
Prežívame ešte atmosféru májovej púte 
do Ríma. Chceli sme takto poďakovať 
Bohu za desať rokov existencie a ro-
zvoja našej univerzity. Púť k hrobom 
apoštolov a k žijúcemu Petrovi našich 
čias – Benediktovi XVI. nám dodala silu 
a nádej. Ale zároveň sa spájala aj s nepo-
kojom súvisiacim s výbuchom island-
skej sopky. Aj teraz sme s nepokojom 
sledovali povodne u nás i v zahraničí, 
hrozné požiare v Rusku, v USA, 
v Španielsku, v Grécku, ako aj epidé-
miu cholery v Nigérii a utrpenie ľudí 
v Pakistane a v Číne.
 
V tejto situácii sa univerzity, najmä 
tie katolícke, vrátane našej, musia hl-
boko zamyslieť a nahlas klásť otázky, 
ktoré vedú k úvahám i k zmenám 
medziľudských vzťahov. Otázok je veľa: 
Prežije ľudstvo XXI. storočie? Ohro-
zuje ľudstvo „demografická bomba“, 
alebo atómová bomba? Bude možné 
odstrániť chudobu? Rozšíri sa mestský 
apartheid? Prehĺbia nové technológie 
priepasť medzi bohatými a chudobný-
mi, alebo naopak umožnia vzdelávanie 
pre všetkých, vzdelávanie napriek vz-
dialenostiam a počas celého života? 
Budú ženy zastávať v spoločnosti 
miesto, ktoré im patrí? Ako chrániť 
náš ekosystém? Budú sa viesť vojny 
kvôli vode? Dokážeme využiť slnečnú 
energiu? Dôjde k spektakulárnemu 
pokroku na africkom kontinente? 
Aké globálne riešenia treba navrhnúť 
v súvislosti s globalizáciou problé-
mov? Ako premeniť kultúru násilia na 
kultúru mieru? Ako nahradiť tyraniu 
bežných potrieb etikou zameranou na 
budúcnosť? Bude mať XXI. storočie 
ľudskú tvár?

Bude XXI. storočie storočím umelého 
raja, skutočným peklom, storočím 

kami občianskych vojen, ktoré oslabujú 
celé národy. A koľko je foriem násilia 
proti nádeji a budúcnosti človeka, proti 
jeho dôstojnosti a tlejúcich konfliktov 
medzi kultúrami a medzi generáciami... 
Súčasný človek si často prisvojuje právo 
na ľudí zajtrajška, keď ohrozuje ich zdar, 
rovnováhu, niekedy dokonca život. 
Začíname si uvedomovať, že vystavu-
jeme budúce pokolenia ťažkostiam pri 
realizácii ich ľudských práv. Ako nikdy 
dosiaľ si etika zameraná na budúcnosť 
od nás žiada, aby sme vedeli objavovať 
a šíriť kultúru mieru, ktorá vyplýva 
z evanjelia a je zakorenená v učení Cirk-
vi. Katolícka univerzita je transmisijným 
pásom tejto kultúry.

Vďaka učeniu Cirkvi, a najmä vďaka 
učeniu posledných pápežov Jána Pavla 
II. a Benedikta XVI jasne vidíme v eko-
nomickej i v spoločenskej oblasti, že 
zadlženosť, katastrofy a nestabilita sú 
negatívnym dedičstvom, skazenou 
pozostalosťou, akú zanechávame našim 
dedičom.

Základné životné potreby našich detí 
– zem, voda, vzduch, ale aj poznanie, 
sloboda a solidarita – sú obetované 
na oltári vypočítavosti, ambícií a krát-
kodobých ziskov, ktoré prispievajú k ro-

zvyšujúcej sa depresie, zväčšujúceho 
sa počtu masakier, násilia, veľkých 
pandémií, svetom hrôzy? Bude detstvo 
odsúdené na násilie a ukrutnosť virtuál-
nej perverzie? Sme schopní postaviť 
proti svetu zdania a ilúzie svet reality?

Tieto otázky nám pomáhajú uvedomiť 
si, že ak chceme, aby existovalo XXI. 
storočie a aby ľudstvo prežilo, tak an-
ticipácia a prevencia, reflexia a prospe-
ktívna činnosť sú príkazmi v absolút-
nom zmysle slova. Vytvárať širokú sieť 
intelektuálnych a etických diskusií za-
meraných na budúcnosť – hľa, toto je 
poslanie univerzít, najmä katolíckych, 
medzinárodných spoločenstiev, ved-
cov, tvorcov, zodpovedných činiteľov, 
expertov i celej spoločnosti, totiž „ani 
zajtrajšok, ani včerajšok nie sú ešte 
napísané“ („No está el  mañana - ni el 
ayer - escrito“, Antonio Machado).

Preto vodcovia musia mať nielen čisté 
ruky, ale aj čisté oči. Prinavrátiť prvotnú 
ostrosť, jasnosť a prenikavosť nášmu 
videniu. Hľa, to je úloha etiky zamer-
anej na budúcnosť. Najmä v situácii, keď 
sa svet mení a spolu s ním aj príležitosti, 
výzvy i nebezpečenstvá, aké so sebou 
prináša naša doba. Na začiatku XXI. 
storočia vznikajú nové vojny. Sme sved-
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Poznanie bez svedomia
je len skazou duše

Spoločná fotografia účastníkov ďakovnej púte KU
pred Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme
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zvoju ľahkovážnosti a egoizmu epoch 
bez budúcnosti. Existuje niečo, čo by 
lepšie zdôvodnilo potrebu etiky zam-
eranej na budúcnosť?

Ale to nie je všetko. Nielen spoločnosť 
a prostredie sú ohrozené, ale aj samot-
ný človek, jeho biologická integrálnosť. 
Dnes človek môže zmeniť genetický 
kód všetkých druhov, vrátane vlast-
ného. Má dokonca smutné privilé-
gium – schopnosť plánovať si vlastný 
zánik. Spolu s rozvojom vedy sme sa 
ocitli na hranici nevratnosti. Na nič nie 
sú dobré argumenty o technologick-
ých či finančných kompenzáciách. 
Nie je možné nahradiť to, čo podlieha 
zničeniu, čoho cena sa nedá určiť. Kto 
môže zaplatiť odškodné za genocídu? 
Kto môže dať náhradu za vyhladenie 
národa, za zánik kultúr, jazykov, hod-
nôt? Kto by mal odvahu hovoriť o cene 
za zeme, biosféry, o cene za vymretie 
druhov?

Ako v istom zmysle protiváhu k tomu-
to temnému horizontu treba zdôrazniť 
niektoré pozitívne javy. Pozorujeme 
vývoj smerom k demokracii, ku koex-
istencii založenej na ideách spravod-
livosti, slobody, rovnosti, solidarity, 
a predovšetkým na láske, čo si nedávno 
mohol svet pripomenúť v súvislosti so 
100. výročím narodenia veľkej katolíckej 
misionárky Matky Terezy.

Ak chceme chrániť našich nástupcov, 
musíme predovšetkým uznať, 
akceptovať fundamentálny paradox 
a vedieť ho usmerniť: pokrok a civi-
lizácia sú jednou stranou mince, jej 
druhou stranou je možná apokalypsa 
a nezvratná deštrukcia. Toto vedom-
ie vyplýva z našej zodpovednosti za 
budúce generácie a kladie na nás určité 
požiadavky. Katolícka univerzita – mi-
moriadne potrebná v každej spoločnosti 
– musí poukazovať na potrebu obmedziť 
moc techniky a ekonomiky, ktorá je 
v súčasnosti neohraničená, a riadiť 
sa zásadami etiky a múdrosti, ktorej 
prameňom je Boh. Vo vzťahu k technike 
a k ekonómii sa treba riadiť Montes-
quieuovým výrokom: „Každá absolútna 
moc absolútne deformuje.“ V súvislosti 
s vedou pripomeňme Rabelaisove slová, 
že „poznanie bez svedomia je len ska-
zou duše“.

Ale kde je veda? Kde je múdrosť? 
V súčasnej dobe máme možnosť 
premiestňovať sa a presúvať sa v priebe-
hu niekoľkých hodín na druhý koniec 
sveta. Osobne môžeme konštatovať, že 

kritérií v rámci komplexnej akreditá-
cie, čo sme písomne oznámili ministrovi 
školstva už 5. marca 2010. Bohužiaľ, 
našu správu o prijatých opatreniach 
akreditačná komisia dodnes neprero-
kovala, ale malo by sa to podľa prísľubu 
uskutočniť v najbližších mesiacoch.

