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Nenechajme
si vnútiť fantázie
„Je ľahšie ľudí oklamať, ako ich presvedčiť, že boli oklamaní.“
Komu má stredoškolák veriť, keď ho „vládnuce elity“ svojimi mediálnymi vystúpeniami neustále presviedčajú, že slovenské školstvo je nekvalitné? Čudujeme sa potom,
že mladí zo Slovenska odchádzajú – keď ich „vyháňa“ samotný štát? Kto za to prevezme zodpovednosť?
Tento text vzniká v čase, keď pani prezidentka podpísala novelu vysokoškolského
zákona. Novelu, ktorá má priniesť – v súlade s Plánom obnovy – „zvýšenie výkonnosti
slovenských vysokých škôl“.
Cieľ je to chvályhodný, ale metódy, ktoré na jeho dosiahnutie používa ministerstvo
školstva, sú chvályhodné už menej, ak vôbec.
Len Katolíckej univerzite zobral tento štát za posledné dva roky 3 milióny eur. Nezanedbateľná suma, ak sa máme rozprávať vôbec o udržaní KU pri živote. Nepochopiteľný krok zo strany štátu, ktorý by mal verejné vysoké školy podporovať, nie ich
zjavne likvidovať.
Na webovej stránke prezentujúcej Plán obnovy sa dozviete, že „dlhodobým cieľom
je, aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými
školami sveta v renomovaných akademických rebríčkoch.“
Keďže o peniaze ide až na prvom mieste, narýchlo som pozrel Round University
Ranking. Na chvoste prvej päťstovky – na mieste č. 499 – sa nachádza University of
Alabama at Birmingham, ktorá má cca 22-tisíc študentov a prevádzkový rozpočet
približne 1,1 miliardy dolárov.
Viem, že univerzity vo svete majú viaczdrojové financovanie a nemôžeme sa porovnávať 1:1, ale ak by sme chceli aspoň z hľadiska financií skončiť na mieste č. 499
v tomto rankingu ako alabamská univerzita, náš prevádzkový rozpočet (vzhľadom
na počet študentov) by mal byť dajme tomu 160 miliónov eur.
Ale vráťme sa späť do reality... Úvodný citát sa prisudzuje Markovi Twainovi, ale ktovie, či ho vôbec napísal. Poučenie je však jasné: Nezabudnime premýšľať konečne aj
vlastnou hlavou a so zmyslom pre skutočnosť, nie pre fantázie, ktoré sú nám vnucované. (Preto sa treba zamerať na to, čo vieme zmeniť a na čo máme dosah. Ocením
snahu každého človeka dobrej vôle pomôcť zveľaďovať jedinú katolícku univerzitu
na Slovensku.)
Prajem vám v závere akademického roka dostatok oddychu, aby ste nabrali nové sily
do nových výziev, ktoré život prinesie – a na ktoré opäť nebudeme (?) pripravení.
Ale určite to ako doposiaľ – s chladnou hlavou, otvoreným srdcom a zrakom upretým
k Bohu – zvládneme.
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Ružomberok dopĺňa
univerzitné mestá s tradíciou
akademického festivalu
Počas 1. ročníka akademického festivalu UNIUM 2021 privítali na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku napriek prísnym protipandemickým opatreniam za tri dni stovky
hostí, bezmála dve tisícky sledovali program v online forme cez internet.
Banská Bystrica, Zvolen, Nitra či Prešov sú
po celom Slovensku známe aj pre tradíciu
univerzitných festivalov zameraných na
rôzne druhy vedy, kultúry či umenia. Odteraz ich dopĺňa aj Ružomberok, kde na
Katolíckej univerzite od 26. do 28. októbra
po prvý raz pripravili festival UNIUM.
„Vo svojom názve festival odkazuje na
univerzitu ako srdce podujatia, ale aj na
umenie a ľudský um, a tiež univerzum,
ktoré nás spája a my ho spoločne vytvárame a chránime,“ vysvetlila prorektorka KU
a vedúca organizačného výboru Mariana
Magerčiaková.
Ťahákom bola interpretácia hudby,
spevu i poézie
Počas troch dní na univerzite zorganizovali
interpretačnú súťaž v hre na klavíri a organe, ale aj sólovom a komornom speve. Medzi akademickými umelcami známe podujatie Študentská umelecká činnosť mala
v rámci UNIUM-u už svoje 17. pokračovanie. „Rozdiel oproti doterajším ročníkom
bol vo väčšej komornosti. Naši zahraniční
hostia sa pre pandémiu zriekli cestovania a účasti, a tak sme privítali študentov
z domácich, slovenských univerzít. Bol to
zážitok, pretože po ťažkom roku a pol výučby pre umelecké smery išlo pre desiatky
účastníkov o prvé poriadne verejné vystúpenie,“ priblížila jednu z nosných akcií
programu Miriam Záhradníková z Katedry
hudby Pedagogickej fakulty KU.
Druhým veľkým ťahákom bola literárna
súťaž Slávme to spoločne. Už 6. ročník
podujatia venovaného tvorbe a interpretovaniu poézie bol už tradične venovaný
osobnosti a tvorbe predstaviteľa katolíckej
moderny Janka Silana, pri ktorého 100.
výročí narodenia akcia aj vznikla. „Našou
snahou je inšpirovať mladých ľudí, aby sa
nebáli poézie, aby ju vyhľadávali, čítali, písali, tvorili a nebáli sa stať autormi, ktorí
prídu a konfrontujú sa nielen pred známymi či učiteľmi, ale aj pred profesionálnou
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porotou. Hoci je súťaž spojená so Silanom,
duchovná časť nie je podmienkou, oveľa
dôležitejší je nápad, invencia a snaha priniesť niečo, čo sme ešte nečítali, nepočuli,“
vysvetlila Silvia Kaščáková z katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, inak
profesionálna autorka poézie, ale aj textov
viacerých populárnych slovenských hudobných interpretov.
Univerzum: výstava 12 autorov zo
4 krajín Európy
P ro g r a m fe st i v a l u d o p ĺ ň a l i b e s e d y
a workshopy so spisovateľmi na ružomberských stredných školách, svätá omša,
moderovaná adorácia, ale najmä diskusie
s prozaikmi a básnikmi ako Ján Gavura,
Mária Klapáková, Lenka Šafranová, prednáška Róberta Neupauera O pravej láske
z pera Jána Pavla II., ale aj beseda, prezentácia knihy a filmu Jána Knapíka, niekoľkonásobného pútnika a znalca témy putovania do Santiaga de Compostela.
Festival vyvrcholil vernisážou dvoch umeleckých výstav. „Máme tu tvorbu 12 akademických pedagógov a umelcov zo štyroch
krajín pod názvom Univerzum,“ ozrejmil
výstavu v knižnici Katolíckej univerzity
člen katedry výtvarnej výchovy na KU Pavol Rusko. Výstavu si môžu pozrieť všetci
návštevníci knižnice až do 8. decembra.
Okrem tej profesionálnej z dielne akademikov uvidia aj diela súčasných či bývalých
študentov výtvarného odboru na KU.
„Určili sme im tému Duchovno a rozum.
Malo ísť o širokú medzinárodnú výstavu,
ale aj tu zohrala nepriaznivú úlohu pandémia. Napriek tomu si návštevníci môžu
pozrieť veľmi zaujímavé práce študentov
KU spracované rôznymi technikami od klasických maliarskych, cez grafické, intermediálne, teda počítačové až po plastiky,“ doplnil Rusko výpočet desiatok dostupných
diel na výstave v sídelnej budove KU na
Hrabovskej ceste v Ružomberku.
Jedinečné zameranie festivalu má
potenciál citeľnej pridanej hodnoty
Festival plánovali zorganizovať ešte na jeseň 2020, kedy si univerzita pripomenula
20. výročie svojho vzniku. Pre pandemickú situáciu ho napokon museli dvakrát
odložiť a zároveň okresať s ambicióznosti
programu a množstve účastníkov, predovšetkým v ich medzinárodnom zložení.
„Napriek tomu zvíťazila veľká túžba a snaha festival zorganizovať, nakoľko KU má
veľký ľudský potenciál a priestor na organizovanie a prezentovanie všestranne
umelecky ladeného podujatia. V orientácii
na hudobné, výtvarné, slovné či spevácke
umenie a interpretáciu sme na Slovensku

jedineční a želáme si, aby aj toto prispelo
k formovaniu mladých ľudí na Slovensku,
ale aj budovaniu identity našej univerzity,“ priblížil súčasnosť i zámery festivalu
UNIUM rektor KU Jaroslav Demko.
Záštitu nad festivalom prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurinová. „Univerzita už roky formuje mladých ľudí v zrelé a zodpovedné
osobnosti. Osobnosti, ktoré budú popri
svojej profesionalite a odbornosti schopné
prinášať do spoločnosti a do svojich postojov a názorov aj mravné hodnoty. Prajem
univerzite veľa síl, aby sa jej podarilo udržať začatú tradíciu akademického festivalu, ktorý nielen pre mladých, ale pre nás
všetkých môže znamenať neuveriteľnú silu
a citeľnú pridanú hodnotu,“ prorocky vy-

riekla županka žilinského regiónu pri návšteve posledného festivalového dňa.
Festival UNIUM 2021 v spolupráci so
sponzormi a Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR i mestom Ružomberok zorganizovala Katolícka univerzita
v Ružomberku.
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dentskému publiku možnosti nahliadnuť
na autorky a autorov aj osobne, cez ich vyjadrenia, odpovede, čítanie vlastnej tvorby,“ zhodnotila literárnu časť programu
festivalu jeho spolautorka Silvia Kaščáková z katedry predškolskej a elementárnej
pedagogiky.
Hudobníci s medzinárodnou
súťažou, výtvarníci vystavujúci
v univerzitnej knižnici
Už 18. ročník má za sebou medzinárodná
interpretačná súťaž, ktorú ako súčasť festivalu UNIUM zorganizovala katedra hudby
na pedagogickej fakulte. V hre na organ,
dvojručnej i štvorručnej hre na klavíri, sólovom i komornom speve súťažilo 40 študentov a 10 korepetítorov z Poľska, Čiech
a Slovenska.

UNIUM 2022:

Študenti a pedagógovia
predviedli svoje schopnosti
na akademickom festivale
Diskusie, literárne čítačky, hudobné koncerty, výtvarná výstava, workshopy, súťaž v mediálnej tvorbe. Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku hostila 2. ročník multižánrového
akademického festivalu UNIUM 2022.
„Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k umeniu a kultúre, spoznávať históriu, zbližovať
mladých ľudí a rozšíriť kultúrny rozhľad
mladej inteligencie,“ približuje prorektorka KU Mariana Magerčiaková zámer festivalu, ktorého tradíciu univerzita naštartovala len minulý rok.
Literárne diskusie
s hviezdnym obsadením
Najlukratívnejšou časťou festivalu boli autorské literárne čítačky, diskusie a s tým
spojené krátke hudobné koncerty v programe nazvanom Literárne kupé.
Autorky Silvia Kaščáková a Jana Juhásová
z KU v Ružomberku pripravili tri pokračovania zamerané na literatúru pre deti
a mládež – kde účinkovali Dávid Dziak, ilu-

strátori Michal Souček a Zuzana Kucirková
a hudobný hosť Martin Husovský z kapely
Komajota.
V pokračovaní venovanom poézii privítali Milu Haugovú, Rudolfa Juroleka, Annu
Ondrejkovú i hudobných hostí Daniela Špinera a Dušana Havrillu.
Lákadlom prozaickej časti bola niekoľkonásobná finalistka prestížnej ceny Anasoft
Litera Vanda Rozenbergová.
„Literárna sekcia festivalu UNIUM 2022
pripravila slávnosť slova, hudby a priateľstva autorov a čitateľov. Upriamila pozornosť nielen na pozvané literárne osobnosti,
ktorých tvorba patrí k obsahu maturitných
či štátnicových otázok, ale ponúkla štu-

Výtvarníci našli ovocie svojej práce vo vernisáži medzinárodnej výstavy Priestory
Identity, ktorú si môžu návštevníci univerzitnej knižnice pozrieť na červenom
podlaží.
Počas prednášky a diskusie so študentmi
o Národnom stretnutí mládeže, ktoré bude
tento rok v Trenčíne, mali študenti možnosť získať informácie o organizácii, priebehu aj zaujímavostiach azda najväčšieho
mládežníckeho podujatia u nás.
V duchovnej časti programu nechýbali ani
sv. omša, či prednáška na tému Amoris la-

etitia – roku rodiny, ktorý bol vyhlásený na
podnet rovnomenného apoštolského diela
z pera Sv. Otca Františka.
Súťaž v študentskej mediálnej tvorbe
„Nie je dôležité, že som získal nejakú cenu
alebo či sa mi niečo vydarilo. Dobrý novinár nemusí uspieť v stredoškolských súťažiach. Talent majú aj tí, ktorí tentokrát nevyhrali. Neznamená to, že z nich nemôžu
byť výborní novinári, režiséri, scenáristi
či kameramani. Neúspech patrí ku každej
profesii. Ak vám v jednom prípade niečo
nevyjde, neznamená to, že sa treba vzdať,“
hodnotil a zároveň odkazoval moderátor
RTVS Miroslav Frindt všetkým študentom,
ktorí nezískali cenu na súťaži MEDart, kde
bol pozvaný ako porotca a lektor.
MEDart bol so 165 prihlásenými účastníkmi s 315 príspevkami vkladom katedry
žurnalistiky do programu UNIUM 2022.
Ocenených bolo v štyroch mediálnych
kategóriách 19 príspevkov od 22 autorov zo stredných škôl a gymnázií z celého
Slovenska.
„Každý rok sa čoraz viac presviedčame, že
súťaž má svoje miesto a stáva sa atraktívnejšou. Teší nás, že sme študentom mohli
poskytnúť stretnutie so skúsenými lektormi a odborníkmi z praxe. Ďakujeme aj
všetkým partnerom, bez ktorých by sa nám
nepodarilo urobiť súťaž na tejto úrovni,“
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hodnotil za organizátora vedúci katedry
žurnalistiky Pavel Izrael.
Festival, čo pestuje kultúru,
umenie aj ducha
Podujatie zorganizovali na KU po prvý raz
na jeseň 2021, no pre pandemickú situáciu a dvojnásobnom prekladaní termínu
len v online podobe. Aj pre priaznivejšie
podmienky, ale aj pre dlhodobé plány organizovať UNIUM v jarných mesiacoch
pristúpila KU už po pol roku k príprave
2. ročníka.
„Mladí ľudia majú záujem pestovať kultúru
a pestovať umenie, pretože cez ne, tak ako
cez vieru, sa zušľachťujeme a stávame sa
lepšími. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým, ktorí si dali námahu a vytvorili
svoje diela, pretože prispievajú k rozvoju
svojej osobnosti a rozvoju kultúry na Slovensku,“ uzatváral festival UNIUM rektor
KU Jaroslav Demko.
Festival UNIUM 2022 v spolupráci so sponzormi a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu i mestom Ružomberok
zorganizovala Katolícka univerzita v Ružomberku. Tretí ročníka je podľa rektora
J. Demka v pláne opäť na budúci rok na jar.
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Katolícka univerzita
a pomoc Ukrajine
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom
a ich blízkym pri zvládaní dopadov tejto ťažkej situácie a je pripravená pomôcť im.
študijnej oblasti, a pomáhajú so zabezpečením individuálneho poradenstva.
KU využíva všetky svoje dostupné kapacitné možnosti, ktoré ponúkla ako pomoc pri
ubytovaní najbližších rodinných príslušníkov študentov v študentských domovoch
KU (na zabezpečenie núdzového ubytovania odídencov z Ukrajiny).

