. 

„Dovoľte nám, aby sme zaželali Vašej Magnificencii sr-
dečné priania dobrých nápadov, zdravia a  popriali ďalšie 
hojné ovocie Vašej dušpastierskej, ako aj vedeckej činnosti 
pre dobro Cirkvi, pre dobro Slovenskej a Poľskej republiky,“ 
píše prezident Lech Kaczynsky v liste zo dňa 30. júla. (red)
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Rektor KU prof. Zasępa ďakuje 
bývalému vedeniu univerzity

Poďakovanie za osobnú angažovanosť, zásluhy a roz-
voj Katolíckej univerzity vyjadril v stredu 2. júla rektor 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz 
Zasępa bývalému vedeniu univerzity. 

Tadeusz Zasępa osobne i v mene KU poďakoval býva-
lému rektorovi KU prof. PhDr. Borisovi Banárymu, CSc., 
prorektorovi pre vedu a rozvoj - prvému prorektorovi 
prof. Ing. Jánovi Kuruczovi, PhD., prorektorovi pre vzde-
lávanie a výchovu prof. ThDr.Dr. Ľubomírovi Stančekovi, 
PhD., prorektorovi pre zahraničné vzťahy a mobility PhDr. 
Daliborovi Mikulášovi a bývalému kvestorovi KU Ing. 
Pavlovi Budajovi. 

Rektor KU vyjadril vďaku bývalému rektorovi prof. 
Banárymu za jeho angažovanosť, ktorú prejavil pri vzni-
ku univerzity. Zároveň ocenil jeho zásluhy pri budovaní 
pracoviska hudobnej vedy na Katecheticko-pedagogickej 
fakulte. „Za túto prácu by som sa Vám chcel ako nový re-
ktor poďakovať a a vysloviť prianie, aby ste si uchovali v 
srdci hlboký vzťah k našej Alma Mater a aby ste vždy rád 
a s láskou prichádzali na jej podujatia,“ píše rektor Zasępa 
v liste. 

Celé bývalé vedenie KU pozval prof. Zasępa na sláv-
nostné otvorenie nového akademického roku 2008/2009 
spojené s inauguráciou nového rektora univerzity, ktoré sa 
uskutočnilo 16. septembra v Ružomberku. (zn)

Vedenie KU konkretizovalo 
program rektorského úradu 

Predstavenie priorít v jednotlivých oblastiach napĺňania 
volebného programu rektorského úradu Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU) a predstavenie jej orgánov a ich kompe-
tencií dominovalo prvému pravidelnému zasadnutiu vedenia 
KU v utorok 29. júla. 

Prorektor pre vedu a rozvoj - prvý prorektor KU doc. 
Peter Olekšák na úvod rokovania predstavil dokument, kto-
rý bližšie špecifikuje kompetencie jednotlivých orgánov KU 
– Akademického senátu, Vedeckej rady, Správnej rady, kom-
petencie rektora KU a harmonogram s dátumami pravidel-
ných zasadnutí uvedených orgánov. Podotkol, že materiál 
bude prístupný na oficiálnej internetovej stránke univerzity, 
kde sa s ním môžu zoznámiť členovia akademickej obce a ši-
roká verejnosť. 

Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie KU doc. Jana 
Moricová spresnila strategické priority univerzity v oblasti 
výchovy a vzdelávania, pričom upriamila pozornosť na pre-
hĺbenie kontaktu s absolventmi univerzity. 

V rovnakom duchu na ňu nadviazal prorektor pre zahra-
ničné vzťahy a mobility KU doc. Stanislav Košč, ktorý bližšie 
predstavil jednotlivé priority v oblasti spolupráce univerzity 
so zahraničím a rozvíjaním cudzokrajných vzťahov v oblasti 
vedy a vzdelávania. Povedal, že je potrebné rozšíriť doterajšiu 
spoluprácu s univerzitami v Poľskej republike, na Ukrajine a 
vo vzdelávaní krajanov v Maďarskej republike. Do budúcna 
uvažuje rozšíriť družby s anglofónnymi krajinami, napríklad 
v odboroch pedagogika, sociálna práca, zdravotníctvo, žurna-
listika a pod..

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa a vedenie zablahoželali 
Ing. Anne Jurčovej k výberu za kvestorku KU. Poďakovali sa 
jej za prácu, ktorú venovala v minulom období univerzite a 
popriali veľa energie a síl pri ďalších výzvach v jej profesi-
onálnom smerovaní. 

Na záver rokovania sa vedenie KU zaoberalo prípravou 
slávnosti otvorenia nového akademického roka na KU spoje-
ného s inauguráciou nového rektora, s odovzdaním čestného 
titulu doctor honoris causa, so zhromaždením akademickej 
obce a rokovaním Vedeckej rady KU. (zn)

Vedenie KU. Zľava prorektorka pre vzdelávanie a výchovu 
doc. Jana Moricová, prorektor pre vedu a rozvoj - prvý prorektor 
doc. Peter Olekšák, uprostred rektor KU prof. Tadeusz Zasepa 
a prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility doc. Stanislav Košč.  
 Snímky: Martin Buzna (2)

Univerzitná knižnica vlastní 
vzácnu knihu Modern Art 

Veľkoformátová kniha Modern Art   –   Revolution and 
Painting v hodnote vyše 200 000 korún je najvzácnejšou pub-
likáciou knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). 
Daroval jej ju počas inauguračnej slávnosti 16. septembra re-
ktor KU prof. Tadeusz Zasępa.      

Ručne vyrobenú knihu vydali v 170 kusovom náklade v 
talianskom vydavateľstve ARTmedia – Art Publishing v roku 
2001. KU vlastní prvý číslovaný výtlačok. Publikácia v prebale 
z ťavej kože, ktorá na 543 stranách mapuje 265 reprodukcií diel 
významných maliarov 19. a 20. storočia, má rozmery 70 x 50 
cm a váži vyše 40 kilogramov. V roku 2003 vytvorili jej dotlač, 
ktorú predávajú za takmer 100 000 Sk  

Knihu symbolicky odovzdal rektor KU spolu s obetnými 
darmi počas bohoslužby, ktorou sa v Ružomberku začal akade-
mický rok 2008/2009. K oltáru ju priniesli štyria zástupcovia 
štyroch fakúlt KU.

Rozvoj KU podľa prof. 
Zasępu znamená predovšetkým 
rozvoj jej fakúlt v okolí moder-
nej európskej univerzitnej kniž-
nice s najnovšími informačnými 
technológiami, ktorá je „srdcom“ 
univerzity. „Chceme ju vybudo-
vať práve v metropole dolného 
Liptova, v Ružomberku. Jej sú-
časťou by mal byť archív, múze-
um a galéria,“ spresnil. Dodal, že 
vzácna publikácia, ktorú knižnici 
daroval má byť akýmsi „základ-
ným kameňom“ novej akademic-
kej knižnice a jeho poďakovaním 
za službu univerzite. (vb)
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Novým členom Správnej rady KU  
je Mons. Ján Babjak

Novým  členom   Správnej  rady   Katolíckej   univerzity   v 
Ružomberku                  (KU) je prešovský arcibiskup a metropolita 
Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Ján Babjak SJ. Na šesťročné 
funkčné obdobie ho do funkcie vymenoval minister školstva 
SR Ján Mikolaj.

S biskupom Babjakom sa v nedeľu 24. augusta stretol 
rektor KU prof. Zasępa, v priateľskom rozhovore spoloč-
ne uvažovali nad ďalším rozvojom KU a jej fakúlt. Neskôr 
navštívili pútnické miesto na hore Zvir v Litmanovej v 
Staroľubovnianskom okrese. 

Ján Babjak sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad 
Cirochou. Vyštudoval Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu 
v Bratislave, za kňaza ho vysvätil biskup Joachim Segedi 11. 
júna 1978 v Prešove. Pôsobil ako kaplán v Prešove, spravo-
val farnosť v Ľubici, v roku 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej. Do roku 1990 bol prefektom kňazského seminá-
ra Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. O 
rok neskôr  správcom gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. 
Neskôr pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme, ktoré zavŕšil získaním licenciátu zo spi-
rituality. V rokoch 1993 – 1994 bol ministrom jezuitského 
exercičného domu v Prešove, neskôr pracoval v slovenskom 
vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. V roku 1996 dokončil teolo-
gické štúdiá a  obhájil doktorskú prácu na tému Michal Lacko, 
SJ - formátor a informátor gréckokatolíkov. V rokoch 1997 
– 2002 pôsobil ako riaditeľ Centra spirituality Východ-Západ 
Michala Lacka, SJ v Košiciach. V tom čase prednášal východ-
nú spiritualitu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a 
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej uni-
verzity v Prešove. Je autorom viacerých knižných publikácií 
literatúry faktu, najmä z obdobia násilnej likvidácie grécko-
katolíckej cirkvi. Významnou je jeho osemdielna publikácia 
Zostali verní. Za biskupa ho vysvätil pápež Ján Pavol II. 6. 
januára 2003 vo Vatikáne. V januári toho roku bol Mons. 
Babjak vymenovaný za prešovského arcibiskupa. (zn)

Správna rada KU bude  
novelizovať svoj štatút

V stredu 13. augusta sa na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku (KU) stretol pracovný tím pre prípravu novelizá-
cie Štatútu Správnej rady (SR) KU. Jeho úlohou bolo pripra-
viť podklady pre úpravu Štatútu SR KU tak, aby zodpovedal 
aktuálnej legislatíve, zmenám v nej a zefektívnil prácu SR KU.

Mons. Ján Babjak a rektor KU prof. Tadeusz Zasępa na hore Zvir.  
 Snímka: archív KUŠiršie vedenie univerzity  

aj o perspektívach ďalšej 
spolupráce s mestom 

Aktuálnymi problémami Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) sa zaoberalo širšie vedenie KU, ktoré sa 
zišlo v stredu 20 augusta na Rektoráte KU v Ružomberku. 
Pracovného stretnutia poradného orgánu rektora KU sa ok-
rem vedenia KU – rektora prof. Tadeusza Zasępu, prorekto-
rov doc. Petra Olekšáka, doc. Jany Moricovej, doc. Stanislava 
Košča zúčastnil aj predseda Akademického senátu KU MUDr.  
Jozef Domenik, kvestorka KU Ing. Anna Jurčová a dekani jed-
notlivých fakúlt KU - Dr. Dana Baláková, dekanka Filozofickej 
fakulta KU, prof. Amantius Akimiak, dekan Pedagogickej fa-
kulty KU, prof. Anton Konečný, dekan Teologickej fakulty KU 
v Košiciach a doc. Anton Lacko, dekan Fakulty zdravotníctva 
KU. 

Témami prvého rokovania širšieho vedenia KU boli kon-
trola Ministerstva školstva SR na KU, informácia o jednot-
livých orgánoch KU a termínoch ich rokovaní, informácia k 
návrhom na odmeny a osobné príplatky, informácia o pra-
covnom poriadku KU, správa o prijímacom konaní na jednot-
livých fakultách KU, septembrový svetový kongres Rodina a 
médiá a iné aktuálne témy. 

Neskôr predstaviteľov univerzity prijali na Mestskom úra-
de v Ružomberku primátor Ing. Michal Slašťan, jeho zástup-
covia Ing. Vladimír Lajčiak a Mgr. Jana Halušková a pred-
nosta MÚ Ing. Vladimír Trnovský. Rektor KU prof. Zasępa 
predstavil predstaviteľom mesta pracovný tím a oboznámil 
prítomných o predstavách ďalšieho rozvoja KU. Zástupcovia 
KU a mesta tiež diskutovali o možnostiach a formách ďalšej 
spolupráce.

Širšie vedenie KU je poradný orgán rektora KU. Stretáva 
sa pravidelne každé dva mesiace, vždy v nepárny týždeň v 
stredu o 10.00 h. Najbližšie zasadnutia sú v aktuálnom akade-
mickom roku naplánované na 3. december 2008, 11. február, 
1. apríl a 3. jún 2009. (zn)

Propagácia fakúlt  
ako dlhodobá stratégia

Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa 
na úvod rokovania dňa 12. augusta zoznámilo s výsledkami 
kontroly Ministerstva školstva SR a odporúčalo fakultám KU 
prijať opatrenia a nápravy. Prorektor pre zahraničné vzťahy 
a mobility KU doc. Stanislav Košč informoval o prípravách 
vydania propagačných materiálov o KU. 

Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie KU doc.  Jana 
Moricová spoločne s prodekanmi pre výchovu a vzdelávanie 
na jednotlivých fakultách pripravia stratégiu propagácie jed-
notlivých študijných odborov na KU a univerzity ako celku. 

Vedenie KU sa tiež zaoberalo ďalšími programovými zá-
mermi z programu rektorského úradu na roky 2008-2012, 
konkrétne úsilím vytvoriť Právnickú a Ekonomickú fakultu 
KU. V nasledujúcom období bude vedenie iniciovať stretnu-
tie pracovných skupín, ktoré univerzitu na proces vytvárania 
nových fakúlt pripravia. (vb)
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SR KU je orgán, ktorý podporuje posilňovanie väzby ve-
rejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje verejný záujem v 
činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s majetkom 
a štátnymi dotáciami. Má 14 členov, ktorých menuje minister 
školstva časť na návrh rektora (6), časť na návrh akademické-
ho senátu (2) a časť po vyjadrení sa rektora (6).

Členmi SR KU sú Mons. Tomáš Galis, predseda, JUDr. 
Juraj Čech, podpredseda, Mons. Ján Babjak, JUDr. Alojz 
Medár, Ing. Dana Prekopová, Ing. Andrej Sočuvka, Mons. 
Vladimír Tomko, Mons. Štefan Sečka, Ing. Igor Vida, MUDr. 
Jozef Domenik, Ing. Ľubomír Partika, Ing. Miloslav Čurilla, 
Ing. Michal Slašťan, Bc. Marek Gabaj. 

Najvýznamnejšie kompetencie SR KU: 
- SR dáva predchádzajúci písomný súhlas k nadobudnu-

tiu a odpredaju majetku za sumu 15 miliónov Sk a viac, môže 
zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku uni-
verzity, založiť právnickú osobu, uzavrieť zmluvu k črpaniu 
úveru (§ 41, ods. 1 Zákona o VŠ),

- vyjadruje sa k dlhodobému zámeru vysokej školy, k vý-
ročnej správe o činnosti (§ 41, ods. 2 Zákona o VŠ),

- členovia majú právo navrhnúť kandidátov na funkciu re-
ktora (§ 41, ods. 3 Zákona o VŠ),

- schvaľuje výročnú správu o hospodárení univerzity (§16, 
ods. 9 Zákona o VŠ),

- po schválení v akademickom senáte schvaľuje rozpočet 
univerzity (§ 41, ods. 4 Zákona o VŠ), 

- na návrh predsedu určuje plat rektora (§ 41, ods. 5 
Zákona o VŠ), 

- dáva podnety a stanoviská k činnosti vysokej školy, ktoré 
zverejňuje (§ 41, ods. 7 Zákona o VŠ),

- raz v roku zverejňuje správu o svojej činnosti (§ 41, ods. 
7 Zákona o VŠ). (vb)

Rektor KU ocenil 
najvýkonnejších vedcov

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. 
Tadeusz Zasępa udelil cenu najlepším vedcom univerzity 
spomedzi profesorov, docentov a odborných asistentov. 
Ocenenia udelil na návrh fakúlt KU a tento rok si odnáša-
jú cenu 12 vedecko-pedagogickí pracovníci univerzity. 

Z Filozofickej fakulty KU rektor ocenil doc. Dr. 
Phil. Fac. Teol. Petra Voleka, m. prof. KU, doc. ThDr. 
Petra Olekšáka, PhD. a Mgr. Jaroslava Nemeša, Phd. Z 
Pedagogickej fakulty KU boli za mimoriadne vedecké 
výsledky ocenení prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František 
Dlugoš, PhD., doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. a 
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. Z Teologickej fakulty 
cenu rektora KU obdržali prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef 
Jurko, PhD., doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. a Ing. ThDr. 
Vladimír Szaniszlav. Tri ceny putujú aj na Zdravotnícku 
fakultu KU do rúk doc. MUDr. Antona Lacka, m. prof. KU, 
doc. Ivana Soloviča, CSc. a PhDr. Helene Kadučákovej, 
PhD. 