Po ukončení tohto procesu nemôžeme 
zostať stáť na mieste. Diskutujeme 
o medzinárodných štandardoch kval-
ity univerzít s cieľom zvýšiť našu 
medzinárodnú konkurencieschopnosť. 
Chceme zvýšiť podiel predmetov 
vyučovaných v anglickom jazyku 
a zvýšiť záujem študentov Katolíckej 
univerzity o študijné alebo pracovné 
mobility tak, aby každý študent počas 
štúdia absolvoval aspoň jeden typ mo-
bility.

Po spracovaní a zavedení pravidiel 
na zvyšovanie kvality vedeckej a výs-
kumnej činnosti vedecko-pedagogick-
ých pracovníkov Katolíckej univerzity 
v Ružomberku pripravujeme vlastný 
systém – pravidlá hodnotenia kval-
ity vzdelávania. Tešíme sa upevneniu 
nášho postavenia v povedomí Katolíckej 
cirkvi a v spoločnosti. Ďakujeme za pod-
poru Konferencii biskupov Slovenska.
 
Po istom zdržaní sa začiatkom októ-
bra začnú už zazmluvnené prípravné 
práce výstavby Univerzitnej knižnice 
KU. Sme radi, že sa nám za jeden rok 
podarilo zhromaždiť tretinu potrebných 
finančných prostriedkov zo zdrojov 
Európskej únie a od mnohých darcov. 
Vďaka každému z Vás za každé euro! 
Veríme, že projekt získa aj podporu zo 
štátneho rozpočtu.
  
Z diskusie o kvalitnej formácii na uni-
verzite vyplýva potreba urýchliť prípra-
vu projektovej dokumentácie vlastného 
študentského domova. Onedlho pred-
stavíme verejnosti aj projektový zámer 
tohto diela. Na koniec sa chcem ešte raz 
poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na našej univerzitnej slávnosti a už teraz 
by som Vás chcel pozvať na otvorenie 
budúceho akademického roka. Tento 
rok začínajme s Bohom quod felix, faus-
tum, fortunatumque sit. 

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

hoci hlavné mestá industriálnych krajín 
disponujú vedou – poznaním,  múdrosť 
nachádzame vo vzdialených dedinách.

Katolícka univerzita je miesto, kde 
sa poznanie a múdrosť dávajú do 
súladu a kde sa spájajú ich pred-
nosti. Tou prednosťou je schopnosť 
predvídať. Predvídať, aby sme dokázali 
predchádzať, aby sme stavali – hľa, to 
je náš cieľ.

Predvídať, to nie je len možnosť, je to 
tiež naša povinnosť, mravný imperatív. 
Káže univerzite, aby siala zrno, ktoré 
bude oživovať budúcnosť a nanovo ju 
organizovať. Týmto zrnom môže byť 
len etika zameraná na budúcnosť, ktorá 
bude základom rozhodnutí, demokrat-
ických diskusií a kontroverzných ex-
pertíz. Táto etika nemá zastierať, tíšiť 
alebo vovádzať do omylu verejnú mien-
ku a slúžiť záujmom moci a mocných, 
ale má osvecovať spoločnosť a vytvárať 
jej kritický úsudok.

Etika zameraná na budúcnosť je etika, 
ktorá chráni to, čo je krehké, to, čo je 
nestále. Je potrebné odovzdať budúcim 
generáciám dedičstvo, ktoré nebude 
nenávratne poškodené a zničené. Je 
potrebné odovzdať im právo na dôsto-
jný život na chránenej zemi. Máme na 
mysli predovšetkým prostredie, v kto-
rom žijeme. Nový predmet starostlivosti 
zo strany univerzít – prostredie lásky, 
náboženstva, spravodlivosti, slobody, 
zdravia, vzdelania, kultúry, rovnosti, 
mieru, tolerancie, solidarity.

Etika zameraná na budúcnosť sa 
neuspokojuje len so splnením povin-
ností voči prítomnosti. Je to etika, ktorá 
prikazuje tak verejným činiteľom ako aj 
občanom, aby v správnom čase konali, 
a teda aby anticipovali. Táto etika je se-
strou poznania a múdrosti.

Dnes odovzdávaný doktorát hono-
ris causa in memoriam Tomášovi 
kardinálovi Špidlíkovi, ktorý sa koná 
niekoľko dní po blahorečení kardinála 
Johna Newmana, nám veľa hovorí a ot-
vára našej univerzite ešte širšiu cestu 
k poznaniu a múdrosti, k spájaniu 
Východu a Západu a k spojeniu s Kris-
tovou Cirkvou zastupovanou na zemi 
Petrom našich čias.

Posledné dva roky v živote našej univer-
zity boli a sú naplnené úsilím o zvýšenie 
kvality našej vedeckej, výskumnej, vzde-
lávacej i formačnej činnosti, napĺňaním 
a dokumentáciou plnenia univerzitných 
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Doktor honoris causa KU in memoriam 
Tomáš kardinál Špidlík

Významný katolícky teológ, jezuita 
prof. Tomáš Jozef kardinál Špidlík, SJ 
sa narodil 17. decembra 1919 v Bos-
koviciach v Českej republike. Základnú 
školu a gymnaziálne štúdiá absolvoval 
v rodnej obci, v roku 1938 začal študovať 
latinčinu  a českú literatúru na filozo-
fickej fakulte v Brne. Do jezuitského 
noviciátu vstúpil 23. septembra 1940 po 
tom, ako nacisti obsadili české vysoké 
školy. Rehoľné sľuby zložil o dva roky 
neskôr. Po skončení štúdia sa Špidlík 
stal prefektom velehradského gym-
názia, kde zároveň vyučoval češtinu 
a ruštinu. Od roku 1946 si vzdelanie 
dopĺňal v holandskom Maastrichte, kde 
v auguste 1949 prijal kňazské svätenie. 
V roku 1951 už bolo jasné, že sa späť do 
vlasti nebude môcť vrátiť. Opäť študuje 
na Pápežskom orientálnom inštitúte 
v Ríme a v roku 1954 obhájil doktor-
skú prácu s názvom Joseph de Volo-
kolamsk. Un chapitre de la spiritualité 
russeo (Josef Volokolamský. Úvod do 
ruské spirituality) pod vedením jezuitu 
prof. Irenea Hausherra. V rokoch 1951–
1989 pôsobil ako špirituál v rímskom 
Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuck-
ého a od roku 1954 vyučoval ako docent 
východnú a patristickú teológiu v Ríme 
na Pápežskom orientálnom inštitúte, na 
Pápežskej gregoriánskej univerzite, na 
karmelitánskom inštitúte Terezianum 
a hosťoval na mnohých európskych 
i svetových univerzitách. V roku 1961 
sa stáva profesorom.
Pápež Ján Pavol II. menoval 21. októbra 
2003 prof. Špidlíka kardinálom. Do svo-

Najvýznamnejšie diela
• Ignác - starec : príklad duchovního otcovství. 

Velehrad, 2005.
• Eucharistie. Lék nesmrtelnosti. Velehrad, 

2005.
• Prameny svetla : (príručka kresťanské do-

konalosti). Velehrad, 2005.
• Spiritualita kresťanského východu: mnišství. 

Velehrad, 2004.
• Svatá Melánie : úsvit nových dejin. Velehrad, 

2004.
• Bajky o moudré sove. Velehrad, 2003.
• Spiritualita kresťanského východu: system-

atická príručka. Velehrad, 2002.
• Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: 

průvodce knihou Duchovní cvičení svatého 
Ignáce z Loyoly. Velehrad, 2001.

• Profesor Ulipispirus a jiné pohádky. Veleh-
rad, 2000.

• My v Trojici : krátká trinitární esej. Velehrad, 
2000.

• Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem. Kostelní 
Vydrí, 2000.

• Jak očistit své srdce?. Velehrad, 1999.
• Spiritualita kresťanského východu: modlitba. 

Velehrad, 1999.
• Znáš Boha otce? Velehrad, 1998.
• Znáš Ducha svatého?. Velehrad, 1998.
• Znáš Krista?. Velehrad, 1998.
• Ruská idea : jiný pohled na človeka. Veleh-

rad, 1996.
• Cesta Ducha. Velehrad, 1995.
• Ruská idea. Jiný pohled na člověka, Rím, 

1995.
• Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitade. 

Iasi, 1994.
• Russische Spiritualität. Regensburg, 1994.
• The Spiritual Heritage of Christian East, P. 

Pallath: Catholic Eastern Churches: Heritage 
and Identity. Rím, 1994.

• L‘idée russe. Une autre vision de l‘homme. 
Troyes, 1994.

• La preghiera del cuore. Un confronto fra 
l‘Oriente e l‘Occidente, Vedere Dio, a cura 
di Yannis Spiteris e Bruno Gianesin, ed. 
Dehoniane. Bologna, 1994.

• La contemplación. Cuadernos de espirituali-
dad y teologia. Santa Fé, 1993.