Už 24. februára 2022, po vypuknutí konfliktu na Ukrajine, sa približne 200 študentov, ale aj zamestnancov KU stretlo
v ružomberskom kampuse univerzity, aby
spoločne vyjadrili solidaritu s napadnutou
Ukrajinou a jej trpiacimi obyvateľmi, ale
najmä študentmi z tejto krajiny pôsobiacimi priamo v Ružomberku.

KU už od začiatku krízy aktívne spolupracuje s Mestom Ružomberok a ďalšími inštitúciami, ktoré organizujú pomoc Ukrajine,
a v tejto spolupráci aj aktívne pokračuje.
Vedenie KU na svojom zasadnutí 28. februára 2022 zriadilo Koordinačný výbor KU,
ktorý v utorok 1. marca 2022 prijal opatrenia na pomoc ukrajinským študentom.
Podpora a pomoc KU je v prípade potreby
zameraná na všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do
náročnej životnej situácie bez ohľadu na
národnosť. Či už ide o aktívnu komunikáciu s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a o posilnení
spolupráce, alebo zabezpečovanie pomoci
utečencom z Ukrajiny priamo v priestoroch
KU, alebo prostredníctvom partnerských
organizácií.

„Mám rodinu v Kyjeve, ktorý práve bombardujú. Nemôžu odísť. Len čakajú, čo sa
bude diať. Veľmi ďakujem za túto podporu,
pretože pre nás je to veľmi dôležité,“ povedala Ukrajinka Mária, študentka filozofie
na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na KU študuje 313 študentov z Ukrajiny. Aj
preto fakultní koordinátori, ktorí zastupujú
jednotlivé fakulty, zabezpečujú komunikáciu s ukrajinskými študentmi KU, mapujú
ich potreby súvisiace s ubytovaním najbližších rodinných príslušníkov, ako aj ich aktuálne potreby v sociálnej, finančnej alebo

„Katolícka univerzita v Ružomberku je pripravená poskytnúť akúkoľvek pomoc občanom Ukrajiny v núdzi, najmä študentom
a akademickým pracovníkom, a aktívne sa
zapojiť do koordinácie humanitárnej a inej
potrebnej pomoci. Chceme podporiť miestnych študentov v núdzi a urobíme všetko
pre to, aby sme uľahčili prijímanie študentov a vedcov z Ukrajiny, ktorí sú v nebezpečenstve,“ povedal doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU v Ružomberku.

KU zároveň uvažuje o konkrétnych formách sociálnej a materiálnej pomoci najmä v podobe odpustenia poplatkov za
ubytovanie, za nadštandardnú dĺžku štúdia a v podobe mimoriadneho sociálneho
štipendia v sociálne odôvodnených prípadoch. Pre všetkých vojnou postihnutých
študentov bude univerzita hľadať spôsoby,
ako zmierniť dopad aktuálnej situácie na
ich štúdium. Bude nápomocná pri riešení individuálnych požiadaviek študentov
v snahe pomôcť im pokračovať štúdiu. KU
sa bude sa snažiť, aj vzhľadom na aktuálnu
novelu vysokoškolského zákona, o zjednodušenie podmienok prijímania na štúdium
pre uchádzačov z vojnou postihnutých oblastí, aj pri problémoch s preukazovaním
predchádzajúceho vzdelania. Tým, ktorí
budú chcieť, resp. musieť zmeniť miesto
štúdia, poskytneme možnosť prestupu na
štúdium na našej univerzite.
Súčasný vývoj situácie u našich susedov na
Ukrajine sa bezprostredne dotkol aj občanov obce Martinček. MS SČK v spolupráci
s vedením obce zmobilizovali svoje ľudské
a materiálne kapacity a zorganizovali dňa
2. marca 2022 zbierku potravín, hygienických potrieb ale aj prikrývok a diek. Táto
podpora bola konkrétne zameraná na študentov študujúcich na Katolíckej univerzite
v Ružomberku, ich najbližších príbuzných,
ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej
životnej situácie bez ohľadu na národnosť.
Do dobrovoľníckej činnosti sa však zapájajú nielen súčasní študenti, ale aj absolventi
KU pôsobiaci v Ružomberku. Podľa svojich
možností vypomáhajú v rámci dobrovoľníckych štruktúr mesta Ružomberok, ale
aj na hraničných priechodoch s Ukrajinou.

KU v Ružomberku vo svetle
prieskumu „Akademická
štvrťhodinka“
V prvej polovici roka 2021 pripravila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké
školstvo (SAAVŠ) prieskum Akademická
štvrťhodinka, v rámci ktorého sa študenti prvého a druhého stupňa všetkých vysokých škôl na Slovensku mohli vyjadriť
k otázkam týkajúcim sa kvality výučby,
prístupu pedagógov, dopadov pandémie
a pod.
SAAVŠ predstavila 25. októbra 2021 podrobné dáta z prieskumu a ponúkla aj interaktívny nástroj, ktorý prináša prehľadné
zobrazenie výsledkov prieskumu. Ponúka
obraz názorov študentov jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, odborov či stupňov

a foriem štúdia. Zber dát prebiehal od 30.
4. 2021 do 31. 5. 2021. Do prieskumu sa
zapojilo 19 983 študentov z 36 vysokých
škôl na Slovensku. Za KU v Ružomberku sa
do prieskumu zapojilo 428 študentov (FZ
KU 59 študentov, FF KU 76 študentov, PF
KU 247 študentov a TF KU 46 študentov).

ky predovšetkým v oblasti prístupu k študentským potrebám.

Môžeme konštatovať, že z výsledkov tohto
externe organizovaného prieskumu sa zdá,
že študenti oceňujú kvalitu vzdelávania na
KU v Ružomberku a sú spokojní s viacerými dôležitými aspektmi nášho akademického života. Celkovo možno zhodnotiť, že
KU v Ružomberku dosahuje pri porovnaní
s celoslovenským priemerom lepšie výsled-

Všetkým naším študentom ďakujeme za
spätnú väzbu. Teší nás, že v mnohých ukazovateľoch sú prevažne spokojní a veríme,
že spoločne budeme pracovať na skvalitnení vzdelávania a celkovo študentského
života na našej univerzite.

Výsledky prieskumu SAAVŠ obsahujú aj
ďalšie zaujímavé zistenia, ktoré si každý
môže pozrieť na stránke https://prieskum.
saavs.sk/vysledky/.

KU v Ružomberku
má svoje zastúpenie
v Dozornej rade SAAIC
Dňa 20. apríla 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie SAAIC (Slovenská
akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu), ktorého cieľom bolo sumarizovať projektové obdobie programu Erasmus+ na Slovensku za predošlé obdobie.
Jedným z bodov stretnutia bola voľba
členov Správnej a Dozornej rady SAAIC.
V tajnej voľbe za členku Dozornej rady SAAIC bola opätovne, už na druhé funkčné
obdobie, zvolená Michaela Moldová Chovancová, PhD., inštitucionálna Erasmus+
koordinátorka Katolíckej univerzity v Ru-

žomberku. Jej členstvom má KU vôbec
prvé zastúpenie v týchto významných kontrolných zložkách SAAIC od zapojenia sa
KU do programu Erasmus.
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Týždeň slovenských
knižníc 2022 v UK KU

Akčná platforma Laudato
Si' a Katolícka univerzita
v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku sa pridala k Akčnej platforme, ktorá vychádza
z encykliky Sv. Otca Františka – Tebe buď
chvála (O starostlivosti o spoločný dom).
Hlásime sa k Sedemročnej ceste pápeža
Františka k integrálnej ekológii – k starostlivosti o náš spoločný domov. Tvorba
a riešenie problematiky v praktickej oblasti sa odráža v Akčnom pláne (AP) Akčnej
platformy Laudatio Si Zelenej univerzity
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU),
ktorý sa priamo opiera o encykliku Sv.
Otca Františka. Výzva i opatrenia zahŕňajú
využívanie obnoviteľných energií, opatrenia na zabezpečenie energetickej dostatočnosti, dosiahnutie uhlíkovej neutrality,
ochranu biodiverzity a zabezpečenie edukačného procesu na KU. V samotnom dokumente akčnej platformy Laudato Si' sa
pripomínajú viaceré najdôležitejšie dôvody
jej vzniku, o. i.:

„Akčná platforma Laudato Si' Dikastéria
pre podporu integrálneho ľudského rozvoja je priestorom pre inštitúcie, komunity
a rodiny, aby sa spoločne učili a rástli na
ceste k plnej udržateľnosti v holistickom
duchu integrálnej ekológie. Akčná platforma Laudato Si' je cestou jedinečnej spolupráce medzi Vatikánom, medzinárodnou
koalíciou katolíckych organizácií, a „všetkými mužmi a ženami dobrej vôle.“
Katolícka univerzita do jedného zo svojich základných dokumentov – Dlhodobého zámeru KU – zaradila priamo aj oblasť
opierajúcu sa a korešpondujúcu s uvedenou tematikou – Vypracovanie Stratégie
budovania zelenej/udržateľnej KU na roky
2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030),
v ktorej sa zohľadnia princípy a požiadavky
encykliky Laudato Si', ako aj Agendy udržateľného rozvoja 2030, Európskej zelenej
dohody a Envirostratégie SR 2030.

Z vyššie spomenutého vyplýva, že v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku je možné riešiť problematiku
zavádzania Laudatio Si pre celkovú udržateľnosť v stanovenom 7-ročnom časovom
intervale, v rámci integrálnej ekológie,
v nasledovných cieľoch a smeroch:
- dosiahnutie uhlíkovej neutrality elimináciou našich emisií,
- prehodnotenie našich učebných osnov,
s cieľom vytvoriť študijné programy, ktoré
budú prispievať ku globálnemu cieľu zmeny klímy (jej ozdraveniu) a udržateľnosti
života vôbec,
- využitie našich výskumných schopností
na posilnenie tých oblastí ľudskej činnosti a jednotlivcov, ktorí pracujú na globálnej eko-spoločenskej zmene a zosúladiť
intelektuálny pohľad s múdrosťou náboženských tradícií, s cieľom vytvoriť multidisciplinárny výskum schopný transformovať spoločnosť okolo najpálčivejších
ekologických a sociálnych problémov,
ktorým svet čelí, ako je napr. zmena klímy,
strata biodiverzity, nerovnosť a pod.,
- snaha o prepojenie a integráciu rôznych
vedných disciplín a tradícií viery s ich
vtiahnutím do vzájomného dialógu,
- vytváranie univerzitnej i medzinárodnej platformy spolupráce v oblasti výučby, vedy a výskumu v stanovených
problematikách,
- dobudovanie knižničného fondu v oblastiach a rozsahu našich učebných programov, vedeckých úloh a našich možností,
- zriadenie a vybudovanie (po personálnej
aj materiálnej stránke) nových pracovísk
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V dňoch 28. 2. – 6. 3. 2022 sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Aj tento rok sa z dôvodu pandemickej
situácie presunul vo väčšej miere do ONLINE prostredia a preto sa takmer všetky
aktivity realizovali iba virtuálne.

na KU (ústavy, interdisciplinárne programy...) kopírujúce stanovené ciele.
Z predmetných riadkov môžeme vydedukovať, že uvedenú problematiku obsiahnutú v encyklike Sv. Otca Františka – Tebe
buď chvála (O starostlivosti o spoločný
dom), dlhodobo ako ľudstvo, nevieme riešiť a to ani na najvyšších politických úrovniach sveta. Preto vznikajú mnohé projekty
a hnutia po celom svete, aby po jednotlivých krokoch začali robiť nápravu na napáchaných škodách i prevenciu. K týmto
iniciatívam patrí aj zapojenie sa KU do projektu Akčná platforma Laudato Si' v podobe Akčného plánu Akčnej platformy Laudatio Si' Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Radislav Kendera

