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8Inštalovanie pamätníka otcom zakladate-
ľom Katolíckej univerzity na záver tohto 
akademického roka nám ponúka istý spät-
ný pohľad, aby sa znova odkrylo bohat-
stvo princípov a právd, ktoré stáli pri zro-
de našej vzdelávacej inštitúcie. Zároveň je 
to aj pohľad do prítomnosti, aby sme uva-
žovali, akým spôsobom sa situácia na uni-
verzite a v spoločnosti posunula a zmeni-
la. Je to aj pohľad do budúcnosti, lebo je 
potrebné aktualizovať obsah a načrtnúť, 
akým smerom chceme pokračovať. 

„Ak kamene nemajú spojivo, stavba zosta-
ne hŕbou na seba poukladaných kameňov. 
Nestačí iba individuálne úsilie, lebo kde 
ľudí nič nespája, tam nie je možné budo-
vať,“ hovorí starobylá múdrosť. K tomuto 
výroku dodám, že spájať môžu rôzne spo-
ločné záujmy a ciele. Tie ešte nezaručia, 
že stavba vydrží. Stačí spomenúť biblic-
ký príbeh Babylonskej veže. Naša univer-
zita dostala spojivo pri svojom založení 
a nosí ho vo svojom názve. Sú to evanje-
liové hodnoty. Vždy, keď sa na to poza-
budlo, prinieslo to rozdelenie a nepokoj. 
Keď nás budú spájať evanjeliové princípy, 
zvládneme aj náročné obdobia a situácie. 

Končiaci akademický rok priniesol pre Ka-
tolícku univerzitu radostnú správu v po-
dobe potvrdenia statusu univerzity. Našu 
akademickú pôdu poctili svojou návšte-
vou významní jednotlivci aj inštitúcie. 
Uskutočnili sa vzácne podujatia a stretnu-
tia. Prichádza obdobie letných prázdnin a 
dovoleniek. Nech je pre nás všetkých za-
slúženým časom oddychu a načerpania 
potrebných síl.  

prof. František Trstenský 
prorektor KU, šéfredaktor
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Toľko stručná správa z webu. Dá sa vô-
bec vtesnať do krátkeho textu život umel-
ca a vzácneho priateľa, ktorý nás tak ne-
čakane opustil? So Štefanom nás zozná-
mil náš spoločný priateľ, kňaz, estét a zna-
lec umenia Janko Maga pred štyridsiati-
mi rokmi. Spojila nás hneď naša prvá prá-
ca – interiér kostola Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie v Starom Smokovci, kto-
rý sme vytvorili v spolupráci s národným 
umelcom Vincentom Hložníkom v rokoch 
1978 – 1979. Tu začalo dlhoročné priateľ-
stvo nielen nás, ale aj našich rodín s pri-
búdajúcimi deťmi. Števko bol vždy rodin-
ne založený a svoju Anči a štyri dcérky mal 
veľmi rád. 

Jeho život bol naplnený prácou a sna-
mi. Málo cestoval – bol pevne zakorenený 
v rodnom kraji. Poctivosť a pokora, to boli 
vždy základné atribúty jeho tvorby. Rovna-
ko brilantne pracoval s hlinou, drevom, ka-

meňom a kovom. Akoby bol predurčený na 
to svojim štúdiom na Strednej škole ume-
leckého priemyslu, kde študoval rezbár-
stvo u profesora Korkoša a na Vysokej ško-
le výtvarných umení v Bratislave figurál-
ne sochárstvo. Veľkú remeselnú zručnosť 
získal od otca – kováča, s ktorým rád pra-
coval. Jeho veľkými vzormi boli A.Trizul-
jak a V. Hložník, ktorí tvorivým spôsobom 
ovplyvnili mladého študenta. Tieto výni-
močné priateľstvá a skúsenosti mu umož-
nili rovnako bravúrne sa umelecky vyjad-
rovať v akomkoľvek materiáli. Pracoval 
vlastne stále, skoro bez oddychu. Jeho in-
vencia a precíznosť sa stali legendárnymi 
aj pre študentov na SPŠ drevárskej v Spiš-
skej Novej Vsi, kde vyučoval 20 rokov. Zís-
kal veľa ocenení, napríklad Cenu sloven-
ského fondu výtvarných umení, Cenu Mar-
tina Benku a je laureátom ceny Fra Ange-
lica.

Veľa hovoriť nemusel – stačil jeho príklad 
a láska k ľuďom, a to bolo to fluidum, kto-
rým priťahoval mnohých. Vyjadroval sa 
radšej dlátom, alebo rydlom. Osobitnú 
kapitolu obsiahnutú v Štefanovej tvorbe 
predstavuje kresba. Ťahy štetcom tempe-
rami sa síce viažu k námetom jeho sôch, 
avšak majú vlastnú poetiku, spočívajúcu 
v zachytení prchavého pohybu, či okamihu 
unikajúcej myšlienky, bez úsilia o zazna-
menanie detailu. Motív koní – to bola jeho 
srdcová záležitosť a prelína sa celou jeho 
tvorbou. Rozsah jeho prác je mimoriadny, 
od medailérskej tvorby, cez reliéfy až po 
monumentálne kompozície, ale celoživot-
ným ťažiskom ostala sakrálna tvorba, kto-
rej sa venoval v krátkych prestávkach vlast-
ne celý život.

Jeho dominantným prvkom, odrážajú-
cim sa v jeho sochárskych prevedeniach, 
je schopnosť vdýchnuť im život od-

Pamätník otcom zakladateľom
Spomienka na Štefana Hudzíka



Akreditačná komisia (AK), poradný or-
gán vlády Slovenskej republiky, na svo-
jom 99. zasadnutí v dňoch 24. – 25. janu-
ára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 
99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka 
univerzita v Ružomberku (KU) prijala do-
statočné opatrenia na odstránenie nedo-
statkov v kritériu KZU-2 (výstupy študen-
tov na doktorandskom stupni) z komplex-
nej akreditácie. AK preto odporúča Minis-
terstvu školstva ponechať doterajšie začle-
nenie KU medzi univerzitnými vysokými 
školami. 
  
Uzneseniu predchádzala kontrola dočas-
nej pracovnej skupina AK pod vedením jej 
predsedu Ľubora Fišeru, ktorú na KU vy-
konala 18. januára 2017. Pracovná skupi-
na overila prijaté opatrenia vyplývajúce 
z komplexnej akreditácie v rámci návrhu 
začlenenia KU. 

Dňa 23. februára 2017 KU obdržala list od 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Petra Plavčana, v kto-
rom oznamuje, že na základe odporúčania 
Akreditačnej komisie KU zostáva v sieti vy-
sokých škôl univerzitného typu. V liste ad-
resovanom rektorovi KU Mons. prof. Jo-
zefovi Jarabovi minister školstva uvádza: 
„Vážený pán rektor, v súlade s ustanove-
ním § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov 
Vám oznamujem, že Katolícka univerzita 
v Ružomberku zostáva univerzitnou vyso-
kou školou. K dosiahnutému výsledku Vám 
a celej vysokej škole gratulujem.“

Rektor KU vyjadril nad rozhodnutím po-
tešenie: „Chcem sa úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí sa o to pričinili. Som pre-
svedčený, že toto rozhodnutie prináša ešte 
viac pokoja do našej práce a viac svetla a 
istoty mnohým uchádzačom pri výbere na-
šej univerzity. Katolícka univerzita urobila 
za posledné mesiace výrazný posun vpred. 
V spolupráci s fakultami a so všetkými sú-
časťami KU chceme v tom naďalej pokra-
čovať.“

Pri hodnotení komplexnej akreditácie 
v roku 2015 KU splnila dve z troch poža-
dovaných kritérií. Od splnenia tretieho kri-
téria ju vtedy delili len necelé 3 %, keď 
KU dosiahla v doktorandských výstupoch 
57,14 %, pričom potrebných bolo minimál-
ne 60 %. V  správe z januára 2017, za ktorú 
hlasovalo všetkých 19 prítomných členov 
AK, dočasná pracovná skupina skonštato-
vala, že KU po predložení nových výstupov 
dosiahla 71,4 % požadovaných výstupov. 

-rr-

KU v Ružomberku  
má potvrdený status univerzity

V utorok 4. 4. 2017 nečakane zomrel akademický sochár Štefan Hudzík (na snímke), umelec, 
ktorý svojou tvorbou zanechal večnú stopu na Spiši i na Slovensku. Narodil sa 28.  januára 
1954 v Spišskom Štiavniku, kde celý život žil a tvoril. Jeho dielo aj život boli prepojené s regió-
nom Spiša a jeho práce patria do zlatého fondu výtvarného umenia Slovenska.

pozorovaným realistickým detailom.Táto 
jeho charakterová vlastnosť ho priam pred-
určila k portrétnej tvorbe. Realizácie v ar-
chitektúre tvoria jednu z najznámejších 
kapitol v jeho tvorbe. Najviac diel vytvoril 
pre spišskú diecézu, a to napríklad sochu 
sv. Michala v Spišskom Bystrom a veľa diel 
v Spišskej Kapitule. Spoločne sme realizo-
vali mnohé diela – spomeniem krížové ces-
ty – napríklad v kláštore sestier OSF v Ru-
žomberku, Pamätník sestry Zdenky v Kri-
vej, nedokončená krížová cesta na vrchu 
Skalica (stihol 10 zastavení), a zvlášť naj-
väčšie dielo – socha a námestie Jána Pav-
la II. v Oravskej Polhore, ktoré sme  reali-
zovali v roku 2009. 

Našou poslednou prácou je pamätník ot-
com biskupom Františkovi Tondrovi a Ru-
dolfovi Balážovi, zakladateľom Katolíckej 
univerzity, ktorý bol odhalený v máji 2017 
v areáli Univerzitnej knižnice a Rektorátu 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tes-
ne pred smrťou ešte stihol busty odliať do 
epoxidu a zomrel priamo pri práci na tom-
to diele. 

Lúčim sa s Tebou Števko – budeš chýbať, 
ale verím, že teraz máš oveľa dôležitejšiu 
prácu tam “hore”, kde si určite neprišiel 
odpočívať.

Architekt Martin Bišťan
Predseda Cechu architektov

Člen prezídia Spolku Architektov Slovenska
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Vo štvrtok 23. februára navštívil Katolíc-
ku univerzitu v Ružomberku (KU) veľvy-
slanec Spojených štátov amerických na 
Slovensku Adam Sterling so sprievodom.

Najskôr si v sprievode Mgr. Kataríny 
Matuškovej, vedúcej knižnice, prezrel 
priestory a vybavenie Univerzitnej knižni-
ce. Potom sa stretol s rektorom KU Mons. 
prof. Jozefom Jarabom a vedením univer-
zity.