• Maria v tradici kresťanského Východu. 
Velehrad, 1992.

• La spiritualité de l‘Orient chrétienne. II. La 
pri`ere. Rím,1988.

• La spiritualit`a dei Padri greci e orientali. 
Rím, 1983.

• Spiritualita křesťanského Východu. Rím, 
1983.

• La spiritualité de l‘Orient chrétien. Manuel 
systématique. Rím, 1978.

• Prameny světla. Rím, 1972.
• Grégoire de Nazianz. Introduction a l‘étude 

de sa doctrine spirituelle. Rím, 1971.
• Klíč k neznámému. Rím, 1968.
• Po tvých stezkách. Rím, 1968.
• Na druhém břehu. Rím, 1966.
• La doctrine spirituelle de Théophane de Saint 

Basile. Rím, 1965.
• La sophiologie de Saint Basile. Rím, 1961.

jho kardinálskeho erbu si Špidlík vložil 
heslo Ex toto corde (Z celého srdca). Tit-
ulárnu baziliku svätej Agáty prevzal 5. 
februára 2004, v deň jej pamiatky. Keďže 
v čase svojho kreovania za kardinála 
mal už takmer 84 rokov a nemohol už 
zastávať žiadny úrad, v jeho prípade 
nebola potrebná biskupská konsekrácia. 
V roku 1995 dával prestížne duchovné 
cvičenia pápežovi Jánovi Pavlovi II. 
a celej rímskej kúrii. Ďalšieho význam-
ného ocenenia sa mu dostalo 18. apríla 
2005, keď ho kardinálske kolégium 
vybralo, aby predniesol posledný pre-
jav ku konkláve pred voľbou pápeža, 
v ktorej bol nakoniec zvolený Benedikt 
XVI.. Prvú exhortáciu predniesol Ranie-
ro Cantalamessa. Tento zvyk zaviedla 
apoštolská konštitúcia Universi Domi-
nici Gregis. Ku kardinálom, ktorí budú 
voliť nového pápeža, majú prehovoriť 
dve významné cirkevné osobnosti o si-
tuácii, v ktorej sa v súčasnosti Cirkev 
nachádza, a o výzvach, ktoré pred ňou 
stoja do budúcnosti.

Kardinál Špidlík bol považovaný za 
najvšestrannejšieho odborníka na 
kresťanský Východ a jeho spiritualitu. 
V roku 1990 odišiel do dôchodku, od 
roku 1991 do svojej smrti žil a pracoval 
v Centro Ezio Aletti v Ríme. V roku 1996 
bol Ateliér duchovného umenia Centra 
Aletti poverený obnovou vatikánskej 
kaplnky „Redemptoris Mater“, pričom 
kardinál Špidlík a P. Marko Rupnik 
zodpovedali za teologickú a umeleckú 
koncepciu obnovy. „Jeho dielo je ovocím 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 7. apríla 
2010 udelila J. Em. prof. Tomášovi Jozefovi kardinálovi Špidlíkovi   titul „doctor honoris 
causa“ (v skratke „Dr. h. c.“) za jeho mimoriadny prínos pre teológiu, kultúru „dvoch 
pľúc“ kresťanstva a rozvoj katolíckeho vzdelávania.

Život a dielo
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Stretnutie s primátorom mesta 
Ružomberok Michalom Slašťanom 
ukončilo v piatok 27. augusta 
jednodňovú návštevu košického arci-
biskupa Mons. Bernarda Bobera na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku (KU). 
Počas nej sa stretol s vedením KU  - rek-
torom prof. Tadeuszom Zasępom, s pro-
rektormi a s dekanmi fakúlt. Návšteva 
bola prvou od uvedenia Mons. Bobera 
do úradu košického arcibiskupa, 
odkedy je zároveň aj novým veľkým 
kancelárom KU.

V sprievode rektora KU arcibiskup 
Bober navštívil jednotlivé pracoviská 
univerzity, rektorát, Fakultu zdravot-
níctva (FZ), Filozofickú fakultu (FF) 
a Pedagogickú fakultu (PF). V rozhovo-
roch s vedením univerzity a s dekanmi 
ocenil viditeľný rozvoj a smerovanie 
KU. Vyjadril potešenie nad aktuálny-

Navštívil nás veľký kancelár KU
Mons. Bernard Bober

mi investičnými projektmi, pričom si 
osobne pozrel novú budovu FZ KU, 
zrekonštruované priestory PF KU, vyno-
vené odborné laboratóriá, spoločenské 
priestory, prístavbu, psycholaboratóri-
um, fakultné rádio a multimediálne cen-
trum Katedry žurnalistiky  FF KU, Uni-

verzitnú knižnicu a projekt jej budúcej 
modernizácie (na snímke).

Oficiálna návšteva veľkého kance-
lára Mons. Bobera bude pokračovať 
v Košiciach, kde sa v sprievode rektora 
zoznámi s Teologickou fakultou KU.

usilovnej, niekoľko desiatok rokov 
trvajúcej reflexie sprevádzanej bádaním 
s mimoriadnou citlivosťou k súčasnej 
kultúre. Vo svojom systematickom 
vedeckom diele preukázal nesmierny 
talent zrozumiteľne podať a peda-
gogicky vnímať individuálnu potrebu 
poslucháčov,” píše o osobnosti kardiná-
la Špidlíka prof. Pavel Ambros a dodá-
va, že Špidlík  bol jedným z veľkých 
súčasných protagonistov kultúrnej 
a teologickej syntézy, ktorá vystupuje 
ako „reálna komunikácia medzi jednot-
livými kresťanskými tradíciami.”
Kardinál Špidlík zomrel 16. apríla 2010 
v Ríme vo veku 90 rokov. V sústrastnom 
telegrame, ktorý pri tejto príležitosti 
poslal pápež Benedikt XVI. pred-

stavenému Spoločnosti Ježišovej Ad-
olfovi Nicolásovi, označil kardinála 
Špidlíka za významného jezuitu a hor-
livého služobníka evanjelia, pričom spo-
menul aj jeho pevnú vieru, otcovskú 
vľúdnosť a pracovitosť v kultúrnej 
a cirkevnej oblasti.

Ocenenia 
Kardinála Špidlíka ocenili mnohé výz-
namné inštitúcie v Českej republike 
a v zahraničí. V októbri 1998 ho český 
prezident Václav Havel vyznamenal 
Rádom T. G. Masaryka za vynikajúce 
zásluhy o demokraciu a ľudské práva. 
V roku 1989 ho Institute of Raleigh 
(North Carolina) zvolil za Muža roka, 
v roku 1990 mu ten istý inštitút udelil 

titul Najobdivuhodnejší muž desaťročia 
ako ocenenie významného vplyvu na 
americkú spoločnosť. V roku 1997 dostal 
dva čestné doktoráty. V máji od rumun-
skej univerzity v Cluj-Napoca, ktorá 
v ňom ocenila jedného z najväčších 
znalcov východnej teológie a spiritual-
ity a v decembri od Cyrilometodskej te-
ologickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. V máji 1999 získal čestný 
doktorát od Karlovej univerzity v Pra-
he. Taliansky prezident Carlo Azeglio 
Ciampi 22. novembra 2003 Špidlíkovi 
odovzdal najvyššie vyznamenanie za 
zásluhy v oblasti kultúry a umenia.

Kumrán, Nový zákon a vplyv Zvitkov 
od Mŕtveho mora na chápanie bib-
lických textov boli hlavnými témami 

hosťovských prednášok prof. Florentina 
Garcíu Martíneza na Teologickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(TF KU). Jeho prednášky zazneli na 
pôde TF KU v pondelok 20. septem-
bra a na Teologickom inštitúte TF KU 
v Spišskom Podhradí od 21. do 24. sep-
tembra. Návšteva sa konala na pozvanie 
Katedry histórie a biblických vied TF 
KU. Profesora Martíneza z poverenia 
rektora KU prijal v utorok 21. septem-
bra aj prorektor pre výchovu a mobility 
doc. Róbert Lapko (na spoločnej snímke 

zľava prorektor Lapko, prof. Martínez 
a pedagóg TF KU doc. Trstenský). Prof. 
Martínez je členom medzinárodného 
tímu na identifikáciu a zverejňovanie 
Zvitkov od Mŕtveho mora. Od roku 
1980 bol profesorom na univerzite 
v Groningene v Holandsku, kde v ro-
koch 1992 - 2008 stál na čele Inštitútu 
pre Kumrán. V ostatných rokoch učil 
aj na Katolíckej univerzite v Leuvene 
v Belgicku. V súčasnosti je emeritným 
profesorom.