Týždeň slovenských knižníc 2022 reagoval na súčasnú dobu a potreby ochrany životného prostredia. Témou TSK 2022 boli
EKO knižnice so snahou ukázať, že činnosť
a správanie, s ktorými sa v knižniciach stretávame, môžu byť šetrnejšie k životnému
prostrediu. Toto správanie má za následok
nielen dobrý pocit a odľahčenie „planéty“,
ale prináša so sebou aj finančné úspory.
Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ, ktorým je pozitívne
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských
knižníc sa uskutočnilo dňa 28. februára
2022 o 13. hod. na webovej aj FB stránke
Slovenskej asociácie knižníc z priestorov
Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.
Bolo spojené aj s tradičným odovzdaním
výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc
„SAKAČIK 2021“, ktorú získala Mestská

knižnica Kysucké Nové Mesto za projekt
s názvom Vernostná karta klub Magnus.
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
v Ružomberku sa opäť aktívne zapojila do
TSK. Po minulom úspešnom prvom ročníku sme opätovne pripravili tzv. Virtuálny
knižný – tentokrát ekokalendár. Na sociálnych sieťach UK KU sme počas celého mesiaca zverejňovali interaktívne výzvy a po
skončení súťaže vyžrebovali výhercov. Počas celého týždňa sme už tradične ponúkli
50% zľavu na registračný a prolongačný
poplatok. Multiplikáty kníh pre našich čitateľov zdarma boli opäť pripravené na žltom
podlaží pod názvom Začítaj sa do mňa, čím
sme dali použitým knihám druhú šancu.
Z nášho bohatého knižničného fondu sme
pre čitateľov pripravili výstavu odbornej literatúry so zameraním na biológiu a ekológiu pod názvom Príroda – čo o nej (ne)vieš.
V piatok 4. marca o 15. hod. sme sa pridali
k čítaniu v online prostredí. Aj Univerzitná
knižnica Katolíckej univerzity sa zapojila do

celoslovenskej kampane pod názvom Je nás
počuť! V spojitosti s hlavnou témou TSK,
ako aj aktuálnou situáciou vo svete, sme
vybrali encykliku pápeža Františka Laudato Si'. Video-čítanie bolo zverejnené na
sociálnych sieťach UK KU. Uvedená celoslovenská aktivita sa konala pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany
Čaputovej.
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
sa pripája k ekologickému spôsobu fungovania už dlhodobejšie. Priamo vo svojich
priestoroch pristúpila k recyklácii komunálneho odpadu, už pri jeho vzniku, uprednostňuje opätovné používanie obalového
materiálu, pri hromadných podujatiach
nepoužíva jednorazové poháre a príbor,
recykluje skartovaný papier, poškodené
a znehodnotené knihy, šetrí energiu najmä
pri používaní automatických batérií na dávkovanie vody, v priestoroch UK KU používa
šetriace osvetlenie.
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Výstava:
Protikomunistický odboj
na Slovensku

Implementácia identifikátora
DOI do časopisov vydávaných
KU úspešne zavŕšená
Na základe odsúhlasenia spolufinancovania zo strany všetkých fakúlt, pristúpila
UK KU prostredníctvom koordinátorky
DOI Mgr. Janky Červeňovej k postupnej
implementácii DOI identifikátora. Jednotlivé etapy boli nasledovné: zaškolenie koordinátorky DOI v inštitúciách, ktoré DOI
už úspešne implementovali, vytvorenie
metodiky zavádzania identifikátora a zverejnenie na UK KU v sekcii služby, audit
webov jednotlivých časopisov vydávaných
na KU, stretnutie so šéfredaktormi časopisov (zdôraznenie zviditeľnenia vedy, oboznámenie so zámerom, predstavenie plánu
realizácie a postupu implementácie DOI),
komunikácia s technickými redaktormi,
zadefinovanie formálnych podmienok časopis, článkov, webov, nastavenie citácií
a bibliografických odkazov.

Výstava Protikomunistický odboj na Slovensku bola prvým komplexným predstavením problematiky protikomunistického
odboja na Slovensku. V atraktívnej textovo-obrazovej podobe predstavuje formy
odboja a odporu obyvateľstva proti totalitnému komunistickému režimu v kontexte
jeho vývoja od konca druhej svetovej vojny až do jeho pádu v novembri roku 1989.
Výstava sa zaoberá celým obdobím odporu
voči komunizmu, katolíckym a občianskym
disentom, aktivitami tzv. tajnej cirkvi až po
pád komunistického režimu a vyrovnaniu
sa s ním v slovenskej legislatíve.
Autormi výstavy sú Ústav pamäti národa
a Paneurópska vysoká škola. Katolícka univerzita v Ružomberku – Univerzitná knižnica sprístupnila reprezentatívny výber
počas prednášky v rámci cyklu Hosť na KU
22. marca 2022.
Panelová výstava predstavila vznik a centrá jednotlivých odbojových hnutí, či už to
bolo z radov civilného obyvateľstva, náboženských predstaviteľov alebo zástupcov
kultúrneho života. Výstava priblížila hnutie Biela légia, či prípady Alberta Púčika,
Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Zaoberala sa odporom voči komunizmu v Zbore

Nasledovala intenzívna komunikácia
s agentúrou Crossref, podpis zmluvy a nastavenie platieb. Po podpísaní zmluvy bol
Katolíckej univerzite pridelený prefix v tvare DOI: https://doi.org/10.54937/skratka
názvu časopisu.rok vydania.ročník.číslo.
strany príspevku od-do
K úspešnej implementácii dopomohlo aj
podpísanie vnútorných rámcových dohôd
medzi fakultami a rektorátom o spolupráci na DOI. Najbližšie k praktickému zavedeniu DOI mali časopisy Kultúrne dejiny
a Verba Theologica, ktoré sú indexované
v Scopuse. Po transformácii webových
stránok bolo však vzhľadom na termín vydania ako prvé implementované DOI do
článkov časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružombe-

rok (predchádzalo tomu vytvorenie landing page ku každému článku s úložiskom
na rektoráte KU, vytvorenie obsahu s prelinkami, vloženie DOI do pdf ešte pred
tlačou časopisu s úložiskom pdf časopisov
na stránke prevádzkovateľa webu, aktivovanie DOI, vloženie aktívneho DOI do databázy a krížové overovanie).
Nasledovať budú všetky ostatné časopisy vydávané na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Uvedenými krokmi sme
úspešne zavŕšili praktickú časť implementácie DOI, za čo patrí vďaka všetkým zainteresovaným zamestnancom Katolíckej
univerzity.
Katarína Matušková

Napriek nepriaznivej situácii
je tu Poradenské centrum
neustále pre študentov

národnej bezpečnosti, priblížila tzv. tajnú
cirkev, tajné rehole, a občiansky disent,
Bratislavskú päťku a tiež úlohu slovenského exilu v protikomunistickom odboji,
vydávanie samizdatov, pašovaniu literatúry, prevádzačstvo cez hranice, či agentov chodcov. Osobitná pozornosť je venovaná
Sviečkovej manifestácii z roku 1988, ako aj
únosom a vraždám zrežírovaných Štátnou
bezpečnosťou.
Výstava sa podrobne venovala aj osobnostiam – hrdinom protikomunistického
odboja (Ján Chryzostom kardinál Korec,
Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, Ján Čarnogurský, František Mikloško, Dominik
Tatarka, Hana Ponická, Miroslav Kusý,
Alexander Dubček, Tomislav Poglajen-Kolakovič). Záver výstavy bol venovaný
pádu komunistického režimu a vyrovnaniu
sa s komunistickým režimom v slovenskej
legislatíve. Výstava rozoberá viacero tém,
ktoré spolu tvoria jeden celok zameraný
na protikomunistický odboj. Jednotlivé
témy výstavy ponúkli priestor na oveľa
hlbšie a podrobnejšie spracovanie danej
problematiky.
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info o dianí v UK kU nájdete na:

uk.ku.sk a na Facebooku

V priebehu celého akademického roka
2021/2022 boli Poradenským centrom Katolíckej univerzity v Ružomberku (PC KU)
organizované rôzne semináre na podporu
duševného zdravia študentov a tiež aj zábavno-vedomostné kvízy, ako prevencia
proti stresu a neformálne stretnutia študentov na podporu stretávania sa.

nosť študenti so špecifickými potrebami absolvovať webináre na rôzne témy. Zároveň
sa mali možnosť zaregistrovať aj na portál
Meeting point. Hlavným cieľom portálu je
prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí
nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na
trhu, prostredníctvom prepojenia dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií.

Študenti mohli využívať aj individuálne
konzultácie v oblasti psychologického, kariérového poradenstva, sociálno-právneho
poradenstva a podpory študentov so špecifickými potrebami. Podpora študentov fungovala nielen počas semestrov, ale aj počas
celého skúškového obdobia.

V letnom aj zimnom semestri mohli študenti využívať fyzioterapiu poskytovanú
študentkou Fakulty zdravotníctva KU Bc.
Viktóriou Havranovou. Študentky FZ KU
od novembra 2021 zabezpečovali aj precvičovanie prvej pomoci, no vzhľadom na
pandemickú situáciu bolo zabezpečené len
online formou prostredníctvom platformy
MS-Teams.

V oblasti kariérového poradenstva boli pracovné ponuky zasielané študentom cez študentský informačný systém AIS2, boli tiež
informovaní prostredníctvom facebookového konta PC KU. V rámci portálu Profesia
a projektu Profesia bez prekážok mali mož-

Študenti so špecifickými potrebami mali
možnosť kontinuálne využívať špeciálnu
študovňu, kde si robili prípravy do školy.
Taktiež bola zabezpečená pre nevidiaceho

SLEDUJ NÁS AJ NA:

poradna.ku.sk

]
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VIRTUÁLNY DOD
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2022

Dňa 9. februára 2022 sa v dôsledku pretrvávajúcej negatívnej pandemickej situácie uskutočnil Virtuálny Deň otvorených
dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Deň otvorených dverí bol realizovaný prostredníctvom oficiálneho face-

študenta tlač poznámok na braillovej tlačiarni a zapisovateľský servis pre študentov, ktorí si z dôvodu svojho zdravotného
znevýhodnenia nedokážu poznámky zapisovať sami. Študenti s obľubou využívali aj
oddychovú zónu, ktorá je vybavená elektrickými polohovacími kreslami.
Aj napriek pandemickej situácii sme udržiavali kontakt so študentmi so špecifickými potrebami i na diaľku, kontaktovali
sme ich telefonicky alebo emailom a zisťovali sme, ako sa im darí v štúdiu. V rámci
kvality vzdelávania na KU boli analyzované bariéry, ktoré majú študenti so špecifickými potrebami pri prijímacom konaní
a počas štúdia. Od októbra 2021 bolo novinkou pre študentov poskytovanie oxygenoterapie spočívajúcej v inhalácii čistého
kyslíka. Oxygenoterapia pomáha študentom zlepšiť fyzickú a psychickú výkonnosť,
zbavuje únavy, lieči choré orgány, posilňuje
imunitu.
V rámci podpory adaptácie ukrajinských
študentov na KU v Ružomberku bol spracovaný materiál, ako efektívne tráviť voľný
čas v meste Ružomberok a okolí. Študenti

v ňom majú možnosť nájsť dôležité kontakty. V súvislosti s vojnovým konfliktom na
Ukrajine sme vyjadrili študentom podporu
a pomoc a reagovali sme na ich potreby.
V rámci zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov PC KU boli absolvované rôzne školenia v oblasti kariérového,
psychologického poradenstva a podpory
študentov so špecifickými potrebami. Našou snahou bolo pokračovať aj v zabezpečovaní technologického zázemia PC KU.
Z finančných prostriedkov boli zakúpené napr. licencie na softvérové produkty
Adobe, knižnicu INVOICE a PAY na generovanie QR kódov, čítačky na knihy, hovoriaci skener Easy reader, karimatky na cvičenie pre študentov. V rámci zveľaďovania
priestorov PC KU boli objednané fólie na
okná do oddychovej zóny a tiež aj do relaxačnej miestnosti.
V našej práci chceme pokračovať aj naďalej, tešíme sa na študentov a spoluprácu
s nimi a chceme reagovať na ich rozmanité
potreby.

bookového konta Katolíckej univerzity
v Ružomberku, vo forme online streamu
v čase od 10,00 hod. Jeho súčasťou bola
online prezentácia univerzity, jej fakúlt
a ponúkaných študijných programov.
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Mobility zahraničných
kolegov na KU
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}}}
ERASMUS+:
Nové dohody
o spolupráci
Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU) v rámci programu Erasmus+ opätovne rozšírila spoluprácu nielen o nové
partnerstvá, ale aj o ponuku odborov,
ktoré umožnia študentom a ostatným
členom akademickej obce absolvovať
študijné a výučbové pobyty v zahraničí.

Kolegovia z Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poľsko) s univerzitnou
koordinátorkou KU počas prehliadky univerzitnej knižnice.

Študenti telesnej výchovy počas výučby s rumunským kolegom z Vasile Alecsandri
University of Bacau, ktorého počas pobytu sprevádzal vedúci katedry.

Vedomosti v oblasti sociálnych vied je
možné získať mobilitou na ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa ( Portugalsko) a vďaka úspešným rokovaniam aj
na Viaa Christian University of Applied
Sciences, Holandsko. Odborné poznatky v oblasti zdravotných vied a taliančiny môžu záujemcovia rozvíjať na
Universita Degli Studi G. D. Annunzio,
Chieti (Taliansko). Našou novou partnerskou inštitúciou sa stala aj University of Alméria (Španielsko) pre vzdelávanie zdravotníkov.
mmch

Zahraniční kolegovia z Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poľsko)
so zástupcom Katedry výtvarnej výchovy PF KU.

Dyuri Balint, ktorý ako prvý z tejto novej
partnerskej univerzity vystúpil so svojimi
prednáškami.
KU po prvýkrát hostila aj zástupcu z Catholic University of Ávila (Španielsko).

Po rokoch zasiahnutých pandémiou sa akademický rok 2021/2022 postupne stabilizoval a zahraniční kolegovia sa aj v rámci
programu Erasmus+ opätovne vrátili na
KU, aby tu fyzicky realizovali vzdelávacie,
výučbové i výskumné pobyty. Od septembra 2021 do polovice apríla 2022 sme prijali 58 zahraničných kolegov len v rámci
programu Erasmus+. Dokopy ich 48 prišlo
vyučovať a 10 zamestnancov sa školilo na
konkrétnych pracoviskách fakúlt i rektorátu. V akademickom roku 2018/2019, teda
pred vypuknutím pandémie Covid-19 sme

hostil 85 pedagógov na výučbu a 56 pracovníkov na školenie. V aktuálnom akademickom roku sme privítali hostí zo susedných krajín ako Česko, Poľsko, Maďarsko,
ale aj z Holandska, Španielska, Rumunska
a Chorvátska.
S Vasile Alecsandri University of Bacau
(Rumunsko) bola podpísaná medziinštitucionálna dohoda minulý rok a prvú návštevu sme privítali už v tomto semestri. „Malá univerzita s ľuďmi, ktorí
majú veľké srdce“, tak vidí KU prof.