Okrem uznania za vedeckú činnosť si najvýkonnejší 
vedci odniesli aj finančné ocenenie, najlepší profesori 25 
000 Sk, najlepší docenti po 20 000 Sk a najlepší odborní 
asistenti s PhD. 15 000 Sk. Rektor Tadeusz Zasępa ceny 
odovzdal pri stretnutí s pedagógmi a zamestnancami 
fakúlt. Podotkol, že jeho prioritnou úlohou bude najmä 
podpora rozvoja vedy a vzdelávania. „Je mi cťou, že mô-
žem oceniť najvýkonnejších vedcov v našej univerzite a 
zároveň motivovať ďalších,“ povedal rektor. Pripomenul, 
že odmeňovať najlepších vedcov KU bude i nasledujúce 
roky. (vb)

Kongres Rodina a médiá otvoril 
celospoločenskú diskusiu

O vzťahu médií a rodiny diskutovalo viac než 400 
účastníkov z celého sveta od 5. do 7. septembra na 
svetovom kongrese Rodina a médiá, ktorý zorgani-
zovala Katolícka univerzita v Ružomberku (KU). Išlo 
o 23. ročník svetových kongresov rodiny, ktorý sa 
na Slovensko presunul po prvýkrát z metropol ako 
Paríž, Madrid, či Brusel. Medzinárodné autority z 
mediálnej, sociálnej, cirkevnej i politickej oblasti 
hľadali riešenia, ako možno využiť médiá na posil-
nenie rodiny.

Ak Boh úplne absentuje v médiách, má to závažný dopad 
na degradáciu morálky spoločnosti, povedal na konferencii 
predseda Pápežskej rady pre rodinu Ennio Antonelli. Podľa 
Antonelliho sú médiá pre rodinu nebezpečné tým, že „môžu 
ukázať zvrátenú podobu života a morálnosti“. Ak však novi-
nár pozerá aj na recipienta, nielen na seba, môže byť podľa 
podpredsedu Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné 
prostriedky Giuseppe Scottiho jeho práca užitočná a potreb-
ná. „Každý novinár by mal mať na zreteli, ako by sa v danej 
situácii cítil on,“ povedal Scotti. Belgická kráľovná Fabiola v 
rámci zdravého vzťahu rodiny a médií dodala: „Prvou povin-
nosťou žurnalistu je rešpektovať pravdu a hodnotu ľudskej 
osoby.“

Na kongrese vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sve-
ta, okrem iných predseda medzinárodnej federácie žurnalis-

tov a vedec Harvardskej univerzity Bernard Margueritte či re-
ktor Sorbonskej univerzity Gérard-François Dumont. Záštitu 
nad kongresom prevzali predseda KBS František Tondra, 
prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a európsky komisár Ján 
Figeľ. Kongres bude mať podľa jeho generálneho sekretára a 
prvého prorektora KU Petra Olekšáka svoje pokračovanie. „Aj 
naďalej budeme aktualizovať našu internetovú stránku, ktorá 
môže byť pomocou v riešení zložitého vzťahu rodiny a médií. 
Nevylučujeme prípravu ďalších aktivít a stretnutí, pretože je 
dôležité, aby téma neumrela a čo najviac zarezonovala v spo-
ločnosti,“ zdôraznil Olekšák. Kongres priniesol nové pohľady 
na vzájomnú spätosť budúcnosti rodiny a mediálneho pôso-
benia a na Slovensku otvoril celospoločenskú diskusiu o prob-
léme. Na internetovej stránke kongresu www.rodinaamedia.
sk spúšťajú organizátori otvorenú petíciu za zdravé rodiny a 
pravdivé médiá a rovnako poskytujú priestor pre verejnú de-
batu o problematike. Zapojiť sa môže každý záujemca.

KU zorganizovala konferenciu na požiadanie World 
Organisation for the Family z Washingtonu a nadácie Familie 
de Demain so sídlom v Bruseli. Kongres rodiny sa organi-
zuje od roku 1981. Jeho prvé ročníky sa konali v Latinskej 
Amerike, prvý európsky kongres rodiny sa uskutočnil v 
roku 1986 v Paríži. Poslednými hostiteľskými mestami boli 
Moskva, Lublin a Kyjev. (lm)

Rozhovor s programovou koordinátorkou kongresu Teréziou 
Rončákovou prinášame na stranách 12 a 13.
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O spolupráci rokovali na Vyššej škole 
spoločenskej a mediálnej kultúry

Otázkam vzájomnej spolupráce vo výchove nových odborníkov v masmédiách 
a mobilitám pedagógov a poslucháčov sa venovali rektor Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasępa, prorektor pre vedu a rozvoj – prvý prorek-
tor KU doc. Peter Olekšák a rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
(WSKSiM) v Toruniu v Poľskej republike Dr. Krysztof Bieliński. 

Zástupcovia KU vyššiu školu navštívili 5. augusta. Zoznámili sa s tamojším sys-
témom vzdelávania a študijnými programami. Poľskí priatelia hosťom z KU pred-
stavili aj Televíziu Trwan a celoplošné kato-
lícke Rádio Maryja.

Misiou WSKSiM v Toruniu je služba člo-
veku. Svojim študentom ponúkajú celistvý 
osobnostný rozvoj. „Prostredníctvom viery a 
rozumu sa usilujeme nájsť a odkryť pravdu 
(Pravdu Absolútnu) a tiež dobro (Najvyššie 
Dobro),“ píše sa na stránke školy. Na Wyźszej 
Szkole Kultury Spolecznej i Medialnej v 
Toruniu poskytujú podiplomové štúdiá nap-
ríklad v žurnalistike, diplomacii, počítačovej 
grafike, komunikácii a rétorike. Okrem toho 
ponúkajú licenciátne štúdia v kulturológii, 
komunikácii, žurnalistike, informatike, po-
litológii, v magisterskom stupni vzdelávajú 
budúcich politológov. WSKSiM v Toruniu je 
neverejnou vzdelávacou inštitúciou. V roku 
2001 ju založil riaditeľ Rádia Maryja a za-
kladateľ Televízie Trwam Tadeusz Rydzyk. 
Vo svojich začiatkoch sa škola orientovala 
na špeciálne vzdelávanie vo verejnej správe 
a mediálnej kultúre. Neskôr vznikol odbor 
politológia, žurnalistika a komunikácia. V 
roku 2005 v Toruniu vybudovali komfortný 
Akademický hotel pre poslucháčov WSKSiM, 
o rok neskôr pribudla moderná knižnica. 
Viacej informácii získate na stránke http://
www.wsksim.edu.pl. (zn)

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. 
Tadeusz Zasępa navštívil vo štvrtok 21. augusta obec 
Zákamenné, aby si uctil pamiatku biskupa Mons. Jána 
Vojtaššáka pri jeho hrobe. V krátkej modlitbe sa rektor KU 
pomodlil za blahorečenie biskupa Jána a zveril dielo KU pod 
jeho ochranu.

Mons. Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v 
Zákamennom na Orave. V júni 1901 prijal kňazskú vysviacku 
v Spišskej Kapitule. Pôsobil na mnohých miestach ako kaplán, 
farár a správca farnosti až do roku 1919, kedy sa stal tajomní-
kom Biskupského úradu. V decembri 1920 bol menovaný za 
spišského diecézneho biskupa, vo februári 1921 bol vysvätený 
na biskupa. Neskôr bol mimo pastorácie. 

Biskup Vojtaššák bol nepohodlným pre štátnu moc. 
Prvýkrát zatknutý v máji 1945 a internovaný v biskupskom 
letnom sídle v Spišskom Štiavniku. Po vzniku Katolíckej akcie 
10. júna 1949 bol Ján Vojtaššák jedným z jej najaktívnejších 
odporcov z radov biskupov v Československu. V júni 1950 bol 
Ján Vojtaššák spolu s pomocným biskupom Štefanom Barn
ášom   a   archivárom Biskupského úradu Jozefom Vrbovským 
opäť internovaný, tentoraz v biskupskej rezidencii pod dozo-
rom dosadeného vrátnika a príslušníkov Štátnej bezpečnosti. 
Bol však zatknutý a odvlečený do vyšetrovacej väzby v Ruzyni 
v Prahe.  

Proces „Vojtaššák a spol.” sa konal od 10. do 13. januára 
1951. Štátnym súdom v Bratislave bol biskup Vojtaššák spolu 
s biskupmi Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom uznaný 

vinným zo zločinu úkladov proti republike, zo zločinu vo-
jenskej zrady, zločinu velezrady a zo zločinu vyzvedačstva. 
Odsúdili ho na trest odňatia slobody na 24 rokov nepodmie-
nečne, peňažný trest vo výške 50 0000 Kčs, konfiškáciu celé-
ho majetku a stratu čestných občianskych práv. Niekoľkokrát 
ho premiestnili do rôznych väzení a nápravných zariadení na 
Slovensku a v Českej republike.

Dňa 5. októbra 1963 bol konečne po 14 rokoch rozhodnu-
tím prezidenta republiky o amnestii prepustený na slobodu s 
podmienkou na sedem rokov. Túžil zvyšok svojho života strá-
viť doma na Slovensku pri synovcovi v Oravskej Lesnej. Už po 
troch týždňoch mu však Povereníctvo školstva nariadilo trva-
lý pobyt v Domove 
dôchodcov pre kňa-
zov v Senohraboch 
p r i   P r a h e .    T a m 
sa venoval pasto-
rácii a duchovnej 
p o d p ore    kňazov 
i veriacich doma, 
n a    S l o v e n s k u . 
Ján  Vojtaššák zo-
m r e l   4 .   a u g u s t a 
1965 v Říčanoch, 
p o c h o v a l i   h o   v 
Z á k a m e n n o m . 
(red)

Uctili si pamiatku 
Andreja Hlinku 

Život a dielo slovenského kňaza a politika 
Andreja Hlinku pri príležitosti 70. výročia jeho 
úmrtia si v nedeľu 17. augusta počas pietnej 
spomienky v Ružomberku pripomenul aj re-
ktor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
prof. Tadeusz Zasępa. Podujatia sa zúčastnil 
spolu so spišským diecéznym biskupom a 
predsedom Konferencie biskupov Slovenska 
Mons. Františkom Tondrom, sprevádzal ich aj 
riaditeľ Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa 
pri FF KU a bývalý dekan Filozofickej fakulty 
KU doc. Imrich Vaško.  

Spoločne sa zúčastnili bohoslužby v Kostole 
sv. Ondreja v Ružomberku a navštívili mauzó-
leum A. Hlinku.     

Katolícky kňaz Andrej Hlinka bol slovenský 
národovedec, politik, publicista a prekladateľ. 
Narodil sa 27. septembra 1864 v Černovej a 
zomrel 16. augusta v roku 1938 v budove teraj-
šieho Mestského úradu  v Ružomberku. (vb)

Rektor KU spomínal na biskupa Jána Vojtaššáka

Rektor Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej v Toruniu  
Dr. Krysztof Bieliński,  
rektor KU Tadeusz Zasępa  
a prorektor pre vedu a rozvoj – prvý 
prorektor KU doc. Peter Olekšák.

Snímky: archív KU (3)
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Nádej, že dobré kontakty medzi Slovenskom a našimi 
susedmi sa budú aj naďalej rozvíjať vyjadril v stredu 22. ok-
tóbra pri stretnutí s členmi medzivládnej komisie pre zahra-
ničnú spoluprácu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) prof. Tadeusz Zasępa. „Vyjadrujem svoju nádej a radosť 
zo stretnutia s Vami. Vždy mi záležalo na tom, aby v popredí 
môjho snaženia a práce bol vždy človek, jeho dobro. Teší ma, 
že v nadväzovaní zahraničných kontaktov sme predovšetkým 
ľudia, nie úradníci,“ povedal hosťom prof. Zasępa. Ako dodal, 
vzájomné živé kontakty sú osožné najmä pre ďalší rozvoj škôl, 
pedagógov a predovšetkým študentov. Zástupcovia minister-
stva školstva Poľskej republiky tlmočili rektorovi univerzity 
pozdrav od ministerky školstva v Poľsku a vyjadrenie vďa-
ky za doterajšiu spoluprácu. Nedávno medializované otázky 
ohľadom habilitácii poľských vysokoškolských učiteľov na 
Slovensku, aj na KU, nie sú pre poľské ministerstvo školstva 
problémom, naopak, spolupráca je vítaná. 

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre zahraničnú 
spoluprácu sa v dňoch 21. až 23. októbra stretla v Bešeňovej 
pri Ružomberku a venovala sa najmä doterajším bilaterál-
nym vzťahom v oblasti vzdelávania a výmeny mládeže me-
dzi Slovenskou republikou a Poľskom. Organizátorom stret-
nutia boli Ministerstvo školstva SR, Katolícka univerzita a 
mesto Ružomberok. Informoval o tom člen komisie, dekan 
Pedagogickej fakulty KU prof. Amantius Akimjak. 

Zasadnutia slovensko-poľského tímu sa zúčastnilo približ-
ne 40 zástupcov slovenských ministerstiev školstva a vnútra, 
poľských ministerstiev národného vzdelávania, vied a vyš-
ších škôl, zástupcovia slovenských vysokých škôl a univerzít. 
Trojdňovému rokovaniu dominovali témy uznávania vzdelá-
vania a diplomov medzi Slovenskom a Poľskou republikou, 

ale aj zahraničné mobility pedagógov a študentov. „Zaoberali 
sme sa návrhom zmluvy medzi SR a PR o uznávaní vzdelávania 
na základných a stredných školách. Bude to ďalšia možnosť, 
ako rozšíriť vzájomnú spoluprácu. V budúcnosti sa zameriame 
najmä na podporu rozšírenia spolupráce aj o ostatné krajiny 
V4,“ podotkol prof. Akimjak. Ako dodal, napríklad v Čadci na 
Slovensku už funguje gymnázium V4, kde sa vzdelávajú študen-
ti zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. „Mohlo 
by byť dobrým príkladom aj pre ostatné školy, ako nasmerovať 
a rozvíjať zahraničnú spoluprácu v spoločnej Európskej únii,“ 
uviedol prof. Akimjak. Zástupcovia vysokých škôl sa tiež s 
účastníkmi stretnutia podelili o dobré skúsenosti zo spoluprá-
ce partnerských škôl. 

Počas ostatného stretnutia členovia komisie navštívili aj 
primátora Ružomberka Ing. Michala Slašťana, obdivovali krá-
sy dedinky Vlkolínec zapísanej do Zoznamu svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO a relaxovali v termálnych prameňoch 
akvaparku v Bešeňovej. (zn)

S cieľom bližšie sa zoznámiť s pedagógmi a zamestnancami 
jednotlivých fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
navštívil vo štvrtok 18. septembra jej rektor prof. Tadeusz 
Zasępa Pedagogickú fakultu KU, Filozofickú fakultu KU a 
Fakultu zdravotníctva KU v Ružomberku. 

Na stretnutí rektor predstavil vedenie KU – prorekto-
rov doc. Petra Olekšáka, doc. Stanislava Košča, doc. Janu 
Moricovú a kvestorku Ing. Annu Jurčovú. Prezentoval aj svoje 
zámery byť napomocný fakultám v riešení problémov. „Sme 
tu pre vás, dvere rektorátu sú vždy otvorené a nikdy to nebude 
inak,“ podotkol Tadeusz Zasępa. Dodal, že jeho spojencami 
budú predovšetkým dekani fakúlt, s ktorými chce vo vzájom-
nom dialógu a spolupráci napĺňať, čo si predsavzal vo svojom 
funkčnom období.

Rektor zároveň udelil cenu najlepším vedcom univerzi-
ty spomedzi profesorov, docentov a odborných asistentov. 
Ocenenia odovzdal na návrh fakúlt KU a tento rok si odnášajú 
cenu 12 vedecko-pedagogickí pracovníci univerzity.

Ve d e n i e  u n i ve r z i t y  s a  s t r e t l o  s  p e d a g ó g m i  
a  z a m e s t n a n c a m i  f a k ú l t

Pedagógovia a zamestnanci z Pedagogickej fakulty KU na stretnutí 
s vedením univerzity. Snímka: Anton Kulan

Rektor KU prijal  medzivládnu komisiu

Zástupcovia ministerstva školstva Poľskej republiky 
tlmočili rektorovi univerzity pozdrav od ministerky 
školstva Poľskej republiky a vyjadrenie vďaky za 
doterajšiu spoluprácu.