Profesor Martínez na univerzite



Internetoví používatelia a návštevníci 
sociálnej siete Facebook majú od stredy 
14. júla možnosť pridať sa do skupín 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU). Zriadila ich s cieľom podporiť  
komunikáciu so svojimi priaznivcami, 
s absolventmi, so súčasnými študentmi 
a s pedagógmi. Aktívne sú dve skupiny 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
(absolventi), ktorú aktuálne zdieľa 854 
používateľov a Katolícka univerzita 
v Ružomberku s 1 229 členmi. „Počet 
členov v skupinách univerzity stúpa 
každý deň v priemere o 50 ľudí, čo je 
veľmi pozitívna informácia. Internet je 
dôležitým médiom a teší ma, že aj takto 
virtuálne môžeme reagovať na aktuálne 
otázky našich študentov či priateľov 
univerzity a udržiavať s nimi kontakt,“ 
uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Katolícka univerzita 
v Ružomberku je na Facebooku

Interaktívne prostredie Facebooku 
umožňuje používateľom vyhľadávať 
priateľov, zdieľať spoločné fotografie, 
videá, internetové odkazy či zapájať sa 
do diskusií na rôzne témy. Návštevníci 
stránok majú možnosť nechávať na 
spoločnej nástenke odkazy dotý-
kajúce sa štúdia. Mnohí týmto spô-
sobom hľadajú spoločné ubytovanie, 
zdieľajú zážitky zo štúdia a vzájomne 
si vymieňajú skúsenosti a rady. Ak-
tívni užívatelia Facebooku sa môžu do 
skupín pridať kedykoľvek po kliknutí 
na hypertextový odkaz v tomto príspe-
vku alebo na stránke univerzity a fakúlt 
vo vrchnej interaktívnej lište. Novinkou 
je tiež skupina KU na Youtube, kde sa 
nachádzajú zaujímavé videá, ktoré do-
kumentujú život na univerzite.

Katolícka univerzita v Ružomberku 
je verejnou vysokou školou s konfe-
sijným charakterom. Svoju činnosť 
uskutočňuje najmä v oblasti historick-
ých, humanitných, pedagogických, 
prírodných, sociálnych a zdravot-
níckych vied, ale aj v oblasti umenia, 
ekonómie, manažmentu a práva. Na jej 
štyroch fakultách v akademickom roku 
2009/2010 študovalo 7 800 študentov, 
5 000 v dennej a 2 800 v externej forme 
štúdia, vrátane 339 doktorandov. Počas 
desaťročnej histórie KU vychovala 12 
447 absolventov bakalárskych a mag-
isterských študijných programov a 159 
úspešných absolventov tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania, dokto-
rov.

Návšteva rektora KU a prvého prorek-
tora, prorektora pre vedu a rozvoj prof. 
Petra Olekšáka sa v RHIRS uskutočnila 
na pozvanie Zbignevsa Stankevičsa. 
Inštitút má záujem spolupracovať s KU 
najmä v oblasti zahraničných mobilít 
študentov a pedagógov.

Zástupcovia z univerzity sa zúčastnili 
aj slávnosti uvedenia Stankevičsa do 
úradu arcibiskupa. Počas nej sa stretli 
s kardinálom Joachimom Meisnerom 
z Kolína nad Rýnom a vyjadrili mu 
poďakovanie za doterajšiu pomoc pri 
zhromažďovaní prostriedkov na výstav-
bu novej Univerzitnej knižnice KU.

Významné ocenenie – Zlatú medailu 
za spoluprácu si prevzal rektor KU po-
sledný júnový deň od rektora Vysokej 
školy bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach prof. Mariána Mesároša. Na 
pozvanie bývalého veľvyslanca USA na 
Slovensku Vincenta Obsitnika sa rek-
tor KU zúčastnil 2. júla rozlúčkového 

Pracovné leto rektora 
podujatia pri príležitosti ukončenia jeho 
diplomatickej misie. Dňa 3. júla rek-
tor pozdravil účastníkov Letnej školy 
žurnalistiky na Filozofickej fakulte 
KU,  5. júla navštívil imatrikuláciu 60 
nových študentov Detskej univerzity 
KU. Zástupcovia KU na čele s rekto-
rom navštívili aj slávnosť uvedenia do 
úradu košického arcibiskupa a veľkého 
kancelára KU, ktorým sa 10. júla stal 
dovtedajší košický pomocný biskup 
Mons. Bernard Bober. Dňa 25. júla sa 
rektor KU zúčastnil odpustovej slávnos-
ti v Oraviciach, 31. júla Festivalu róm-
skych cirkevných gospelových zborov 
v Blatných Remetách v okrese Sobrance, 
8. augusta archieparchiálnej púte v Lit-
manovej, dňa 14. augusta sa prihovo-
ril mladým pútnikom zhromaždným 
vo Vysokej nad Uhom a o deň neskôr 
navštívil odpustovú slávnosť v Záka-
mennom na Orave.

5

Priority ďalšej spolupráce medzi Ka-
tolíckou univerzitou v Ružomberku 
(KU) a Riga Higher Institute of Reli-
gious Sciences (RHIRS) dominovali 
rokovaniu rektora KU prof. Tadeusza 
Zasępu s doterajším riaditeľom RHIRS 
a spirituálnym riaditeľom  kňazského 
seminára Fr. Zbignevsom Stankevičsom 
(na snímke vľavo s rektorom KU), ktoré 
sa uskutočnilo v dňoch 20. až 22. au-
gusta v Lotyšsku.
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Slávnostným zhromaždením aka-
demickej obce vyvrcholili v stredu 12. 
mája oslavy 10. výročia Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU). Slávnosti 
sa zúčastnili viacerí významní hostia zo 
Slovenska i zo zahraničia, akademickí 
funkcionári, predstavitelia samosprávy, 
pedagógovia a študenti. Akademickej 
slávnosti predsedal rektor KU prof. 
Tadeusz Zasępa. Vo svojom príhov-
ore upriamil  pozornosť na súčasnosť 
univerzity, ktorá sa podľa jeho slov vo 
svojej vzdelávacej aj vedeckej činnosti 
venuje kresťanskej kultúre.

„S kresťanským profilom nášho aka-
demického prostredia sa spájajú vedecké 
aktivity v tých disciplínach, ktoré sa 
u nás rozvíjajú. Keďže si uvedomujeme, 
že na iných vedeckých pracoviskách sa 
takýmito otázkami nezaoberajú, takto 
my reagujeme na túto spoločenskú 
potrebu. Naďalej chceme prinášať do 
slovenskej vedy a kultúry naše osobité 

Oslavovali sme desaťročnicu

reflexie,” uviedol rektor. Podľa jeho slov 
je to zvlášť potrebné najmä v oblasti výs-
kumu národných dejín, pri ktorom je 
nevyhnutné poznať dejiny západného 
i východného kresťanstva a cirkevné de-
jiny až po naše časy, časy mučeníckych 
svedkov a obnovy tej Cirkvi, ktorá 
mala zaniknúť. „V tejto súvislosti treba 
poznamenať, že ak tí, ktorí skúmajú 
naše dejiny, nebudú zohľadňovať ten-
to kresťanský prúd, ťažko sa im podarí 
vystihnúť slovenskú mentalitu a postoje 
Slovákov v dejinách a ukázať bohatý 
kultúrny ornament národného života 
spojený s kresťanstvom,” pripomenul 
Tadeusz Zasępa.

V závere poďakoval všetkým učiteľom, 
zamestnancom, priateľom KU, ale aj 
absolventom a študentom, ktorí sa na 
úspechu univerzity v mnohých oblas-
tiach podieľali. „Stojte na strane pravdy, 
dobra a života. Usilujte sa zachrániť 
ľudský charakter pokroku, pokoj, 

podobu ľudskej lásky, úctu ku každému 
človeku,” vyzval rektor.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie 
najvyšších ocenení - Veľkej zlatej, 
striebornej a bronzovej medaily a Me-
daily za zásluhy o vznik KU osobnos-
tiam a inštitúciám, ktoré sa mimoriad-
nym spôsobom počas desiatich rokov 
existencie univerzity zaslúžili o jej roz-
voj. Oslavy 10. výročia pokračovali 13. 
mája jedným zo sprievodných podujatí 
- futsalovým turnajom o putovný pohár 
rektora KU. V dňoch od 17. do 21. mája 
sa pedagógovia, študenti a priatelia 
univerzity zúčastnili ďakovnej púte do 
Ríma, ktorá bola spojená s audienciou 
u pápeža Benedikta XVI.

Viac informácií o výročí náj-
dete na špecializovanej stránke 
www.ku.sk/jubileum.