Rektor KU sa poďakoval veľvyslanco-
vi za doterajšiu spoluprácu KU s niekto-
rými americkými univerzitami, predo-
všetkým s Notre Dame University. Popro-
sil ho o pomoc pri rozvíjaní ďalšej spolu-
práce s univerzitami v USA.

Vyvrcholením návštevy amerického veľ-
vyslanca bola prednáška na Filozofickej 
fakulte KU na tému „U.S. politics during 
changes in Administration“. Prednáška sa 
stretla s veľkým záujmom študentov a vy-
učujúcich. Adam Sterling priblížil niekto-
ré zvyklosti pri odovzdávaní úradu ame-
rického prezidenta a odpovedal na otáz-
ky, ktoré sa dotýkali nielen aktuálnej po-
litickej situácie v USA, ale aj života a prá-
ce kariérneho diplomata. Dotkol sa aj 
osoby novozvoleného prezidenta Donal-
da Trumpa. „Jeho kampaň a politický štýl 
sú nekonvenčné, ale práve vďaka nim us-
pel. Dôležitá otázka pre amerických po-

litikov však je, čo sa ľud snažil povedať 
svojím hlasovaním. Prezident Trump nám 
ukázal, že veľa vecí, ktoré podľa politoló-
gov mali platiť stále, sa menia,“ skonšta-
toval Sterling.

Adam Sterling je kariérny diplomat. Vy-
študoval Grinell College a Harvardskú 
univerzitu. Doteraz pôsobil na šiestich 
amerických ambasádach (Peru, Belgic-
ko, Kazachstan, Izrael, Holandsko, Azer-
bajdžan). Slovensko je jeho prvé miesto 
vo funkcii veľvyslanca, do ktorej nastú-
pil v auguste 2016. Ovláda francúzsky, 
španielsky, ruský, azerbajdžanský a ho-
landský jazyk. V súčasnosti sa učí sloven-
ský jazyk. S manželkou Veerle, ktorá po-
chádza z Belgicka, majú dve deti.

-rr-

Navštívil nás americký 
veľvyslanec

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku sa dňa 28. marca uskutočnilo III. stret-
nutie biskupov s kňazmi, zasvätenými oso-
bami a laikmi na tému "Nová evanjelizácia. 
Cez identitu k evanjelizácii.“

Stretnutie sa začalo sv. omšou v Univer-
zitnom kostole sv. Rodiny v Ružomber-
ku – Rybárpoli, kde vladyka Peter Rus-
nák povzbudil prítomných k tomu, aby na-
šli pevný bod pre svoj život, ktorým je Je-
žiš Kristus. 

Moderátorom stretnutia bol dp. Ondrej 
Chrvala. V úvodnom príhovore konferen-
cie v aule Jána Pavla II. Mons. Stanislav 
Zvolenský, predseda KBS, pripomenul prí-
tomným nevyhnutnosť jednoty a to, že keď 
bude spoločenstvo Cirkvi jednotné, bude aj 
naša evanjelizácia účinná. 

S ďalšou prednáškou na tému „Osobný 
vzťah k Bohu – prameň katolíckej identity“ 
sa prihovoril P. Milan Bubák, SVD. Účastní-
kov viedol k tomu, ako je potrebné sa pre-
hlbovať v osobnom vzťahu k Bohu cez na-
čúvanie Bohu, úctu k tichu, hľadanie po-
kory, úprimnosti. Vyzval k snahe o sväto-
sť, modlitbu, čítanie Božieho Slova s vie-
rou v spoločenstve spolu s bratmi a sestra-
mi v slávení eucharistie a v snahe často pri-
jímať sviatosť pokánia.

Veľmi podnetnú prednášku mal tiež biskup 
Mons. Jozef Haľko, ktorý hovoril na tému 
"Ako sa má katolícka identita prejavovať 
navonok.“  Doobedňajší blok bol ukonče-
ný diskusiou.

Poobede sa účastníci rozdelili do malých 
skupiniek podľa záujmu účastníkov. Mode-
rovaná diskusia v skupinách bola na tému, 
ako prežívať identitu katolíka vo svojom 
povolaní. Na záver jednotliví členovia spo-
ločenstiev a hnutí predstavili svoje projek-
ty a aktivity, ktoré v blízkej dobe organi-
zujú.

Stretnutie bolo veľmi podnetné a obohacu-
júce a ostáva len konštatovať, že dary Du-
cha sú rozličné, ale Duch je ten istý. Naj-
väčším činiteľom evanjelizácie je Duch 
Svätý, preto neklaďme odpor Duchu Sväté-
mu a nechajme sa ním viesť vo všetkom, čo 
robíme a prežívame.

s. Tamara Talapková

Nová evanjelizácia:
cez identitu k evanjelizácii

Americký veľvyslanec si prezrel aj priestory UK KU.
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Už druhý semester študujem v Litve na 
Mykolo Romero University a cítim vďač-
nosť za možnosť, ktorá mi bola poskytnu-
tá prostredníctvom študijného programu 
Erasmus+.

Ak sa človek prihlási na Erasmus, väčšinou 
je to z praktického hľadiska, že si chce pre-
cvičiť angličtinu, poprípade naučiť sa ja-
zyk krajiny, v ktorej sa nachádza. Avšak ja 
som sa na Erasmus prihlásila z iných dôvo-
dov a moje očakávania sa doposiaľ spĺňajú 
a učím sa sama o sebe veľmi veľa.

Na KU študujem britsko-americké štúdiá, 
z čoho vyplýva, že i v Litve študujem všetko 
v angličtine. Pochopiteľne, krajina, v kto-
rej sa momentálne nachádzam, nie je ang-
lofónna a odbor, ktorý v Litve študujem, je 
rozdielny v porovnaní s tým, čo študujem 
doma.

Ak už angličtinu ovládate, je to pre vás veľ-
ké plus a môžete sa venovať iným aktivi-
tám, ktoré táto mobilita jednoznačne po-
núka. Ja som si zvolila predmety, ktoré 
pre mňa vždy boli atraktívne, spomeniem 
napr.: Globálnu politiku, Sociológiu migrá-
cie, Turizmus, Politiku a Filozofiu vo filme. 

Avšak problém je, že tieto predmety nie sú 
kompatibilné s predmetmi na KU, čo zna-
mená, že budem musieť predmety prená-
šať a ukončujem semester nielen v Litve, 
ale aj na Slovensku samo štúdiom. Mož-
no, vám to príde ako bláznivé, ale ja sa cí-
tim vďačná a spokojná. Počas mobility som 
sa naučila veľmi veľa a štúdium v medziná-
rodnom kolektíve mi ako študentke anglic-
kého jazyka pomáha.

V medzinárodnom kolektíve je badať ako 
to funguje na iných univerzitách, aký po-
stoj k štúdiu majú ostatní študenti, čo nás 
spája alebo rozdeľuje. Ja sa cítim touto roz-
ličnosťou veľmi povzbudená a naplnená. 
Takisto možnosťami a aktivitami, ktorých 
sa môžete zúčastniť a sami prispieť k to-
muto celku. Ja prispievam tým, že spievam 
v univerzitnej kapele, s ktorou sa pripravu-
jeme na veľkú školskú akcii ”Multicultural 
evening”, koncert, na ktorom sa zúčastní aj 
primátor mesta Vilnius. Na tejto akcii bu-
dem prezentovať naše Slovensko a KU. Veľ-
mi sa na to teším!

Túto moju mobilitu, by som zhrnula asi 
tak, že pol rok a dokonca ani rok nestačí 
na to, aby ste dokázali využiť možnosti na-

plno. Limity a bariéry – aj to je to, čo špe-
cifikuje Erasmus. Veľakrát idete nad svoje 
limity (čo sa týka štúdia, množstvom ak-
tivít, stretnutí s mnohými ľuďmi z rozlič-
ných krajín – študujúcich a pochádzajúcich 
z prostredia, na aké ste neboli zvyknutí) a 
aj napriek tomu dokážete lámať bariéry a 
lepšie sa pripraviť na svoju profesionálnu 
budúcnosť.

Ak sa, náhodou, rozhodnete prihlásiť na 
Erasmus, vedzte, že to určite nie je krok 
dozadu, ale vpred.

Mária Žigrajová

eRaSmuS+
určite nie je krok späť

Program Erasmus tento rok slávi 30 ro-
kov a v Európe sa organizujú oslavy a rôz-
ne podujatia. Keďže na KU patrí Erasmus 
medzi najobľúbenejšie mobilitné progra-
my, využívaný je tak študentmi ako aj za-
mestnancami, Referát pre zahraničné vzťa-
hy, mobility a formáciu KU sa rozhodol za-
pojiť do osláv a pripraviť výstavu fotogra-
fií študentov i zamestnancov. “Cieľom vý-
stavy s názvom Erasmus očami KU, je pri-
pomenúť si tých, ktorí program absolvova-
li či sa na jeho fungovaní ináč aktívne po-
dieľali”, hovorí univerzitná koordinátorka 
a organizátorka výstavy Michaela Moldová 
Chovancová.

Spoločným úsilím KU od roku 2004 do 
roku 2016 vyslala 531 študentov na štu-
dijný pobyt, 320 študentov absolvovalo 
praktickú stáž, 242 zamestnancov sa ško-
lilo v zahraničí a 650 učiteľov učilo na za-
hraničnej partneskej škole. Súčasťou vý-
stavy zaujímavých fotografií bola aj súťaž 

o najvýstižnejší plagát mapajúci existenciu 
program Erasmus.

Víťazmi súťaže sa stali:
1. miesto a finančnú odmenu získal: 
Pavol Dérer (psychológia; FF KU)
2. miesto a finančnú odmenu získala: 
Nikola Hricková (učiteľstvo výtvarnej 
výchovy; PF KU)
3. miesto a finančnú odmenu získala: 
Katarína Matušková (verejné 
zdravotníctvo; FZ KU)

Hlasovaním v sociálnej sieti Facebook ve-
rejnosť rozhodla, že tzv. cenu verejnosti a 
vecné ceny získala Terézia Debnárová (fy-
zioterapia; FZ KU).

Veríme, že aj naďalej budeme môcť úspeš-
ne vysielať zástupcov našej akademickej 
obce do zahraničia.

ml
Zdroj fotografií: www.T2.SK

Erasmus slávi 30 rokov

Pracovníci zahraničného oddelenia pripravili k výročiu Erasmu výstavu.