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre 
zahraničnú spoluprácu sa v dňoch 21. až 23. októbra 
stretla v Bešeňovej pri Ružomberku. Mezinárodný 
tím prijal aj rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.
 Snímky: archív KU (2)
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V dňoch 16.-18. októbra 2008 sa uskutočnila na pôde 
Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme medzinárodná 
Dôvera v rozum pri príležitosti 10. výročia encykliky pá-
peža Jána Pavla II. Fides et ratio (FR), na ktorej sa zú-
častnilo asi 120 účastníkov z celého sveta. Konferenciu 
usporiadala Pápežská Lateránska univerzita (PUL) v spo-
lupráci s Pápežskou akadémiou vied a COMIUCAP-om 
(svetovým združením Katolíckych univerzít v oblasti filo-
zofie). Prvý deň po úvodných slovách kancelára Pápežskej 
akadémie vied (PAV) Mons. Marcela Sanchez Sorondu, 
doterajšieho prezidenta COMIUCAP-u profesora Doyena 
Phillippe Capellu a dekana Filozofickej fakulty Pápežskej 
Lateránskej univerzity profesora Gianfranca Bastiho na-
sledovala audiencia vo Vatikáne v klementínskej sále, kde 
pápež Benedikt XVI. v slávnostnom príhovore podčiarkol 
význam rozumu v teológii, v dialógu so svetom a pri tvor-
be etických noriem, ktoré nedokáže vypracovať samotná 
empirická veda. Tento príhovor vyšiel o niekoľko hodín 
spolu s fotkou z audiencie aj tlačou v L´Osservatore ro-
mano. Analýza a vplyv encykliky FR bol predstavený v 
piatich sekciách: 1) historickej, 2) antropologickej a po-
litickej, 3) metafyzickej, 4) teologickej, 5) inštitucionál-
nej a pedagogickej. V popoludňajšom príhovore kardinál 
Tarcisio Bertone v prvej sekcii priblížil historický kontext 
vzniku encykliky FR. Už v roku 1996 sa pápež Ján Pavol 
II. stretol na dovolenke v Aoste s priateľmi z Lublina, pro-
fesorom Tadeuszom Styczeńom a arcibiskupom Józefom 
Życińskim. Možnosť spomienky východných mysliteľov 
pápež Ján Pavol II. konzultoval s kardinálom Špidlíkom. 
V ďalšej prednáške profesor Vittorio Possenti z Benátok 
priblížil vplyv encykliky FR v Cirkvi a v kultúre. Pritom 
si všimol, že pápež Ján Pavol II. v nej prvý krát kritizoval 
nihlizmus v pápežských dokumentoch. 

Z ďalších prednášok spomeniem tie najzaujímavejšie. 
V ich obsahu sa prejavoval takmer výlučne vplyv konti-
nentálnej filozofie. V prvej sekcii profesor Lluis Clavell 
z Pápežskej univerzity Sv. Kríža spomenul, že pre roz-
voj vied je potrebná špecializácia, ale nie fragmentácia. 
Na vypracovanie profesijných etík je potrebné najprv vy-
tvoriť filozofiu týchto odborov. Profesor Norbert Fischer 
z Katolíckej univerzity v Eichstätte si všímal autonómiu 
a transcendenciu v náuke Augustína, Kanta a FR. Podľa 
Kanta svätosť vôle má len Boh, my sa máme k nemu blížiť 
skrze milosť. Usiloval sa nájsť u Kanta aj také myšlien-
ky, ktoré sa dajú prevziať do kresťanskej filozofie. 17. ok-
tóbra v druhej sekcii sa prihovoril fyzik profesor Antonio 
Zichichi, prezident Nadácie Ettore Majorana a Centra ve-
deckej kultúry. Veľmi jasne približoval základy modernej 
fyziky. Veda vznikla s Galileom, pričom sa objavili: 1) ko-
lektívna pamäť – jazyk, 2) logické formy, 3) použitie jed-
nej logiky z mnohých vo vede. Galileo za jazyk prírody po-
važoval matematiku. Veda nemôže dokázať neexistenciu 
Boha, objavy vedy sú nepredvídateľné. Veda podľa pápeža 
Benedikta XVI. sa rodí v imanencii, človek cez ňu prechá-
dza k transcendencii. Profesor Pierre Manent z Paríža si 
všímal vzťah FR a otázky politiky. V 16.-17. storočí nastala 
zmena definície človeka, následkom čoho filozofia Locka 
presiahla vplyv Aristotela na Západe. Profesor Manfred 
Konrád z PUL si všímal vplyv FR na súčasnú etiku. Aj keď 

FR má málo výslovných pasáží o etike, aj tie sú vplyvné. 
Na identitu osoby si treba všímať 3 roviny: 1) Identitu so 
sebou samým. 2) Odlišnosť od iných. 3) Vzťah k druhým. 
V tretej sekcii profesor Karol Tarnowski z PAT v Krakove 
analyzoval fenomén a základ a prechod k metafyzike z 
fenoménu. Profesor Jean Greisch z Katolíckeho inšitútu 
v Paríži si všímal náuku kontinentálnych filozofov a dô-
ležitosť otázok „Kto som?“, „Odkiaľ prichádzam?“, „Kam 
idem?“. U Ricoeura vyzdvihol tvrdenie o človekovi ako 
schopnom spoznať Boha. Kardinál Kasper v sobotu 18. 
októbra vo štvrtej sekcii vyzdvihol, že viera v náuke pá-
peža Benedikta XVI. obhajuje rozum, a veda a viera sú 
dve krídla na ceste k pravde. Profesor Ricardo Ferrara 
z Pápežskej argentínskej katolíckej univerzity v Buenos 
Aires vo štvrtej sekcii si všímal vzťah Božieho zjavenia a 
jeho kredibility a to v dvoch rovinách: 1) Zjaviteľnosť roz-
umu, čo je základom kresťanskej filozofie (FR 49), a 2) 
kredibilná rozumnosť kresťanského zjavenia (teologická 
kredibilita - FR 13, prirodzené poznanie Boha - FR 76). 
Kristológiu rozlišoval ako filozofickú, ktorá hľadá zmysel, 
teologickú, ktorá hľadá fakt, a dogmatickú, ktorá hľadá 
tajomsto. Človek hľadá pravdu (FR 30), má túžbu po vie-
re (FR 31-33). Rozum a viera nie sú dve paralely, ale sa 
stretávajú v tajomstve. Ježiš na kríži (FR 23) zjednocuje 
filozofiu a teológiu. Profesor Doyen Phillippe Capelle z 
Paríža (doterajší predseda COMIUCAP-u) v piatej sekcii si 
všímal úlohu filozofie a teológie v akademickej formácii. 
Poukázal na nebezpečenstvo technologickej inštrumen-
talizácie univerzity. Dialóg má viesť kresťanská filozofia 
s fenomenológiou a filozofiou jazyka. Vyzdvihol potrebu 
pluralitu filozofických kresťanských systémov, ale nie re-
lativizmu. Rektor Pápežskej Lateránskej univerzity Rino 
Fisichella si všímal smerovanie k jednote poznania. Po 
syntéze v stredoveku nastáva stále väčšia separácia vied. 
Špecializácia je potrebná na pokrok vied, ale často chýba 
globálny pohľad, čo vedie k fragmentácii, čo je následkom 
súčasnej kultúry. Potrebu jednotného poznania vyzdvihu-
je VII. kapitola FR, najmä č. 80. Biskup Marcelo Sanchez 
Sorondo na záver vyzdvihol, že FR povzbudzuje k novej 
syntéze. Na konferencii sa prihovoril aj nový prezident 
COMIUCAP-u, profesor Leovina Ma. García z Ateneo de 
Manila univerzity z Filipín vedenej jezuitmi, ktorá slávi 
150 rokov vzniku a v roku 2008 sa umiestnila na 254. mies-
te na svete v rankingu The Times Higher Education - QS. 
Na katedre filozofie tam pôsobí 49 vyučujúcich. Dekan FF 
PUL Gianfranco Basti je aj vedeckým riaditeľom projektu 
STOQ II (Science, Theology and the Ontological Quest II) 
týkajúceho sa dialógu filozofie, teológie a náboženstva na 
pápežských univerzitách pod vedením prezidenta kardi-
nála Paula Pouparda, prezidenta Pápežskej rady pre kul-
túru, financovaného z Nadácie Johna Templetona, ktorý 
je pokračovaním projektu STOQ I.

Na konferencii sa zo Slovenska a Čiech zúčastnil Peter 
Volek z FF KU v Ružomberku. Konferencia okrem predná-
šok umožnila aj diskusie ako aj vzácne kontakty s členmi 
filozofických fakúlt z celého sveta, najmä z Katolíckych 
univerzít. Výsledkom sú nové kontakty a možnosti 
spolupráce.

Peter Volek

Medzinárodná konferencia Dôvera v rozum
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Slávnostná promócia pr-
vých   absolventov   ukončila 
Detskú univerzitu (DU) Katolí
ckej   univerzity   v Ružomberku 
(KU),   ktorú usporiadala   Peda-
gogická   fakulta KU od 30. júna 
do 4. júla v Ružomberku. Zúčastnilo sa jej 54 mladých poslu-
cháčov vo veku od 8 do 14 rokov. „Deti mohli vďaka detskej 
univerzite prežiť skutočne univerzitnú atmosféru. Už pri zápi-
se si mali možnosť i povinnosť vybrať z jednotlivých ponúka-
ných aktivít a tak spoznať kreditný systém vysokoškolského 
štúdia,“ uviedol doc. Stanislav Košč koordinátor projektu a 
prorektor KU pre zahraničné vzťahy a mobility.

Detská univerzita začala imatrikuláciou, do indexov si 
neskôr deti zapísali svoje predmety a po každej absolvova-
nej aktivite do nich dostali podpisy od vyučujúcich. Spoznali 
spôsob vzdelávania na jednotlivých katedrách KU. Súčasťou 
DU boli výlet, svätá omša a v závere podujatia aj detská kon-
ferencia. Prácu v jednotlivých sekciách organizátori podľa 
slov Stanislava Košča zameriavali na poukázanie vzájomného 
prelínania jednotlivých foriem ľudského poznávania, potrebu 
všeobecného rozhľadu, od prírodných vied, cez humanitné, 
spoločenské vedy, výtvarné, hudobné umenie až po duchovné 
hodnoty, ktoré integrujú v sebe celé ľudské poznanie v pros-
pech človeka a solidárneho rozvoja spoločnosti.

„Vychádzali sme z presvedčenia, že už vo veku základnej 

školy sa formujú niektoré zásadné postoje, ktoré napomáha-
jú alebo, naopak, sťažujú neskoršiu voľbu strednej a vysokej 
školy, čo má za následok jednak zvýšený podiel nezamestna-
ných z radov absolventov škôl a jednak skutočnosť, že stále 
viac mladých ľudí sa profesionálne venuje niečomu celkom 
inému než vyštudovali,“ vysvetlil doc. Košč. Z tohto dôvodu 
malí vysokoškoláci vypĺňali na začiatku DU i pred jej ukonče-
ním krátky dotazník, zameraný na ich predstavy o svojom bu-
dúcom povolaní a o ich hodnotení tejto skúsenosti. „Dotazník 
odborne spracujeme a spolu s ostatnými skúsenosťami vyhod-
notíme a prediskutujeme na odbornom sympóziu, z ktorého 
by malo vzísť odporúčanie, či touto cestou pokračovať ďalej a 
ak áno, ako čo najúčinnejšie môže univerzita pomáhať deťom 
v ich životnej a profesionálnej orientácii,“ uviedol Stanislav 
Košč. 

D U    z o r g a n i z o
vala    Pedagogická 
fakulta KU ako sú-
časť    medzinárod-
n é h o    v e d e c k é -
ho   projektu, zame-
r a n é h o   n a   h ľ a d a -
nie   účinných nástro-
jov   pomoci na ceste 
voľby životného po-
vania. (sk)

Formovanie správania detí, učenie hodnotám spoločnosti 
a tvorivé aktivity boli hlavnými cieľmi dvojtýždňového tábora 
pre deti a mládež, ktorý zorganizovala Nadácia na podporu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v spolupráci s dob-
rovoľníkmi, informovala o tom manažérka nadácie Mária 
Glodžáková. Od 30. júna do 13. júla sa ho zúčastňovalo vyše 
40 detí od 4 do 18 rokov. Prázninový tábor sa orientoval na 
deti a mládež z Ružomberka, ktorých rodiny nemajú vyhrade-
ný priestor na trávenie voľného času, prípadne nemajú dosta-
tok finančných prostriedkov na zabezpečenie vlastných voľ-
nočasových  a športových aktivít.  

Malí táborníci podnikali rôzne 
výlety, napríklad na prírodné kú-
palisko do Kalamien, k lúčanským 
vodopádom, na Chopok s cieľom 
spoznať krajinu a prírodné krásy 
Slovenska. Okrem toho sa zabávali 
pri rôznych aktivitách či učili prak-
tické zručnosti, ako upiecť pizzu a 
ovocnú tortu. „Návšteva Aquaparku 
Tatralandia a westernového mes-
tečka  Šikulúv mlýn znamenala pre 
deti veľký zážitok. Zaujímavý prog-
ram dostali za odmenu, že sa počas 
tábora správali slušne a pracova-
li usilovne na aktivitách,“ dodala 
Mária Glodžáková.  

  
Projekt tábora pre deti a mládež 

v Ružomberku nadviazal na vlaňaj-
ší projekt Moji kamaráti, ktorý re-

alizovalo Materské centrum Vševedko v spolupráci s členmi 
Sociálnej komisie mesta Ružomberok a ďalšími dobrovoľník-
mi. Voľnočasové aktivity zabezpečovali tento rok pre mladých 
táborníkov koordinátori projektu Mgr. Mária Glodžáková 
z Nádácie na podporu KU, Marián Brtko z Mestskej polície 
v Ružomberku, MUDr. Janka Nosková, Jaroslav Rakučák 
z Palkovho centra z Liptovského Mikuláša a PhDr. Irena 
Kamanová z Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU. 
Na programe sa podieľali aj dobrovoľníci a študenti univerzi-
ty. (mg)

Detská univerzita má prvých absolventov

Zaujímavý program potešil mladých táborníkov

Snímka: archív KU

Snímka: archív KU



STRANA 12 ČÍSLO 2/2008Kuriér Katolíckej univerzity

Médiá môžu byť priateľmi zdravej  
a vnútorne pevnej rodiny
Dôsledkami vplyvu médií na rodinu a spôsobmi jej mediálnej prezentácie sa zaoberal celosvetový kon-
gres Rodina a médiá, ktorý sa konal v septembri v Ružomberku. Na Filozofickú fakultu Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku, kde sa kongres konal, zavítalo približne 500 účastníkov z Európy, USA i Austrálie. 
Približne 30 prednášajúcich zo 16 krajín zároveň ponúklo riešenia, ako využiť médiá na posilnenie rodi-
ny. O kongrese a jeho výzvach pre súčasnú rodinu a masmediálnych tvorcov, vydavateľov a médiá sme sa 
rozprávali s programovou koordinátorkou kongresu Teréziou Rončákovou.

Mgr. Terézia Rončáková, PhD., 
(nar. 1980 v Žiline) po skon-
čení štúdia žurnalistiky na FF 
UK v Bratislave (2002) pôso-
bila ako novinárka v tlačovej 
agentúre SITA, v Katolíckych 
novinách a vo Vatikánskom 
rozhlase   v   Ríme.   Súčasne 
obháji la  dizertačnú  prácu 
na  Katolíckej   univerzite   v 
Ružomberku (2006). Vedecký 
záujem sústredí na publicistic-
ký a náboženský štýl a na žur-
nalistickú žánrológiu. Pôsobí 
ako  odborná  asistentka  na 

Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Okrem toho sa angažuje vo Fóre pre verejné 
otázky, v združení mladých katolíckych novinárov Network 
Slovakia a v Spoločenstve Ladislava Hanusa.