Príslušnosť Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU) k svetovej Cirkvi 
a jej meno jej otvárajú dvere k 1 300 
katolíckym univerzitám po celom sve-
te. Svojím nasadením by všetci, ktorí 
univerzitu tvoria - teda pedagógovia, 
študenti, zamestnanci ju mali den-
nodenne obohacovať a povznášať. Počas 
bohoslužby v rímskej Bazilike Santa 
Maria Maggiore to v utorok 18. mája pre 
účastníkov ďakovnej púte KU v Ríme 
uviedol Jozef kardinál Tomko, emeritný 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov.

„Pod tým menom ste jediná univerzita 
na Slovensku, ktorá môže zviditeľniť 
našu vlasť v tejto celosvetovej rodine, 
a to vďaka katolíckej orientácii, ktorú 
vám dáva viera. Chráňte si toto priv-

Kardinál Tomko: Chráňte si privilégium 
byťkatolíckou univerzitou

ilégium!” pripomenul kardinál Tomko. 
Dodal, že na Slovensku je stále potreb-
né mať kresťanské presvedčenie najmä 
v životných otázkach a vedieť ho aj 
uplatniť v dialógu s modernými veda-
mi tak prírodnými ako aj humánnymi, 
ktoré nastoľujú nové zložité otázky. 
Dôležitú úlohu v tomto procese zohrá-
va práve KU. „Isteže katolícka univer-
zita musí byť ponajprv univerzitou 
a zachovať si všetky známky kvalitného 
vysokoškolského vyučovania a báda-
nia tak vo výbere a príprave profeso-
rov, ako aj pri zachovaní primeranej 
úrovne. Práve mladá univerzita musí 
rásť predovšetkým na kvalite profeso-
rov aj poslucháčov, nízkou úrovňou sa 
nič nezíska.”

Na záver bohoslužby rektor KU prof. 

Tadeusz Zasępa odovzdal kardinálovi 
Jozefovi Tomkovi list, v ktorom mu 
poďakoval za jeho priazeň k univerzite, 
za slávenie svätej omše a za povzbudzu-
júce slová pre učiteľov, zamestnancov, 
študentov a priateľov univerzity.
Bohoslužba a stretnutie s kardinálom 
Jozefom Tomkom sa v Ríme uskutočnili 
ako súčasť ďakovnej púte, ktorej sa 
v týždni od 17. do 21. mája zúčastnili 
pedagógovia, študenti a priatelia KU. 
Jej cieľom bolo na miestach, ktoré majú 
pre kresťanov zvlášť veľký význam, 
poďakovať Bohu za vznik a doterajšiu 
desaťročnú činnosť KU a vyprosiť pre 
ňu ďalšie dobrá. Ústrednou časťou 
programu bola generálna audiencia 
u pápeža Benedikta XVI., ktorý v st-
redu 19. mája prijal pútnikov a udelil 
im požehnanie.
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O možnostiach budúcej spolupráce ro-
kovali v pondelok 17. mája zástupcovia 
z Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) s predsedom Talianskej biskupskej 
konferencie kardinálom Angelom Bag-
nascom. Oficiálnej návštevy, ktorá sa 
uskutočnila v rámci ďakovnej púte KU 
v Ríme, sa zúčastnili rektor univerzity 
prof. Tadeusz Zasępa, prvý prorektor, 
prorektor pre vedu a rozvoj prof. Peter 
Olekšák, veľký kancelár KU a košický 
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, spišský 
biskup Mons. František Tondra, predse-
da správnej rady Nadácie na podporu 
KU a žilinský biskup Mons. Tomáš Ga-
lis.

Kardinál Bagnasco sa zaujímal 
o súčasnosť univerzity, jej aktuálne 

Pútnici z univerzity v Ríme
rozvojové projekty a budúcnosť. „In-
formovali sme o projekte vybudova-
nia novej Univerzitnej knižnice KU, 
o postupe prác a o tom, aký je zámer 
ďalšieho rozvoja univerzity,” priblížil 
priebeh návštevy rektor KU prof. Ta-
deusz Zasępa. Podvečer delegácia 
večerala v súkromí s kardinálom Joze-
fom Tomkom.

Ďakovná púť takmer 200 učiteľov, 
zamestnancov, študentov a priateľov 
KU, ktorá sa v Ríme konala v týždni od 
17. do 21. mája pri príležitosti 10. výročia 
univerzity, pokračovala v utorok 18. 
mája popoludní slávením bohoslužby 
v Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej 
predsedal Jozef kardinál Tomko. V bo-
hatom programe, ktorý pre pútnikov 

pripravila KU v spolupráci s cestov-
nou kanceláriou Awertour, spoznali 
účastníci aj vzácne historické a kultúrne 
pamiatky talianskej metropoly - Svä-
topeterské námestie, Vatikánske múzeá, 
Baziliku sv. Petra a Sixtínsku kaplnku, 
Baziliku Sv. Pavla za hradbami, Baziliku 
Sv. Jána v Lateráne, Sväté schody, ktoré 
sa nachádzajú v budove Scala Santa, 
Baziliku sv. Kríža, Lateránsku baziliku 
a iné dominanty. Stretli sa napríklad aj 
s prefektom Kongregácie pre katolícku 
výchovu kardinálom Zenonom Gro-
cholewskim. Ústrednou udalosťou bolo 
prijatie pútnikov pápežom Benediktom 
XVI. počas generálnej audiencie spo-
jenej s požehnaním.

Pápež Benedikt XVI. prijal v stredu 19. 
mája účastníkov ďakovnej púte v Ríme 
-  pedagógov, študentov a priateľov Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku (KU), 
ktorí sa jej zúčastnili v týždni od 17. do 
21. mája pri príležitosti 10. výročia uni-
verzity. Svätý Otec sa prihovoril pút-
nikom počas audiencie na Námestí sv. 
Petra v Ríme: „(...) Osobitne vítam púť 
Katolíckej univerzity z Ružomberku, 
ktorá slávi desiate výročie založenia, 
vedenú veľkým kancelárom arcibisku-
pom Alojzom Tkáčom. Pozdravujem 
aj pánov biskupov Františka Tondru, 
Tomáša Galisa, vedenie, študentov, 
zamestnancov a zbor Jubilus. Bra-
tia a sestry, budúcu nedeľu budeme 
sláviť sviatok Zoslania Ducha Svätého. 
Prosme Boha o zoslanie darov jeho Du-
cha, aby sme odvážne svedčili o Kris-

Účastníkov ďakovnej púte prijal pápež

tovi. Zo srdca Vás žehnám. Pochválený 
buď Ježiš Kristus!”

Po záverečnom požehnaní otcovia bisk-
upi, rektor a prvý prorektor osobne poz-
dravili pápeža. Rektor KU prof. Tadeusz 
Zasępa v mene celej akademickej obce 
vyjadril podporu a úctu Svätému Otcovi 
a odovzdal mu veľkú medailu KU spolu 
s publikáciami univerzity.

Pred audienciou u pápeža prijal 
zástupcov pútnikov na Kongregácii pre 
katolícku výchovu jej prefekt kardinál 
Zenon Grocholewski. Rektor KU opäť 
po roku informoval prefekta o činnosti 
a výsledkoch univerzity a odovzdal mu 
Výročnú správu o činnosti KU za rok 
2009 spolu s reprezentačnou publiká-
ciou o meste Ružomberok. Na záver 

prijatia kardinál Zenon Grocholews-
ki blahoželal KU k jej výsledkom za 
prvých 10 rokov jej činnosti a poprial 
jej veľa ďalších úspechov. Pútnikov na 
audienciách sprevádzal Jozef Dravecký, 
veľvyslanec Slovenskej republiky pri 
Svätej Stolici, ktorý podvečer prijal na 
slovenskej ambasáde Jozefa kardinála 
Tomka, arcibiskupa Alojza Tkáča, bisku-
pov Františka Tondru a Tomáša Galisa 
spolu s vedením univerzity. Pútnici sa 
v ten deň zoznámili aj s dominantou 
Ríma - Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne, 
navštívili tamojšie múzea a umelecký 
skvost - Sixtínsku kaplnku.

Viac informácií o ďakovnej púti KU 
nájdete na špecializovanej stránke 
www.ku.sk/jubileum.
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Sumarizácia aktivít v oblasti vzdeláva-
nia, vedy, mobilít, v rozvoji a vzťahoch 
s verejnosťou dominovala pravidel-
nému rokovaniu širšieho vedenia 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU), ktoré sa uskutočnilo v uto-
rok 7. septembra. Vyplynulo z neho 
napríklad to, že univerzita naďalej 
spĺňa kritérium KZU6 predpísané 
Ministerstvom školstva SR, podľa 
ktorého počet študentov v študijných 
programoch prvého a druhého stupňa 
(Bc., Mgr.) na prepočítaný evidenčný 
počet vysokoškolských učiteľov 
s vysokoškolským vzdelaním tretieho 
stupňa (PhD.), s vedecko-pedagogick-
ým titulom docent alebo profesor musí 
byť v hodnotenom období najviac 20. 