Ocenení víťazi súťaže o najvýstižnejší plagát programu Erasmus.
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Úspešný DOD 2017
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
v rámci akcie Deň otvorených dverí (DOD) 
opäť otvorila svoje brány. Nádejní študen-
ti, neraz aj v sprievode svojich rodičov a 
kamarátov, si mohli 7. februára prezrieť 
priestory a vybavenie tejto katolíckej vzde-
lávacej inštitúcie. Podujatie začalo v Aule 
sv. Jána Pavla II., kde prítomných privítal 
prorektor KU prof. František Trstenský. V 
krátkej obrazovej prezentácii im predstavil 
niektoré univerzitné pracoviská, napr. pas-
toračné centrum, univerzitnú knižnicu, po-
radenské centrum. Následne a prodekanky 
Pedagogickej a Filozofickej fakulty Marké-
ta Rusnáková a Edita Príhodová predstavili 
štúdium na svojich pracoviskách. Potom už 
kroky zvedavých návštevníkov zamierili na 

fakulty, kde na nich čakal bohatý program. 
Jednotlivé katedry prezentovali v otvo-
rených priestoroch fakúlt a na učebniach 
svoje študijné programy. 

Na Filozofickej fakulte si mohli záujemco-
via napr. vyskúšať moderovanie v rozhla-
sovom a televíznom štúdiu, oboznámili sa 
so svetom náboženstiev a nazreli aj do zá-
kutia anglického a nemeckého jazyka. Pe-
dagogická fakulta ich zaviedla do svojich 
laboratórií a ateliérov a mohli si vyskúšať 
programovanie na pohyblivých robotoch. 
Fakulta zdravotníctva priblížila záchra-
nárske pomôcky, ponúkla meranie krvné-
ho tlaku a názorne predstavila používanie 
zdravotníckych figurín. Teologická fakulta 

v Košiciach poodhalila niektoré vzácne die-
la historickej knižnice. 

Celej akcie sa zúčastnilo približne 400 zá-
ujemcov, ktorí dostali aj tzv. bonusy v po-
dobe tomboly, propagačných materiálov, 
pozvania do kaviarne, či výhry tabletu. 
Úspešný priebeh zabezpečovali dobrovoľ-
níci z radov súčasných študentov KU. 

Veríme, že na začiatku nového akademic-
kého roka rozpoznáme medzi tvárami no-
vých študentov mnohých, s ktorými sme sa 
stretli počas tohtoročného DOD. 

-rr-

Detská univerzita oslávi 
10. výročie

Na akademickej pôde Katolíckej univer-
zity v Ružomberku sa od 3. júla do 7. júla  
uskutoční už desiaty ročník Detskej univer-
zity (DU). Program je určený deťom od 8 
do 14 rokov. 

Pestrý program budú tvoriť prednášky a 
workshopy z informatiky, matematiky, bi-
ológie, geografie, žurnalistiky, zdravotníc-
tva, sociálnej práce, chémie, náboženstva, 
výtvarnej i hudobnej výchovy, náboženstva 
a i. Aktivity pre deti pripravujú pedagógo-
via a študenti z PF, FF a FZ KU v Ružom-
berku a hlavný organizačný a pedagogický 
patronát má na starosti katedra predškol-
skej a elementárnej pedagogiky. Tradičnou 
súčasťou podujatia bude slávnostná imat-

rikulácia a v závere detská konferencia so 
slávnostnou promóciou.

Cieľom Detskej univerzity je poskytnúť de-
ťom kvalitnú a primeranú alternatívu na 
trávenie prázdninového času. Želáme si, 
aby sa cesta za poznávaním nového a hod-
notného naplno rozvinula prostredníc-
tvom programu, ktorý pre malých študen-
tov spoločne pripravíme. Aj preto bude štú-
dium malých vysokoškolákov sprevádzať 
motto: Dobrodružná cesta za poznaním.

Silvia Kaščáková, koordinátorka DU

Študenti vyniesli  
KU na 1. miesto
Internetový portál študentské financie 
uskutočnil v mesiaci január 2017 prieskum 
medzi tisíckou študentov o tom, ako hod-
notia vyučovanie, kvalitu ubytovania a 
stravovania na svojich vysokých školách. 
Celkovo najlepšie hodnotenou vysokou 
školou sa stala Katolícka univerzita v Ru-
žomberku (KU). Autor portálu Patrik Lu-
čan uviedol, že „cieľom prieskumu bolo 
počúvať študentov a ich názory, ponúknuť 
odlišný uhol pohľadu a publikovaním mož-
no zmeniť veci k lepšiemu.“ 

Študenti KU hodnotia pozitívne prístup vy-
učujúcich k študentom, celkovú atmosfé-
ru na škole, možnosť na prednáškach slo-
bodne diskutovať o témach, množstvo mi-
moškolských aktivít, výborné  materiálne a 
technické vybavenie univerzitnej knižnice 
a učební, odbornosť a  zaujímavosť štúdia, 
pomoc od starších študentov, pomoc v rôz-

nych kritických situáciách zo strany školy, 
duchovné zázemie. 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab v hod-
notení študentov vníma dôležitosť ich hla-
su: „Vedenie, vyučujúci a zamestnanci sme 
v  službe tým, ktorí sa s dôverou rozhodli 
pre štúdium na našej inštitúcii. Vážime si 
mienku mladých ľudí, lebo je to autentický 
hlas tých, ktorí vnímajú poslanie a atmo-
sféru Katolíckej univerzity z bezprostred-
nej každodennej skúsenosti.“

Celkový prehľad hodnotenia je zverejnený 
na webe: https://studentskefinancie.sk/
univerzita

-rr-

Letný kurz 
pre organistov a kantorov

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF 
KU) organizuje v dňoch 2. – 7. júla 2017 
v Ružomberku kurz pre chrámových or-
ganistov a kantorov. Záujemcovia si 
môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra 
na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gre-
goriánsky chorál.

Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cir-
kevní hudobníci a vysokoškolskí pedagó-
govia z Katedry hudby PF KU v Ružom-

berku – Rastislav Adamko, Zuzana Za-
hradníková, Janka Bednáriková, Marti-
na Procházková, David di Fiore a pozva-
ný hosť: Dávid Postránecký (Česká re-
publika). 

Viac informácií, ako aj prihlášku, možno 
nájsť na: www.kh-ku.webnode.sk

-rr-

du.ku.sk
BLIŽŠIE INFORMáCIE NA: ]
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Absolventi štúdia psychológie na Filozofic-
kej fakulte KU v Ružomberku sa po dvoch 
rokoch od poslednej konferencie opätov-
ne stretli na svojej Alma Mater v piatok 
3. februára 2017.

Stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom 
Mareka Babica, PhD., dekana FF KU v Ru-
žomberku, následne vystúpila PaedDr. Edi-
ta Príhodová, PhD., prodekanka pre vzde-
lávanie a výchovu, ktorá pozvala všetkých 
absolventov k registrácii do Klubu absol-
ventov pri FF KU v Ružomberku.

Absolventom sa prihovorila aj PaedDr. Pet-
ra Lajčiaková, PhD., vedúca katedry psy-
chológie, a predstavila aktuálne novinky 
z diania na pracovisku, medzi ktorými od-
znela aj možnosť rigorózneho konania zo 
psychológie. Zároveň otvorila druhú ab-

solventskú konferenciu, ktorá sa niesla 
v príjemnej podnetnej a tvorivej atmosfé-
re. Prvý rečník Mgr. Peter Kusý, PhD. prí-
tomných účastníkov motivoval svojou zau-
jímavou interaktívnou prednáškou o tom, 
čo nás v hudbe priťahuje, ale i nepriťahu-
je. Náročnú prácu psychológa v Policajnom 
zbore SR zanietene predstavila Mgr. Mile-
na Jakubcová. Knižnú publikáciu z oblas-
ti štatistického spracovania dát sociálne-
ho výskumu príťažlivo uviedla Mgr. Katarí-
na Kohútová, PhD. O pozoruhodných mož-
nostiach práce s deťmi s poruchami autis-
tického spektra sme sa dozvedeli zo záživ-
nej prezentácie trojice Mgr. Pavly Schöno-
vej, Mgr. Márie Kuchtovej  a Mgr. Marti-
ny Židekovej. Koncepciu psychologickej 
činnosti v Ozbrojených silách SR pútavo 
priblížili manželia Olekšákovci, Mgr. An-
drea Olekšáková a Bc. Samuel Olekšák. 

Mgr. Zuzana Ferenčíková zaujímavo ho-
vorila o interakcii probačného úradní-
ka s probantom a o jeho neľahkej činnos-
ti v procese probácie. Ochutnávku psycho-
drámy originálne predviedla Mgr. Magda-
léna Jačalová. Možnosti skúmania psycho-
sociálnych faktorov u pacientov s diagnó-
zou psychogénnych neepileptických zá-
chvatov presvedčivo ozrejmila Mgr. Lucia 
Hrešková. A napokon posledná rečníčka 
Mgr. Nika Šablatúrová výstižne prezento-
vala výskum o hraní videohier a používaní 
internetu na Slovensku.

Jednotlivé príspevky poukazujú na to, že 
naši absolventi sa po ukončení svojho štú-
dia u nás zdarne uplatnili vo viacerých ob-
lastiach psychologickej praxe. Možno je 
krátky čas na to, aby sme hodnotili kvali-
tu našich absolventov, avšak spätná väz-
ba, ktorá sa k nám dostáva, jednoznačne 
ukazuje, že naši absolventi psychológie sú 
úspešní. Sú našou pýchou a môžeme byť 
na nich právom hrdí.

Divadelnou bodkou za konferenciou bolo 
predstavenie našich herecky nadaných pr-
vákov bakalárskeho štúdia, ktorí nám zá-
bavnou formou sprítomnili Freuda, Jun-
ga i Watsona. Stretnutie absolventov po-
kračovalo do večerných hodín v neformál-
nom duchu a v milých spomienkach na sta-
ré študentské časy. Ďakujeme všetkým na-
šim absolventom – kolegyniam a kolegom, 
že sa zúčastnili na absolventskej konferen-
cii a neváhali aj po rokoch prísť a posilniť 
naše vzájomné vzťahy.

Petra Lajčiaková

Konferencia absolventov 
psychológie

Filozofická fakulta v letnom semestri opäť 
otvorila sériu stretnutí, na ktorých akade-
mici FF KU prezentujú výskumné témy, na 
ktorých aktuálne pracujú. Stretnutia sa 
nesú v príjemnom kolegiálnom tóne, čo 
podčiarkuje aj lajtmotív podujatí – stret-
nutia pri čaji, čo nie je iba metafora, preto-
že čaj sa skutočne ponúka. V rámci mode-
rovaných prednášok a diskusií sa predsta-
vujú najmä nové publikácie a aktuálne vý-
skumné projekty.
 