V Ružomberku sa začiatkom septembra konal 
kongres Rodina a média. Prečo ste vybrali práve 
takúto tému?

Téma vznikla spojením tradičnej témy týchto Kongresov pre 
rodinu a zamerania Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorú na jar 2007 orga-
nizátori 23. ročníka kongresu oslovili. Každý vložil do spoloč-
ného diela svoje know-how v prospech vedeckého aj pastorač-
ného účinku podujatia.

Jedným z cieľov konferencie bolo nájsť odpoveď 
na otázku, či sú médiá ohrozením alebo prínosom 
pre rodinu. Ako by ste teda po vypočutí odborných 
príspevkov formulovali záver konferencie? 
Aká odpoveď z konferencie vyplynula?

Zhodli sme sa na tom, že médiá môžu byť prínosom pre rodi-
nu, ale to, či ním aj sú, závisí od mnohých faktorov. Na kon-
grese sa na odbornej úrovni rozoberali rôzne hrozby vyplýva-
júce z nezvládnutého používania médií, ale záver bol pozitív-
ny. Pozitívny je, napokon, aj základný postoj Katolíckej cirkvi 
k médiám, čo ešte málo rezonuje v povedomí ľudí. Cirkev vo 
svojich dokumentoch na tému médií neprestajne zdôrazňu-
je najmä aspekt spoločenstva – preto uprednostňuje aj výraz 
„spoločenské komunikačné prostriedky“ pred výrazom „mé-
diá“. Tvrdí, že tieto prostriedky sú zo svojej prirodzenosti 
zamerané na podporovanie medziľudských kontaktov a ná-
sledne na posilňovanie zmyslu pre vzájomné puto. Účastníci 
kongresu s určitým uspokojením konštatovali, že rodina je 
schopná zachovať si v súčasných podmienkach súdržnosť a 
kvalitné vnútorné prostredie na rozvíjanie osobností všetkých 
svojich členov. Médiá jej pritom ponúkajú mnohé dosiaľ sla-
bo objavené a využité možnosti. Myslím si, že dôležitým vý-
sledkom kongresu bolo povzbudenie sa vo vedomí, že ak sa 

stotožníme s prirodzeným cieľom ľudského bytia, ktorým je 
šťastie vrátane jeho nadprirodzeného rozmeru, médiá i ostat-
né súčasti postmodernej kultúry neprekážajú jeho dosahova-
niu, ale, naopak, môžu mu prospieť.

Okrem iného bolo zámerom podujatia vyvolať 
záujem hospodárskych a spoločenských miest 
o angažovanie sa za rodinu. Do akej miery sa to 
podarilo?

Podarilo sa nám na kongrese zaangažovať viacerých regionál-
nych aj celoštátnych politikov a veľmi intenzívna bola spolu-
práca s médiami všetkých úrovní vrátane najsledovanejších 
televízií, čo až presahovalo naše očakávania. Za všetky mo-
menty, ktoré boli pre nás povzbudením, spomeniem kontakt s 
pánom podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom. On patril 
medzi prvých pozvaných, vystúpil s otváracím príhovorom a 
od začiatku pristupoval ku kongresu veľmi ochotne a ústreto-
vo, dokonca si upravil pracovné plány, aby mohol prísť v deň 
otvorenia kongresu. Jeho meno v programe však mnohých 
iritovalo, o jeho účasti sa rozpútala pomerne živá diskusia, ba 
akási „kampaň“ za eliminovanie tohto „zástancu homosexu-
álnych zväzkov“ a iných presvedčení proti katolíckej morálke. 
My sme však trvali na tom, že práve podujatia tohto druhu 
majú slúžiť aj na otvorené prijímanie našich najvyšších činite-
ľov, ktorí sa tak môžu nadýchať „inej“ atmosféry, spoznať ná-
zory a hodnoty veľkej časti občanov a získať k nim sympatie. 
Tak sa vstupuje do dialógu.

Ako by ste vo všeobecnosti (vzhľadom na priebeh 
a výsledky konferencie) vlastne definovali mieru 
vplyvu médií na rodinu? Aké má tento „vzťah“ 
dôsledky v súčasnej slovenskej spoločnosti?

Médiá dnes tvoria neodmysliteľnú súčasť života, a teda aj ro-
dinného života. Každá doba má svoje životné podmienky a 

Medzinárodné autority z mediálnej, sociálnej, cirkevnej i politickej 
oblasti hľadali riešenia, ako možno využiť médiá na posilnenie 
rodiny.
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médiá sú jednoducho súčasťou životných podmienok našich 
čias. Každé životné podmienky ponúkajú ľuďom možnosť byť 
využité dobre – ale aj možnosť byť nezvládnuté. Myslím si, že 
(nielen) v slovenskej spoločnosti sme ešte stále nenašli modus 
vivendi s médiami: buď sa v rodinách voči nim negatívne vy-
medzujeme (štýlom „do štyroch rokov dieťaťa žiaden televízor 
a potom možno“), čo slabších jedincov raz niekde dobehne a 
prepadne zo zálohy, alebo sa im pasívne poddávame a rezig-
nujeme na to, že sme pánmi tvorstva vrátane ľudských výtvo-
rov (štýlom nonstop zapnutý televízor ako člen domácnosti, 
pri malých deťoch ako pestúnka). Strach ani rezignácia však z 
nás nerobia zrelých a vyrovnaných partnerov, a tak sme sved-
kami určitej nadvlády médií. Pápež Benedikt XVI. priniesol 
výstižný výraz „diktatúra relativizmu“, čo znamená spochyb-
ňovanie pravdy, dobra, krásy a napokon aj samotného Boha. 
Tento prístup je médiám do veľkej miery vlastný a my, me-
diálni konzumenti, si ho podvedome osvojujeme. Preto je po-
trebné stále zdôrazňovať zodpovednosť rodičov aj mediálnych 
pracovníkov a tvorcov za sprostredkúvané hodnoty, ich ohľad 
na dobro človeka.

Podarilo sa vám formulovať aj odpovede na otázku, 
ako využiť médiá na posilnenie rodiny?

Považovať médiá za priateľov, ktorí prichádzajú do zdravej a 
vnútorne pevnej rodiny. Tá je podmienkou. Tam potom médiá 
podporujú komunikáciu, pomáhajú ju rozvíjať – a nestávajú 
sa jej skazou. Komunikácia je podstatná a dnes vo vzťahoch 
veľmi chýba. Musíme ju vedome rozvíjať a dbať na to, aby 
aj médiá v našich rodinách k nej prispievali, a nie naopak. Z 
partnerského života dobre poznáme, že keď dvaja milujúci sa 
ľudia prestanú zdieľať svoje svety, vzťah stráca živiny, neras-
tie, chradne. Ak sú médiá – ako som povedala – súčasťou ži-
votného prostredia súčasnej doby, sú aj súčasťou humusu na 
rast vzťahov, možnosť ich využitia teda spočíva v schopnosti 
čerpať z nich práve v tejto oblasti – komunikácie a budovania 
vzťahov.

V čom môžu médiá rodinu ohroziť a ako ju môžu, 
naopak, podporovať?

Podporou sú v spomenutej komunikácii členov rodiny a v po-
silňovaní a rozvíjaní ich vzťahov. Hrozbou sú v spomenutej 
„diktatúre relativizmu“. Čo konkrétne znamená napr. zavá-
dzanie terminológie relativizujúcej rodinu (termíny ako tra-
dičná rodina, homosexuálne sobáše, umelé ukončenie teho-
tenstva), ktorá preniká aj do cirkevných médií a prispieva k 
predefinovávaniu ľudských práv. Nebezpečenstvom je aj ko-
merčné napĺňanie médií predovšetkým zábavou podriadenou 
zjednodušeným modelom vkusu, nerešpektovanie práva na 
súkromie a na tajomstvo, vytŕhanie informácií z kontextu, čo 
príjemcom bráni vytvárať si komplexný obraz a vlastný názor, 
ovplyvňovanie mladých divákov bez pevného hodnotového 
systému atď. To všetko zvnútra deštruuje jednotlivca, a teda 
aj spoločenstvo, v ktorom žije. 

Aký mediálny fenomén má podľa vás najväčší vplyv 
na rozhodovanie, ale aj bežný život rodiny či na 
tvorbu rodinných názorov k celospoločenským 
otázkam?

Diktatúra relativizmu. Žiaľ, z vedecky zatiaľ celkom nepome-
novaných príčin sú médiá naozaj naklonené spochybňovať 
absolútne pravdy – a to je pre človeka nebezpečné. Zabúda, 
že bol stvorený, aby spoznal Boha, miloval ho a slúžil mu; a 
že všetky veci boli stvorené na to, aby mu pomáhali dosiahnuť 
cieľ, pre ktorý bol stvorený.

(red)

Prednášajúci a účastníci kongresu sa venovali úlohe médií a 
rodine v niekoľkých odborných sekciách.

Snímky: Anton Kulan (5)

Svetový kongres navštívili viaceré významné osobnosti. Na snímke 
predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár pri 
svojom príhovore. Za stolom zľava predsedníčka organizačného 
výboru kongresu Elizabeth Drucka Lubecka de Sejournet, gene-
rálny sekretár kongresu doc. Peter Olekšák,  riaditeľ Vedeckého 
ústavu Ladislava Hanusa doc. Imrich Vaško, predseda Pápežskej 
rady pre rodinu J.E. kardinál Ennio Antonelli, košický eparcha, v 
Konferencii biskupov Slovenska zodpovedný za pastoráciu rodín 
J.E. Milan Chautur CSsR.

Kongres zviditeľnil mesto Ružomberok na Slovensku i vo svete. 
Na fotografii zľava predsedníčka organizačného výboru kongresu 
Elizabeth Drucka Lubecka de Sejournet, primátor Ružomberka 
Ing. Michal Slašťan a podpredsedníčka organizačného výboru 
kongresu Jolanta Bisping Mycielska.
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Univerzita tretieho 
veku slávnostne otvorila 
akademický rok

Slávnostným imatrikulačným sľu-
bom a prevzatím indexov sa v stredu 
24. septembra začal akademický rok 
2008/2009 aj pre desiatich posluchá-
čov prvého ročníka Univerzity tretie-
ho veku (UTV) Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU). Informovala o tom 
prorektorka pre výchovu a vzdelávanie 
KU doc. Jana Moricová. 

V príhovore študentom popriala, 
aby mali z účasti na prednáškach radosť 
a aby im nové poznatky prinášali oboha-
tenie a motivovali ich k aktívnejšiemu a 
hlbšiemu prežívaniu života.

„V kontexte súčasnej doby má veľ-
ký význam poukazovať na dôležitosť 
duchovných hodnôt, na vieru, nádej a 
lásku, na prvenstvo „byť“ pred „mať“. 
Katolícka univerzita v Ružomberku v 
úsilí prispieť k autentickému rozvoju 
ľudskej osoby realizuje Univerzitu tre-
tieho veku,“ podotkla prorektorka Jana 
Moricová. Poslucháčom všetkých roč-
níkov UTV po skončení akademickej 
slávnosti prednášal o sakrálnom umení 
dekan Pedagogickej fakulty KU prof. 
Amantius Akimjak. 

UTV je inštitúcia pre záujmové vzde-
lávanie starších ľudí, ktoré sa uskutoč-
ňuje v súlade s koncepciou celoživotné-
ho vzdelávania v Slovenskej republike v 
nadväznosti na gerontologický program 
UNESCO. „Jej poslaním je najmä pris-
pievať k zabezpečeniu práva starších 
ľudí na vzdelanie, sprístupniť vhodnou 
formou súčasné poznatky vo vybraných 
odboroch vedy a umenia, rozvíjať osobi-
tosti vzdelávania v kresťanskom duchu 
a prispievať k zvyšovaniu kvality života 
v spoločnosti založenej na vedomos-
tiach,“ uviedla doc. Jana Moricová. UTV 
KU ponúka vzdelávanie v teológii a v 

humanitných vedách. Tretí ročník nav-
števuje 20 študentov, v druhom študuje 
23 poslucháčov. (red)

Univerzita má odborovú 
organizáciu, prijíma 
členov

Rozvoj školstva v demokratickom 
spoločenskom systéme a obhajoba zá-
konných a stavovských práv zamestnan-
cov v školstve na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku (KU) sú hlavnými úlohami 
Základnej organizácie Odborového zvä-
zu (ZO OZ) KU, ktorá v minulých dňoch 
vznikla na ružomberskej KU. Povedal 
to jej predseda Radislav Kendera a do-
dal, že členom odborovej organizácie sa 
môžu stať pedagogickí i nepedagogickí 
zamestnanci univerzity. 

Predstavitelia odborov v súčasnosti 
s rektorom KU pripravujú podklady pre 
Kolektívnu zmluvu na rok 2009, v kto-
rej zástupcovia zamestnancov a zamest-
návateľ definujú svoje vzťahy a dohody, 
predovšetkým tvorbu a využitie sociál-
neho fondu, dĺžku dovolenky a pod. 

„Odborový orgán pri kolektívnom 
vyjednávaní zo zákona zastupuje záujmy 
všetkých zamestnancov bez ohľadu na 
ich členstvo v odboroch. V praxi to zna-
mená, že kolektívna zmluva sa vzťahuje 
na všetkých zamestnancov,“ informoval 
Radislav Kendera. Právo kolektívne vy-
jednávať a uzatvárať kolektívnu zmluvu 
je podľa neho základným odborovým 
právom.  

Kolektívna zmluva je dvojstranným 
právnym úkonom zamestnávateľa a 
odborovej organizácie. Nároky, ktoré 
vzniknú z kolektívnej zmluvy sa uplat-
ňujú a uspokojujú ako ostatné nároky 
zamestnancov z pracovného pomeru.

Prihlášky je možné odovzdať na 
fakul tách   č lenom  výboru    ZO  OZ: 
Ladislavovi Finíkovi (Filozofická fakulta 
KU), Mgr. Janke Bugáňovej alebo Jánovi 
Gregorovi (Fakulta zdravotníctva KU), 
Milanovi Mertinyákovi (Pedagogická 
fakulta KU) alebo priamo na rektorá-
te Ing. Kataríne Slašťanovej  alebo Ing. 
Radislavovi Kenderovi, PhD. 

Pre bližšie informácie kontaktujte 
predsedu ZO OZ KU Radislava Kenderu 
na tel.: +421 44 43 16 206 alebo e-mai-
lom na: kendera@ku.sk. (rk)

KU v Ružomberku prijala 
nový pracovný poriadok

Vzťah zamestnanca a zamestnáva-
teľa, práva a povinnosti vyplývajúce 
z pracovného pomeru stanovuje nový 
pracovný poriadok Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU). Akademický senát 
KU ho po vyjadrení zástupcov zamest-
nancov schválil na svojom rokovaní v 
stredu 8. októbra 2008, zároveň v tento 
deň vstúpil aj do platnosti.

Pracovný poriadok KU má 18 člán-
kov, v ktorých sú stanovené kompeten-
cie zamestnávateľa, práva povinnosti 
zamestnancov. V osobitných častiach 
sa poriadok venuje vedúcim zamest-
nancom, pracovnému času, pracovné-
mu pomeru a jeho skončeniu, dovolen-
ke, platu, vzdelávaniu zamestnancov, 
ochrane pri práci a zodpovednosti za 
škody spôsobené pri práci.

Pracovný poriadok KU je záväzný 
pre zamestnávateľa a všetkých zamest-
nancov univerzity. Schválením nového 
poriadku sa ruší pracovný poriadok KU 
zo dňa 18. decembra 2002.