Referát pre zahraničné vzťahy po niekoľkých online stretnutiach napokon aj osobne privítal zástupcu Viaa Christian University of Applied Sciences (Holandsko).
Tento deň bude pre kolegu Brama Suithoffa pamätný vzhľadom na to, že počas jeho
pobytu v Ružomberku došlo k vypuknutiu
konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.
Program Erasmus+ umožňuje aj školenia,
a tak pracovníci Referátu pre zahraničné
vzťahy a mobility privítali kolegov z partnerskej inštitúcie The Pontifical University
of John Paul II in Krakow. Skúsenosti s administráciou študijných pobytov a služobných ciest zamestnancov si prišli vymeniť

kolegovia priamo z oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu. „Oceňujeme, že Katolícka univerzita umožňuje vysielať taký
vysoký počet zamestnancov, aký v Poľsku
majú len väčšie univerzity. Páči sa nám
moderné prostredie univerzity a ochotný
a starostlivý personál“, uzavreli kolegovia
Urszula Kubiczek a Tomasz Kniaź.
Do konca semestra je ešte naplánovaných
sedem mobilít na výučbu a desať mobilít
na školenie Erasmus+.
mmch
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Študentské mobility
realizujeme aj napriek
pretrvávajúcej pandémii
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Mobilita Erasmus+:

Výzva i dobrodružstvo
Počas zimného semestra som sa zúčastnila študijnej mobility v hlavom meste Slovinska, v Ľubľane. Rada by som sa s vami
v krátkosti podelila o moju skúsenosť a dojmy, no najmä tým povzbudila tých, ktorí
ešte stále váhajú, či je Erasmus pre nich tá
správna voľba.
O študijných mobilitách v zahraničí som
počúvala prevažne od mojich priateľov už
pred začiatkom štúdia na vysokej škole.
Jednoducho povedané, využiť túto príležitosť bolo mojím snom i túžbou dlhší čas.
Erasmus som vnímala ako osobnú výzvu,
životné dobrodružstvo, šancu spoznať
ďalší kúsok sveta a ľudí rôznych kultúr.
Zároveň som si uvedomovala, že si toto
rozhodnutie vyžaduje dostatok odvahy,
vytrvalosti a dôvery. Predsa len, okrem
eufórie som v sebe cítila aj istý strach z neznámeho. Teraz som však vďačná, že som
dokázala pochybnosti prekonať a získala
som tak spomienky, ktoré mi už nikto nikdy nevezme, a ktoré budú patriť k najkrajším zážitkom môjho štúdia na univerzite.

Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii študovali na Katolíckej
univerzite v Ružomberku (KU) v zimnom
semestri akademického roka 2021/2022
zahraniční Erasmus+ študenti a ďalších
hostíme aj počas aktuálneho letného
semestra.
V prvom semestri na KU svoju študentskú
mobilitu realizovalo 13 študentov z krajín
ako sú Arménsko, Albánsko, Francúzsko,
Lotyšsko, Španielsko, Turecko a Ukrajina
(prostredníctvom programov Erasmus+
KA131 a KA107). Referát pre zahraničné
vzťahy a mobility pre Erasmus študentov
pripravil zábavno-vedomostný kvíz pod
názvom +4 your future, ktorým sa KU
opäť zapojila do ďalšieho, už piateho ročníka podujatia #ErasmusDays.
3. decembra 2021 sme pre domácich
i zahraničných študentov zorganizovali
„Mikulášske stretnutie“ (aj keď v online
forme), na ktorom sa zahraniční študenti
mali možnosť oboznámiť s vianočnými tra-

díciami na Slovensku, ale predovšetkým
mohli prezentovať zvyky špecifické pre ich
domovské krajiny počas obdobia Vianoc
a Nového roka. Všetkých zúčastnených neminula ani sladká mikulášska odmena.
V letnom semestri hostíme na KU v Ružomberku v rámci programov Erasmus+
KA107 a KA131 7 zahraničných študentov z Gruzínska, Talianska, Francúzska,
Španielska a Poľska. Aj títo študenti mali
možnosť predstaviť domácim študentom
KU niečo zo svojej kultúry a to v rámci podujatia Veľká noc s Erasmákmi, kde prezentovali svoje veľkonočné zvyky a tradície.
Aktuálne poslednou aktivitou Referátu pre
zahraničné vzťahy a mobility bol kultúrno-spoločenský program pre zahraničných
študentov a pracovníkov, súčasťou ktorého
bola návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Múzea Janka
Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Aj napriek chúlostivým časom pandémie,
ktorým sme všetci čelili, bol môj semester
v Ľubľane už bez prísnejších obmedzení.
Kurzy, ktoré som navštevovala, boli vyučované väčšinou prezenčne, a tak som mala
možnosť opäť zažiť „normálnu“ atmosféru študentského života. Na univerzite
v Ľubľane som študovala anglický a slovenský jazyk, teda kombináciu oboch predmetov, ktoré študujem aj na našej univerzite,
čo bolo pre mňa veľkou výhodou. Vyučujúci boli profesionálni, veľmi milí a ústretoví,
otvorení diskusii aj priateľskému dialógu.
Aj vďaka nim som sa tam čoskoro cítila
„ako doma“.
Ľubľana je mestom mladých, mestom slobody a tento študentský „vibe“ je cítiť naozaj kdekoľvek sa prechádzate. Centrum nie
je rozsiahle. Páčilo sa mi, ako napísal v jednom článku o Ľubľane Pavel Vilikovský, že
je to mesto šité na jeho mieru. Pre mňa to
platí tiež. Ja som sa do Ľubľany zamilovala. Počas piatich mesiacov sme spolu s mojimi priateľmi, ktorých som počas mobility
spoznala, objavovali každý kúsok, uličku
po uličke a vždy sme ostávali prekvapení,
čo všetko ešte ukrýva. Navštevovali sme
rôzne galérie, múzeá, divadlá, predstavenia, učili sme sa v útulných kaviarňach
plných študentov a v knižnici, ktorej atmo-

sféra nám pripomínala zábery z Harryho
Pottera. Počas víkendov sme cestovali aj
mimo hlavného mesta. Slovinsko je malá,
no nádherná krajina, ktorej podľa mňa naozaj nič nechýba. V priebehu pár hodín sa
viete dostať od malebného pobrežia k horským výšinám. Mali sme tiež možnosť viackrát navštíviť Taliansko, ktoré je naozaj „na
skok“.
Samozrejme, môj Erasmus si so sebou niesol aj ťažšie chvíle, túto časť nechcem vynechať. Je to však prirodzené, pretože som
prišla do neznámej krajiny, sama, do mesta, kde som nepoznala nikoho a nevedela
som s určitosťou, čo ma čaká. To všetko je

však toho súčasťou a myslím si, že v konečnom dôsledku mi tieto chvíle pomohli
viac spoznať seba samú. Dnes však môžem povedať, že som odchádzala so slzami
v očiach, s pocitom, že si v Ľubľane nechávam kúsok srdca, že si odnášam krásne
zážitky i skúsenosti a ponechávam priateľstvá, ktoré, verím, budú trvať celý život.

PODROBNOSTI NÁJDETE NA:

]

medzinarodnevztahy.ku.sk
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Mesto Ružomberok ocenilo
aj našu študentku

Výučba vo svetle dotazníkov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mesto Ružomberok ocenilo študentov za mimoriadne výsledky a aktivity za predchádzajúci akademický rok.
Tradičné oceňovanie sa v roku 2021 pre
pandémiu uskutočnilo až v polovici decembra. Primátor Igor Čombor privítal na
Mestskom úrade aj študentov z našej univerzity, konkrétne Annamáriu Adamčíkovú
(FF KU), Jozefa Horváta (PF KU) a Moniku
Timkovú (FZ KU) a odovzdal im pamätné
listy mesta Ružomberok.

Na Filozofickej fakulte KU
sa pravidelne realizuje viacero študentských a absolventských hodnotení, ktoré sú zväčša zamerané na
kvalitu výučby. Teší nás, že
aj v poslednom období študenti hodnotia tak výučbu,
ako aj pedagógov, pozitívne. Novinkou v tejto oblasti
je celoslovenský prieskum
študentskej spokojnosti realizovaný Slovenskou akreditačnou agentúrou pre
vysoké školstvo, ktorého
výsledky boli zverejnené
koncom roka 2021 (zber
dát prebiehal od 30. 4. do
31. 5. 2021 a platných odpovedí bolo 19983). V rámci prieskumu
sa študenti prvého a druhého stupňa všetkých vysokých škôl na Slovensku mohli
vyjadriť k otázkam týkajúcim sa kvality
výučby, prístupu pedagógov, dopadov pandémie a pod.
Keďže agentúra koncom októbra sprístupnila dáta aj našej univerzite, môžeme zhrnúť podstatné zistenia. Potešilo nás, že aj
z výsledkov tohto externe organizovaného prieskumu sa zdá, že študenti oceňujú
kvalitu vzdelávania na FF KU a sú spokojní s viacerými dôležitými aspektmi nášho
akademického života.
Spomedzi všetkých fakúlt KU práve najviac
našich študentov by odporučilo svoj študijný program svojim známym (91 % našich
študentov s tým skôr súhlasí alebo rozhod-

K oceneniu špeciálne blahoželáme Annamárii Adamčíkovej, našej magisterskej
študentke učiteľstva histórie a náboženskej výchovy. Annamária je aktívna v Akademickom senáte FF KU, v Študentskom
kolégiu dekana FF KU a svojimi nápadmi
prispieva k zlepšovaniu komunikácie medzi pedagógmi a študentmi vnútri fakulty,
aj smerom k prostrediu mesta a regiónu.
V minulosti spoluorganizovala charitatívnu zbierku vo vianočnom období. Pomáhala tiež propagovať Katolícku univerzitu v Ružomberku na sociálnych sieťach
a iných podujatiach.
ff ku

Naši vyučujúci v médiách
Teší nás, že viacerí z našich vyučujúcich sú ako uznávaní odborníci oslovovaní médiami na Slovensku.
V poslednom období sme zaznamenali napr. mediálne výstupy vyučujúcich psychológie a filozofie.
ne súhlasí). V drvivej väčšine dôležitých
ukazovateľov naša fakulta pozitívnym spôsobom prekračuje celoslovenský priemer.
Príkladom sú nasledovné položky:
- svoj študijný program by známym odporučilo 91 % našich študentov (slovenský
priemer je 82 %),
- súčasťou komunity študentov a učiteľov
sa cíti 78 % našich študentov (slovenský
priemer je 67 %),
- index zastúpenia učiteľov s pozitívnym
prístupom k študentom je na našej fakulte
85 (slovenský priemer je iba 75),
- 78 % našich študentov sa domnieva, že
naši učitelia (všetci alebo väčšina z nich)
premietajú potreby praxe do výučby (slovenský priemer je 67 %),
- celkovo hodnotenie našich učiteľov prekračuje slovenský priemer v podstate vo
všetkých zverejnených ukazovateľoch (od

ich pripravenosti cez využívanie prístupných metód po záujem o spätnú väzbu),
- naši študenti tiež oceňujú to, že ich v škole učíme aplikovať teoretické poznatky na
riešenie konkrétnych problémov (FF KU 83
%, slovenský priemer 77 %), zaujať stanovisko na základe kritického vyhodnotenia
rôznych informácií (FF KU 84 %, slovenský priemer 76 %), odborne písať (FF KU
88 %, slovenský priemer 71 %) či mäkké
zručnosti (FF KU 78 %, slovenský priemer
66 %).
Výsledky prieskumu SAAVŠ obsahujú aj
ďalšie zaujímavé zistenia, ktoré si môže
verejnosť pozrieť s využitím interaktívnej
aplikácie na stránke https://prieskum.saavs.sk/vysledky/.

V marci pedagóg Katedry psychológie FF KU v Ružomberku Juraj Holdoš poskytol interview o závislosti od internetu pre konzervatívny denník Postoj. Ako v rozhovore uvádza
redaktorka spomínaného denníka Stanislava Horváthová, diskutovali spolu o evolučných
nastaveniach ľudského mozgu, ktoré dokážu dizajnéri aplikácií využiť v náš neprospech,
o šiestich kritériách závislosti, ale i o „offline alternatívach“, ktoré sa nutne potrebujeme
všetci naučiť budovať. Juraj Holdoš v rozhovore tiež komentoval odporúčané časy pre
deti strávené pred obrazovkou, vysvetlil mechanizmus spúšťačov a návykov a ponúkol
užitočné rodinné tipy a triky.

V apríli zase v diskusnej relácii RTVS Do kríža vystúpil vyučujúci z Katedry filozofie FF
KU Marian Kuna. V diskusii na aktuálnu tému „Sloboda slova nielen v čase vojny“ moderátor Jaroslav Daniška privítal okrem nášho kolegu aj bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča a sociológa Michala Vašečku. Hostia sa venovali aktuálnym spoločenským
otázkam ako napr. problematike zvyšujúcej sa polarizácie, radikalizácie politickej diskusie, ale hlavne téme slobody slova a prejavu. Pozreli sa čiastočne na problém dezinformácií, ale najmä na reakciu zo strany štátu, ktorý sa snaží určité kanály ich šírenia limitovať.
kp a kf ff ku

ff ku
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Pokračujeme v druhej fáze
medzinárodného výskumného
projektu

Faith and Freedom: Research Initiative je
medzinárodným výskumným projektom,
ktorý je zastrešený Nanovic Institue for
European Studies na University of Notre
Dame, USA. Cieľom projektu je preskúmať
úlohu vierou motivovaných aktérov (jednotlivcov aj inštitúcií) na vytváraní a podporovaní ekonomickej, politickej a náboženskej slobody v strednej a východnej
Európe pred a po roku 1989.
Okrem University of Notre Dame je do projektu zapojených 5 univerzít zo strednej
a východnej Európy – Katolícka univerzita
v Ružomberku, Ukrajinská katolícka univerzita v Ľvove, Katolícka univerzita Jána
Pavla II. v Lubline, Chorvátska katolícka
univerzita v Záhrebe a gruzínska Univerzita Sulkhan-Sabu Orbelianiho.
Prvá fáza projektu trvala od decembra
2020 do júna 2021 a grantový tím FF KU
sa skladal z troch vyučujúcich z katedry
filozofie a žurnalistiky a dvoch študentov
z katedry anglického jazyka a literatúry
a žurnalistiky: Ján Baňas (koordinátor
projektu na fakulte), Terézia Rončáková,
Peter Kravčák, Dominika Kunová a Matúš
Ján Capko. Počas prvej fázy tím spracoval
zoznam viac ako 450 publikácií venujúcich
sa výskumnej téme v slovenskom kontexte,

pripravil 20 analytických zhrnutí publikácií, ktoré budú slúžiť ako študijná literatúra pre pripravovaný online kurz ponúkaný
študentom na University of Notre Dame,
ako aj na ostatných zapojených univerzitách, a realizoval rozhovory s 8 priamymi
aktérmi (Jánom Čarnogurským, Františkom Mikloškom, Alojzom Tkáčom, Teréziou Lenczovou či Bohdanom Hroboňom),
ktorí rôznymi spôsobmi trpeli a vzdorovali komunistickému režimu a tiež prispeli
k úspešnému prechodu od komunizmu
k slobodnej spoločnosti.
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O dejinách Ukrajiny a vojne
za našimi hranicami
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu Ivan
Koniar, ktorý sa výskumne venuje i problematike vojny a v minulosti viedol projekt
„The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration“ ponúkol 9. 3. 2022
študentom a vyučujúcim prednášku pod
názvom „Vojna na Ukrajine. Ako sme sa
k nej dostali?“ Počas nej predstavil bohaté dejiny a komplikovaný vývoj na území
dnešnej Ukrajiny od najstarších čias, cez
obdobie Kyjevskej Rusi až po novodobé dejiny v 20. storočí. Ivan Koniar upozornil na
kontext súčasnosti, vychádzajúci z nového
usporiadania po prvej svetovej vojne, kedy
sa prestaval svet imperiálnych mocností
a postupne sa formovali tzv. národné štáty.
Práve v tomto období sa na krátke obdobie
etablovala aj samostatná Ukrajina, ktorá však bola pohltená sovietskym svetom
a opäť sa osamostatnila až po skončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu.

nájdete NÁS NA:
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Učíme slovenčinu
odídencov z Ukrajiny

V druhej fáze grantové tímy (náš tím rozšírili ďalší študenti: Annamária Adamčíková, Patrik Griger, Samuel Červeňanský,
Jaroslava Matláková a Dominik Veľas)
pokračujú vo výskume literatúry, v príprave publikácií a v rozhovoroch s účastníkmi vzdoru voči komunistickému režimu.
Okrem viacerých plánovaných osobných
a online stretnutí sa v rámci prebiehajúcej druhej fázy v Ľvove vo februári 2022
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia o sociálnej spravodlivosti, ľudských
právach a spoločnom dobre, v rámci ktorej
bola sekcia vyhradená projektu Faith and
Freedom.