Stretnutia sa konajú počas výučbového ob-
dobia približne každý druhý týždeň, vždy 
v stredu od 14 hod. v miestnosti F 403.

Edita Príhodová

Stretnutia pri čaji o druhej

V dňoch 15. a 16. marca sa na Katedre his-
tórie FF KU v Ružomberku uskutočnilo vý-
jazdové zasadnutie výboru Slovenskej his-
torickej spoločnosti. Členov Slovenskej his-
torickej spoločnosti (SHS) na univerzitnej 
pôde privítal rektor univerzity profesor Jo-
zef Jarab. Nasledovala diskusia s členmi 
výboru za spoluúčasti zamestnancov i štu-
dentov univerzity. Predmetom diskusie 
bolo predovšetkým vyučovanie dejepisu 
na základných a stredných školách. Všetci 
účastníci diskusie sa dokázali zhodnúť tak 
na problémoch, s ktorými sa učitelia de-
jepisu vo vyučovacom procese stretávajú, 
ale poukázali aj na možné riešenia. V dru-
hej časti diskusie sa jej účastníci mohli spo-
lu s predstaviteľmi SHS, medievalistami 
Miriam Hlavačkovou, Petrom Bystrickým 
a Jánom Lukačkom, oboznámiť s obsahom 
ich najnovších knižných publikácií, ako aj s 
projektmi, na ktorých spomenutí historici 
aktuálne pracujú. Vo večerných hodinách 

pri spoločnej večeri pokračovali neformál-
ne rozhovory, v ktorých doznievali diskus-
né témy.

Program druhého dňa výjazdového zasad-
nutia SHS otvorila prednáška docenta Vi-
liama Kratochvíla venovaná predovšetkým 
učiteľom dejepisu. Prednášky sa zúčastni-
li učitelia dejepisu prevažne z ružomber-
ských škôl, ako aj študenti učiteľských i ne-
učiteľských študijných programov histórie. 
V príjemnej atmosfére sa všetci účastníci 
prednášky oboznámili s radom podnetných 
a zaujímavých postrehov do praxe.

V poobedňajších hodinách bola súčasťou 
neformálneho spoločného programu stret-
nutia prehliadka Mauzólea Andreja Hlin-
ku v Ružomberku. O živote Andreja Hlin-
ku, vzniku mauzólea, jeho histórii púta-
vo informoval Mgr. Peter Dvorský. Nefor-
málnu časť stretnutia zakončila prehliad-

ka Liptovského múzea v Ružomberku, kto-
ré predstavil PhDr. Karol Dzuriak. Všetci 
účastníci prehliadky sa tak okrem iného 
dozvedeli zaujímavé skutočností z histórie 
budovania múzea. Rovnako mali možnosť 
nahliadnuť do rôznorodých historických 
expozícií múzea popisujúcich históriu lip-
tovského regiónu od jeho najstarších čias 
až do doby modernejších technických vý-
dobytkov z prelomu 19. a 20. storočia.

Veríme, že nedávne stretnutie na pôde KU 
prispeje k nadviazaniu užšej spolupráce 
medzi KU a SHS.

Peter Tkáč

Zasadnutie Slovenskej 
historickej spoločnosti
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V utorok 21. marca sa na Katedre politoló-
gie FF KU uskutočnila súťaž v písaní ese-
jí s názvom Moja Európa, ktorá bola urče-
ná pre študentov stredných škôl. Do súťaže 
sa prihlásilo viac ako 50 študentov z celého 
Slovenska, ktorí prišli ukázať svoje schop-
nosti a v konkurencii zabojovať o atraktív-
ne ceny. Víťaz, spolu so svojím učiteľom, 
získal zájazd do Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval eu-
roposlanec Miroslav Mikolášik. Súťažné 
eseje ohodnotili vyučujúci Katedry polito-
lógie FF KU. Všímali si interpretačnú úro-
veň, kritickosť a tvorivosť prístupu a kul-
túru jazyka. Počas súťažného dňa si mohli 
účastníci prezrieť priestory fakulty a uni-
verzitnej knižnice; učitelia, ktorí sprevá-
dzali študentov, sa stretli s vyučujúcimi ka-
tedry, ktorá súťaž organizovala. Mená víťa-
zov súťaže boli zverejnené na webe FF KU.

Toto podujatie bolo vyvrcholením celoroč-
ných aktivít katedry politológie so stredný-
mi školami, ktoré boli zamerané na podpo-
ru aktívneho občianstva mládeže. V akade-
mickom roku 2016/2017 totiž katedra poli-
tológie, okrem súťaže Moja Európa, pripra-
vila aj projekt Študenti stredných škôl na 
ceste k politickej participácii a zodpoved-
nému občianstvu, počas ktorého vyučujúci 
katedry prichádzali do stredných škôl, kde 
so študentmi diskutovali o témach z oblas-
ti politiky. Aj v rámci tejto aktivity sa štu-
denti stretli s aktívnym politikom Európ-
skej únie, MUDr. M. Mikolášikom, a to na 
prednáške o európskej identite, ktorá sa 
uskutočnila 17. marca na FF KU. Na projek-
te participovali: Gymnázium sv. Andreja v 
Ružomberku, Cirkevné gymnázium P. U. 
Olivu v Poprade, Obchodná akadémia sv. 
Tomáša Akvinského v Žiline a Spojená ško-
la Kráľovnej pokoja v Žiline. 

Andrea Božeková

Súťaž Moja Európa 
pre stredoškolákov

Odomknime brány  
vzájomnej spolupráce
Predposledný marcový týždeň sa na Katedre politológie FF KU v Ružomberku konala súťaž v pí-
saní esejí „Moja Európa“, určená pre stredoškolákov. Autorkou víťazného textu sa stala Nikola 
Salvová, študentka 3. ročníka z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Jej práca reago-
vala na jeden z troch citátov, ktoré boli 50-tim zúčastneným študentom v deň súťaže zverejne-
né.  Kuriér uverejňuje jej víťazný text.

Pri výraze Európa, Európska únia, si kaž-
dý z nás, občanov, študentov, obyčajných 
ľudí, predstaví niečo iné. Niektorí sa o dia-
nie okolo seba zaujímajú viac, iní menej. 
Mnoho z nich si však myslí, že sa ich dianie 
v Európskej únii netýka. Toto zoskupenie, 
inštitúcia pozostávajúca z 28 členských 
štátov, sa však bytostne dotýka každého 
z nás, či už si to pripustíme, alebo nie.

Niektoré krajiny však v spolupráci na me-
dzinárodnej úrovni vidia obrovské bariéry. 
Súperenie, ba miestami až nenávisť, ktoré 
vznikajú pri snahe o vzájomnú spoluprácu, 
sú podľa môjho názoru brzdou, kameňom 
úrazu. Všetky krajiny by si mali uvedomiť 
svoje prednosti, využívať možnosti, ktoré 
daný štát poskytuje, a tým prispieť do roz-
voja a diania v Európskej únii. Jedine spo-
ločnými silami sa môže nám, Európanom, 
podariť dosiahnuť pokrok, ktorý ovplyvní 
nielen nás, ale aj generácie prichádzajú-
ce po nás. Keď sa všetky krajiny Európskej 
únie spoja, s cieľom pripraviť lepšiu budúc-
nosť pre nás, naše deti a deti ich detí, urči-
te sa dokážu postaviť ako rovnocenní kon-
kurenti iným vyspelým a rozvinutým kraji-
nám. Dokážu sa ochrániť, presadiť si svoj 
názor, postoj. Dokážu priniesť obyvateľom 
žijúcim pod “strechou“ Európskej únie lep-
ší svet. 

Čo je však dôležitým pilierom tejto vzájom-
nej spolupráce? Ako iste každý z nás vie, 
bez dôvery sa spolupracovať nedá. Toto 
tvrdenie možno aplikovať nielen v riešení 
otázok závažného charakteru, akou vzá-
jomná medzinárodná spolupráca určite je, 
ale taktiež v bežnom, každodennom živo-
te. Každý z nás sa už určite ocitol v situácii, 
kedy jedinou možnosťou bolo dôverovať, 
spoľahnúť sa na schopnosti iného. A mno-
hokrát to aj vyšlo a spoločnými silami sa 
nám podarilo dosiahnuť vytúžený úspech.

Európske krajiny musia na tejto tŕnistej 
ceste za vytúženým cieľom prekonať všet-
ky predsudky, preskákať bariéry a otvo-
riť sa možnosti dosiahnutia svojich cieľov 
ruka v ruke s inými európskymi krajinami. 

Mnoho ľudí si myslí, že my a ľudia z iných 
krajín Európskej únie toho veľa spoločné-
ho nemáme, no podľa môjho názoru sa 
mýlia. Spája nás jedna výrazná a podstat-
ná inštitúcia, ktorou Európska únia neod-
škriepiteľne je. Som zástancom názoru, že 
len aktívnou úzkou spoluprácou, poskyt-
nutím svojich najlepších možností, talentu 
každej krajiny sa môžeme posúvať vpred, 
rozvíjať a takýmto spôsobom sa dokážeme 
ochrániť pred inými, vyspelými koalíciami, 
ktoré sa častokrát snažia využiť každú štr-
binku, každé jedno zatrasenie sa zeme pod 
ťarchou nedôvery medzi spolupracujúcimi 
krajinami, s cieľom obrátiť všetko vo svoj 
prospech, profitovať, neprihliadajúc pri-
tom na dopady, ktoré budú mať pre všet-
ky krajiny patriace do Európskej únie svo-
je dôsledky.