Nový pracovný poriadok je verejne 
prístupný na internetovej stránke www.
ku.sk. (vb)

Ružomberské 
zdravotnícke dni 
o nových poznatkoch 
v medicíne

Pod záštitou dekana Fakulty zdra-
votníctva Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) doc. MUDr. Antona 
Lacka, CSc. a v spolupráci s Ústrednou 
vojenskou nemocnicou (ÚVN) SNP v 
Ružomberku a Veliteľstvom vojenské-
ho zdravotníctva v Ružomberku sa v 
dňoch 14. a 15. novembra 2008 usku-
toční III. ročník konferencie s medzi-
národnou účasťou Ružomberské zdra-
votnícke dni 2008 – „Nové poznatky v 
oblasti medicínskych vied, ošetrova-
teľstva a vojenského zdravotníctva“. 
Konferencia sa uskutoční v priestoroch 
Kongresovej sály v ÚVN Ružomberok. 
Konferencia začína 14. novembra 
2008 o 08.30 h. Registrácia účastní-
kov sa uskutoční na uvedenom mieste 
od 07.30 h. Bližšie informácie o konfe-
rencii (pozvánku a prihlášku) nájdete 
na internetovej stránke Fakulty zdra-
votníctva KU: http://fz.ku.sk/. (fz)
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“Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás

a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1Jn 4,10)

Nech Vás radosť z prijatia a narodenia Vykupiteľa
sprevádza nielen v tieto sviatočné dni, ale v celom novom roku 2009.

Zo srdca praje,

     prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
     rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Najprv to bolo tak, že pracovníci krajského štúdia rakúskeho 
rozhlasu ORF Horné Rakúsko priniesli malý plameň z Jaskyne 
narodenia Pána v Betleheme, ktorý si rozniesli v čase Vianoc do 
svojich domovov. K milej aktivite sa neskôr pripájali ďalší. Vyše 
20 rokov je odvtedy, čo nadobudla najprv celoeurópsky, neskôr 
svetový význam. Slovenskí skauti kampaň prvýkrát otvorili v roku 
1990. Dnes horí betlehemský plamienok každoročne až v 25 eu-
rópskych metropolách. 

Svetlo z večného plameňa z miesta rodiska Ježiša Krista od-
pálilo 25. novembra jedenásťročné dievča z Rakúska. V sprievode 
430 pútnikov ho letecky prepravili do Linzu a do Viedne. V nej sa 
v sobotu 13. decembra uskutočnila oslava Svetla pokoja, na ktorej 
si dve desiatky delegácií z európskych štátov i afrického a severo-
amerického kontinentu odpálili plamienok. 

Od tohto okamihu sa otvorila tradičná betlehemská štafeta, 
plamienok už 23. rok širi milión ľudí vo vyše 25 krajinách Európy. 
Skauti ešte v ten deň preniesli Svetlo pokoja na Slovensko a v ne-
deľu 14. decembra ho počas bohoslužby vo Františkánskom kos-
tole Zvestovania Pána v Bratislave slávnostne uvítali na Slovensku 
a symbolicky odovzdali verejnosti. O pár hodín neskôr svetlo za-
žiarilo aj v Prezidentskom paláci, kde skautov prijal prezident SR 
Ivan Gašparovič. 

Na Slovensku sa v priebehu jedného dňa betlehemské svetlo 

dostane vďaka skautom do vyše 350 miest a obcí. Ľuďom bude 
k dispozícii až do vianočných sviatkov v kostoloch alebo iných 
vopred oznámených miestach. Viac informácií o betlehemskom 
svetle a ďalších aktivitách slovenských skautov nájdete na inter-
netovej stránke www.scouting.sk.  (zn, mm)

V tomto vinanočnom čase obraciam sa na celé spoločen-
stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku – na jej vedenie, 
akademické senáty univerzity i fakúlt, na dekanov, prodeka-
nov, členov správnej a vedeckej rady, na všetkých profesorov, 
akademických pracovníkov, zamestnacov, drahých študentov 
a priateľov univerzity. 

Všetkým prajem a zo srdca želám, aby sme prijali Boha 
prichádzajúceho na Zem, medzi nás a s radosťou mu dôve-
rovali. Aby sme porozumeli tomu, že táto posvätná chvíľa od 
nás vyžaduje také usporiadanie a pretváranie sveta aj medzi-
ľudských vzťahov, že súčasnosť – rovnako i naša univerzit-
ná – nemôže prekážať, ale musí pomáhať jasne vidieť odlesk 

Svetla, ku ktorému všetci smerujeme. 
Narodený Ježiš nech nám pomáha v tom, aby napriek 

prebíjaniu sa cez bariéry únavy a utrpenia – mnohokrát 
nevyhnutné – nezhasla v nás nádej stretnutia sa s plnosťou 
Radosti. 

Tieto želania z úprimnosti odovzdávam i otcom biskupom 
Slovenska, ministerstvu školstva, univerzitám a vysokým 
školám na Slovensku a tiež všetkým s KU spolupracujúcim 
vysokým školám v Európe i vo svete.

Prijímajme Boha prichádzajúceho na zem 

Teplo z Betlehema aj do našich domovov

V Rajeckej Lesnej ožil slovenský Betlehem

Snímky: internet (2)

Starodávny biblický príbeh narodenia Ježiša včlenený do 
Slovenska, jeho prírodných krás a stavieb. V dreve zhmotnená 
zábava i lopota pracovitého slovenského ľudu. Všetko to i mno-
ho iných výjavov nájdete v monumentálnom rezbárskom veľ-
diele majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc – v drevenom 
Slovenskom Betleheme z Rajeckej Lesnej. 

Myšlienkou šikovného majstra rezbára Pekaru bolo najprv 
včleniť obrazy zo života slovenského ľudu do biblického prostre-
dia. Zhmotnená „učebnica“ dejepisu, zemepisu je dlhá 8,5 m, ši-
roké 2,5 m a vysoká 3 m. Spolu je v nej rozmiestnených asi 300 
postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje. Betlehem slávnostne 
predstavili v novembri 1995, odkedy mohli návštevníci obdivo-
vať Stredoslovenský kraj. Nasledujúce dva roky majster Pekara 
doplnil aj Západoslovenský a Východoslovenský kraj, čím dielo 
skompletizoval. 

Scéna narodenia Ježiša sa   nachádza uprostred diela  a  je  za-
členená do obce Rajecká Lesná. Vedľa drobčeka v  jasličkách sto-
ja   postavy jeho   matky Panny  Márie, sv. Jozefa, dedinského hun-
cúta, ktorý prináša svoju obľúbenú hračku - koníka. Po bokoch 
stoja mudrci - traja králi Gašpar, Baltazár a Melichar. Okolo sú 
pastieri a zvieratá. Plastický obraz o slovenských regiónoch s ich 
najznámejšími miestami a pamiatkami dopĺňajú  hrady Devín, 

Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej 
Kapitule, Košiciach a mnoho iných. Možnosť pozrieť si Slovenský 
Betlehem v Rajeckej Lesnej máte po celý rok denne od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 h.  

 (na)
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Filozofická fakulta (FF) Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) je druhou najlepšou filozofickou fakultou 
na Slovensku podľa Akademickej rankingovej a ratingovej 
agentúry (ARRA), ktorá vo štvrtok 4. decembra zverejnila 
Správu za rok 2008 – Hodnotenie verejných vysokých škôl 
a fakúlt. 

Hodnotiaca správa zohľadňuje dosiahnuté výsledky slo-
venských vysokých škôl v roku 2007. Zameriava sa na posú-
denie ich výsledkov v niekoľkých oblastiach: pomer učiteľov 
a študentov, záujem o štúdium, vydané publikácie a citácie 
s odkazmi na vydané vedecké práce, počet študentov dokto-
randského štúdia a počet jeho absolventov, podiel vedeckých 
grantových prostrediedkov z domácich a zahraničných zdro-
jov a pod. 

Skúmané oblasti určili celkové poradie univerzity a jej 
fakúlt v kategórii humanitných, spoločenskovedných, prí-
rodných, technických, medicínských, agrovedných univer-
zít a fakúlt. KU sa medzi spoločenskovednými univerzitami 
umiestnila na 10. mieste (14. hodnotených), medzi humanit-
nými na 8. mieste (11. hodnotených), medzi medicínskymi 

na siedmom mieste zo siedmych hodnotených. 
V kategórii fakúlt humanitného zamerania sa v sledova-

nom období umiestnila FF KU na 11. mieste z 23 hodnote-
ných fakúlt, na druhom mieste medzi filozofickými fakulta-
mi. Celkovo dosiahla priemer 30,5 bodov, čo je oproti prie-
meru minulých rokov (2004, 2005, 2006) zlepšenie o 10,5 
boda. Pedagogickú fakultu KU zaradila ARRA na 27. miesto 
v katerórii fakúlt spoločenskovedného zamerania, medzi 
hodnotenými pedagogickými fakultami jej prináleží 6. mies-
to. V kategórii medicínskych fakúlt bola prvýkrát hodnotená 
aj najmladšia fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU, ktorá 
sa umiestila na 9. mieste s priemerom 13,7 boda (v minulé 
roky nebola hodnotená). Medzi medicínskymi fakultami na 
Slovensku obsadila piate miesto. Teologická fakulta KU bola 
v kategórii s priemerom 18,0 vyhodnotená ako 22. V kate-
górii humanitných fakúlt sa medzi teologickými fakultami 
umiestnila v hodnotení siedma v poradí. 

(rd)
Na str. 11. uverejňujeme porovnanie hodnotenia fakúlt KU 

agentúrou ARRA v rokoch 2005 – 2008. 

ARRA hodnotí Filozofickú fakultu KU
ako druhú najlepšiu filozofickú fakultu na Slovensku

V roku 1990 vstúpil do platnosti porevolučný zákon o 
vysokých školách (172/1990), ktorý definoval, že štátne vy-
soké školy  sú financované zo štátneho rozpočtu a spravujú 
majetok štátu. Neštátnym  vysokým školám bolo možné po-
skytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu.  Zákon o vysokých 
školách 131/2002 pozná okrem štátnych vysokých škôl aj 
verejné a súkromné. 

Verejné vysoké školy na Slovensku svoje hlavné posla-
nie – výskum a vzdelávanie, ale aj svoju prevádzku a roz-
voj financujú predovšetkým z dotácie ministerstva školstva, 
z grantov vedeckých agentúr, v tomto čase aj z európskych 
fondov. Veľmi je žiadané, aby príjmami vysokých škôl boli 
aj dotácie z vyšších územných celkov a miest, či zdroje na 
konkrétne vedecké projekty zo zahraničia. Často sú vysoké 
školy kritizované za nedostatočnú spoluprácu s podnikateľ-
ským sektorom. 

Hlavný zdroj príjmov verejných vysokých škôl je do-
tácia ministerstva školstva, ktoré sa v posledných rokoch 
usiluje rozdeľovať verejné zdroje pomerne transparentne. 
Každoročne vypracúva metodiku rozpisu dotácií zo štátne-
ho rozpočtu verejným vysokým školám, ktorej pravidlá dis-
kutuje so Slovenskou rektorskou konferenciou, či s Radou 
vysokých škôl. Tieto pravidlá sa každoročne menia, reagujú 
na priority vlády, ministerstva, ale aj na očakávania predo-
všetkým tých vplyvnejších vysokých škôl.

Ešte na prelome tisícročí bola štátna dotácia rozdeľovaná 
vysokým školám historicky, čo znamenalo zachovať výšku 
dotácie minimálne na výške predchádzajúceho roka. Táto 
metóda, aj z dôvodu vzniku nových vysokých škôl, nebola 
udržateľná. Zrejme z tohto dôvodu, ale aj pre prioritu vlády 
zvýšiť počet vysokoškolákov, bola štátna dotácia prideľova-
ná podľa počtu študentov. V posledných rokoch je prioritou 
podpora vedeckej činnosti, preto sa dotácia rozdeľuje nie 

len podľa počtu študentov, ale aj podľa scientometrických 
ukazovateľov vedeckých výkonov. Ak by sme chceli porov-
nať historickú metódu delenia dotácie s dnešnými pravid-
lami, tie dnešné sú spravodlivejšie, vystihujú reálne výkony 
vysokých škôl. Rovnako by vysokým školám prospela stabi-
lita v pravidlách deľby štátnej dotácie.

Ako nespravodlivosť sa javí nerovnosť východiskových 
pozícií starých a nových univerzít. Nerovnosť v materiálnej 
báze, ale aj pri hodnotení kvality ich výkonov. Bola by po-
trebná hlbšia analýza na zrátanie hodnoty majetku, ktorý 
dostali od štátu verejné vysoké školy pri ich transformácii zo 
štátnych vysokých škôl. Naša univerzita vznikla v roku 2000 
a len vyvinutím veľkého úsilia sa darí vyriešiť stabilitu jej 
materiálnej bázy. Rovnaký meter sa používa iba pri meraní 
výkonov vysokých škôl: rovnaké výkony sa očakávajú od vy-
sokej školy s osemdesiatročnou tradíciou ako od univerzity 
s osemročným pôsobením. 

Môžeme konštatovať, že terajšie pravidlá rozdelenia do-
tácie MŠ SR pôsobia na vysokoškolských učiteľov i manaž-
menty motivujúco. Nemusí to však platiť všeobecne, zvlášť 
vtedy, ak sa dotácia vo vnútri univerzity rozdeľuje podľa 
iných pravidiel. Na našej univerzite sme prijali zásadu, že 
sa metodológia ministerstva aplikuje pri rozdelení dotácie 
na fakulty, na niektorých fakultách sa aplikuje aj pri jej roz-
delení na katedry. Má to celkom praktický dosah: katedry, 

Financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku
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 Priority ďalšieho rozvoja Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) najmä vo vzdelávaní a vede dominova-
li stretnutiu širšieho vedenia KU v stredu 19. novembra. 
Rokovania, ktorého témou bolo hodnotenie KU externou 
ratingovou agentúrou ARRA a sumarizácia sebahodnotenia 
univerzity, sa okrem jej vedenia zúčastnili aj dekani a prode-
kani všetkých štyroch fakúlt KU.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa v privítaní poďakoval 
vedeniu fakúlt za ich prácu a upozornil na význam takýchto 
stretnutí. „Myslím, že si mnohé veci vyjasníme, že problémy 
sa zmenia na riešenia.“ 

Prorektor pre vedu a rozvoj KU doc. Peter Olekšák v 
prezentácii analyzoval hodnotenie KU agentúrou ARRA a 
pripojil možné riešenia, aby KU v kritériách hodnotenia do-
siahla v budúcnosti lepšie výsledky. Upozornil, že stretnutie 
slúži na to, aby definovala spoločné riešenia úloh a časový 

harmonogram ich plnenia. V bilancii sebahodnotenia KU sa 
širšie vedenie zoznámilo s niekoľkými aspektmi, ktoré budú 
Akreditačná komisia a Ministerstvo školstva SR považovať 
za kľúčové pri budúcej kategorizácii slovenských vysokých 
škôl. Sú to napríklad výsledky hodnotenia výskumnej čin-
nosti na univerzite, zrealizované projekty a výskumné gran-
ty, počet absolventov doktorandského (PhD.) štúdia a počet 
pedagógov s ukončeným doktorandským štúdiom prepočí-
taný na počet študentov v štúdijných programoch prvého a 
druhého stupňa.

Účastníci rokovania širšieho vedenia KU sa dohodli na 
úlohách, ktoré vyplynuli z analýzy a následnej diskusie. 
Vedenie KU odporučilo fakultám upraviť počty prijímaných 
študentov, zvýšiť počet vysokoškolských pedagógov s PhD. a 
definovať plán zvyšovania kvality vo vedeckej, vzdelávacej a 
administratívnej činnosti na KU.  (zn)

Vedenia univerzity a fakúlt rokovali o prioritách 
ďalšieho rozvoja univerzity

Výchova, vzdelávanie a veda by mali byť v budúcnosti pri-
oritným záujmom fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU). Zhodlo sa na tom jej vedenie KU na svojom pravidel-
nom rokovaní v utorok 28. októbra. „Máme záujem odbre-
meniť fakulty od všetkých činností, ktoré ich personálne za-
ťažujú,“ uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Fakulty sa 
mnohokrát venujú agende, ktorú by bolo možné efektívnej-
šie a ekonomicky nenáročnejšie vyriešiť centrálne.

Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Jana 
Moricová informovala o prípravách Štipendijného poriadku 
KU, ktorý upravuje podmienky a spôsob poskytovania šti-
pendií študentom prvého, druhého a tretieho stupňa vyso-
koškolského štúdia. V tejto súvislosti dodala, že sa stotožňu-
je s opatrením alokovať od 1. januára 2009 agendu sociál-
nych štipendií z fakúlt priamo pod Rektorát KU. Dôvodom je 
napríklad to, že v prípade personálneho výpadku v uvedenej 
agende je na fakultách ťažká zastupiteľnosť. Navyše, pracov-
níci mnohokrát kapacitne nestíhajú zabezpečovať služby pre 

poberateľov sociálnych štipendií.
Doc. Peter Olekšák informoval o tom, že intenzívne pre-

biehajú rokovania o odpredaji objektu MODA PLUS v blíz-
kosti Rektorátu KU a Pedagogickej fakulty KU na potreby 
Fakulty zdravotníctva KU, ktorej končí v lete nájom v dote-
rajších priestoroch. 