V marci vznikla potreba pomôcť s výučbou
slovenského jazyka pre deti Ukrajincov
navštevujúcich základné školy, a tak v kooperácii s mestom aj v tejto veci začínajú
pomáhať naši študenti, slovenskí, ale aj
ukrajinskí. Viacerí realizujú výučbu na základných školách v Ružomberku, ale tiež
v okolitých obciach. Záujem o slovenčinu
však majú aj dospelí, a preto sa na pôde
Katolíckej univerzity začiatkom apríla rozbehol kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov. Vyučujú hlavne študenti, ale kooperujú aj vyučujúci FF KU. Veríme, že aj týmto
spôsobom pomôžeme odídencom z Ukrajiny rýchlejšie sa začleniť do bežného života
na Slovensku.

ff ku

ff ku

Počas bohatej diskusie sa pozornosť zamerala hlavne na rôznorodé aspekty aktuálne
prebiehajúceho vojenského konfliktu. Diskutujúci premýšľali o pohnútkach ruského
prezidenta či cieľoch jeho vojenského ťaženia. Viacerí upozornili na hrozby dezinformačnej vojny a vyjadrili podporu napadnutej krajine a jej obyvateľstvu. Zároveň však
uvažovali o tom, aké kroky by mohol či mal
urobiť západný svet.
ff ku
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KU v Ružomberku navštívila
veľvyslankyňa Talianska
Dňa 30. marca 2022 navštívila Katolícku
univerzitu v Ružomberku veľvyslankyňa
Talianska Catherine Flumiani a Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka Talianskeho inštitútu v Bratislave.
Obe sa najprv stretli s vedením Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku (PF KU) a pedagógmi Katedry cudzích jazykov PF KU.
Následne sa návšteva presunula na rektorát KU, kde absolvovali stretnutie s Jaroslavom Demkom, rektorom KU v Ružomberku. Počas stretnutí bola diskutovaná
predovšetkým problematika vzdelávania
budúcich učiteľov talianskeho jazyka, keďže KU v Ružomberku poskytuje momentálne ako jediná univerzita na Slovensku
takúto možnosť. Súčasťou ich programu
bolo aj otvorenie výstavy v priestoroch
Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku
s názvom „Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet“. Kurátorkou výstavy je PaedDr.
Rosangela Libertini, PhD. Po stretnutí so
zástupcami mesta Ružomberok sa stretli aj
so študentmi taliančiny PF KU, ale aj záujemcami o štúdium taliančiny z Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

S prístupom orientovaným na
študenta musia začať učitelia
Prístup zameraný na učiaceho sa – nový
prístup v škole modernej spoločnosti je názov vedecko-praktickej konferencie, ktorá
sa konala 6. a 7. apríla 2022 na Mykolas
Romeris University vo Vilniuse (Litva).
Cieľom konferencie bolo rozvíjať poznanie
a prax v edukačnom prístupe orientovanom na študenta.
Na konferencii za PF KU vystúpili Markéta Rusnáková, Branislav Kľuska a Daniel
Markovič.
V tradičnom prístupe k vyučovaniu trávi
učiteľ väčšinu času výkladom a študenti
pozerajú, počúvajú a zapisujú si. Vyučovacie metódy zamerané na učiaceho sa presúvajú ťažisko činnosti z učiteľa na žiakov.
Metódy zamerané na študenta sa opakovane ukazujú ako lepšie v porovnaní s tradičným prístupom, čo je záver, ktorý platí bez
ohľadu na to, či je výsledkom krátkodobé
zvládnutie, dlhodobé udržanie alebo hĺb-

ka porozumenia učiva, získanie schopnosti
kritického myslenia alebo tvorivého riešenia problémov, vytváranie pozitívnych
postojov k vyučovanému predmetu, ale
aj úroveň sebavedomia vo vedomostiach
a zručnostiach.
Konferencia je aktivitou projektu „KA203 –
Upgrade with learner-centered approach“,
ktorý koordinuje Pedagogická fakulta KU
pod vedením Markéty Rusnákovej, prodekanky pre zahraničné vzťahy a PR.
Vďaka tomuto projektu sú prvky prístupu
orientovaného na študenta vkladané do
vyučovacieho procesu na Pedagogickej
fakulte KU. Ďalším významným výstupom
projektu budú vyučovacie predmety, na
ktorých sa s týmto prístupom oboznámia
študenti učiteľstva – budúci učitelia.
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Prof. Edoardo Barbieri
a Luca Rivali na KCJ PF KU

V dňoch od 25. do 28. apríla 2022 boli
hosťami Katedry cudzích jazykov Pedagogickej fakukty KU v Ružomberku dvaja
významní profesori Katolíckej univerzity
v Miláne Edoardo Barbieri a Luca Rivali.
Edoardo Barbieri je profesor a vedec z Katedry knižných dejín a jeho kolega Luca Rivali profesor z Katedry dejín a ekonomiky
knižníc Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Miláne.
Obaja predniesli sériu prednášok venovaných talianskej literatúre. Cyklus ich
prednášok sa venovali témam: Ako veľké

dejiny ľudstva ovplyvňujú a určujú dejiny
normálnych ľudí a Ako literatúra predstavuje situácie, v ktorých sa bežní smrteľníci
často i nechtiac ocitnú.
Profesor Barbieri hovoril o románe Snúbenci od Alessandra Manzoniho (Spolok
sv. Vojtecha, 2017) a prof. Luca Rivali
o knihe Čarodejnica a kapitán súčasného
talianskeho spisovateľa Leonarda Sciasciu,
Sicílčana, známeho predovšetkým svojimi
románmi, ktoré odsudzujú prítomnosť mafie na Sicílii.

Do veľmi krásnych a živých hodín sa zapojili taktiež študenti, ktorí sa so záujmom
zúčastnili všetkých stretnutí. Okrem týchto hodín sa uskutočnilo niekoľko stretnutí
profesorov s kolegami z katedry cudzích
jazykov. Témou bola predovšetkým spolupráca medzi Katolíckou univerzitou v Miláne a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
pre zvýšenie počtu projektov Erasmus+
ako aj iné možnosti spolupráce či konkrétnu podporu Katedry cudzích jazykov na PF
KU v Ružomberku.

Séria prednášok profesorov
z univerzity Notre Dame v USA
Katedra cudzích jazykov PF KU získala
grant ponúkaný Nanovic Institute (pilot
grant designed to connect faculty members at Notre Dame and at Catholic Universities Partnership (CUP) institutions), ktorý umožňuje financovanie série prednášok
profesorov z univerzity Notre Dame. Prezentovaný projekt sa týka lekcií o talianskom neorealizme, ktoré budú prezentované v najdôležitejších aspektoch, čo sa týka

literatúry, kinematografie, ale aj kultúry
a spoločnosti vo všeobecnosti.
Prednášky pre pedagógov a študentov taliančiny KCJ PF KU realizuje za Nanovic Institute docent Charles L. Leavitta IV, učiteľ
taliančiny a filmu na University of Notre
Dame, autor monografie „Taliansky neorealizmus: kultúrna história“.

Popradské ekonomické
a manažérske fórum
3. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie
Dňa 14. októbra 2021 sa konal už 3. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum
2021, s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií so zameraním na manažment, ekonomiku a zmeny
v manažmente podnikov v kontexte Priemyslu 4.0.“. Fórum bolo organizované
Katedrou manažmentu PF KU v Ružomberku a Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci
s mestom Poprad.
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie celá akcia prebiehala vo virtuálnom
prostredí, čo však nebránilo tomu, aby sa
stretli odborníci zo 4 krajín – Slovenska,
Českej republiky, Poľska a Nemecka, a to
spolu z 15 univerzít.
V úvode všetkých privítala predsedníčka
organizačného výboru konferencie Ing.
Anna Diačiková, PhD., a za organizátorov
priblížila jej program. Následne sa účastníkom, vrátane študentov prihovorila vedúca Katedry manažmentu PF KU prof.
Ing. Alena Daňková, CSc. Dekan Fakulty
managementu Univerzity Komenského,
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. vo svojom
príhovore vyslovil myšlienku, že súčasná
„pandemická“ doba priniesla veľa negatívnych vplyvov, ale na druhej strane veľa po-

zitívneho a to, že sa zrýchlila digitalizácia
a fórum je jedna z príležitostí, kde sa tieto
vplyvy môžu analyzovať a priniesť benefit
celej spoločnosti. Účastníkom sa tiež prihovoril 1. viceprimátor mesta Poprad Mgr.
Štefan Pčola, pričom vyzdvihol významnosť organizácie takejto akcie a verí v ďalšiu spoluprácu PF KU s mestom Poprad.
Záštitu nad konferenciou prebrali rektor
Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslav
Demko, CSc., ktorý vyjadril veľké uznanie
a radosť nad organizáciou takéhoto fóra na
pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Ďalej účastníkov pozdravil dekan Pedagogickej fakulty KU PhDr. Peter Krška, PhD.
a zdôraznil potrebu spolupráce odborníkov
z rôznych univerzít. Za spoluorganizátorov
sa prihovoril prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou Fakulty managementu
UK v Bratislave doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Vyjadril potešenie za možnosť participácie
na tomto podujatí, a to aj v kontexte dvoch
APVV projektov, ktorých riešenie prebieha
na Fakulte managementu UK, a tým aj ich
výsledkov a dôležitých tém, ktoré budú súčasťou ďalšej diskusie v rámci konferencie.
Po týchto kľúčových príhovoroch nasledovali ďalšie témy, v rámci ktorých vystúpili
v jednotlivých sekciách konferencie domáci i zahraniční odborníci. Vo svojich pred-

náškach sa venovali najnovším trendom
a ich riešeniu v tematických okruhoch:
• trendy v manažmente a marketingu
v teórii a praxi,
• vybrané problémy v manažmente
podnikov,
• marketingové aspekty v kontexte
súčasných výziev,
• ekonomika a podnikanie v ére
digitalizácie,
• zmeny v manažmente podnikov
v kontexte Priemyslu 4.0.
Účastníci konferencie vyjadrili obdiv nad
vzrastom jej odbornej úrovne, výberu aktuálnych podnetných tém a manažmentu
organizácie konferencie. Konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum
2021 ponúkla okrem svojej vysokej odbornej úrovne aj priestor pre podnetné diskusie, vzájomné prepojenie vedeckej komunity a možnosti ďalšej spolupráce.
Karol Čarnogurský

nájdete NÁS NA:
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O medzináboženskom dialógu
v sociálno-kultúrnom rozmere

Krátkodobá praktická
mobilita pre doktorandov

Georgian Technical University, Ternopil
Higher Theological Seminary named after
Patriarch Josip Slipy, Chernivtsi National
University name after Yuriy Fedikov (Kyjev), National Transport University (Kyjev), Národná univerzita Volyn Lesy Ukrajinky, Ukrajinská akadémia tlače (Ľvov),
Ky jevská národná univerzita kultúr y
a umenia (Kyjev), Regionálny komunálny
inštitút Ternopil Postgraduál a pedagogické vzdelávanie, Technická národná univerzita Ternopil pomenovaná po Ivanovi Pulyujovi, Národná univerzite Kremenchug
pomenovaná po Mykhailo Ostrogradsky,
Libertas Center for Interreligious and Interfaith Dialogue, Vice President of the International Cultural and Educational Association (Chicago, USA), Olena Sites.