Preto si myslím, že každý z nás by mal 
otvoriť svoju myseľ novým možnostiam, 
ktoré nám ponúka členstvo v Európskej 
únii, prispievať do diania nielen v našej 
krajine, ale taktiež do diania medzinárod-
ného. Každá krajina má svoju cennú vlast-
nosť, schopnosť, ktorou by mohla prispieť a 
pozitívne ovplyvniť a obohatiť dianie oko-
lo nás. Každá krajina má čo ponúknuť. Pre-

to nebuďme konzervatívni, odomknime 
brány vzájomnej spolupráce a pokúsme 
sa spolu zlepšiť prostredie, v ktorom žije-
me, nemysliac pritom iba na seba, no tak-
tiež na ďalšie a ďalšie generácie. Veď my 
sme predsa pilierom, ktorý môže zmeniť 
svet. Je už len na nás, či sa budeme rútiť 
smerom k pádu, alebo vyletíme hore ku 
hviezdam. Veď nie nadarmo sa hovorí: 
„Každý z nás je strojcom svojho šťastia.“

Nikola Salvová

Sviatok umenia a poézie

Jedenásteho apríla sme na univerzite žili 
umením a lyrikou. V Univerzitnej knižni-
ci KU sa konala iniciácia knihy Mila Hau-
gová vo výbere Rudolfa Juroleka, spoje-
ná s autorským čítaním a multimediálnym 
programom, ktorého súčasťou bol prednes, 
hudba a tanec. Kniha, ktorá vyšla vo vyda-
vateľstve Skalná ruža (2017), mapuje bo-
hatú celoživotnú tvorbu poetky, ktorá naj-
mä v 90-tych rokoch 20. storočia prináša-
la do okruhu ženského písania, ale i celej 

slovenskej lyriky, inovatívne podnety. Mila 
Haugová doteraz predstavuje rešpektova-
nú autorku slovenskej lyriky a zaberá kľú-
čové miesto v jej kánone. Rudolf Jurolek, 
zostavovateľ výberu, je významný pred-
staviteľ spirituálnej línie súčasnej sloven-
skej lyriky. Poetka si vyskladala hostí z rôz-
nych oblastí umenia. „Krstnými otcami“ jej 
zbierky boli akademický maliar Ján Kud-
lička (PF KU) a akademický sochár Rasti-
slav Biarinec (PF KU), umelecký prednes 

prebehol v podaní poetky, textárky a pre-
kladateľky Silvie Kaščákovej (PF KU), ta-
nečnú performance ponúkla poetka Anna 
Ondrejková. Podmanivé hudobné vstupy 
realizoval hudobný skladateľ Peter Ma-
chajdík. Iniciácie sa zúčastnil aj vydavateľ 
Skalnej ruže básnik, prozaik a prekladateľ 
Juraj Kuniak. Program sa uskutočnil pod 
záštitou a s podporou FF KU, organizačne 
ho pripravila a tiež moderovala Jana Juhá-
sová (FF KU). Symbolom iniciácie bola fa-
rebná mozaika, odkazujúca na fragmenty 
zbierok, ktoré vstúpili do knižného výbe-
ru, ale aj na pestrosť života, ktorý je vždy 
žriedlom umenia. Poetka sa pred akciou 
zúčastnila na seminári z kurzu Literár-
na kritika na Katedre slovenského jazyka 
a literatúry (FF KU) a vypočula si najlep-
šie študentské recenzie na prezentovanú 
knihu, jedna z recenzií odznela aj v hlav-
nom programe. Podujatie sa uskutočnilo v 
priestoroch Univerzitnej knižnice KU šted-
rých na priestor a ústretovosť jej vedenia. 
Na akciu zavítalo množstvo hostí, študen-
tov, pedagógov a štatutárov univerzity a FF 
KU. Iniciáciu knihy Mily Haugovej možno 
považovať za jednu z kľúčových kultúrnych 
akcií tohto akademického roka.  

-ff ku- 
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Katedra manažmentu na Inštitúte Štefana 
Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zú-
častňuje od 1. októbra 2016 na riešení veľ-
kého medzinárodného európskeho projek-
tu z programu Erasmus+ (schválený EÚ 
v roku 2014) v oblasti vzdelávania a od-
bornej prípravy.

Katedra manažmentu spolupracuje na pro-
jekte s dvoma zahraničnými partnermi – 
multimediálnym vydavateľstvom Eduex-
pert z poľskej Lodže a neziskovou organi-
záciou Butterflies z Bradfordu vo Veľkej 
Británii.

Názov projektu je Multikulturalizmus z po-
hľadu kultúrnej identity – projekt vzdelá-
vania mládeže. Hlavným cieľom projektu 
je rozvoj inovácií prostredníctvom prípravy 
viacjazyčného nástroja, ktorý bude k dis-
pozícii riešiteľom projektu a bude v spolu-
práci s kompetentnými v jednotlivých kra-
jinách  ponúknutý do vyučovacieho pro-
cesu na stredných školách. Projekt pria-
mo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia 
u študentov v oblasti multikulturalizmu a 
národnej identity, a tak im umožní sa ľah-
šie začleniť do multikultúrnej spoločnos-
ti. Riešiteľský kolektív pracovníkov zo Slo-
venska sa zameriava na identifikáciu kom-
petencií a zručností, ktoré potrebuje absol-
vent na trhu prácu, aby sa začlenil do mul-
tikultúrnej spoločnosti. Vzdelávacie aktivi-
ty budú zamerané na rozvoj týchto kompe-
tencií, zručností a na uvedomenie si mož-
ného prínosu  kultúry k rozvoju multikul-
túrnej spoločnosti. Ďalším scenárom, ktorý 
katedra manažmentu spracuje, bude ove-
renie multikulturalizmu a jeho vplyv na 
riadenie školy a vyučovacieho procesu.

Prvá konferencia projektu s témou Multi-
kulturalizmus so zreteľom na zachovanie 
identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti 
vzdelávania,  sa konala v dňoch 23. a 24. 
januára 2017 v anglickom Bradforde. Oko-
lo 60 účastníkov konferencie, či už pria-
mych riešiteľov projektu a ďalších partici-
pujúcich organizácií, si odovzdávali svoje 
znalosti a skúsenosti z oblasti života mul-
tikultúrnej spoločnosti mladých a ako na-
pomôcť ich vzájomnému dialógu. Na kon-
ferencii slovenskú stranu  zastupovali prof. 
Ing. Alena Daňková, CSc., riaditeľka Inšti-
tútu Štefana Náhalku v Poprade a vedúca 
katedry manažmentu, doc. Dr. Anton Lis-
nik, PhD., vedúci projektu a Ing. Anna Dia-
čiková, PhD., odborná asistentka  kated-
ry, ktorá na konferencii vystúpila s pred-
náškou Skúsenosti s diverzitou v sloven-
skom vzdelávacom systéme.

 Doc. Lisnik informoval prítomných o me-
todike výskumu kompetencií stredoško-
lákov, ktorý realizuje slovenská strana na 
slovenských, ale aj poľských a anglických 
školách, aby bolo možné získané výsledky 
komparovať.  Prof. Daňková v rámci pane-
lovej diskusie informovala o procese výbe-
ru a rozhodovania sa stredoškolákov o vy-
sokoškolské štúdium.

Druhá konferencia sa uskutoční v druhej 
polovici júna na pôde katedry manažmen-
tu v Poprade a záverečná na jeseň 2017 
vo Waršawe.

Anna Diačiková

Multikulturalizmus z pohľadu 
kultúrnej identity

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku pripravuje vo svojich štu-
dijných programoch študentov učiteľstva 
a pedagogiky, budúcich pedagógov. Nové 
vedenie fakulty sa rozhodlo prehĺbiť spo-
luprácu s prirodzenými partnermi – stred-
nými školami, základnými školami a cen-
trami pedagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie.

Doc. Markéta Rusnáková, prodekanka pre 
zahraničné vzťahy a mobility, zostavila po-
nukový list pre školy s možnosťami spolu-
práce zo strany PF KU.

Výzva sa pretavila do konkrétnej spoluprá-
ce počas štyroch podujatí:

Dvadsiateho prvého februára boli na ex-
kurzii na PF žiaci a učitelia zo Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste. Navštívi-
li katedru geografie, katedru sociálnej prá-
ce, fakultné laboratóriá a univerzitnú kniž-
nicu. Okrem prehliadky priestorov absol-
vovali žiaci prednášky a prezentácie. „Milé 
prijatie, priateľská atmosféra, dobrota v 
srdci, láskavé pohľady, nevyčerpateľná 
ochota, ústretovosť, ľudskosť, nové vedo-
mosti, zábava,“ hodnotili účastníci exkur-
zie Pedagogickú fakultu.

Výchovné poradenstvo a príprava žiaka na 
aktuálne požiadavky trhu práce bol názov 
metodického seminára pre výchovných po-

radcov z regiónu Orava, ktorý sa  8. mar-
ca konal na Spojenej škole v Tvrdošíne. 
Ako rečníci boli na podujatie pozvaní pra-
covníci PF. Seminár bol rozdelený na dve 
časti. V prvej, určenej výchovným a karié-
rovým poradcom, doc. Markéta Rusnáko-
vá predniesla príspevok Možnosti a per-
spektívy štúdia na PF KU. Dr. Daniel Mar-
kovič z Ústavu sociálnych vied predstavil 
metódy v kariérovom poradenstve pre žia-
kov stredných škôl. Na druhej časti seminá-
ra boli prítomní aj žiaci strednej školy, dr. 
Markovič pripravil workshop Rozdiely me-
dzi strednou a vysokou školou. Ako sa na 
ne pripraviť?

Ďalšou aktivitou bol výjazd tímu PF 
27. marca do Kysuckého Nového Mesta. Na 
miestnej spojenej škole prezentovali 

Spolupráca so strednými školami

V utorok 14. marca slávnostne inaugurova-
li nového dekana Pedagogickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. 
Petra Kršku, PhD. Program sa začal svätou 
omšou v Kostole sv. Rodiny, ktorú celebro-
val Mons. Bernard Bober, košický arcibis-
kup – metropolita a Veľký kancelár KU.

Po skončení svätej omše sa akademic-
ká obec zhromaždila v Aule sv. Jána Pav-
la II., kde sa uskutočnilo slávnostné uve-
denie do úradu dekana PF za prítomnos-
ti vzácnych hostí: členov správnej rady 
KU v Ružomberku, predstaviteľov sloven-
ských a českých vysokých škôl, zástupcov 
štátnej správy, samosprávy a priateľov fa-
kulty. Menovací dekrét novému dekanovi 
odovzdal rektor KU, Mons. prof. ThDr. Jo-
zef Jarab, PhD.

Nový dekan na slávnostnom podujatí po-
vedal: „Naša fakulta je verná kresťanským 
hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvore-
ná novým výzvam. Ako školská inštitúcia je 
atraktívnou modernou školou, opierajúcou 
sa o tradície univerzitného akademické-
ho prostredia i o tradičné hodnoty európ-
skej kultúry. Počas svojej doterajšej exis-
tencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť 
kontaktov v oblasti výučby, vedy a výsku-
mu, aktívne sa zapája do domácich i zahra-
ničných výskumným projektov, spolupra-
cuje s mnohými zahraničnými  univerzita-

mi, rozvíja a podporuje mobility študen-
tov a pedagógov. Vytvorila nadštandardné 
materiálne a technické zázemie, za čo urči-
te patrí vďaka aj mojim predchodcom. Teší 
ma, že počas existencie našej fakulty vy-
šlo z jej brán mnoho úspešných absolven-
tov, ktorí sa uplatnili doma aj v zahraničí a 
ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali 
práve vďaka Pedagogickej fakulte.“

Akademický senát PF KU v tajnej voľbe 
6. decembra 2016 zvolil PaedDr. Petra Krš-

ku, PhD., za kandidáta na dekana. Násled-
ne Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bo-
ber dňa 12. decembra potvrdil túto voľ-
bu a rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab ho 
16. decembra 2016 vymenoval za nového 
dekana PF KU.