Redakčná rada Informačného spravodajcu KU – Kuriéra 
informovala o novom čísle, ktoré pripravil tvorivý tím so zod-
povedným redaktorom Mgr. Vladimírom Buznom. Čitatelia 
v čísle nájdu všetky aktuálne správy o KU za posledné obdo-
bie. Kuriér bude k dispozícii aj na všetkých fakultách KU a 
na internetovej stránke www.ku.sk. 

Vedenie KU sa počas posledného rokovania zoznámilo aj 
s termínmi rokovaní a zasadnutí orgánov KU do konca roka 
2008. Kolégium rektora KU sa stretlo 5. novembra, Správna 
rada KU rokovala 12. novembra a Širšie vedenie KU 3. de-
cembra. Vedecká rada KU poslednýkrát v roku 2008 zasadla 
17. decembra. (vb)

Prioritou fakúlt bude výchova a vzdelávanie

ktoré sú vedecky a pedagogicky činné majú dostatok finan-
čných zdrojov aj na vyplácanie osobných príplatkov, tie me-
nej akčné môžu svojim učiteľom vyplácať iba tarifné platy. 

Pri dôslednej aplikácii princípu subsidiarity sa ako prob-
lém ukazuje efektívnosť v činnosti a v riadení. Čaká nás 
preto vážna debata o spoločnom vykonávaní tých činností, 
ktoré fakulty zaťažujú pri napĺňaní ich hlavného poslania, 
čím je vedecká činnosť a vzdelávanie. Diskutujeme o cen-
trálnych službách v oblasti administrácie sociálnych štipen-
dií, mzdového účtovníctva, informačných a komunikačných 
technológií, či knižničných služieb. Zhodujeme sa v názore, 
že dekanáty fakúlt by mali skôr manažovať vedu a vzdeláva-
nie ako správu budov a podporné procesy. 

Ďalšími možnosťami v efektivite hospodárenia na uni-
verzite je zlúčenie duplicitných pracovísk, odstránenie po-
skytovania rovnakých študijných programov na viacerých 
fakultách a miestach, zvážiť nevyhnutnosť detašovaných 
pracovísk, reštrukturalizovať lokalizáciu študijných prog-

ramov na fakultách podľa oblastí výskumu, či vytvorenie 
kempusu univerzity. Predovšetkým na humanitných a spo-
ločenskovedných univerzitách je takmer neznámou pôdou 
podnikateľská činnosť, či vo väčšej miere spolupráca s pod-
nikateľským sektorom. 

Po skončení komplexnej akreditácie vysokých škôl sa 
očakáva ich rozdelenie do troch typov vysokých škôl: uni-
verzity, vysoké školy a odborné vysoké školy. Všeobecne sa 
očakáva ich rozdielne financovanie, čo by mohlo byť akcep-
tované, ak sa navŕši výška finančných prostriedkov pre vy-
soké školy, ak teda nik nebude mať menej zdrojov a tí naj-
lepší dostanú viac. 

doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.
prorektor KU pre  vedu a rozvoj

Napísané pre Trend (Špeciál Vysoké školy), č. 48/2008,
4. december 2008, s. 25.



ČÍSLO 3/2008 STRANA 5Kuriér Katolíckej univerzity

Otázkam vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní, vede a vysokoškol-
skom výskume medzi Poľskou republikou a Slovenskom sa venova-
lo pracovné stretnutie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) prof. Tadeusza Zasępu, prorektora pre vedu a rozvoj – prvého 
prorektora KU doc. Petra Olekšáka a štátnej tajomníčky poľského 
Ministerstva vzdelávania a vyššieho školstva prof. Grażyny Prawelskej 
– Skrzypek.

Témou rokovania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. novembra v 
sídle ministerstva vo Varšave, boli aj medializované informácie ohľa-
dom habilitácií a inaugurácií poľských občanov na KU. Štátna tajom-
níčka mala otázky ohľadom počtu udelených habilitácií. Prijala však 
vysvetlenie, že od začiatku roku 2008 sa na KU habilitovalo sedem 
Poliakov z odborov sociálna práca a teória vzdelávania náboženskej 
výchovy - katolíckej, z ktorých sa v Poľskej republike habilitovať nedá. 
Nikto z účastníkov habilitačného konania neprišiel na ružomberskú 
univerzitu ako súkromná osoba, ale s odporúčaním vedeckej rady ich 
domovskej vysokej školy v Poľsku. 

Napriek tomu, že KU nepoznala žiadne oficiálne písomné námiet-
ky poľských profesorov, predstaviteľov poľského ministerstva škol-
stva, ani akreditačnej komisie k habilitáciám na KU, prof. Zasępa sa 
o problémy osobne zaujímal aj 22. októbra. Na Rektoráte KU vtedy 
prijal členov medzivládnej komisie pre zahraničnú spoluprácu medzi 
Slovenskom a Poľskou republikou, v ktorej má zastúpenie aj slovenské 
ministerstvo školstva a ministerstvá národného vzdelávania, vied a 
vyšších škôl z Poľskej republiky. Zástupcovia z Poľskej republiky sa na 
uvedenom stretnutí s rektorom vyjadrili, že medializované informácie 
ohľadom habilitácií na KU v poľskej tlači vnímajú ako účelovú, diskreditačnú kampaň súkromných osôb. Prof. Prawelska 
– Skrzypek poďakovala rektorovi a KU za doterajšiu dobrú spoluprácu a vyjadrila nádej, že v nej budú obe strany pokračovať. 

(na)

Poľské Ministerstvo vzdelávania a vyššieho školstva 
poďakovalo KU za spoluprácu

Prof. Tadeusz Zasępa a prof. Grażyna Prawelska.
Snímka: Archív KU

V dňoch 14. – 15. novembra sa stretli odborníci zo 
Slovenska, z Čiech a z Poľska v srdci Dolného Liptova, v 
Ružomberku na treťom ročníku Ružomberských zdravotníc-
kych dní (RZD).

Konferenciu RZD s názvom Nové poznatky v oblasti me-
dicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníc-
tva organizovala druhý novembrový víkend v Kongresovej 
sále Ústrednej vojenskej nemocnice Fakulta zdravotníctva 
(FZ) Katolíckej univerzity v Ružomberku(KU) spoločne s  
Ústrednou vojenskou nemocnicou s podporou Veliteľstva vo-
jenského zdravotníctva Ministerstva  obrany SR, Slovenskou 
lekárskou spoločnosťou a so Slovenskou spoločnosťou sestier a 
pôrodných asistentiek. Cieľom konferencie bola, ako už v pre-
došlých ročníkoch, prezentácia vedeckých poznatkov a ich ap-
likácia v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva. Odznelo 
dovedna 87 prednášok s rôznym odborným zameraním.

Minulé ročníky naznačili jednotlivé odborné oblasti a pre-
to boli zriadené odborné sekcie: ošetrovateľstvo a súčasná 
prax, gynekológia a pôrodníctvo, akútna medicína a vojenské 
zdravotníctvo, rómska problematika a bioetika, parazitológia 
a infektológia. Samozrejme, ošetrovateľstvo malo na konfe-
rencii najväčší priestor, pretože FZ KU má akreditovaný prá-
ve študijný program ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Na 
konferencii dostala priestor aj študentka druhého ročníka 
magisterského štúdia Kvetoslava Kurišová, ktorá predniesla 
víťaznú prácu kolektívu autoriek zo súťaže o najlepšiu štu-
dentskú vedeckú a odbornú prácu pod názvom Geografické 

ukazovatele u sledovanej skupiny rómskych žien. 

Veľmi zaujímavé bolo vystúpenie riaditeľa hospicu z 
Prachatíc o pohľade riaditeľa hospicu na eutanáziu. Nehovoril 
len o eutanázii ako o zlyhaní spoločnost, ale aj o mieste, po-
stavení hospicu v spoločnosti a jeho finančnom zabezpečení. 
Zaujímavých vystúpení bolo veľa. Svedčili o tom diskusie v 
každej sekcii, ktoré účastníci konferencie prenášali aj do pre-
stávok medzi jednotlivými blokmi, kde sa okrem názorov vy-

Stretnutie zdravotníkov v Dolnom Liptove

Doc. Jana Moricová, prorektroka KU, počas príhovoru 
k účastníkom konferencie.



STRANA 6 ČÍSLO 3/2008Kuriér Katolíckej univerzity

Fakulty sa zapojili do Týždňa 
vedy a techniky 2008

Informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techni-
ky pre rozvoj spoločnosti, presvedčiť o jej význame, nutnosti 
podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú hospodársky 
a spoločenský pokrok sú ciele Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku. V dňoch od 24. do 28. novembra sa doň zapo-
jila aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá na svojich 
štyroch fakultách pripravila niekoľko prednášok spojených 
s diskusnými fórami, tvorivými dielňami a inými vedeckými 
aktivitami.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje 
Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi, ktorí sú 
významnými predstaviteľmi akademickej sféry, podnikateľ-
ského a bankového sektora a mediálnymi partnermi. Týždeň 
vedy a techniky je organizovaný každoročne v nadväznosti 
na Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý vo všetkých člen-
ských krajinách Európskej únie vyhlasuje Európska komi-
sia. Hlavnou témou týždňa venovaného vede a technike sú 
tento rok perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 
2015.  (vb)

V Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku sa v piatok 28. novembra konala konferencia na 
tému Bioetické konflikty – stav a sociálne dôsledky 40 rokov 
po encyklike Humanae Vitae. Podujatie otvoril prezentáciou 
tohto dokumentu pápeža Pavla VI., jeho recepcie v Cirkvi a 
vo svete, Ján M. Košč. Po ňom vystúpil prof. Artur J. Katolo, 
ktorý priniesol pohľad na talianske skúsenosti, týkajúce sa 
mentálnych premien v oblasti prokreatívneho správania z 
perspektívy štyridsiatich rokov od publikovania encykliky. 
Následne boli otvorené témy bioetickej problematiky súčas-
nosti, ako sú umelý potrat, antikoncepcia, prenatálna diag-
nostika a biotechnologické experimenty a eutanázia. Ako 
uviedol organizátor konferencie doc. Stanislav Košč, motívom 
podujatia bolo zamyslieť sa nad tým, „ako je možné riešiť sú-
časné problémy, ktoré si uvedomujeme v spoločnosti v oblasti 
ochrany života a dôstojnosti človeka.“

V popoludňajšom bloku prednášok sa predstavili euro-
poslankyňa Dr.  Anna Záborská s témou Politika v bioetickom 
zápase, Dr. Marcela Dobešová s témou Občianska spoločnosť 
v bioetickom zápase či predseda KBS a spišský diecézny bis-

Univerzita diskutovala 
o bioetických problémoch dneška

V rámci programu Doctus doktorandi Katedry žurnalis-
tiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Miroslav Volček a Peter Kravčák absolvovali počas mesiacov 
október a november vedecko-výskumný pobyt na Univerzity 
of Central Lancashire, Preston vo Veľkej Británii.

Súčasná informačná i vedomostná spoločnosť si vyžadu-
je stručné, objektívne, jasné a nestranné informácie, ktoré 
najčastejšie a najintenzívnejšie prijíma z televízie. Televízne 
spravodajstvo tvorí základ vysielania televízie, ktorá svojim 
recipientom si pokladá za povinnosť informovať o najaktu-
álnejšom dianí. Veľká ponuka televízneho spravodajstva, ale 
nezaručuje jej kvalitu, ktorú v slovenskom mediálnom pries-
tore nikto neskúma.

Prví sme sa o to pokúsili my na Katedre žurnalistiky FF 
KU podporení grantom VEGA pod názvom Kvalitatívna a 
kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských 
mienkotvorných televízií. Tím pedagógov, doktorandov a 
odborníkov z praxe  vytvoril metodológiu skúmania kvalita-
tívnych a kvantitatívnych prvkov jednotlivých príspevkov i 
celých spravodajských relácií. Vytvorená metodológia tvorí 
základ výskumnej časti našich dizertačných prác.

Britský mediálny priestor a akademické prostredie nám 
ponúklo náhľad, ktorým by sme chceli obohatiť našu prácu. 
Veľkým prínosom je skúsenosť, že ich mediálna kultúra, spo-
ločenské zriadenia i história národa je odlišná a preto vzhľa-
dom na ich špecifiká nie je možné  ich mediálny výskum v 
plnom rozsahu aplikovať v našom prostredí.

Miroslav Volček
(autor je doktorandom na KŽ FF KU v Ružomberku a spo-
luriešiteľom grantovej úlohy VEGA 1/3692/06 Kvantitatívna 
a kvalitatívna analýza spravodajských relácií slovenských 
televízií)

Skúmanie kvality 
spravodajských relácií 
vo Veľkej Británii

mieňali kontakty na ďalšiu spoluprácu. Súčasťou konferencie 
bolo 29 posterov, čo bol skoro trojnásobný nárast oproti pre-
došlému roku.

Značný záujem bol o vydané publikácie FZ KU, ktoré sú 
určené pre stredný zdravotnícky personál, riešia aktuálnu 
problematiku pre študentov vysokoškolského štúdia pre od-
bor ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Okrem týchto pub-
likácií predovšetkým zahraniční účastníci prejavili záujem o 
vydané cudzojazyčné knihy z oblasti kardiológie a nukleárnej 
medicíny.

Všetkým účastníkom konferencie ďakujeme za účasť a 
tešíme sa na stretnutie na štvrtom ročníku RZD IV – 2009, 
ktoré sa budú konať druhý novembrový víkend v roku 2009. 
Pre záujemcov je na stránke FZ KU http://fz.ku.sk/ dostupné 
v aktualitách znenie súhrnov prác na RZD 2008.

Ján Svorad (FZ KU)
Pohľad na účastníkov Ružomberských zdravotníckych dní. 

Snímky: Archív FZ KU (2)

kup Mons. František Tondra, ktorý hovoril o Cirkvi v bioetic-
kom zápase. Podľa Mons. Tondru „takéto konferencie sú v 
súčasnej dobe veľmi potrebné, pretože bioetické problémy 
sú veľmi naliehavé. Na jednej strane je vedecký pokrok dob-
rý, avšak nesmie sa vymknúť spod rámca etiky. Nie je všetko 
dovolené, čo je možné.“  Po skončení prednášok nasledovala 
živá panelová diskusia, do ktorej sa publikum zapojilo otázka-
mi, aj postrehmi k danej problematike.

Dana Jacečková (TK KBS)
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Dňa 27. novembra sa v rámci Európskeho týždňa vedy 
uskutočnila na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), v 
Aule Jána Pavla II., prednáška Človek a vesmír – Vojenská 
vesmírna misia letca – kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu. 
Cieľom prednášky bolo oboznámiť prítomných s vesmír-
nou misiou prvého slovenského kozmonauta, plukovníka 
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky Ivana 
Bellu, ktorý absolvoval kozmický let 20. 2. 1999  vo vesmír-
nej lodi SOJUZ TM 29. Celková dĺžka letu  bola 7 dní 21 ho-
dín a 56 minút. I. Bella sa stal takto v poradí 385. človekom 
vo vesmíre. Slovenský kozmonaut počas letu  medzinárod-
nej posádky (francúzko – rusko – slovenskej) realizoval 6 
vedeckých projektov v rámci programu Štefánik.