Dňa 13. októbra 2021 Západoukrajinská
národná univerzita v Ternopile organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu
na tému: „Medzináboženský dialóg a jeho
vplyv na spoločnosť, politiku, biznis a kultúru“, ktorú zabezpečovala Fakulta sociálnych a humanitných vied Západoukrajinskej národnej univerzity. Na konferencii
mala svoje zastúpenie aj Katolícka univerzita v Ružomberku prostredníctvom Martina Taraja, prodekana teologickej fakulty
v Košiciach.
Konferenciu otvoril rektor Andriy Krysovaty slovami: „Vážení hostia, milí kolegovia
vedci a účastníci medzinárodnej konferencie! Moderný svet je priestorom otvoreného dialógu so zástupcami iných kultúr,
tradícií a náboženstiev. Cieľom takejto
komunikácie je vybudovať mierumilovnú
a civilizovanú spoločnosť, v ktorej sa nikto
nebude báť straty identity, ale zároveň nebude priestor na diskrimináciu a urážanie.
Komunikáciu možno považovať za hlavný
princíp ľudskej interakcie, pretože moderná masová informačná spoločnosť stále
viac vyžaduje nové typy, metódy a príležitosti komunikácie a náboženská komunikácia je jedným zo základných spôsobov komunikácie. Preto je dnes dialóg, obzvlášť
medzináboženský a zásadný.
Náboženstvo je fenomén, ktorý postihuje
najintímnejšie „oblasti“ človeka a práve
prostredníctvom komunikácie v duchovnej

a náboženskej rovine sa môžeme naučiť
dôverovať druhým, odpúšťať a budovať
vzťahy na pevných základoch. Chcem všetkým slovami svätého Augustína povedať:
„Chcem, aby bola jednota v dôležitých veciach, sloboda v pochybnostiach, ale láska
vo všetkom.“
Čestní hostia pozdravili prítomných:
Svitlana Baitalyuk - vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu regionálnej štátnej
správy Ternopil, vladyka Nestor - arcibiskup Ternopilu a Kremenets, člen Svätej synody Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, otec
Ivan Rymar - rektor Ternopila a patriarcha,
Martin Taraj prodekan Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Taras
Dzyubanovsky riaditeľ Ústavu náboženstva
a spoločnosti UCU, riaditeľ Centra pre medzináboženský a medzináboženský dialóg
„Libertas “, Ludmila Nedilska - kandidátka
politológie, prvá tajomníčka balkánskeho
odboru ministerstva zahraničných vecí
Ukrajiny.
Podujatia sa zúčastnili vedci z Národnej
univerzity Vasyla Stusa Donecka, Polytechnickej národnej univerzity Jurija Kondratyuka Poltavu, Národnej univerzity
Karpaty Karpatskej, Katolíckej univerzity
v Ružomberku (Slovensko), Vyššej školy
manažmentu a správy (Poľsko), Katovíc
(Poľsko), Univerzity Prešov (Slovensko),
High School of Management in Chełm,
University of St. Elizabeth (Slovakia),

Dekanka fakulty sociálnych a humanitných
vied Oksana Homotyuk poznamenala:
„Skutočný dialóg je zameraný na nájdenie
porozumenia medzi stranami, ktoré majú
na rovnaký prípad odlišnú alebo opačnú
víziu. Ide o prijatie spoločných ľudských
hodnôt a zásad: dobra, rešpektu, porozumenia, podpory a vzájomnej spolupráce
v sociálnej oblasti. Som presvedčená, že
počas konferencie budeme počuť zaujímavé iniciatívy a názory a budeme schopní
veľa uviesť do praxe.“
Počas medzinárodnej konferencie účastníci hovorili o medzináboženskom dialógu
v sociálno-kultúrnom rozmere, problémoch náboženskej identity: pôvod a súčasnosť, prínose náboženských denominácií
k zachovaniu duchovného a kultúrneho
dedičstva, vplyve medzináboženského dialógu na vojenské konflikty a sociálne problémy, náboženskej etike a obchode: reality
a perspektívy, úlohe kléru v medzináboženskom dialógu, účasti politikov, podnikateľov, vedcov a kultúrnych osobností
na medzináboženskom dialógu, medzináboženských a medzikultúrnych vzťahoch
v kontexte svetového kresťanstva, náboženskej tolerancii ako imperatíve modernity, sociálna zložka náboženských organizácií, postmoderna pútnického turizmu,
medzináboženský dialóg alebo dialóg kultúr: pohľad z 20. storočia.
Martin Taraj, prodekan TF KU
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Krátkodobá praktická mobilita pre doktorandov je jednou z možností, ktorú ponúka program Erazmus+ pre študentov
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
Doktorandky Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach,
v odbore charitatívna a misijná práca, sa
v termíne od 28. 11. 2021 do 3. 12. 2021
zúčastnili praktickej mobility v Českej republike v meste Hradec Králové. Praktická
stáž prebiehala v neziskovej organizácii Salinger, ktorá pôsobí v Česku od roku 1977
a poskytuje kvalitné služby v oblasti sociálnej práce s rodinou, deťmi a mládežou.
Služby sú poskytované prostredníctvom
štyroch zariadení a to: Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež - Modrý pomeranč,
Centrum Semafor, Stopa Čápa a Triangl,
ktoré bolo aj predmetom stáže. Zariadenie
Triangl poskytuje aktivizačné služby pre

rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a prioritne sa koncentruje na sanáciu rodiny.
Okrem príjemného privítania a ochotného
personálu zariadenia Triangl, bol pre študentky pripravený pestrý program, zameraný na oboznámenia sa so zariadením,
jeho internou štruktúrou a metodikou.
Zároveň nadobudli nové teoretické i praktické skúsenosti, mali možnosť porovnať
rozdiely v sociálnej sfére na Slovensku
a v Českej republike, oboznámiť sa s metódami a technikami, ktoré využívajú sociálni pracovníci pri práci s rodinami a v neposlednom rade získať nové kontakty.
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Konferencia
na Teologickej fakulte

Pomoc bohoslovcov
pod záštitou charity
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule svoju pomoc utečencom
z Ukrajiny koordinuje podľa požiadaviek
charitatívnych organizácií. V spolupráci
so Spišskou katolíckou charitou boli bohoslovci tohto seminára vo štvrtok 24. marca
2022 na hraniciach s Ukrajinou pomáhať
ako dobrovoľníci.
Spišská katolícka charita bola od začiatku prítomná na hraniciach, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú. Na hraniciach
v obci Veľké Slemence jej miestna samospráva vyšla v ústrety spolu s gréckokatolíckou farnosťou a školou. V ich priestoroch má charita dočasný sklad potravín,
šatstva a hygienických potrieb pre utečencov. Práve túto materiálnu pomoc pomáhali bohoslovci spišského kňazského seminára distribuovať na miesta, kde sú utečenci
ubytovaní.
Okrem toho chodia predstavení kňazského seminára s bohoslovcami počas týždňa
v poobedňajších hodinách v rámci voľného
času pomáhať pri triedení rôznej materiálnej a potravinovej pomoci do Popradu.

Vo štvrtok, 10. marca 2022 sa v Košiciach
na teologickej fakulte uskutočnila konferencia na tému Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda. Cieľom
konferencie bolo priblížiť základné pojmy,
povedomie synodality, ale aj historický vývoj snáh o synodalitu v cirkvi, čo sa v dejinách nie vždy darilo uskutočniť.
Prispievateľmi na konferencii boli aj známi
teológovia a historici (M. Faggioli, R. Luciani, M. Maďar), ktorí pôsobia na univerzitách v USA a patria do synodálneho tímu
pápeža Františka, čím sme mali možnosť
počuť dôležité podnety z prvej ruky. Našu
konferenciu významne obohatili aj hostia
z Českej republiky (T. Petráček, J. Prokeš,
J. Mikulášek, N. Schmidt), ktorí pôsobia na
teologických fakultách v Prahe a Olomouci. Svojimi príspevkami predstavili vývoj
myšlienky synodality v Čechách v minulosti a dnes. Zaujímavým vstupom bolo vystúpenie Jána Krupu (rozhlasový redaktor
a gréckokatolícky protobresbyter), ktorý

priblížil koncept synodality na kresťanskom Východe. Myšlienkový kolorit konferencie doplnili domáci pedagógovia (J.
Feník, J. Jurica, P. Hrabovecký, V. Juhás),
ktorí hovorili o biblických, právnych a fundamentálno-dogmatických základoch pojmu synodalita.
Koncil („Con-cilium“ – „con-calare“ – „spolu-zvolať“ – „zhromaždenie“) nieje pre
cirkev niečo nevlastné, ale podstatné. Bez
zhromaždenia nie je cirkev. A podobne synoda („syn-odos“ – „spoločná cesta“) nie je
pre cirkev niečo vzdialené, ale podstatné.
Označuje spolukráčanie Božieho ľudu na
ceste. Cirkev sú tí, ktorí kráčajú spoločne.
Cirkev je zvolávaná, aby kráčala spolu.
Môžeme teda zlúčiť oba pojmy – koncil
a synoda – zhromaždiť a spolukráčať a povedať, že toto sú bytostné mená cirkvi. Veriaci sa zhromažďujú, aby spolu kráčali.
Spolu ísť, „spolu byť na ceste“ znamená, že
zhromaždená cirkev skusuje svoju vlastnú
dejinnosť, neúplnosť a provizórium putu-

júceho ako skutočnosť, ktorá k nej podstatne patrí. Aj starozákonný Izrael je celkom
iným ľudom, keď putuje a zakusuje svoje
provizórium, ako keď sa zastaví, usadí, cíti
sa zastabilizovaný, a vtedy začne veriť sebe
a menej Bohu. Väčšinou v týchto periódach
dejín biblického Izraela sa Boží ľud v sebaklame vlastnej sily stratil, zacyklil v sebe
samom a zabudol na Boží prísľub.

Seminaristi každý deň vkladajú do spoločných modlitieb, sebazaprení a duchovných aktivít aj úmysly za pokoj a mier. Aj
takýmto spôsobom chcú vyprosiť pokoj na
Ukrajine.
Peter Majda

Synody a koncily sú v celých dejinách
cirkvi významné udalosti, ktoré hodnotia
dejinné „doteraz“ a s väčšou či menšou odvahou určujú jej „odteraz“, ktoré musí byť
vždy nasmerované na Pravdu, ako na svoj
cieľ.
Konferencia chce byť nápomocnou pre
všetky diecézy Slovenska, aby si v nej ľudia
mohli nájsť potrebné inšpirácie. Na stránke
teologickej fakulty je možné pozrieť si celý
záznam konferencie, ktorý bude technicky
spracovaný ešte do lepšej podoby.

nájdete NÁS NA:

www.tf.ku.sk

]
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RZD 2021
V dňoch 11. – 12. novembra 2021 sa pod
záštitou dekana Fakulty zdravotníctva
prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., uskutočnil XV. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Ružomberské zdravotnícke
dni – v sieni rektorov Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok, online formou, organizovanej v spolupráci
s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP
– Fakultnou nemocnicou v Ružomberku,
Vysokou školou polytechnickou v Jihlave, Univerzitou Palackého v Olomouci
a Uniwersytetom Jana Kochanowskiego
v Kielcach.

VÍŤAZKOU SÚŤAŽE FLORENCE
ROKA 2021 JE ŠTUDENTKA
OŠETROVATEĽSTVA FZ KU

Ciel'om medzinárodnej konferencie bolo
prezentovať a podeliť sa o najaktuálnejšie
informácie a poznatky z vedy zamerané
na na lekárske a nelekárske aktuálne problémy prezentované odborníkmi z praxe
v sekcii: Medicínske problémy súčastnosti,
Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo.
Na konferencii odznelo 95 odborných
prednášok z toho 31 zahraničných. Zároveň Fakulta zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku ďakuje všetkým
aktívnym a pasívnym účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá prebiehala na
vysokej vedeckej a odbornej úrovni a do
budúcnosti predpokladáme pokračovanie
v tomto trende.

Záleží nám na zlepšovaní
laickej prvej pomoci
Naliehavé situácie sú súčasťou ľudského života. K náhlym stavom v súvislosti so zhoršením zdravia či dokonca k život ohrozujúcim situáciám dochádza všade tam, kde
sú ľudia a kde trávia najviac času: doma,
v škole alebo v práci. Mnohí z nás však nevedia, čo majú v takýchto situáciách robiť,
a preto radšej neposkytujú prvú pomoc
vôbec. Pracovníkom Katedry ošetrovateľstva FZ KU úprimne záleží na tom, aby sa
čo najširšia verejnosť a rôzne cieľové skupiny laikov zdokonaľovali v postupoch pri
poskytovaní prvej pomoci, k čomu vedú
aj svojich študentov. Študentky 2. ročníka
bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme Tímea Spišáková
a Daniela Pažitná v zmysle tohto „nadstavbového“ poslania prezentovali 15. novembra 2021 prváčikom na Základnej škole

Klačno v Ružomberku nielen poskytovanie
laickej prvej pomoci, ale zamerali sa aj na
správne držanie tela pri rôznych aktivitách. Celkom 13 malých žiakov bolo veľmi
aktívnych a s radosťou si hravou formou
precvičili prvú pomoc pri rôznych náhlych
stavoch a záchrane života. Za odmenu dostali omaľovánky.
Tímea Spišáková v spolupráci s Patríciou
Filipovou sa v tomto akademickom roku
venujú aj výučbe laickej prvej pomoci
u študentov a zamestnancov Katolíckej
univerzity v Ružomberku, a to prostredníctvom Poradenského centra KU. Vzhľadom
na pandemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 študentky výučbu zatiaľ realizovali
iba online formou na témy, ktoré nevyhnutne nevyžadovali praktické precvičo-

vanie, ale sú skôr založené na teoretických
poznatkoch. Workshopy laickej prvej pomoci však budú pokračovať v nadväznosti
na uvoľňujúce sa pandemické opatrenia
prezenčne s fyzickou účasťou záujemcov
z radov študentov aj zamestnancov KU,
ktorí si budú môcť poskytovanie prvej pomoci aj prakticky vyskúšať. Máme úprimnú
radosť, že aj vzdelávaním v oblasti laickej
prvej pomoci deklarujeme svoju ochotu
pomáhať pri rôznych náhlych či dokonca
život ohrozujúcich stavoch svojim spolužiakom a kolegom. Nikdy totiž nevieme,
kedy sa nám vedomosti a zručnosti z oblasti laickej prvej pomoci zídu, alebo kedy
budeme potrebovať prvú pomoc my sami.
Mariana Magerčiaková
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„Rešpekt – zodpovednosť – tímová práca“, bolo hlavné motto súťaže Medik roka
a Florence roka 2021. Súťaž vyhlásila sieť
nemocníc Svet zdravia. Finále šiesteho
ročníka sa konalo 8.4. – 10. 4. 2022 v nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi.
Organizátori šiesteho ročníka naplánovali
spoločnú súťaž pre sestry (Florence roka
2021) a medikov (Medik roka 2021). Budúce sestry a budúci lekári si tak vyskúšali
prácu v tíme, kde mohli preukázať svoje
vedomosti a zručnosti. Súťažiaci absolvovali tri postupové kolá. Do finále postúpilo
24 finalistov – 12 medikov a 12 študentiek
ošetrovateľstva. Finálové kolo súťaže bolo
zamerané na sériu odborných prednášok
o financovaní zdravotnej starostlivosti,
personálnom manažmente, praktických
workshopov, testov a súťaží. Tímové a individuálne súťažné kategórie boli zamerané na kardiopulmonálnu resuscitáciu
a triáž pacientov na centrálnom príjme,
pre medikov bola určená kategória chirurgické šitie rany, pre študentky ošetrovateľstva prvé ošetrenie novorodenca.
Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku reprezentovali študentky 3.
ročníka, študijného programu ošetrovateľstvo, v dennej forme štúdia: Nikola Koraušová, Mariana Tarbajová a Monika Timková. Súťažiace potvrdili výbornú teoretickú
i praktickú prípravu na svoje povolanie.