Daniel Markovič

Nový dekan  
na Pedagogickej fakulte KU

aktivity katedier dr. Pavol Papčo z katedry 
geografie, Ing. Pavol Lajčiak z katedry in-
formatiky a dr. Martina Špániková z kated-
ry sociálnej práce. Možnosti štúdia na PF 
predstavil dr. Markovič. Pracovníci Spoje-
nej školy sa postarali o vynikajúcu organi-
záciu celého podujatia.

Dvadsiateho deviateho marca organizova-
lo Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Kežmarku semi-
nár pre výchovných poradcov zo základ-
ných a stredných škôl. Odborné prednášky 
a workshop pre účastníkov z regiónu pri-
pravili doc. Rusnáková a dr. Markovič. Vý-
chovní poradcovia ocenili aktuálnosť infor-

mácií a praktickú orientáciu seminára. Pre-
zentované metódy môžu vďaka poskytnu-
tým materiálom začať realizovať na svojich 
školách.

Okrem zmienených podujatí participovali 
pracovníci fakulty na ďalších iniciatívach, 
ktoré vytvárajú mosty medzi regionálnym 
školstvom a PF. „Počas stretnutí sme počú-
vali, ako môžeme kolegom z regionálneho 
školstva pomôcť. Chceme ukázať, že PF je 
prospešným partnerom,“ dodáva doc. Rus-
náková.

Daniel Markovič, Markéta Rusnáková
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Katedra hudby PF KU usporiadala v dňoch 
11. – 12. 4. 2017 XIV. ročník celoslovenskej 
interpretačnej súťaže s medzinárodnou 
účasťou Študentská umelecká činnosť. Sú-
ťaž je určená študentom vysokých škôl pe-
dagogického smeru, ktorí si môžu porov-
nať svoje interpretačné kvality v odboroch: 
hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, 
štvorručná hra na klavíri, komorný spev.

Výkony mladých interpretov zo sloven-
ských, českých, poľských, maďarských uni-
verzít, posudzovala medzinárodná porota.  
V kategórii hra na organe Dr hab. Józef Ko-
towicz (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina 
w Warszawie. Wydział Instrumentalno-Pe-
dagogiczny w Białymstoku),  Mgr. Matej 
Bartoš, PhD. (ZUŠ Petra Michala Bohúňa 
Dolný Kubín), Mgr. art. David di Fiore (Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku). V kate-
góriách hra na klavíri a štvorručná hra na 
klavíri Prof. MgA. René Adámek (Katolíc-
ka univerzita v Ružomberku), Dr. Barba-
ra Karaśkiewicz (Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Częztochowie), Mgr. art. Ivan Šil-
ler, ArtD. (Univerzita Komenského v Brati-
slave) a v kategóriách sólový spev, komor-
ný spev Dr. Tomasz Jarosz (WSD redem-
ptoristov v Tuchowie), Mgr. Jana Pastor-
ková, ArtD. (Univerzita Konštantína Filo-
zofa v Nitre) a Mgr. et Mgr. Martina Pro-
cházková, PhD. (Katolícka univerzita v Ru-
žomberku).

Miriam Matejová

XIV. ročník Študentskej 
umeleckej činnosti

V susedstve Eiffelovej veže nedávno vy-
rástol veľkolepý ruský pravoslávny chrám 
s priľahlými komfortnými vzdelávacími in-
teriérmi. Práve tam bude 15. septembra 
2017 veľký deň svetovej rusistiky: 50 ro-
kov Medzinárodnej asociácie rusistov ce-
lého sveta (MAPRJAL). MAPRJAL zdru-
žuje národné asociácie rusistov a vznikla 
15. septembra pred 50 rokmi práve v met-

ropole Francúzska. Po Paríži sa každé šty-
ri roky striedali hlavné mestá ďalších kra-
jín: Moskva, Varšava, Berlín, Praha, Buda-
pešť, Bratislava, Peking, ale i Varna, Re-
gensburg, Petrohrad, Granada. 

S výnimkou prvých dvoch kongresov 
a kongresu v Pekingu sa na všetkých ostat-
ných zúčastnila aj prof. PhDr. Eva Kollá-
rová, PhD. (na snímke), ktorá je od roku 
2011 riaditeľkou Ústavu rusko-sloven-
ských kultúrnych štúdií, profesorka Kated-
ry ruského jazyka a kultúry na Pedagogic-
kej fakulte Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (PF KU). Zároveň je aj prezident-
ka Asociácie rusistov Slovenska. V rokoch 
1997 – 1999 bola viceprezidentkou sveto-
vej organizácie rusistov MAPRJAL. Práve 
v tejto funkcii riadila IX. svetový kongres 
rusistov, ktorý sa konal v roku 1999 v Bra-
tislave. Zúčastnilo sa ho 600 účastníkov zo 
43 krajín sveta.

V jej osobe bude mať zastúpenie Katolíc-
ka univerzita aj na pripravovanom me-
dzinárodnom kongrese v hlavnom meste 
Francúzska na jeseň tohto roku. „Metro-
poly krajín čoraz viac otvárajú svoje brány 
pôsobivej ruskej kultúre. Paríž ich doširo-
ka otvoril pred 50 rokmi, kde vznikla MA-
PRJAL a mesto nás v septembri privíta zno-
va,“ uviedla prof. Kollárová. „Pôjdeme po 
parížskych stopách ruských baletiek Anny 
Pavlovovej, Tamary Karsavinovej, Idy Ru-
binštejnovej, Fokina i Nižinského, ruskej 
výtvarnej a hudobnej avantgardy, po sto-
pách veľkých osobností veľkej kultúry,“ 
zakončila riaditeľka Ústavu rusko-sloven-
ských kultúrnych štúdií na PF KU.

-rr-

Ružomberskí rusisti budú mať 
zastúpenie v Paríži

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Kato-
líckej univerzity v Ružomberku v spoluprá-
ci s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomber-
ku usporiadala Festival (stredo)školských 
zborov pod názvom Cantare choraliter, 
ktorý mal nesúťažný charakter. Podujatie 
sa konalo v dňoch 23. – 25. marca  vo Veľ-
kej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku 
v Ružomberku.

 V rámci festivalu sa predstavili spevácke 
zbory Coro di san Andrea (Gymnázium sv. 

Andreja v Ružomberku), Goretti (Pedago-
gická a sociálna akadémia sv. Márie Go-
retti, Čadca), Javorčatá (Katolícke gym-
názium Štefana Moyzesa, Banská Bystri-
ca), Music Therapy (Gymnázium sv. Edity 
Steinovej, Košice), Corpo e anima (Gym-
názium sv. Františka Assiského, Malacky); 
AgniDei (ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku) 
a Benedictus (Katolícka univerzita v Ru-
žomberku).

 Hlavný cieľ podujatia – radosť z oslavy 
Pána prostredníctvom hudby – sa podarilo 
naplniť hlavne v spoločnom vystúpení asi 
180 spevákov, ktorí predniesli tri skladby: 
T. Gabriel: Te lucis ante terminum, A. Sny-
der: Ubi caritas a afro-americký spirituál 
Svetlo.

Rastislav Adamko

Cantare choraliter

Fašiangy, ktoré trvajú od Troch kráľov po 
Popolcovú stredu, sú zvykovo neobyčaj-
ne bohaté, veselé a zapájajú každého bez 
rozdielu veku a spoločenského postavenia. 
V priebehu fašiangového stretnutia ľudové 
zábavné hry, piesne a tance dokázali každý 
kolektív spájať a rozveseľovať.

Pätnásteho februára študentky Inštitú-
tu Juraja Páleša v Levoči 3. roč. z odboru 
liečebná pedagogika príjemne prekvapi-
li obyvateľov v Dome Charitas na Spišskej 
Kapitule. Už od svojho vstupu rozveselili 
všetkých prítomných: „Ked fašengy, ta fa-
šengy, ta še fašengujme, zatancujme, zadu-
pajme a vešelé budzme!“ Svojím dramatic-
kým fašiangovým pásmom priniesli radosť, 
uvoľnenie a dokázali rozospievať a roztan-
covať všetkých prítomných. Každá fašian-
gová maska svojou charakteristickou rolou 
upútala pozornosť prítomných. Fašiangová 
atmosféra sa preniesla aj k tým, ktorí nebo-
li priamo v priestoroch, kde bolo stretnu-
tie. Dievčatá mali možnosť pozdraviť oby-
vateľov aj na izbách, porozprávať sa s nimi 
a potešiť známou ľudovou piesňou „A oko-
lo Podraza, tam kapustu sadza“.

Fašiangové stretnutie v Dome Charitas na 
Spišskej Kapitule zanechalo u všetkých len 

tie najpríjemnejšie pocity a dojmy. Rozchá-
dzali sme sa s tým, že  k obyvateľom s fa-
šiangovým programom určite prídeme.

Božena Švábová

Fašiangy v charitnom dome
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Doktorandka Teologickej fakulty v Koši-
ciach, Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku Mgr. Alena Vachnová získala prestížne 
štipendium Fulbrightovej nadácie, Hum-
preyho programu v USA, kde v rámci tohto 
programu bude môcť 11 mesiacov študo-
vať a vedecky sa venovať štúdiu a výskumu 
v oblasti sociálneho podnikania na Boston-
skej univerzite, USA.

Pre zaujímavosť treba dodať, že Fulbrigh-
tov program je jeden z najväčších a najpre-

stížnejších výmenných programov na sve-
te a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 kra-
jinách, vrátane 50 krajín, v ktorých exis-
tujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Po-
vaha a charakter Fulbrightovho programu 
boli formované v roku 1946 zákonom, kto-
rý inicioval senátor J. William Fulbright. 
Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozume-
nie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných 
krajín. 

Dekanát TF KU

Doktorandka TF štipendistkou 
Humpreyho programu v USA

Od pondelka 6. do stredy 8. marca predná-
šali na pôde Teologickej fakulty v Košiciach 
Katolíckej univerzity (TF KU) v Ružomber-
ku hostia z rakúskej Filozoficko-teologickej 
školy v Sankt Pölten. Štyria pozvaní profe-
sori – Bernhard Schörkhuber, Josef Spin-
delböck, Thomas Stark a Reinhard Knit-
tel – sa venujú špecifickým témam v rám-
ci svojich katedier.