Počet študentov 
na učiteľa s PhD. je na KU 15,5

K dnešnému dňu dosiahol na KU hod-
notu 15,5, pričom k 30. októbru 2009 
bol 19,81. Rektor univerzity prof. Ta-
deusz Zasępa informoval, že správou 
KU o opatreniach a účinnosti prijatých 
opatrení na odstránenie nedostatkov 
zistených pri komplexnej akreditácii za 
jej činnosť v rokoch 2002-2007 sa bude 
v ďalšom období zaoberať Akreditačná 
komisia 20. septembra, ktorá zriadi 
komisiu na overenie správy. Zdôraznil 
zároveň, že KU plní kritériá pre 
začlenenie medzi univerzitné vysoké 
školy a očakáva potvrdenie svojho sta-
tusu.

Účastníci rokovania sa tiež zaoberali 
vedeckými projektmi podanými v roku 

2010, vyhodnotením listov vedeckého 
záujmu, návrhom na nové definovanie 
vedeckého zámeru univerzity a fakúlt, 
správam o prijímacom konaní na fakul-
tách, o pripravovaných študijných pro-
gramoch, o riešených vzdelávacích pro-
jektoch a informáciám o uskutočnených 
mobilitách študentov a pedagógov. Oso-
bitnú časť tvorila oblasť výchovy a for-
mácie, na ktorú v stredu 8. septembra 
2010 nadviazalo celodenné stretnutie 
vedenia KU, zástupcov fakúlt a kňazov 
pôsobiacich na univerzite venované for-
mácii. Za ňu bude kompetenčne zod-
povedný nový prorektor KU - prorek-
tor pre výchovu a mobility doc. Róbert 
Lapko.

Výskumníci, tvorcovia legislatívy, 
učitelia informatiky na stredných 
školách zaujímajúci sa o rodovú 
rovnosť mali stretnutie v dňoch  7. – 9. 
septembra 2010 na Spišskej Kapitule, 
kde sa  uskutočnila medzinárodná ve-
decká konferencia s názvom Rodová 
perspektíva synergického rozvoja medzi 
politikou a praxou vo vyučovaní podpo-
rovanom technológiami (http://predil.
ku.sk). Organizátormi konferencie boli 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta a koordinátori 
projektu FORTH/IACM (Grécko).

Podľa hlavného riešiteľa projektu 
Jána Gunčagu: „Sektor informačno-
komunikačných technológií (IKT) je 
jedným z najrýchlejšie rastúcich sek-
torov vo svetovej ekonomike, kde sa 
EÚ usiluje stať významným hráčom aj 
v tejto oblasti.“  Kathy Kikis-Papada-
kis, ktorá je hlavnou koordinátorkou 
projektu, o dôležitosti výskumu v tejto 
oblasti hovorí, že: „Kvalifikovaná pra-
covná sila je nevyhnutným predpokla-
dom avšak v súčasnej dobe  odvetvie 
IKT trpí nedostatočným zastúpením 
žien, čo ma za následok stratu talen-
tov významnej časti pracovnej sily a za 
druhé sú to priame ekonomické dôsled-
ky pre ženy, ktoré sú vylúčené z lepšie 
platených pozícií v tejto oblasti.“
Projekt PREDIL (Promoting Equality in 
Digital Literacy - Presadzovanie rovnos-
ti v digitálnej gramotnosti) skúma, ako 

Medzinárodná konferencia 
a workshop projektu PREDIL

metódy vyučovania na základe rodovo 
senzitívnych metód môžu podnietiť 
zvýšenie kvality vzdelávacích opatrení 
a motiváciu k práci v sektore IKT, ozre-
jmuje výskumný pracovník projektu Pe-
ter Nemec, ktorý je zároveň aj organizá-
torom konferencie. Cieľom projektu je 
rovnaký prístup žien pri získavaní kom-
petencií pre život a prácu v digitálnom 
veku. Cieľovými skupinami projektu 
sú učitelia na stredných školách, ktorí 
využívajú IKT na vyučovaní a žiaci st-
redných a vysokých škôl, ktorí využívajú 
súčasné technológie pre vzdelávanie sa 
v rámci učebných osnov. Zámerom pro-
jektu je aj zmapovať súčasné vyučovacie 
metódy so zreteľom na rodovú rovnosť 

a aplikáciu IKT v učebných osnovách 
a pri tom vyvinúť podporné nástro-
je pre učiteľov. Využívaním IKT sa 
prispieva k prehĺbeniu porozumen-
ia žiakov ich učiva pomocou tech-
nológií, ale i rozširovaniu vedomostí 
o informačných a komunikačných 
technológiách a ďalšom vzdelávaní sa 
v tomto odbore.

Pozvanie na konferenciu prijali aj Jean-
Michael Boulier, zástupca Európskej 
komisie a riaditeľ programu Comenius.  
Záštitu nad celým podujatím prevzala 
predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.

(Miroslav Volček, Peter Nemec)
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Priestor na reflektovanie aktuálnych 
tém z oblasti kánonického práva, ale aj 
výmenu skúseností pri riešení rôznych 
súdnych káuz poskytlo 15. Sympózium 
kánonického práva, ktoré sa v dňoch 23. 
až 27. augusta uskutočnilo v Spišskej Ka-
pitule - v Spišskom Podhradí. Podujatia, 
ktoré organizovali Slovenská spoločnosť 
kánonického práva (SSKP), Rada Kon-
ferencie biskupov Slovenska (KBS) pre 
realizáciu zmlúv so Svätou Stolicou, Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
a Teologický inštitút Teologickej fakulty 
KU v Spišskej Kapitule, sa zúčastnili 
významní odborníci - cirkevní právnici 
zo Slovenska i zo zahraničia.

V Spišskej Kapitule sa uskutočnilo 
Sympózium kánonického práva

Na pozvanie spišského diecézneho bisk-
upa Mons. Františka Tondru, ktorý je 
moderátorom SSKP pri KBS, naň prices-
toval napríklad arcibiskup - metropolita 
Denveru zo štátu Colorado v USA Mons. 
Charles Chaput. Mons. Chaput má 65 
rokov a arcibiskupom - metropolitom 
Denveru je od roku 1997. V rámci Kon-
ferencie biskupov USA má v kompeten-
cii vzťah Cirkvi a vecí verejných. Patrí 
k biskupom, ktorí sa celou váhou svojej 
osobnosti zasadili o razantný a nekom-
promisný spôsob riešenia prípadov pe-
dofilných škandálov kléru. Stál takisto 
pri zrode Manhattan declaration z 20. 
novembra 2009. Touto deklaráciou sa 
protestanti, ortodoxní i katolíci zasa-

dili spoločne ako kresťania za ochranu 
života a rodiny a za rešpektovanie práva 
na výhradu svedomia. Okrem arcibisku-
pa Charlesa Chaputa budú na sympóziu 
prednášať aj ďalší zahraniční hostia - 
prof. Maria Cristescu z Pápežského 
východného inštitútu v Ríme či Mons. 
Leszek Adamowicz z Katolíckej univer-
zity v Lubline.

Zo Slovenska na konferencii vystúpili 
napríklad bratislavský arcibiskup - met-
ropolita, predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský, sudca Najvyššieho súdu SR 
Milan Karabín, súdny vikár Cirkevného 
súdu Spišskej diecézy a riaditeľ Ústavu 
kánonického práva na Pedagogickej 
fakulte KU prof. Ján Duda.

Imatrikuláciou nových študentov začala 
v pondelok 5. júla Detská univerzita Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku (DU 
KU). Školské lavice za vysokoškolskú 
aulu vymenilo tento rok vyše 60 
školáčikov z celého Slovenska vo veku 
od siedmich do 14 rokov. Najmladšími 
účastníkmi sú Ružomberčanky 
šesťročná Jasmína a sedemročná Adelka. 
Pre malých vysokoškolákov pripravili 
organizátori bohatý program simulu-
júci skutočný život na univerzite. Jeho 
súčasťou sú prednášky a cvičenia, za 
absolvovanie ktorých zbierajú školáci 
kredity do indexov, informovala o tom 
koordinátorka DU KU Janka Majherová. 

Záujem školákov 
o Detskú univerzitu KU rastie

Okrem povinností v posluchárňach 
čakajú účastníkov detskej univerz-
ity zaujímavé voľnočasové aktiv-
ity v okolí Ružomberka. Podľa Janky 
Majherovej sú v programe pripravené 
prednášky o ochrane Zeme, o hľadaní 
pravdy, o používaní počítačov, prak-
tické cvičenia z výtvarnej výchovy 
a z matematiky. Všetky informácie 
sprostredkúvajú vysokoškolskí ped-
agógovia hravou formou atraktívnou 
pre deti.