Študentka Mariana Tarbajová sa stala absolútnou víťazkou súťaže Florence roka
2021, a aj jej súťažný tím získal titul
„Najlepší tím Florence roka 2021“. Ako
individuálna súťažiaca získala 1. miesto
v kategórii „Čo s ním“ (starostlivosť
o novorodenca).
Študentka Monika Timková získala 1.
miesto v kategórii „Financovanie zdravotnej starostlivosti“ a zároveň bola členkou
tímu, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii
„Svetlo v tme“ (postupy kardiopulmonálnej resuscitácie).
Víťazke a zúčastneným súťažiacim srdečne
blahoželáme.
Mária Novysedláková
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O súťaži Florence roka 2021
s jej absolútnou víťazkou
?

Išli by ste do toho znova?
Ak by som mala príležitosť zúčastniť sa
niečoho podobného určite by som do toho
išla.

?

Akú radu by ste dali študentom ktorí
majú obavy zapojiť sa do podobných
aktivít?
Odporúčam všetkým, ktorí budú mať podobnú možnosť, aby neváhali a zapojili sa.
Prinesie vám to nové skúsenosti, získate
ďalšie vedomosti a môžete budovať priateľstvá naprieč celým Slovenskom.

?

Ako spätne hodnotíte štúdium na FZ
KU, prípadne kde vidíte rezervy pre
možné skvalitnenie prípravy študentov
a ich následné uplatnenie v praxi?

Štúdium na FZ KU hodnotím spätne ako
dobrú skúsenosť a som vďačná za možnosť
študovať tu. Mrzí ma, že prišla pandémia
a nemala som tak možnosť prežiť celé obdobie môjho štúdia naplno a prezenčne.
Začiatky dištančného vzdelávania boli
celkom ťažké, komunikácia ustávala, každý si nejako zvykal na nové pomery. Som
však rada, že sme mohli aj napriek takejto situácii naďalej študovať. Myslím si, že
sme všetci akosi spohodlneli. Malo to teda
svoje svetlé aj tmavšie stránky, z ktorých
sa môžeme poučiť a pohnúť sa vpred. Čo
sa týka odbornej praxe, dbá sa na to, aby
sme my študenti splnili a odpracovali daný
počet hodín, ktorých nie je málo. Myslím
si však, že by to nemalo byť zamerané na
kvantitu, ale skôr na kvalitu. O tom, či

budeme lepšími profesionálmi vo svojom
odbore nerozhoduje len to, koľko hodín
strávim v zdravotníckom zariadení, ale
najmä to, že nadobúdam nové kvalitné vedomosti a skúsenosti. Závisí však aj od postoja človeka a každý z toho môže vyťažiť
maximum.

?

Prezradíte nám Vaše najbližšie plány
(pracovné, študijné)?
V mojich najbližších plánoch je „zoštátnicovať“ a po prázdninách by som rada pokračovala v magisterskom štúdiu vo svojom odbore.

Prijatie v prezidentskom paláci
Študentky 3. ročníka študijného programu
ošetrovateľstvo Nikola Koraušová, Mariana
Tarbajová a Monika Timková nás úspešne
reprezentovali na 6. ročníku súťaže Florence roka a Medik roka 2021. Posledný
ročník bol špecifický tým, že sa podujatie
konalo prvýkrát ako spoločná súťaž pre
medikov aj študentky ošetrovateľstva. Už
nominácia nebola jednoduchá, záujemcovia museli zvládnuť online kvíz. Následne
absolvovali víkendové sústredenie a zmerali si sily vo viacerých individuálnych aj
tímových kategóriách. Študentka Monika
Timková získala 1. miesto v kategórii „Financovanie zdravotnej starostlivosti“ a zároveň jej tím obsadil 1. miesto v kategórii
„Svetlo v tme“ (postupy kardiopulmonálnej resuscitácie). Absolútnou víťazkou sa
stala Mariana Tarbajová. Okrem titulu absolútnej víťazky získal jej tím titul „Najlepší
tím Florence roka 2021“ a ako individuálna súťažiaca získala 1. miesto v kategórii
„Čo s ním“ (starostlivosť o novorodenca).
O osobné dojmy a skúsenosti zo súťaže sa
s nami v rozhovore podelila absolútna víťazka Mariana Tarbajová.

?

Prečo ste sa prihlásili do súťaže, aká
bola vaša motivácia?
K prihláseniu sa do súťaže sme sa motivovali vzájomne so spolužiačkou Monikou.

Do súťaže som sa prihlásila preto, lebo som
v tom videla príležitosť zažiť niečo nové
a aj to, že zúčastnenie sa mi môže pomôcť
v budúcnosti pri uchádzaní sa o prácu.

?

Cítili ste sa dostatočne pripravená?
Absolvovali ste aj nejakú špeciálnu
prípravu?
V jeseni sme si v odbornej učebni našej
fakulty zopakovali niektoré praktické výkony, no teraz sme sa nijako špeciálne
nepripravovali.

?

Opíšte nám samotný priebeh celej
akcie
Po registrácii každý účastník vyplnil online test, na základe čoho som postúpila medzi 12 najlepších budúcich sestier.
Zároveň z našej fakulty postúpili aj moje
spolužiačky Nikola Koraušová a Monika
Timková. Následne malo byť finálne kolo
tejto súťaže v novembri minulého roka, avšak kvôli pandémii to vedenie preložilo na
apríl 2022.
Samotné finále sa uskutočnilo 8. – 10. 4.
2022 v Spišskej Novej Vsi. V piatok nám
kompetentní predstavili spoločnosť Svet
zdravia a ProCare a niektoré z ich nemocníc. V sobotu sme od skorého rána absolvovali v miestnej nemocnici workshopy
a prednášky. Celé finále sme absolvovali

každý samostatne, ale zároveň v tímoch
zložených z troch študentiek ošetrovateľstva a z troch študentov medicíny. Nedeľa
sa niesla v plnení zaujímavých úloh, ktoré
nadväzovali na sobotňajšie workshopy.
Skúsili sme si, aké je to byť „triážovou“ sestrou na urgentnom príjme, prvotné ošetrenie novorodenca a testom preverili naše
vedomosti o ošetrovaní dekubitov. Jednou
z tímových úloh bola kardiopulmonálna
resuscitácia. Mali sme aj úlohy, ktoré sa netýkajú priamo ošetrovateľstva alebo medicíny. Boli to testy z ekonomiky a z fungovania poisťovní. Tímovo sme tiež navrhovali,
ako by sme v novej nemocnici pristupovali
k zamestnancom.

?

Čo bolo pre vás najťažšie a naopak čo
vám súťaž dala?
Udržať pozornosť a vnímať všetky podnety a informácie počas celej soboty bolo pre
mňa celkom náročné. Bol to však veľmi
pekný zážitok, spoznala som nových ľudí,
dozvedela som sa veľa nových informácií.
Veľmi si cením to, že sme my budúce sestry
a lekári boli spoločne v tímoch a vyskúšali si vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.
Vedeli sme si navzájom pomôcť, či už medici nám alebo my medikom.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, tak ako po iné roky, aj tento rok pri
príležitosti Medzinárodného dňa sestier,
zorganizovala celoslovenské slávnostné
podujatie „Biele srdce“. Na tomto podujatí
si pripomíname dve významné osobnosti
svetového a slovenského ošetrovateľstva.
Pripomenuli sme si 201. výročie narodenia
zakladateľky moderného ošetrovateľstva,
Florence Nightingaleovej, a 209. výročie
narodenia jej slovenskej predchodkyne Johanny Bórik-Hrebendovej. Symbol „Biele
srdce“ bol vybraný a schválený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier v roku 1999. Tvar srdca je
prejavom humánnej komunikácie, pomoci
a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita
ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba
srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná,
tak ako sestra bez rozdielu prijíma všetkých ľudí sveta.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na štrnástom ročníku
prestížneho podujatia Biele srdce odovzdala dvadsaťdeväť ocenení Biele srdce v troch
kategóriách a mimoriadne ocenenie Biele
srdce in memoriam. Komora zároveň udelila nové ocenenie Johanny Bórik-Hrebendovej deviatim sestrám a pôrodným
asistentkám za ich výnimočný počin v boji
s pandémiou in memoriam. Záštitu nad

týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá
osobne nositeľov tohto ocenenia prijala
ôsmeho októbra 2021 v prezidentskom
paláci. Slávnostného prijatia sa zúčastnil
aj pedagóg Katedry ošetrovateľstva FZ KU
v Ružomberku PhDr. Lukáš Kober, PhD.,
MPH. ako jeden z organizátorov Bieleho
srdca 2021.
Lukáš Kober

ml
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Mobility po „španielsky“

Neoceniteľná pomoc
študentov z Ukrajiny
Katedra ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku hostila v rámci programu Erasmus+
profesora Luisa Moreno Casillas, pedagóga zo španielskej univerzity v Ávile (Saint
Teresa of Jesus Catholic Universit y).
V programe jeho pobytu u nás bolo oboznámenie sa s priestormi fakulty zdravotníctva, kde sa pripravuje a realizuje teoretická výučba študentov ošetrovateľstva,
vrátane priestorov určených na špecializovanú výučbu ošetrovateľských zručností.
Zaujímal sa aj o obsahovú stránku jednotlivých predmetov, ich časovú dotáciu, možnosti štúdia v anglickom jazyku s cieľom
zabezpečiť možnosti štúdia prostredníctvom programu Erasmus+ aj študentom
z Ávily.

Počas druhého dňa pobytu sme navštívili
Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok – FN, a to kliniku vnútorného
lekárstva, neurologickú kliniku a urgentný
príjem. Veľkosť nemocnice, kapacita lôžok
a organizácia práce v rámci špecializovaných ambulancií ho milo prekvapila. Vyzdvihol moderné technické zabezpečenie
v rámci prístrojovej techniky a vedenie
študentov počas klinickej praxe. Niektoré
priestory nemocnice už prirodzene "nahlodal zub času", avšak ako sám podotkol, aj v Španielku sú staršie nemocnice
či iné podobné problémy, akými sú napr.
nedostatok sestier. Ocenil systém práce
a manažment starostlivosti o pacientov na
neurologickej klinike od začiatku hospitalizácie až po následnú rehabilitačnú či kúpeľnú starostlivosť.

Tretí deň navštívil budovu rektorátu a moderné priestory univerzitnej knižnice, ktorá je "výkladnou skriňou" našej univerzity.
Pán profesor Casillas vyjadril vrelé poďakovanie za celý priebeh jeho pobytu u nás
a za celú organizáciu náročného programu. Na záver vyjadril presvedčenie, že vzájomná výmena pedagógov a študentov medzi našimi univerzitami bude pokračovať.
Katedra ošetrovateľstva

Chceme pomôcť Ukrajine...
V tomto duchu sa nesie zapojenie študentov a zamestnancov do pomoci pre Ukrajinu a ľudí, ktorých zo svojich domovov
vyhnala vojna.
Študenti FZ KU okamžite zareagovali na
potrebu pomoci a začali pôsobiť ako dobrovoľníci na hraničných priechodoch, v azylových centrách a dočasných núdzových
táboroch. Vypomáhajú tu pri zbere humanitárnej pomoci, pracujú ako zdravotníci,
registrátori, koordinátori dopravy a snažia
sa reagovať na aktuálne potreby ľudí utekajúcich pred vojnou.

Osobitne sme hrdí na ukrajinských študentov, ktorí napriek tomu, že sami neraz prežívajú obrovský strach o svojich blízkych
v rodnej krajine, neváhali a veľmi intenzívne sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti.
Ich pomoc je neoceniteľná, najmä pri prekladoch dokladov, lekárskych správ, ale aj
bežnej komunikácie. Viacerí naši študenti
z Ukrajiny pomáhali na cudzineckej polícii, v zdravotníckych zariadeniach, mestských úradoch, dokonca hľadali ubytovanie pre svojich krajanov, zabezpečovali ich
transport z hraničných priechodov.