V pondelok zazneli prednášky prof. Bern-
harda Schörkhubera na tému didaktiky ná-
boženskej výchovy a prof. Josefa Spindel-
böcka z morálnej teológie. V stredu nasle-

dovali prednášky prof. Thomasa Starka 
a prof. Reinharda Knittela z vybraných ka-
pitol filozofie a kánonického práva. Pred-
nášky tlmočili zamestnanci fakulty. Cieľom 
týchto prednášok a diskusií bola prezentá-
cia rôznych pohľadov a smerov v teológii, 
ako aj prehĺbenie spolupráce medzi teolo-
gickými školami a ich fakultami v Európe.

Spolupráca medzi fakultami funguje od 
roku 2015. Prednášajúci TF KU navštívili 
Filozoficko-teologickú školu v Sankt Pöl-
ten. Medzi školami tiež existuje memoran-
dum o vzájomnej spolupráci, na základe 

ktorého si školy vzájomne vymieňajú aka-
demické poznatky a pozvánky. Zároveň 
spolu organizujú konferencie a vymieňajú 
si fakultné časopisy a publikácie.

Radoslav Lojan

Profesori zo Sankt Pölten 
prednášali v Košiciach

V dňoch 24. až 26. novembra 2016 sa na 
pôde UKF v Nitre konal zoologický kongres 
„Zoológia 2016“. Zúčastnilo sa ho viac ako 
sto zoológov z univerzít, ústavov Akadémie 
vied a pracovníkov štátnej ochrany prírody 
zo Slovenska a Českej republiky. Medzi re-
ferujúcimi boli aj dve študentky Katedry 
biológie a ekológie PF KU v Ružomberku 
Veronika Školová a Michaela Ďurkáčová.

Obe aktívne prezentovali výsledky svojich 
diplomových prác, pričom príspevok Ve-
roniky Školovej bol organizátormi ohod-
notený ako najlepší spomedzi referujúcich 
študentov magisterského stupňa. Výsled-
ky boli vyhlásené pred všetkými účastník-
mi konferencie, a víťazi boli ocenení vec-
nými cenami.

Michal Baláž

Zoologický kongres

Pedagogická fakulta KU ako jediný ex-
kluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fe-
tálneho alkoholového syndrómu na Slo-
vensku otvára v októbri 2017 vzdelávací 
kurz s názvom Diagnostika FASD.

Diagnostika ľudí s FASD má vo svete dl-
horočnú tradíciu. Na Slovensku ide však 
o nový typ diagnostiky multidisciplinár-
neho charakteru. Jej cieľom je správne 
diagnostikovať diagnózy spektra fetál-
neho alkoholového syndrómu. Ide o od-
bornú činnosť s osobou, ktorej optimál-
ny vývin bol ohrozený užívaním i malé-
ho množstva alkoholu počas vnútroma-
ternicového vývinu. Odborní pracovní-
ci, ktorí spĺňajú kritériá k diagnostike 
FASD, sa považujú v tejto činnosti za rov-
nocenných partnerov multidisciplinárne-
ho tímu, v ktorom diagnóza vzniká.

Vzdelávací program je prvým komplex-
ným školením v diagnostike FASD v SR a 
je podporený Výskumným ústavom det-
skej psychológie a patopsychológie MŠV-
VaŠ SR. Cieľovou skupinou sú psycholó-
govia, sociálni pracovníci, špeciálni a lie-
čební pedagógovia, pôrodné asistentky, 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopédi. 
Program je zameraný najmä na rozvoj 
diagnostických kompetencií odborných 
pracovníkov, na zdokonalenie ich schop-
ností rozpoznať diagnózy FASD a tiež na 
získanie praktického využitia poznatkov 
z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z 
multidisciplinárneho charakteru.

-pf ku-

Kurz o diagnostike fetálneho 
alkoholového syndrómu
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Teologická fakulta v Košiciach v mesia-
ci marec 2017 zrealizovala vernisáž výsta-
vy venovanej pamiatke fotografa Mariána 
Šangalu s názvom (Po)Ohliadnutie. Ver-
nisáž sa po celý mesiac tešila veľkému zá-
ujmu študentov TF KU ako aj širokej verej-
nosti.

Marián Šangala (1941 – 2015) bol košic-
kej verejnosti známy nielen ako dlhoroč-
ný fotograf Festivalu sakrálneho umenia a 
sakrálnych pamiatok, ale aj mnohých kul-
túrnych podujatí Magistrátu mesta Koši-
ce, Ekumenického spoločenstva na území 
mesta Košice či Košickej eparchie.

Námety pre svoju tvorbu nachádzal aj 
v prírode a krajine, kam nespočetne ve-
ľakrát smeroval so svojím fotoaparátom 
i statívom. Jeho fotografie sú náplňou re-
prezentatívnej publikácie o sakrálnych pa-
miatkach Košíc, mnohých obciach regió-
nu (Margecany, Gelnica, Kostoľany, Kysak) 
ako aj monografií Kríže Košíc a okolia, Po-
stavené Roku Pána.

Radoslav Lojan

Vernisáž venovaná pamiatke 
fotografa Mariána Šangalu

Na Teologickej fakulte Katolíckej univer-
zity v Ružomberku v spolupráci s  Kňaz-
ským seminárom sv. Karola Boromejské-
ho v Košiciach si v pondelok 13. marca pri-
pomenuli slávnostnou akadémiou sv. To-
máša Akvinského, najväčšieho svätca me-
dzi učencami a najväčšieho učenca medzi 
svätcami. Tohtoročná Tomášovská akadé-
mia sa niesla v duchu prepojenia diela sv. 
Tomáša o večnom, prirodzenom a ľudskom 
zákone podľa Sumy Teologickej II, I. qq. 
90-97.

So svojou prednáškou vystúpil prof. ThDr. 
ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., arcibiskup a 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi 
vo Vatikáne za účasti vzácnych hostí Mons. 
Vladyku Milana Chautura, CSsR, košic-
kého apoštolského exarchu, Mons. Mare-
ka Forgáča, pomocného košického bisku-
pa a Mons. Alojza Tkáča, emeritného bis-
kupa a mnohých iných hostí cirkevného a 

spoločenského života. Sekretár Kongregá-
cie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Va-
siľ, SJ predstavil zákon v koncepcii sv. To-
máša Akvinského podľa Sumy Teologickej 
II, I. qq. 90-97 a poukázal na isté parale-
ly medzi vnímania zákonov sv. Tomášom a 
dnešnou dobou.

Akadémiou sprevádzali aj hudobné vstupy 
vokálneho zboru Gregoriana pod vedením 
Mareka Kleina a básne Milana Rúfusa in-
terpretované Zuzanou Eperješiovou.

Na záver akadémie sv. Tomáša Akvinské-
ho bola košickým pomocným biskupom a 
pedagógom Teologickej fakulty Mons. Ma-
rekom Forgáčom prednesená modlitba sv. 
Tomáša Akvinského za milosť dobrého ži-
vota.

Dekanát TF KU
Foto: Radoslav Lojan, tajomnik TFKU

Kráčajme chvíľu spoločne 
Tomášovou cestou

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
navštívil 21. marca rektor seminára Hnu-
tia Misionárov služobníkov chudobných 
tretieho sveta v Ajofrin v Španielsku Giu-
seppe Cardamone, ktorý v Malej aule se-
minára predstavil spišským bohoslovcom 
činnosť tohto hnutia, zameraného predo-
všetkým na starostlivosť o chudobné a cho-
ré deti v meste Cuzco v Peru.

Hnutie, ktoré založil v roku 1986 talian-
sky augustinián a lekár Giovanni Salerno, 
rozvíja misionársku činnosť v Peru, Mexi-
ku, na Kube a v Maďarsku, kde sa misio-
nárske rodiny venujú pastoračnej starostli-
vosti o Rómov. Hnutie má svoje štyri vet-
vy: misionárske rodiny, ktoré žijú vo Ville 
Nazaret; kňazi misionári, ktorí žijú v Mes-
te chlapcov, kde sa starajú o vzdelanie 
a kresťanskú výchovu chudobných chlap-
cov v blízkosti mesta Cuzco v obci Andahu-
aylillas; ženská vetva misionárok, ktoré sa 
starajú o vzdelanie a kresťanskú výchovu 
chudobných dievčat a o mentálne postih-
nuté opustené deti v Hogar di Santa Teresa 

v meste Cuzco; kontemplatívna vetva mi-
sionárov, ktorí sa v misijnej krajine mod-
lia za úspešný proces evanjelizácie najchu-
dobnejších medzi chudobnými – deťmi.

Vo svojej prednáške ponúkol možnosť roč-
nej stáže v Peru pre mladých, ktorí rok 
svojho života sú ochotní obetovať pre ší-
renie Božieho kráľovstva v krajine, kde 
v chudobných neľudských podmienkach, 
kde chýba dostatok stravy a ľudia žijú 
v príbytkoch zhotovených z hliny a slamy, 

Kristova Cirkev prostredníctvom Hnutia 
Misionárov služobníkov chudobných tre-
tieho sveta svojou prítomnosťou a činnos-
ťou zmierňuje utrpenie najchudobnejších 
medzi chudobnými. Podmienkou je aspoň 
základná znalosť španielčiny.

Zároveň poukázal na misionárske poslanie 
každého kresťana, ktorý by sa mal na zá-
klade záväzkov vyplývajúcich z krstu usilo-
vať o šírenie Kristovej radostnej zvesti me-
dzi tými, ktorí Krista nepoznajú.

Vo svojej analýze európskej postmoder-
nej kultúry upozornil na nebezpečenstvo 
duchovného konzumizmu, spočívajúceho 
vo vyhľadávaní duchovných zážitkov bez 
ochoty odovzdávať tieto skúsenosti ďalej, 
čo sa najviac prejavuje v neochote a nezá-
ujme o misijné dielo Cirkvi.

Ďalšiu prednášku predniesol rektor semi-
nára Hnutia Misionárov služobníkov chu-
dobných tretieho sveta, ktorí získavajú po-
trebné teologické vzdelanie pre svoju pas-
toračnú činnosť v Peru v diecéznom se-
minári v španielskom meste Toledo Giu-
seppe Cardamone, ktorý predstavil vznik 
a činnosť hnutia aj v Univerzitnom pas-
toračnom centre biskupa Jána Vojtaššá-
ka v Ružomberku spolu s tlmočníkom z ta-
liančiny Dr. Ľuboslavom Hromjákom, dňa 
22. marca.

Ďalšie informácie o činnosti tohto misio-
nárskeho hnutia možno získať na interne-
tovej stránke www.msptm.com.