Mladých školákov pozdravil aj rektor 
KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý ich 
privítal a poprial im veľa zážitkov. „Je 

úžasné, že akciu plnú detskej radosti 
a úsmevov sme začali na sviatok svä-
tého Cyrila a Metóda, ktorí doniesli na 
územie dnešného Slovenska kresťanskú 
lásku. Zároveň položili základy svoj-
bytnej kultúry poskytnutím možnosti 
hovoriť, modliť sa a čítať písmo sväté vo 
svojej reči. Ich odkaz chceme odovzdať 
týmto krásnym a dobrým deťom so 
žiarivými očami, s otvoreným srd-
com a mysľou na prijímanie nových 
poznatkov,” povedal v príhovore počas 
slávnostnej imatrikulácie rektor.

DU KU zaznamenáva každý rok rastúci 
záujem detí. Dôkazom sú aj niekoľkí 
účastníci, ktorí absolvovali aj predošlé 
dva ročníky. Doteraz ju ukončilo 110 ab-
solventov. Od roku 2008 DU organizuje 
Pedagogická fakulta KU, v aktuálnom 
ročníku na jej priebehu spolupracuje 
aj Fakulta zdravotníctva KU. Program 
zabezpečuje 15 vysokoškolských ped-
agógov a 20 dobrovoľných pomocníkov, 
súčasných poslucháčov učiteľstva na 
KU. Partnermi podujatia sú Mesto 
Ružomberok, Žilinský samosprávny 
kraj a spoločnosť Lamitec.

Viac informácií o DU KU nájdete na 
stránke http://du.ku.sk.



VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) zožalo 
úspech v súťaži o najkrajšiu knihu Lip-
tova. V kategórii populárno-náučnej 
a odbornej literatúry získala osobitnú 
cenu monografia venovaná náboženskej 
komunikácii v médiách, ktorej autorkou 
je Terézia Rončáková, PhD., odborná 
asistentka z Katedry žurnalistiky Filo-
zofickej fakulty (FF) KU.

Dva diely publikácie s názvami Keď 
chce cirkev hovoriť mediálnym ja-
zykom a Ako cirkev hovorí mediálnym 
jazykom zaujali porotu aj netradičnou 
farebnou obálkou, kombináciou mat-
ného a lesklého vzoru, kvalitným 
ekologickým papierom, ilustráciami 

Úspech v súťaži Kniha Liptova
a prehľadným grafickým riešením. 
„Myslím si, že odborné publikácie 
majú byť príťažlivé a stráviteľné aj pre 
bežného príjemcu – veď veda nie je 
samoúčelná, ale slúži ľuďom,“ povedala 
autorka.

Osobitnú cenu si odniesol Ružomberský 
historický zborník, ktorý vydáva Kat-
edra histórie FF KU. V kategórii beletria 
sedemčlenná odborná porota ocenila 
aj najnovšie dielo - Iba tak III., ktorého 
autorom je spisovateľ a pedagóg FF KU 
PhDr. Anton Lauček, PhD.. Jeho román 
Pušky v hrnci, granáty v kredenci získal 
v roku 2009 najvyššie ocenenie - Kniha 
Liptova.

Súťaž o titul Kniha Liptova vznikla 
pred troma rokmi, garantuje ju Lip-
tovská knižnica Gašpara Féjerpataky-
ho-Belopotockého a Žilinský samo-
správny kraj. Najkrajšie knihy vyberá 
odborná porota, poradný hlas majú aj 
návštevníci knižnice a jej internetovej 
stránky. Ako informoval jeden z po-
rotcov Ružomberčan, spisovateľ Ing. 
Radislav Kendera, PhD. prihlásiť sa 
môžu liptovskí rodáci, autori dlhodobo 
žijúci na Liptove, autori diel spojených 
s Liptovom, prípadne autori pôsobiaci 
na Liptove, ktorých knihy vytlačilo lip-
tovské vydavateľstvo. Okrem kategórie 
krásnej a populárno-náučnej literatúry 
sa súťaží v kategórii obrazových pub-
likácií a kníh pre deti.
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Vyše 70 študentov a študentiek gym-
názií prilákal na Katolícku univer-
zitu v Ružomberku (KU) bohatý pro-
gram pilotného ročníka Letnej školy 
žurnalistiky. S cieľom rozvinúť pro-
fesionálny obzor mladých novinárov 
a záujemcov o prácu novinára ho 
v dňoch od 30. júna do 3. júla uspori-
adala Katedra žurnalistiky Filozofickej 
fakulty (KŽ FF KU). Počas štyroch 
dní účastníci pracovali pod vedením 
skúsených odborníkov v tvorivých 
skupinách zameraných na prípra-
vu časopisu, rozhlasovú, televíznu 
žurnalistiku a počítačovú grafiku. Cen-
ným doplnkom bol aj workshop mediál-
na manipulácia, ktorý mladých adeptov 
novinárstva zoznámil s technikami ma-
nipulácie v médiách a s ich kritickou 
analýzou, informoval o tom odborný 
asistent KŽ FF KU Imrich Gazda.

Ako dodal, program oslovil najmä 
mladých redaktorov a šéfredaktorov 
školských časopisov z celého Sloven-

Mladí novinári sa učili v Ružomberku

ska. Diskutovať s nimi prišli aj známi 
televízni moderátori Patrik Herman či 
Ľubomír Bajaník. S pohľadom na to, 
ako sa adaptovať v celoslovenských 
médiách už počas štúdia sa prišli 
podeliť skúsení novinári a niekdajší 
študenti žurnalistiky na KU - bývalý 
šéfredaktor spravodajského portálu 
Aktuality.sk Michal Kolárik, exrepor-
tér Televízie Markíza Peter Hajnala 
a šéfredaktor Ružomberského hlasu 
Michal Domenik. Vo voľných chvíľach 
účastníci letnej školy navštívili horskú 
osadu Vlkolínec, zapísanú v UNESCO 
a dominantu dolného Liptova - Hrad 
Likava.

Podmienky na profesionálnu realizáciu 
aktivít letnej školy poskytuje aj tech-
nické zázemie ružomberskej Katedry 
žurnalistiky. Funguje na nej moderné 
rozhlasové štúdium za takmer 50 000 
eur a masmediálne laboratórium, 
ktorého vybudovanie stálo 100 000 
eur. Univerzita cez operačný program 

EÚ Výskum a vývoj uspela v minu-
lom období aj v projektoch na zriad-
enie televízneho štúdia za 640 000 eur 
a špecializovanej učebne pre výučbu 
žurnalistickej fotografie za vyše 75 000 
eur. „Po ich vybudovaní študentom 
poskytnú silný základ pre profesion-
álnu výučbu v oblasti televíznej tvorby 
a žurnalistickej fotografie,“ doplnil ga-
rant štúdia žurnalistiky na FF KU prof. 
Peter Olekšák.

Katedra žurnalistiky FF KU je jediným 
akademickým pracoviskom na Sloven-
sku, ktoré poskytuje všetky tri stupne 
vzdelávania v odbore žurnalistika 
s následným právom habilitovať 
a inaugurovať. V akademickom roku 
2009/2010 prijala na bakalársky pro-
gram 50 uchádzačov, na magisterský 
program 26 poslucháčov a osem in-
terných doktorandov. V predošlom aka-
demickom roku vzdelávala celkovo 200 
poslucháčov žurnalistiky.
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Významný dar zo zahraničia obohatí 
Univerzitnú knižnicu Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (KU). V najbližšom 
období by mali do knižničného fondu 
pribudnúť knižnica spolu s archívom 
The Slovak Institute (TSI) v Clevelande 
a vybrané knihy a časopisy Jankola Li-
brary & Slovak Museum (JL) v Danville. 
Na stretnutí s delegátmi KU prorekto-
rom pre vedu a rozvoj prof. Petrom 
Olekšákom a prorektorom pre výchovu 
a mobility doc. Róbertom Lapkom to 
potvrdili riaditeľ TSI Andrew F. Hudak 
a riaditeľka JL M. John Vianney Vranak, 
SS.C.M.

„Veľmi sa tešíme podpore americk-
ých Slovákov, ktorí sa usilujú rôznymi 
aktivitami podporiť projekt výstavby 
novej Univerzitnej knižnice KU,“ uvi-
edol prorektor Peter Olekšák. Ako 

Americkí Slováci podporia knižnicu
dodal, popri dare osobnej knižnice 
významného slovenského historika 
prof. Milana S. Ďuricu, je knižný dar 
z USA mimoriadne významný nielen 
pre univerzitu, ale aj pre celé Slovensko. 
„Slovenský inštitút a Jankola Library 
zohrali výnimočnú úlohu pre Slovákov 
doma i v zahraničí. Ich zámerom bolo 
vytvoriť slobodné intelektuálne pros-
tredie, v ktorom vznikali rôzne diela, 
dokumenty, ktoré pomáhali upevňovať 
na Slovensku slobodu a nezávislosť,“ 
podotkol prorektor Olekšák.