V lete 1997 sa začal na Slovensku robiť výber adeptov 
na kozmonauta. Pôvodne sa do konkurzu prihlásilo 32 pi-
lotov nadzvukových stíhačiek, ktorých testovali v košickom 
stredisku kozmického výskumu. Kozmonauti v skupinách 
absolvovali náročné zdravotné testy a psychotesty, z kaž-
dej skupiny vybrali niekoľkých. I. Bella úspešne zvládol 
všetky testy. Bezprostredne v kozme plnil štyri z celkových 
šiestich vedecko-výskumných úloh, pričom tri z nich sa 
mu podľa slov doktora Richarda Kvetňanského, riaditeľa 
Endokrinologického ústavu SAV, podarilo zvládnuť na sto 
percent. Ide najmä o projekt s názvom Endotest, v rámci 
ktorého sa slovenský kozmonaut ako prvý na svete podujal 
na pomerne rozsiahly experiment predpokladajúci odbery 
krvi v zložitých podmienkach bezváhového stavu a navyše 
vo zvýšených stresogénnych situáciách. Riešiteľom tohto 
projektu bol spomínaný  Richard Kvetňanský. Ďalšou zau-
jímavou úlohou bol experiment s japonskými prepelicami, 
ich vyliahnutím vo vesmíre. Za nečakaný úspech  koordi-
nátor slovenského vedeckého programu doktor Kvetňanský 
označil skutočnosť, že sa ich na Mire vyliahlo až 36. 

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella sa narodil 21. mája 
1964 v Brezne. V rokoch 1979-83 študoval na Vojenskom 
gymnáziu v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na Vysokej 
vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach (1983-87). Od roku 
1993 slúžil v  33. leteckej základni stíhacích a bombardova-
cích lietadiel v Malackách.  Bol pilotom vojenskej stíhačky 
Armády SR, oficiálny názov jeho zamestnania bol letovod 

– programátor. Lietal na strojoch MiG-21 a SU-22. V marci 
1998 odišiel do moskovského Hviezdneho Mestečka, kde sa 
začal pripravovať na vesmírny let. V auguste 1998 vybrali 
Ivana Bellu za člena hlavnej rusko-francúzsko-slovenskej 
posádky 27. expedície na stanici Mir. V nej pôsobil ako koz-
monaut-výskumník v rámci vedeckého programu Štefánik. 
Po ukončení letu pracoval ako pridelenec obrany na veľvy-
slanectve SR  v Moskve (do  roku 2007). V súčasnosti pôsobí 
ako veliteľ posádky v Bratislave.

Popularizačná prednáška, ktorú organizovali Fakulta 
zdravotníctva KU  v Ružomberku v spolupráci s  Filozofickou 
fakultou KU – Katedrou histórie, sa stretla s veľkým záuj-
mom širokej verejnosti. Okrem študentov KU zúčastnili sa 
jej žiaci zo základných škôl a stredných škôl. O záujme, kto-
rý vyvolala, svedčí aj fakt, že sa z pôvodne plánovanej jeden 
a pol hodiny predĺžila na takmer tri hodiny.

Karel Komárek  (FZ KU)
Pavol Mačala (FF KU)

Medzi nebom a zemou podľa Ivana Bellu

Osudy kozmonauta nadchli najmä školákov.
Snímky: Archív KU (2)

Ivan Bella s autormi článku.
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Prezentovať slovenský jazyk, umenie a folklór, ale aj pred-
staviť spoluprácu Krakowskej Szkoły Wyższej im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego a Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) bolo cieľom Dní slovenskej 
kultúry, ktoré sa konali od 24. do 25. novembra v Krakove. 

Na podujatí, ktoré sa konalo aj pri príležitosti Týždňa vedy 
a techniky 2008, sa zúčastnil prorektor KU pre zahranič-
né vzťahy a mobility doc. Stanislav Košč, dekan PF KU prof. 
Amantius Akimjak, prodekan pre zahraničné vzťahy PF KU 
Dr. Jozef Jurina a početná skupina pedagógov a študentov 
z Ružomberka. V bohatom kultúrnom programe, na ktorom 
sa zúčastnil napríklad generálny konzul Slovenskej repub-
liky v Krakove Dr. Ivan Horský, vystúpil aj univerzitný zbor 
Benedictus. 

Rektor hostiteľskej inštitúcie prof. Jerzy Malec vyzname-
nal dekana PF KU cenou za zásluhy o rozvoj školy a obdaroval 
predstaviteľov KU vzácnou publikáciou originálnych textov 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, významného literáta a so-
ciálneho mysliteľa zo XVI. storočia. Práve podľa neho je po-
menovaná vyššia škola, ktorá je aktuálne 14. najkvalitnejšou 
súkromnou vysokou školou v Poľsku. 

Okrem prezentácie kultúry predstavitelia oboch škôl ro-
kovali o zintenzívnení už existujúcej spolupráce v mobilách 
a v spoločných publikáciách vedecko-výskumných výstupov. 
Dohodli základné črty viacerých konkrétnych projektov, ako 
napríklad organizovanie Dní poľskej kultúry na jar v budú-
com roku v Ružomberku.

Stanislav Košč

Dni slovenskej kultúry v Krakove prezentovali 
aj Katolícku univerzitu

Predstavitelia KU počas Dní slovenskej kultúry v Krakove.

Vystúpenie univerzitného zboru Benedictus.
Snímky: Archív KU (3)

Traja predstavitelia Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) sa v dňoch 21. – 23. novembra sa zúčastnili na kongre-
se Católicos y Vida Pública (Katolíci a verejný život), ktorý 
zorganizovala Universidad CEU San Pablo na tému Cristo, la 
esperanza fiable (Kristus – dôveryhodná nádej). Cieľom pra-
covnej cesty prorektora KU pre zahraničné vzťahy a mobility 
doc. Stanislava Košča, dekana Pedagogickej fakulty KU prof. 
Amantia Akimjaka, a Dr. Františka Trstenského z Teologickej 
fakulty KU bolo tiež nadviazať užšie vzťahy s Universidad 
CEU San Pablo.

Desiaty ročník kongresu sa zároveň konal pri príležitos-
ti 100. výročia Asociación Católica de Propagandistas a 75. 
výročia založenia univerzity CEU San Pablo. Aj vďaka týmto 
okolnostiam sa ho zúčastnil veľký počet relátorov v troch pra-
covných sekciách, predovšetkým zo španielsky hovoriaceho 
sveta (Španielsko a Latinská Amerika). V rámci kongresu sa 
prorektor KU osobne zoznámil s prorektorom pre zahraničné 
vzťahy p. Franciscom Conde López, s ktorým dohodol kon-
krétne podmienky podpísania zmluvy o vzájomných mobili-
tách (Erasmus) a tiež niektoré detaily aplikovania už existujú-
cej zmluvy medzi touto univerzitou a Pedagogickou fakultou 
KU. 

Zástupcovia z Ružomberka sa tiež stretli s Dr. Alfonsom 
Riobó Servánom, ktorý sprostredkoval kontakt s univerzitou 
a veľkou mierou sa podieľal na tom, že dnes už jedna štu-
dentka Pedagogickej fakulty KU študuje na CEU San Pablo 
masmédiá. Vďaka veľvyslancovi SR J. Ex. Dr. Jánovi Valkovi 

sa mali zástupcovia KU možnosť zúčastniť recepcie pri prí-
ležitosti štátneho sviatku Libanonu a stretnúť sa s viacerými 
veľvyslancami z celého sveta, vrátane apoštolského nuncia 
v Španielsku. Z týchto neformálnych stretnutí bolo možné s 
radosťou konštatovať úctivý postoj všetkých veľvyslancov ku 
katolíckej univerzite ako akademickej inštitúcii, významnej 
pre danú krajinu. 

Stanislav Košč

Zástupcovia univerzity rokovali v Madride

Zástupcovia KU s veľvyslancom SR v Španielskom kráľovstve 
Jánom Valkom.
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Priestory Univerzitného pastoračného centra Jána 
Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa od pondelka 1. decembra 
stali dejiskom tretieho ročníka regionálnej prehliadky medzi-
národného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, kto-
rý sa konal od 1. – 4. decembra. Regionálny festival vznikol za 
spolupráce s občianskym združením Človek v ohrození, ktoré 
sa zameriava na pomoc ľuďom, trpiacim dôsledkami prírod-
ných katastrof, vojenských konfliktov, či autoritárskych reži-
mov v krízových oblastiach sveta. 

Verejnosti je ponúknutých 15 filmov týkajúcich sa širo-
kého tematického spektra od problematiky neonacizmu, is-
lamských karikatúr, až po „internet-holizmus“. Ako sa uvá-
dza v hlavnom motte, „Jeden svet 2008 nie sú len filmy na 
telo, je to priestor dozvedieť sa viac“. „Filmy zachytávajú to, 
čo sa deje okolo nás, svet v jeho reálnej podobe, ktorý priná-
ša rôzne konflikty, tajomstvá, zaujímavosti, odlišnosti, ktoré 
normálnym okom nevidíme“, uviedla Helena Pisarčíková, ko-
ordinátorka UPaC-u a spolupracovníčka občianskeho združe-
nia Človek v ohrození. Podľa jej slov sa táto akcia každoročne 
teší vysokej a zároveň narastajúcej účasti širokej verejnosti: 
„Neprichádzajú len študenti, ale i bežní pracujúci, stredoško-
láci, laici i odborníci.“

Jakub Chochula (UPaC)

Festival Jeden svet 2008 aj 
v Ružomberku

Hlbšie vstúpiť  do adventného obdobia a vytvoriť priestor 
na modlitbu bola jedna z úloh trojdňovej adorácie, ktorá sa 
konala od 5. decembra  v kaplnke sv. Alberta na Filozofickej 
fakulte (FF) Katolíckej univerzity (KU).  Študenti sa pred vy-
stavenou Eucharistiou modlili nielen za univerzitu, ale aj za 
seba.

„Centrom bola Eucharistia, ako miesto stíšenia a vytvá-
rania spoločenstva,“ uviedol hlavný organizátor univerzitný 
kaplán Róbert Slotka. Súčasťou víkendovej adorácie bol aj 
sprievodný program v priestoroch Univerzitného pastorač-
ného centra Jána Vojtaššáka (UPaC). Hlavnou témou prog-
ramu bola postava Mojžiša. „Spoločne sme sa zamýšľali nad 
desiatou egyptskou ranou v znamení baránka a darom man-
ny, ktorú dostali Izraeliti keď putovali v priamom prepojení s 
Eucharistiou,“ upresnil kaplán. 

Súčasťou programu boli aj prednášky a workshopy spoje-
né s prácou v skupinkách.  Adorácia vyvrcholila  v nedeľu 7. 
decembra svätou omšou. Počas nej odzneli  i svedectvá účast-
níkov. Víkendové 24-hodinové adorácie nie sú na Slovensku 
žiadnou novinkou. Po vzore bratislavského univerzitného 
pastoračného centra, prevzalo štafetu aj ružomberské UPaC, 
tento rok už druhým ročníkom. 

Janka Graňáková (UPaC)

Študenti tri dni adorovali 

Prvým uceleným lexikografickým dielom v oblasti výcho-
vy a vzdelávania detí predškolského veku na Slovensku je od 
piatku 28. novembra Terminologický a výkladový slovník 
Predškolská pedagogika. Publikáciu, ktorá súhrnne na vyše 
900 stranách formátu A4 predstavuje vyše 2 000 pojmov z 
odboru, predstavili na Pedagogickej fakulte (PF) Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) v rámci podujatí Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2008. Zostavovateľke a autorke slov-
níka doc. PhDr. Valentíne Trubíniovej, PhD. pri jeho zostavo-
vaní pomohlo aj 215 autorov hesiel – vysokoškolských učite-
ľov, odborníkov z praxe, významných výskumníkov a pod. 

„Slovník vychádza zo širokého vymedzenia predmetu uve-
denej pedagogickej disciplíny, v teoretickej rovine mapuje 
kategórie, pokúša sa usporiadať, objasniť a dotvoriť systém 
pojmov, nastoľuje problematiku metodológie výskumu a me-
todickej vybavenosti, aby aspoň sčasti prispel k zdôvodneniu, 
vysvetleniu a pochopeniu dôležitosti výchovy a vzdelávania 
detí predškolského veku,“ uviedla V. Trubíniová. Slovník za-
hŕňa problematiku predškolskej pedagogiky a predškolskej 
výchovy v širokom komplexe jej obsahu a rozsahu a tým je 
ojedinelý v Európe i v širšom svetovom kontexte.

Tvorba slovníka Predškolská pedagogika sa uskutočnila v 
troch časových etapách. Prípravné práce na tvorbe slovníka 
prebehli začiatkom 90. rokov. V prvej prípravnej etape, na 
začiatku riešenia výskumnej úlohy, sa sformovala sedemčlen-
ná skupina pedagogických pracovníčok pôsobiacich v oblasti 
predškolskej výchovy pod vedením V. Trubíniovej. V druhej 
polovici 90. rokov prevzalo celý projekt Tvorba terminolo-
gických a výkladových slovníkov do gescie Slovenské peda-
gogické nakladateľstvo v Bratislave. Ďalšia etapa intenzív-
nej práce na zostavovaní slovníka začala koncom roka 1998. 
Najmä z finančných dôvodov bolo vydanie slovníka pozasta-
vené. V rokoch 2005-2007 požiadala zostavovateľka slovní-
ka Ministerstvo školstva SR o pridelenie výskumného grantu 

KEGA, v roku 2007 bola jej žiadosť úspešná. V decembri 2006 
osobne a listami oslovila V. Trubíniová tiež všetkých dekanov 
pedagogických fakúlt o finančnú podporu na vydanie slovní-
ka. „V januári 2007 na moju požiadavku písomne odpovedal 
iba PF KU prof. Amantius Akimjak. Jeho odpoveď bola jed-
noznačná a osobitne významná tým, že umožnil vydať slovník 
v edičnom stredisku fakulty. Vyjadrujem mu hlbokú úctu a 
vďačnosť za pochopenie podstaty a cieľa slovníka,“ uviedla V. 
Trubíniová. 

Základnými jednotkami slovníka Predškolská pedagogika 
sú heslá (jednoslovné aj viacslovné). Ich obsah a štruktúra sú 
rôzne. „Najobsažnejšie sú spracované základné heslá, kategó-
rie a pojmy predškolskej pedagogiky. Vyskytujú sa ale i také 
heslá, ktorých obsah predstavuje základné oblasti výchovy a 
vzdelávania, všeobecnej pedagogiky alebo pomocných vied, 
školstva a iných oblastí,“ vysvetlila V. Trubíniová. 

 (na)

Predstavili prvý terminologický slovník 
z predškolskej pedagogiky

Zostavovateľka slovníka doc. Valentína Trubíniová (druhá zľava).
Snímka: (tš)
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Dňa 13. novembra zavítal na Filozofickú 
fakultu (FF) Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) holandský spisovateľ 
Thomas Rosenboom, ktorý sa zúčastnil 
na otvorení výstavy holandskej fotograf-
ky Illah van Oijen Humanlandscapes a 
na medzinárodnej prekladateľskej dielni. 
Touto kultúrno-vzdelávacou aktivitou, ku 
ktorej sa pripojili akademickí odborní-
ci na holandskú literatúru zo Slovenska, 
Rakúska, Poľska a ČR a takisto skupina 
talentovaných mladých študentov a azda 
aj budúcich prekladateľov zo Slovenska i 
Českej republiky, sa vyučovanie holand-
ského jazyka a literatúry na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku, ktoré tu prebieha 
už niekoľko rokov, zapisuje do povedomia 
regiónu. 

H o l a n d s k ý    s p i s o v a t e ľ    T h o m a s 
Rosenboom (ročník 1956) patrí k význam-
ným súčasným predstaviteľom strednej 
generácie holandských prozaikov, kto-
rí sú známi aj za hranicami svojej vlasti. 

Jeho historické romány Umývané mäso a 
Verejné práce, ale aj zbierky poviedok, sú 
preložené do viacerých jazykov (nemčina, 
angličtina, dánčina a maďarčina), po slo-
vensky autorovi vyšiel nedávno výber próz 
pod titulom Chlapec s husľami (vydava-
teľstvo Európa, Bratislava 2008). Viac 
ako podobnosť mien priviedla Thomasa 
Rosenbooma do Ružomberka skutoč-
nosť, že práve v tomto meste pôsobia na 
Katolíckej univerzite slovenskí prekladate-
lia jeho diela, ktorí zorganizovali medziná-
rodnú dielňu, kde sa mladí prekladatelia 
učia na diele tohto významného súčasné-
ho spisovatelia prekladateľskému umeniu 
a remeslu.