Niektorí zamestnanci a študenti poskytli ubytovanie v svojich domovoch, ale sú
určite aj takí, o ktorých pomoci, napriek
tomu, že je intenzívna, ani nevieme. Všetkým ďakujeme za ich obetavosť, ľudskosť,
solidaritu a prejavenú lásku k blížnemu.
fz ku

Tragický dátum dejín sveta, Európy, Ukrajiny – 24. február 2022
Skaza vyvolaná vojnou vyhnala státisíce
Ukrajincov z domovov. Tisíce migrantov
prišlo a prichádza i na Slovensko. So ženami – matkami prichádzajú aj deti – malé
i väčšie, a tie väčšie často aj samotné, bez
nikoho... Cestou, častokrát veľmi strastiplnou, alebo v záchytných centrách, alebo
v náhradnom ubytovaní, alebo ochorejú.
V situáciách, ak choré deti vyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť spojenú
s hospitalizáciou, nastáva pre matky a deti
ďalší veľký problém na viac. Problém – jazyková bariéra.
Pre zdravotnícky personál, lekárov a sestry
sa tiež otvára problém, vyhodnotiť anamnestické údaje – chronologický popis ťažkosti, pozorovaných sprievodných klinických príznakov ochorenia , t.j. vývoj zmien
zdravotného stavu a už poskytnutej pomoci a prípadného ošetrenia. Od obsahovej
(jazykovej) presnosti interpretácie získaných údajov sa odvíja zostavenie diferenciálno – diagnostického plánu i následného
kauzálneho terapeutického postupu.
V popísaných rozhodujúcich chvíľach pre
liečbu detského pacienta a upokojenie
emocionálneho vypätia matky, jej duše
plnej materinských obáv o choré dieťa, začali skutkami napĺňať svoje ľudské
a profesionálne poslanie budúci absolventi – študentky a študenti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vnímajúc zložitosť situácie, budúce
vysokoškolsky vzdelané sestry, študentky
z Ukrajiny, sa spontánne zapojili do ošet-

rovateľského procesu ako prekladateľky.
Pomáhali a pomáhajú svojím krajanom,
naším pacientom. Pomáhajú mnohorako.
Prelomením jazykovej bariéry matkám
chorých detí a detským pacientom pomáhajú odbúrať stres, interpretujú im nálezy
realizovaných vyšetrení, plánované úkony,
zásadným spôsobom umenšujú napätie,
obavy z vývoja ochorenia a z možných následkov, či následných odporúčaní. Psychologicky vnášajú tak dôležitú dôveru, istotu
a pokoj do mysle matky a vracajú úsmev
a veselosť do tváre dieťaťa. Ukrajinské
študentky ošetrovateľstva, ktoré v cykloch
absolvujú povinnú prax na Detskej klinike
UVN FN SNP v Ružomberku, pracujú bez
ohľadu na študijné povinnosti, vo voľnom
čase (aj cez víkend), bez ohľadu na súkromie, bez nároku na odmenu i publicitu.
Akademické roky štúdia na Slovensku,
v Ružomberku zanechajú študentkám
spomienky nielen na proces vzdelávania,
nadobúdania profesionálnych zručností,
ale aj niečo, čo nie je v učebniciach. Skúsenosť, čo prežíva matka chorého dieťaťa,
čo prežíva matka na úteku pred vojnou, čo
prináša človeku vojna v 21. storočí.
Venujem a ďakujem študentkám z Ukrajiny
za ich pomoc.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
prednosta detskej kliniky UVN SNP FN v Ružomberku
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Deň narcisov opäť aj s účasťou
študentov ošetrovateľstva
Študentom a pracovníkom Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (FZ KU) záleží
na podpore zdravia a zmierňovaní utrpenia, osobitne aj v súvislosti s onkologickými ochoreniami. Tento svoj postoj ochotne
prejavujú tiež ako dobrovoľníci pri tradičnej verejnej finančnej zbierke Ligy proti
rakovine Deň narcisov. Študentky Valeriia
Babienkova, Kristína Fefková, Terézia Hanobiková, Zuzana Halčinová, Mária Helisová, Zuzana Hudáková, Iryna Kostyria,
Kristína Repáková, Tamara Sedliaková,
Nikola Veselovská, Denisa Zahurančíková
a Patrícia Žihlavníková vyzbierali vo štvrtok 28. apríla 2022 v uliciach Ružomberka finančné prostriedky v celkovej výške
1 102,57 EUR. Financie previedla na účet
Ligy proti rakovine dlhoročná koordinátorka zbierky za FZ KU Mariana Magerčiaková. Poďakovanie patrí nielen ochotným
študentkám – budúcim sestrám, ale aj
všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli prispieť
do tejto dobročinnej zbierky.

posledných
mesiacov
október
5. október
V priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku bola otvorená unikátna výstava Jana Meisnera. Výstava bola sprístupnená pre
individuálnu prehliadku do 25.
októbra 2021.

Mariana Magerčiaková

Výchova k zdraviu ako súčasť
rovesníckeho vzdelávania
Rovesnícke vzdelávanie má veľký význam
z hľadiska efektívnych vplyvov na cieľové
skupiny mladých ľudí. Výchovná poradkyňa a koordinátorka výchovy Súkromného
bilingválneho gymnázia v Ružomberku
Mgr. Silvia Adamčiaková oslovila Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity
(FZ KU) s prosbou o zdravotno-výchovne
zamerané prednášky pre študentov gymnázia. Na túto ponuku reflektovala katedra ošetrovateľstva a PhDr. Mgr. Mariana
Magerčiaková, PhD., MPH, MBA, ktorá
vyučuje aj predmet zameraný na edukáciu v ošetrovateľstve, skoordinovala študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného
programu ošetrovateľstvo Tímeu Spišákovú a Veroniku Dujavovú. Tieto v utorok 26.
4. 2022 odprezentovali študentom prvého
a tretieho ročníka gymnázia interaktívnu
prednášku na tému „Alkohol a jeho negatívne účinky na mládež“.

kronika

Edukácia bola vedená formou prezentácie zameranej na účinky alkoholu a riziko
vzniku syndrómu závislosti od alkoholu,
ako aj prostredníctvom spoločnej diskusie
na základe vlastných skúseností zúčastnených študentov. Študenti ošetrovateľstva
FZ KU sa nezameriavajú iba na získavanie
vedomostí a zručností v oblasti starostlivosti o chorých ľudí, ale sú vedení aj k
osvojovaniu intervencií zameraných na
zdravých ľudí v rámci prevencie. Pracovníci a študenti katedry ošetrovateľstva už
dlhšie obdobie realizujú aj viaceré mimoškolské aktivity so zameraním na ochranu
a podporu zdravia. V tomto roku im bol
schválený aj projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA), ktorého
cieľom je podpora zdravotnej gramotnosti
dospelej populácie.
Mariana Magerčiaková

14. október
3. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2021, s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy
v oblasti riadenia organizácií so
zameraním na manažment, ekonomiku a zmeny v manažmente
podnikov v kontexte Priemyslu
4.0.“. Fórum bolo organizované
Katedrou manažmentu PF KU
v Ružomberku a Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci
s mestom Poprad.
15. október
V priestoroch Rektorátu KU v Ružomberku sa uskutočnila odborná
konferencia a predstavenie knihy Vendelín Javorka – Jezuitský
kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov.
26. – 28. október
Celoslovenská interpretačná súťaž
v hre na hudobných nástrojoch
a speve, súťaž v literárnej tvorbe
či vernisáž a výstava umeleckých
diel boli hlavnými ťahákmi premiérového ročníka umeleckého
festivalu UNIUM.

23. november
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa študentstva ocenil rektor KU
v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. študentov za
4. novembra
Michaela Moldová Chovancová, mimoriadne výsledky a úspešnú
PhD. sa zúčastnila na podujatí reprezentáciu.
UnILionN Euroepan Universities
Initiative (EUI) Brokerage Event 24. – 25. november 2021
(„burza partnerov“). Podujatie Katedra hudby, Katedra výtvarnej
bolo zorganizované v súvislosti výchovy a Katedra predškolskej
s pripravovanou výzvou na podá- a elementárnej pedagogiky PF KU
vanie žiadostí o vytváranie alian- v Ružomberku zorganizovali weciu Európskych univerzít. Názov bovú vedeckú konferenciu Ars et
našej prezentácie bol: Creating educatio VIII.
Solutions for Sustainable Future:
The Role of Democracy, Innovative Research, Education, Creativity
and Health Literacy for Sustainable Development.

november

9. november
Na 35. zasadnutí Kolégia rektora KU bol prerokovaný návrh na
zabezpečenie plnenia záväzkov
a požiadaviek Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na 1. január
Slovensku do vedy, vzdelávania V súlade s opatrením zaradeným
a ďalších tvorivých činností na KU. do Dlhodobého zámeru KU na
roky 2022 – 2027 (s výhľadom
11. – 12. november
do roku 2030) bola založená na
Pod záštitou dekana Fakulty zdra- KU doktorandská škola. Cieľom
votníctva prof. MUDr. Antona doktorandskej školy je zabezpeLacka, CSc., sa uskutočnil XV. roč. čiť doktorandom študujúcim na
medzinárodnej vedeckej konfe- KU doplnenie k spoločným prvrencie Ružomberské zdravotnícke kom vedeckej prípravy (vrátane
dni – v sieni rektorov Katolíckej prednášok o kultúre akademickej
univerzity, Hrabovská cesta 1A, integrity a o princípoch otvorenej
Ružomberok, online formou, or- vedy) a vytvoriť odborné zázemie
ganizovanej v spolupráci s Ústred- na zdokonalenie ich didaktických
nou vojenskou nemocnicou SNP a jazykových kompetencií a vy– Fakultnou nemocnicou v Ru- pracovania návrhov vedeckých
žomberku, Vysokou školou poly- projektov.
technickou v Jihlave, Univerzitou
Palackého v Olomouci a Uniwersytetom Jana Kochanowskiego
v Kielcach.

január

19. január
Prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci prijala zástupcov
záchranných zložiek. Medzi zástupcami záchranných zložiek,
s ktorými sa pani prezidentka
stretla, patrili aj zdravotnícki záchranári, ktorí sú zároveň aj pedagógovia FZ KU: Mgr. František
Majerský, prezident slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
(SKZZ), Ing. Mgr. Imrich Andrási,
MPH, generálny sekretár SKZZ
a Mgr. Bc. Dagmar Tomčanyová,
predsedníčka odborovej komisie
SKZZ. Pani prezidentka im poďakovala za ich prácu počas celého
roka 2021, poznačeného pokračujúcou situáciou s ochorením
COVID-19.
26. január
Za prítomnosti členov vedenia
KU v Ružomberku sa konalo
ustanovujúce zasadnutie Rady
kvality Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
30. január
Posledná januárová nedeľa 30.
januára 2022 bola už tradične
venovaná Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie
všetkým priateľom, priaznivcom,
dobrodincom a podporovateľom
za modlitby, obety a každú pomoc
a podporu venovanú Katolíckej
univerzite.

február
3. február
Uskutočnilo sa 7. zasadnutie Vedeckej rady KU, na ktorom boli
prerokované a schválené dva
vnútorné predpisy: Pravidlá na
určenie minimálnych kritérií na
vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulov docent
a profesor na KU a Pravidlá pre
tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na KU.
9. február
Na KU sa uskutočnil virtuálny
Deň otvorených dverí prostredníctvom oficiálneho facebookového konta KU vo forme online
streamu. Jeho súčasťou bola
online prezentácia univerzity, jej
fakúlt a ponúkaných študijných
programov.
24. – 28. február
Od začiatku vojny na Ukrajine
a príchodu prvých odídencov na
Slovensko sa do pomoci zapojili
tak študenti ako aj zamestnanci
KU. Vedenie KU na svojom zasadnutí dňa 28. februára zriadilo Koordinačný výbor KU, ktorý prijal
opatrenia na pomoc ukrajinským
študentom, ktorí študujú na
KU, v nasledujúcich oblastiach:
ubytovanie blízkych rodinných
príslušníkov, mapovanie potrieb
ukrajinských študentov, sociálna,
materiálna a finančná pomoc,
poradenská a psychologická
pomoc, duchovné poradenstvo
a podpora pri štúdiu.

marec
3. marec
V tento deň nás navždy opustil kolega, pracovník FF KU Mgr. Peter
Zmátlo, PhD. Bol jedným zo „služobne“ najstarších pracovníkov
Katedry histórie FF KU v Ružomberku, kde pracoval už od októbra
1997.
10. marec
Teologická fakulta KU zorganizovala medzinárodnú konferenciu s
témou „Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda“.
Konferencia bola príležitosťou pre
odbornú diskusiu o synodalite a
jej úlohe v ekleziológii, predovšetkým pre zachovanie starovekej
praxe - Ecclesia semper reformanda. Pretože iba to, čo sa obnovuje,
žije.
15. marec
Na zasadnutí Akademického senátu KU bol prerokovaný a schválený
návrh Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku na
roky 2022 – 2027 (s výhľadom do
roku 2030). K návrhu bolo doručené súhlasné vyjadrenie Veľkého
kancelára KU zo dňa 14. 02. 2022,
ktorý ocenil a podporil, že univerzita si do časového horizontu 2027
až 2030 stanovila náročné ciele
nielen ako medzinárodne uznávaná katolícka univerzita, ale aj ako
univerzita, ktorá vo výskume, vývoji a umení kladie dôraz na akademickú excelentnosť a inováciu.
30. marec
Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívila veľvyslankyňa
Talianska Catherine Flumiani a
Dr. Alessandra Sanniti, riaditeľka
Talianskeho inštitútu v Bratislave.

apríl
5. apríl
Už v marci vznikla potreba pomôcť s výučbou slovenského
jazyka pre deti Ukrajincov navštevujúcich základné školy a tak
v kooperácii s mestom Ružomberok aj v tejto veci začínajú pomáhať naši študenti. Keďže požiadavka na jazykové vzdelávanie sa týka
aj dospelých, od 5. apríla 2022 sa
v budove Filozofickej fakulty KU
rozbehol „Slovenský jazyk pre
Ukrajincov“.
13. apríl
KU vyhlásila pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny, ktorí
prichádzajú na Slovensko, výmenný program KU4UA. Uchádzačom
o výmenný pobyt KU ponúkla
možnosť pokračovať v ich prerušenom štúdiu v rovnakom alebo
príbuznom študijnom programe.
20. apríl
V Bratislave sa konalo Valné
zhromaždenie SAAIC (Slovenská
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), ktorého cieľom bolo sumarizovať projektové
obdobie programu Erasmus+ na
Slovensku za predošlé obdobie.
V tajnej voľbe za členku Dozornej
rady SAAIC bola opätovne, už na
druhé funkčné obdobie, zvolená
Michaela Moldová Chovancová,
PhD., inštitucionálna Erasmus+
koordinátorka KU.

26. – 28. apríl
Diskusie, literárne čítačky, hudobné koncerty, výtvarná výstava,
workshopy, súťaž v mediálne tvorbe. Katolícka univerzita v Ružomberku hostila 2. ročník multižánrového akademického festivalu
UNIUM 2022.
27. apríl
Študenti – členovia Akademického senátu KU a akademických
senátov fakúlt sa stretli so zástupcami vedenia KU – rektorom doc.
Ing. Jaroslavom Demko, CSc., prorektorkou pre vzdelávanie PhDr.
Mgr. Marianou Magerčiakovou,
PhD., MPH, MBA a kvestorom
PaedDr. Jánom Kamoďom, PhD.

máj

3. máj
Pripomenuli sme si 10. výročie
úmrtia Mons. Františka Tondru,
spišského biskupa, dlhoročného
predsedu Konferencie biskupov
Slovenska, no najmä jedného zo
zakladateľov a podporovateľov KU
v Ružomberku. Pri tejto príležitosti si rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko a pracovníci KU uctili
jeho pamiatku uložením kytice
26. apríl
k buste Mons. Františka Tondru
Akademický senát Katolíckej uni- pri budove Univerzitnej knižnice
verzity v Ružomberku po pred- KU v Ružomberku.
stavení kandidáta na rektora KU
zasadol 26. apríla 2022 k voľbe
kandidáta na rektora KU. Navrhnutý kandidát doc. Ing. Jaroslav
Demko, CSc. bol AS KU zvolený za
kandidáta na rektora KU.