Návšteva oboch uvedených inštitúcií 
bola súčasťou pracovnej cesty zástupcov 
KU v USA v dňoch 15.-26. júna, ktorej 
cieľom bolo informovať krajanov 
v zahraničí o nových rozvojových pro-
jektoch univerzity a požiadať ich o pod-
poru. Aktuálnej zahraničnej služobnej 

ceste predchádzala minuloročná 
návšteva vtedajšieho predsedu Konfer-
encie biskupov Slovenska, spišského 
biskupa Mons. Františka Tondru a vede-
nia univerzity v USA, kde tiež rokovali 
o možnostiach spolupráce a podpore 
rozvoja univerzity, najmä pri vybudo-
vaní novej univerzitnej knižnice.

Traja vysokoškolskí pedagógovia z Filo-
zofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (FF KU) v akademick-
om roku 2009/2010 vydali svoje ve-
decké monografie v renomovaných 
zahraničných vydavateľstvách. Kni-
ha Mareka Babica z Katedry histó-
rie nazvaná Od antiky k stredoveku 
(vydavateľstvo CDK, Brno) prehľadne 
spracúva problematiku dejín neskoro 
rímskeho cisárstva v rokoch 284 a 476. 
Publikácia L’amore cristiano nella Let-
tera a Filemone (vydavateľstvo EDI, 
Neapol) od Daniely Iskrovej z Katedry 
religionistiky a náboženskej výchovy 
ponúka exegeticko-teologickú analýzu 
Pavlovho Listu Filomenovi a snaží sa 
odpovedať na otázku aké je hlavné 
posolstvo tohto spisu. Práca Michaely 
Kováčovej z Katedry germanistiky 
Komparative Evaluation kulturspezi-
fischer didaktischer und erfahrungsori-
entierter interkultureller Trainings 
(vydavateľstvo Peter Lang Verlag, 
Frankfut nad Mohanom) predstavuje 
fenomén interkultúrnych tréningov ako 
nový trend vo vzdelávacích činnostiach 
a zameriava sa na prakticko-teoretické 
zhodnotenie tejto formy vzdelávania. 

Publikácia Od antiky k stredoveku si 
kladie za cieľ voviesť čitateľa do vz-
dialeného historického obdobia nes-
korej antiky. Je koncipovaná tak, aby 
poskytla orientáciu v komplikovanom 
čase a na rozľahlom priestore, kde na 
seba narazili veľké civilizačné okruhy 

klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho 
a barbarského sveta. Témy christianizá-
cie a barbarizácie spoločnosti sú preto 
dvoma nosnými piliermi knihy. Autor 
sa opiera hlavne o antické literárne 
svedectvo a interpretuje ho v kon-
texte moderného výskumu. V knihe sú 
naznačené hlavné otázky doby, ktorá 
bola ešte v polovici 20. Storočia vní-
maná len ako úpadková forma antiky 
a začiatok „temného“ stredoveku. Dnes 
sa táto historická epocha teší veľkému 
záujmu nielen historikov, ale aj te-
ológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec 
všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku 
koreňom dnešného krízou zmietaného 
západného sveta.

Publikácia L´amore cristiano nella 
Lettera a Filemone (Kresťanská láska 
v Liste Filemonovi ) je zameraná na 
odhalenie teologického posolstva vv. 
15-17 v kontexte listu a jeho aplikovania 
do súčasnosti. Aj napriek tomu, že téma 
otroctva, ktorá je dominantne  prítomná 
v Liste Filemonovi, Pavol nemal úmy-
sel zaoberať sa otroctvom ako hlavnou 
témou, ani snahu vylepšiť sociálny sys-
tém. Veľké posolstvo, ktoré Pavol zan-
echal v Liste Filemonovi nie je o otroc-
tve, ale predovšetkým o kresťanskej 
láske, ktorá je cieľom a hlavnou témou 
listu. Láska ako jediná „reč“ kresťana 
má silu transformovať nie len osoby 
ale tiež rodiny, komunity, štruktúry 
a spoločnosti. A toto určite malo vplyv 
na zmenu v pozitívnom zmysle tiež 

v spoločnosti kde bolo prítomné aj 
otroctvo.

Publikácia  Komparative Evaluation 
kulturspezifischer didaktischer und 
erfahrungsorientierter interkulturel-
ler Trainings sa snaží preskúmať efek-
tivitu interkultúrnych tréningov, ktoré 
predstavujú nový trend vo vzdelávaní 
v našej čoraz viac sa globalizujúcejšej 
spoločnosti. Na vzorke vysokoškolákov 
z Poľska, Česka, Saska a Ukrajiny je 
porovnávaná efektivita dvoch základ-
ných typov tréningu - kognitívneho 
a zážitkového. Skúmané tréningy  boli 
evalvované z hľadiska akceptácie 
formy vzdelávania, vplyvu na zvýšenie 
poznatkov o cieľovej kultúre, vytvára-
nie empatie a schopnosti riešenia in-
terkultúrnych problémov. Okrem teo-
retického transferu autorka skúma aj 
transfer nadobudnutých poznatkov 
a schopností v praxi počas zahraničných 
pracovných pobytov prostredníctvom 
rozhovorov s účastníkmi tréningu a ich 
nadriadenými a spolupracovníkmi 
s cieľovej kultúry. V tejto fáze výsku-
mu autorka skúma vplyv tréningov na 
pracovný výkon, adaptáciu v cudzej 
kultúre a spokojnosť respondetov so 
životom v cudzine.

Všetkým trom autorom srdečne gratu-
lujeme a ďakujeme za medzinárodnú 
reprezentáciu fakulty i celej univerzity. 

(FF KU)

Nové zahraničné vedecké monografie
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Mgr. Juraj Holdoš, PhD., 30. rokov (1. 10. 2010)
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., 40. rokov (5. 10. 2010) 
prof. ICLic. Ján Duda, 50. rokov (14. 10. 2010)    
Mgr. Marta Ondrejková, 50. rokov (21. 10. 2010)
ThDr. Anton Oparty, PhD., 60. rokov (26. 10. 2010)
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., 60. rokov (29.10.2010)  

Harmonogram akademického roka

Blahoželáme 
jubilantom

Prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič vymenoval v pondelok 28. 
júna 54 nových univerzitných profeso-
rov z viacerých vedných odborov, šiesti 
z nich sa inaugurovali na Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU). V odbore 
katolícka teológia sa profesormi stali 
doc. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., 
doc. ThDr. Anton Adam, PhD. a v od-
bore sociálna práca dr hab. Andrzej 
Ryszard Gretkowski, dr hab. Edward 
Zygmunt Jamroch, dr hab. Eugenia 
Iwona Laska a doc. PhDr. Jana Levická, 
PhD..

V príhovore prezident vyzdvihol účasť 
pedagógov  na ďalšom formovaní slov-
enského vysokého školstva, ale aj na 
kultivovaní mladých generácií. „Majte 
na mysli aj to, že pod vaším vedením 

majú vyrastať vzdelaní, tvoriví a kultúr-
ni mladí ľudia. Tí, ktorí krok za kro-
kom preberajú zodpovednosť za kvalitu 
a smerovanie našej spoločnosti. Buďte 
zhovievaví k ich nárokom, nájdite si pre 

nich čas, hoci ho pri zodpovednej práci 
nebudete mať nazvyš,“ zdôraznil prezi-
dent. Novovymenovaným profesorom 
zaželal, aby mali radosť zo svojej práce. 
„Nech vaše úsilie nevyjde nazmar, aby 
sa študenti radi vracali do svojej Alma 
Mater, aj za vami, ako za svojimi do-
brými profesormi, ktorí im sprístupnili 
nielen dôležité poznanie, ale naučili ich 
aj múdro a zodpovedne žiť.“

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, PhD. 
v mene univerzitného spoločenstva 
blahoželá novovymenovaným profe-
sorom a želá im veľa ďalších úspechov 
v práci i v súkromí.

Prezident vymenoval nových profesorov

Vyučovanie v zimnom semestri 20. september – 17. december 2010       FF, PF, TF
13. september – 17. december 2010       FZ

Slávnostné otvorenie akademického roku 29. september 2010
Skúškové obdobie 20. december 2010 – 11. február 2011 
Vyučovanie v letnom semestri 14. február – 13. máj 2011        FF, PF, TF

7. február – 27. máj 2011          FZ

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

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

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

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