P o d u j a t i e    p o d p o r i l a    F F    K U 
Ružomberok, Veľvyslanectvo Holandského 
kráľovstva v Bratislave, Literárny fond 
Bratislava a Nizozemský fond na podporu 
literárnej produkcie a prekladu.

Adam Bžoch (FF KU)

Holandský spisovateľ v Ružomberku

O univerzalizme apoštola Pavla diskutovali 
v Spišskej Kapitule

Thomas Rosenboom

V piatok 5. decem-
bra sa v interdiecéznom 
seminári biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule uskutočnila 
medzinárodná biblická 
konferencia s názvom: 
Univerzalizmus apoš-
tola Pavla.

Program otvoril re-
ktor kňazského semi-
nára prof. Jozef Jarab. 
V úvode doc. František 
Trstenský priblížil život 
Michele Piccirilla, OFM 
- profesora biblických 
dejín a archeológie na 
SBF v Jeruzaleme, kto-
rý zomrel 26. októbra  
v Jordánsku.

V dopoludňajšom 
bloku vystúpil s pred-
náškou Dr. R. Bogacz, 

ktorý predstavil metódu vyučovania sv. Pavla na príklade vy-
stúpenia v Pizídijskej Antiochii, Dr. Z. Wlodarczyk hovorila 
o symbolike zrna v 1 Kor 15, 35-38, prof. T. Jelonek priblí-
žil univerzalizmus spásy podľa sv. Pavla. Starozákonné po-
zadie univerzalizmu spásy v Liste Rimanom bolo témou pre 
J. Jančoviča a Dr. Š. Novotný v kontexte Rim 3, 2 priblížil 
univerzalistický rozmer privilégia vyvoleného národa. Prof. 
Frédéric Manns prostredníctvom telemostu z Jeruzalema 
pozdravil účastníkov konferencie a predniesol úvod do svojej 

prednášky, ktorú v jeho mene prečítal F. Trstenský. Doc. A. 
Solčiansky hovoril o univerzalizme spásy v Pavlových listoch 
vyjadrený v dosiahnutí milosrdenstva nežidmi v zmysle Rim 
11, 29.32 a témou prednášky prof. S. Vojtka bola Pavlova an-
tropológia prezentovaná v jeho listoch ako zdroj univerzaliz-
mu spásy.

Popoludňajší program prebiehal v dvoch sekciách, ktoré 
sa končili spoločnou diskusiou. V týchto sekciách sa prezen-
tovali so svojimi prednáškami: T. Gulán – Univerzalizmus 
ľudskej hriešnosti a Božej milosti podľa apoštola Pavla v 
dišpute Martina Luthera s Erazmom Rotterdamským, M. 
Valčo – Slová ustanovenia Eucharistie v podaní apoštola 
Pavla a ich interpretácia u Martina Chemnitza, A. Kacián – 
Univerzalizmus spasenia a pravda evanjelia v Liste Galatským, 
B. Kľuska – Pavlova reč na Areopágu ako model ohlasovania 
evanjelia pohanom, A. Tyrol – Politeuma v Tarze ako model 
miesta kresťanov vo svete, M. Kardis – Zmŕtvychvstanie tela v 
teológii apoštola Pavla, I. Hašková – Porovnanie prirodzené-
ho zákona u sv. Pavla a sv. Tomáša Akvinského, M. Pekarčík 
– Pavlovo privilégium, J. Pramuka – Kto nechce pracovať, 
nech ani neje. Práca a voľný čas, F. Trstenský – Pavol, rímsky 
občan, Š. Torbík – Zjavenie ako východisko Pavlovho univer-
zalizmu a pokus o analýzu jeho antropologickej štruktúry.

Z celej konferencie bude vydaný zborník s plným znením 
prednášok. Ako jedným z možných záverov konferencie vy-
plynulo, že rodinné pozadie, prostredie, v ktorom Pavol vy-
rastal, pochopenie tajomstva Božieho plánu spásy v Kristovi a 
lásky Kristovej pre každého človeka pomáhali Pavlovi otvárať 
sa pre správne chápanie a žitie univerzalizmu vo vzťahu ku 
každému človekovi.

Vladimír Fedorek (TF KU)

Sv. Pavol
Snímky: internet (2)
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u itelia a
študenti
SV1 SV4

záujem o
štúdium
SV6 8

publikácie a
citácie
VV1 VV3

doktorandské
štúdium
VV4 VV6

granty
VV7 VV10

Priemer
Poradie v

skupine HUM
(22 23 fakúlt)

Poradie medzi
filozofickými
fakultami
(6 fakúlt)

2005 86/59/44 100/84/52 85/85/4 60/41/15 60/60/18 64,7/64,7/26,5 23/22. 6/6.

2006 85/61/43 84/50/23 72/58/5 67/43/17 75/41/23 47,6/44,9/22,2 22/19. 6/5.

2007 85/56/36 83/58/25 74/50/10 68/44/26 67/62/3 51/51/20 23/19. 6/5.

2008 87/54/35 70/43/37 70/33/6 67/35/23 52/52/52 39,3/33,6/30,5 23/11. 6/2.

u itelia a
študenti
SV1 SV4

záujem o
štúdium
SV6 8

publikácie a
citácie
VV1 VV3

doktorandské
štúdium
VV4 VV6

granty
VV7 VV10

Priemer
Poradie v

skupine SPOL
(28 36 fakúlt)

Poradie medzi
pedagogickými

fakultami
(6 fakúlt)

2005 80/64/53 100/79/72 100/6/1 96/28/11 100/48/22 70,2/40,1/31,9 36/24. 6/5.

2006 96/76/55 75/44/30 100/27/4 79/29/13 85/48/17 64,7/39/23,8 31/29. 6/6.

2007 87/66/44 69/45/32 82/82/7 96/41/18 90/37/14 58,8/48,9/23,1 28/24. 6/5.

2008 88/76/50 65/44/34 88/88/7 92/34/25 100/34/6 51,7/47/24,2 33/27. 6/6.

u itelia a
študenti
SV1 SV4

záujem o
štúdium
SV6 8

publikácie a
citácie
VV1 VV3

doktorandské
štúdium
VV4 VV6

granty
VV7 VV10

Priemer
Poradie v

skupine HUM
(23 fakúlt)

Poradie medzi
teologickými
fakultami
(7 fakúlt)

2005

2006

2007 85/54/36 83/70/32 74/25/1 68/71/21 67/50/3 51/46,3/18,6 23/21. 7/7.

2008 87/72/31 70/55/32 70/20/5 67/67/18 52/10/4 39,3/38,6/18 23/22. 7/7.

u itelia a
študenti
SV1 SV4

záujem o
štúdium
SV6 8

publikácie a
citácie
VV1 VV3

doktorandské
štúdium
VV4 VV6

granty
VV7 VV10

Priemer
Poradie v

skupine MED
(9 fakúlt)

Poradie medzi
zdravotníckymi

fakultami
(5 fakúlt)

2005

2006

2007

2008 93/60/26 89/54/31 97/68/0 69/69/0 75/37/11 70/49,4/13,7 9/9. 5/5.

Vysvetlivky:

32/31/20

SV 1

SV 2

SV 3

SV 4

SV 6

SV 7

SV 8

VV1 A

VV1a

VV1b

VV2

VV2a

VV3

VV3a

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV10

nehodnotené

Hodnotenie fakúlt KU agentúrou ARRA v rokoch 2005 2008

Po et citácií vo WoK na jednu publikáciu vo WoK za posledných 10 rokov

Pomer po tu študentov denného a externého štúdia na jedného profesora alebo docenta

Pomer profesorov, docentov a ostatných u ite ov s PhD. ku všetkým u ite om

Pomer profesorov, docentov ku všetkým u ite om

Podiel prihlásených uchádza ovk plánovanému po tu miest

Pomer zapísaných a prijatých študentov

Pomer po tu študentov denného a externého štúdia na jedného u ite a

Filozofická fakulta KU

Teologická fakulta KU

Pedagogická fakulta KU

Fakulta zdravotníctva KU

nehodnotené

nehodnotené

nehodnotené

nehodnotené

Prostriedky z agnetúry APVV na tvorivého pracovníka v roku

Prostriedky zo zahrni ných grantov a štátnych programov na tvorivého pracovníka

Celkové grantové prostriedky z agentúr na tvorivého pracovníka

Najvyššie hodnotenie v skupine napr. HUM / najvyššie hodnotenie spomedzi napr. filozofických fakúlt / hodnotenie napr. Filozofickej fakulty

Hodnotenie fakúlt v daných rokoch vychádzajú z údajov predchádzajúceho roka

Po et publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK apos 5 citácií za posledných 10 rokov na tvorivého pracovníka

Po et publikácií vo WoK, na ktoré je vo oK aspo 25 citácií za posledných 10 rokov na tvorivého pracovníka

Po et denných doktorandov roku na jedného profesora alebo docenta

Ro ný premer po tu absolventov doiktorandského štúdia za posledné 3 roky na po et profesorov a docentov

Po et doktorandov denného štúdia delený po tom denných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia

Grantové prostriedky z agentúr KEGA a Vega na tvorivého pracovníka v roku

Podiel zahrani ných študentov

Po et publikácií za posledných 10 rokov na tvorivého pracovníka

Po et rôznych asopiseckých publikácií mimo WoK za rok pre skupiny fakúlt HUM a SPOL (toto kritérium je len od roku 2007)

Po et rôznych knižných publikácií mimo WoK pre skupiny fakúlt HUM a SPOL (toto kritérium je len od roku 2007)

Po et citácií vo WoK za posledných 10 rokov na tvorivého pracovníka
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Nadácia na podporu 
KU vyčlenila na 
mobility
100 000 Sk

Grant 100 000 korún na pod-
poru mobilít nadaných študentov 
a pedagógov Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU) venuje v roku 
2009 Nadácia na podporu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (NNP KU) 
v rámci Programu podpory mobilít. 
Denní študenti bakalárskeho, ma-
gisterského štúdia a doktorandského 
štúdia na KU, ktorí v priebehu svojho 
vysokoškolského štúdia dosiahli ale-
bo dosahujú významné študijné, pub-
likačné výsledky, sa môžu uchádzať o 
finančný grant do výšky 20 000 Sk na 
nákup zahraničnej odbornej literatú-
ry a na prípravu kvalifikačnej práce 
počas zahraničnej mobility.

(nnp)

V   Organovej  sieni  Rektorátu  Kato
líckej univerzity v Ružomberku sa 
13. decembra konalo spomienko-
vé podujatie na Židov odvlečených 
z Ružomberka počas II. svetovej 
vojny.

V čase predvianočných príprav a ra-
dostného očakávania Vianoc si mesto 
Ružomberok pripomenulo jednu zabud-
nutú tragickú udalosť. Presne v polovici 
decembra 1944 bol z jezuitského noviciá-
tu odvlečený mladý rehoľník a konverti-
ta zo židovstva, Tomáš Munk. V apríli 
nasledujúceho roku, vo veku 21 rokov, 

Spomínali 
na Tomáša Munka

V pondelok 8. decembra sa v inter-
diecéznom kňazskom seminári bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
konala Mariánska akadémia. Slávnosti 
predchádzala sv. omša, ktorú celebroval 
spišský pomocný biskup Štefan Sečka, 
spolu s generálnym vikárom rožňavskej 
diecézy, rektorom Katolíckej univerzity, 
predstavenými kňazského seminára a 
vyučujúcimi profesormi na Teologickom 
inštitúte v Spišskej Kapitule. Program 
pokračoval v aule Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka. Seminaristi 
Marek Jamrich na piane a Tomáš 
Lieskovský na trúbke, nádhernou sklad-
bou s názvom: Largo-Händel, všetkých 
„voviedli“ do slávnostnej atmosféry 
dňa. Na úvod všetkých privítal semina-
rista Dominik Jamrich. Po ňom nasle-
dovala báseň od Gorazda Zvonického: 

Vzťahy a dohody medzi zamestnáva-
teľom a zamestnancami, predovšetkým 
tvorbu a využitie sociálneho fondu, dĺž-
ku dovolenky a pod. definuje kolektívna 
zmluva, ktorú v pondelok 15. decembra 
podpísali rektor Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz 
Zasępa a predseda Základnej organizá-
cie Odborového zväzu KU Ing. Radislav 
Kendera, PhD.. Zástupcovia odborov 
vyjadrili spokojnosť s vyjednanými pod-
mienkami v kolektívnej zmluve, ktoré 
uspokojujú ostatné nároky zamestnan-
cov vyplývajúce z pracovného pomeru. 
Odborový orgán pri kolektívnom vy-
jednávaní zo zákona zastupuje záujmy 
všetkých zamestnancov bez ohľadu na 
ich členstvo v odboroch. „Kolektívna 
zmluva sa teda vzťahuje na všetkých 
zamestnancov,“ informoval Radislav 
Kendera. Záujemcovia o členstvo v od-
boroch môžu prihlášky odovzdať na fa-
kultách členom výboru ZO: Ladislavovi 
Finíkovi (Filozofická fakulta KU), 
Mgr. Janke Bugáňovej alebo Jánovi 
Gregorovi (Fakulta zdravotníctva KU), 
Milanovi Mertinyákovi (Pedagogická fa-
kulta KU) alebo priamo na rektoráte Ing. 
Kataríne Slašťanovej alebo Radislavovi 
Kenderovi. Bližšie informácie získate na 
tel.: +421 44 43 16 206 alebo e-mailom 
na: kendera@ku.sk.  (oo)

Fides at ratio spojené
v Panne Márii

Podpísali
kolektívnu zmluvu

zahynul so svojimi rodičmi a mladším 
bratom Jurajom na „pochode smrti“ z 
koncentračného tábora Sachsenhausen 
pri Berlíne.

„Tento dátum a tieto osudy si chce-
me pripomenúť komorným koncertom. 
Myslíme tiež na všetkých deportova-
ných ružomberských Židov. Ostalo tu po 
nich veľa bielych miest,“ povedal orga-
nizátor koncertu Matúš Bišťan. Adriana 
Antalová (harfa) a Silvia Stašková (prieč-
na flauta) zahrali na koncerte skladby 
Petra Machajdíka, Ilju Hurnika, Georga 
Gershwina, Fritza Keislera, Dariusa 
Milhauda, Emila F. Buriana a židovské 
piesne – Volkslieder. Počas koncertu hu-
dobný skladateľ Peter Machajdík osob-
ne uviedol svoju skladbu Nell´autunno 
del suo abbraccio insonne.

Život a smrť Tomáša Munka si 
Ružomberčania pripomenuli už po dru-
hýkrát. V lete tohto roku bola prezento-
vaná nová publikácia predsedu Správnej 
rady Ústavu pamäti národa Ivana A. 
Petranského Život pod hviezdou s podti-
tulom Osudy Tomáša Dezidera Munka. 
Pri tejto príležitosti na budove jezuitské-
ho noviciátu odhalili pamätnú tabuľu. 

Imrich Gazda (FF KU)

Mýtnik pred Madonou, ktorú prednie-
sol Vladimír Fedorek.

Hlavným bodom programu bola 
slávnostná prednáška prof. Tadeusza 
Zasępu, rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. V úvode povedal: „Chcem, 
aby sa fides et ratio spojili v mojej pred-
náške, lebo nie je ani iná cesta keď ho-
voríme o Božej Matke.“ Vo svojom prí-
hovore sa snažil odpovedať na otázku: 
Čo nám, ľuďom tretieho tisícročia, dáva 
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie? 
Povedal, že „Mária je veľmi dobrým 
príkladom pre Cirkev a svet na fides et 
ratio aj v treťom tisícročí.“ Zamýšľal sa 
nad čnosťami Matky Božej, jej odvahou 
a hlbokým chápaním udalostí Ježišovho 
života: „Najkratšia, najkrajšia a istá 
cesta je tá, ktorou kráčala Matka Božia. 
Preto sa musíme od nej čo najviac na-
učiť a najmä to, čo sa týka privilégia jej 
Nepoškvrneného Počatia, čo jej to pri-
vilégium dalo, že si nič nenechala len 
pre seba. Lebo aj ako Pán Boh nechcel 
a nechce nič pre seba, ale aby sa všet-
ko stalo pre nás a pre našu spásu, tak aj 
matka jeho Syna nekoná inak.“ 

Vladimír Fedorek (TF KU)
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