Návšteva Misionára služobníka 
chudobných tretieho sveta 
v spišskom seminári

Pri príležitosti  Svetového dňa povedomia 
o autizme, ktorým je 2. apríl, sa v mesia-
ci apríl 2017 ponúka v átriu Teologickej 
fakulty KU širokej verejnosti výstava Svet 
autizmu spojená s prezentáciou výtvar-
ných prác žiakov Základnej školy pre žia-
kov s autizmom. Partnermi tejto výstavy je 
Spojená škola, Vojenská 13, Košice v spo-
lupráci s Katedrou spoločenských vied TF 
KU v Košiciach. Už na samotné otvorenie 
výstavy bolo prítomných viacero študentov 
katedry, ako aj rodičov detí s autizmom. 
Obaja partneri sa dohodli aj na ďalšej vzá-
jomnej spolupráci.

Dekanát TF KU

Svetový deň povedomia 
o autizme
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Fakulta zdravotníctva sa aj tento rok  za-
pojila do celoslovenskej kampane Deň po-
čatého dieťaťa, ktorej hlavným cieľom je 
upriamiť pozornosť na fakt, že život člove-
ka začína počatím.

Problematiku úcty k počatému, ešte ne-
narodenému životu, priblížili študentom 
a zamestnancom fakulty študentky 1. roč-
níka študijného programu ošetrovateľstvo 
Patrícia Rezníková, Martina Palgutová, 
Patrícia Mačáková a Veronika Halčinová 
prostredníctvom  edukačných materiálov a 
symbolických bielych stužiek. Biela stužka 
symbolizuje nevinnosť a bezbrannosť ne-
narodených detí a jej nosením v období od 
19. – 26. marca vyjadrujeme rešpekt k zá-
kladnému ľudskému právu, právu na život, 
a to už od počatia. 

Katedra ošetrovateľstva FZ KU

25. marec
deň Počatého dieťaťa

Študentky 2. ročníka bakalárskeho študij-
ného programu ošetrovateľstvo pod ve-
dením PhDr. Mgr. Mariany Magerčiako-
vej, PhD. aj v tomto roku ako dobrovoľ-
níci podporili verejnú finančnú zbierku 
Ligy proti rakovine „Deň narcisov“. Aj na-
priek nepriaznivému počasiu vyzbiera-
li v uliciach a pri obchodných centrách 
v Ružomberku financie v celkovej výške 
1 048,56 eur. Peniaze odoslané na účet 
Ligy proti rakovine už tradične poslúžia  
na pomoc onkologickým pacientom a ich 

rodinám, na zabezpečenie informačných 
a preventívnych programov Ligy proti ra-
kovine, ako aj na podporu výskumných 
a klinických projektov.

Mariana Magerčiaková

Podporili sme Deň narcisov

Katolícke biblické dielo a Studia biblica 
slovaca v spolupráci s Katolíckou univer-
zitou v Ružomberku (KU) zorganizova-
li prednášky prof. Marcella Alfia Buscemi-
ho OFM. Prof. Buscemi je taliansky biblis-
ta, člen rehole františkánov, ktorý prežil 40 
rokov na biblickej inštitúcii Studium Bibli-
cum Francescanum v Jeruzaleme. V piatok 
21. apríla mal prednášku na Teologickom 
inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí na tému: „Pavol z Tarzu a ma-
terská Cirkev z Jeruzalema.“ V svojej pred-
náške uviedol: „V Pavlových časoch nebo-
lo veľa cirkevných spoločenstiev a všetky 
sa postupne formovali. Spomedzi nich vy-
nikalo spoločenstvo z Jeruzalema, na kto-
ré sa viac-menej odkazovali všetky „miest-
ne cirkvi“; a taktiež spoločenstvo z Antio-
chie, na ktoré sa zasa odvolávali Pavlov-
ské spoločenstvá. Prof. Buscemi zdôraz-
nil: „Všetci veriaci videli v „Cirkvi v Jeru-
zaleme“ prvopočiatok dobrodružstva vie-
ry, ktorá sa postupne rozširovala od Jeru-
zalema až po samý kraj zeme.“

V pondelok 24. apríla prednášal v Univer-
zitnej knižnici KU v Ružomberku na tému: 
„K miere plnej dospelosti Krista. Aspekty 
kresťanskej dokonalosti u svätého Pavla.“ 
Počas tejto prednášky pripomenul: „Zá-
kladný princíp kresťanského života sa ne-
mení. Je ním viera. Ale nejde o nejaký ab-
straktný pojem, ale o vieru, ktorý sa reali-
zuje v láske. Viera a láska nemôžu pôsobiť 
oddelene. Viera predstavuje základ našej 
existencie v Kristovi a láska ju robí živou 
v Duchu, pod ktorého vedením dozrieva-
me v Kristovi a stávame sa plodnými v ko-
naní dobrých skutkov.“ 

-rr-

Prednášky talianskeho biblistu 
– odborníka na apoštola Pavla

Prof. Buscemi sa narodil v roku 1944 
v talianskom meste Adrano na Sicílii. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1970. Li-
cenciát z biblických vied získal v roku 
1976 na Pápežskom biblickom inštitú-
te v Ríme. Doktorát z teológie so špe-
cializáciou na biblické vedy získal obhá-
jil na Studium Biblucum Franciscanum 
v Jeruzaleme v roku 1978. 

V súčasnosti je emeritným profesorom 
a žije v Kláštore Najsvätejšieho mena Je-
žiš v Palerme. Vo svojej vedeckej a peda-
gogickej činnosti sa špecializuje predo-
všetkým na  život, listy a teológiu apoš-
tola Pavla. 

Študenti urgentnej zdravotnej starostli-
vosti opäť úspešne reprezentovali Fakultu 
zdravotníctva KU na súťaži záchranárskych 
posádok „LEŠŤ 2017". Siedmy ročník me-
dzinárodnej konferencie a súťaže pod ná-
zvom „Poučme sa z minulosti, terorizmus 
– Lešť 2017“  sa konal v dňoch 15. – 18. 
februára 2017. Podujatie bolo zamerané na 
organizáciu zásahu pri udalostiach s hro-
madným postihnutím osôb. Súťaž začína-
la nočnou etapou havarovaným autobu-
som a pokračovala druhou úlohou, v kto-
rej došlo v nemocnici k výbuchu jednotky 
intenzívnej starostlivosti. Nočná etapa kon-

čila simuláciou teroristického útoku z Ber-
lína. V dennej etape sa študenti najprv po-
pasovali s počítačovou simuláciou udalostí 
s hromadným postihnutím osôb, následne 
museli zvládnuť tragickú nehodu pri obci 
Polomka a dramatické chvíle na „Miletič-
ke“ s útočníkmi strieľajúcimi na všetkých 
a všetko. Poslednú výzvu predstavoval zá-
sah na Silvestrovskej oslave, kde podgurá-
žení mladí, vítajúc nový rok, prikladali do 
krbu aj to, čo nemali.  Za úspešnú repre-
zentáciu ďakujeme všetkým zúčastneným 
študentom, osobitne posádkam RZP v zlo-
žení Lauková Monika, Tabačková Veronika 

(1. miesto), Kubáňová Ivana, Bendžala Jo-
zef (3. miesto), Hurtuková Adriana a Peter 
Veselovský (4.miesto).

Poslucháči 1. a 2. ročníka sa zapojili do 
modelových situácií ako figuranti a aj vďa-
ka nim vyzerali zinscenované situácie veľ-
mi reálne.

Imrich Andrási

Záchranári opäť na víťaznej vlne
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Čo sú forenzné vedy?
Sú to vedy, ktoré sa aplikujú pri vyšetro-
vaní a dokazovaní v trestných a civilných 
konaniach, pričom ide o postupy vedúce 
k preukázaniu totožnosti osôb, pravos-
ti listín a podobne. Ako hostia na začiat-
ku prednášky podotkli, súdne lekárstvo je 
jediný odbor lekárskych vied, ktorý histo-
ricky nevznikol z potreby liečiť, ale z po-
treby práva. Forenznej expertíze nebývajú 
podrobené len obete trestných činov, ale 
aj telá svätcov, alebo tých, ktorí sú v pro-
cese blahorečenia alebo svätorečenia. Ru-
kami hostí tak prešli pozostatky otca bis-
kupa Jána Vojtaššáka, bl. Zdenky Sche-
lingovej, ale aj sv. Jána Almužníka, ktorý 
predstavoval hlavný bod prednášky.

Svätý Ján Almužník a požiadavka  
na expertízu jeho pozostatkov
Narodil sa okolo roku 550 a pochádzal 
z Cypru. Bol biskupom v Alexandrii a svoj 

život zasvätil hlavne chudobným, zakla-
dal nové nemocnice, pôrodnice a sirotin-
ce. Zomrel okolo roku 620, pochovali ho 
v Carihrade, neskôr jeho telo daroval tu-
recký sultán kráľovi Matejovi Korvínovi. 
Od druhej polovice 15. storočia bolo jeho 
telo uložené v kráľovskej kaplnke v Bu-
díne, odkiaľ sa po bitke pri Moháči roku 
1526 dostalo na Bratislavský hrad a roku 
1530 bolo prenesené do Dómu sv. Marti-
na, kde mu v 17. storočí ostrihomský ar-
cibiskup Imrich Esterházy vybudoval ná-
hrobnú kaplnku.

Forenzná expertíza pozostatkov Jána Al-
mužníka bola vykonaná na základe ob-
jednávky bratislavskej arcidiecézy, kto-
rá mala hneď niekoľko požiadaviek: vy-
konať prehliadku a morfologickú identi-
fikáciu tela, získať maximum antropolo-
gických fragmentov a antropomet-
rických údajov a nájsť vhodnú lo-
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dňa 14. 3. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu hosť na ku uskutočnila pred-
náška pod názvom Forenzná expertíza ostatkov sv. jána almužníka v Bratisla-
ve, ktorá sa tentokrát konala v spolupráci s katedrou religionistiky a nábožen-
skej výchovy FF ku. hosťami o. jozefa Žvandu boli forenzní antropológovia 
prof. mudr. František novomeský, Phd. a mudr. František Štuller, Phd. 



PRáca FoRenzných antRoPológov:
dobrodružstvo s hodinami štúdia

V termíne 3. – 4. marca sa konala v UPaC 
formačná víkendovka „Žena, poznaj seba, 
muž, poznaj ženu“, ktorá bola zameraná 
na prirodzené metódy plánovania rodičov-
stva. Hlavným prednášajúcim bol MUDr. 
František Orlovský, chirurg zo Starej Ľu-
bovne. Víkendovky sa zúčastnilo okolo 60 
študentov, väčšinu tvorili študenti prvého 
ročníka bakalárskeho stupňa.

Novinkou tohtoročnej víkendovky bolo sve-
dectvo manželov Naďovcov a väčší priestor 
na zodpovedanie otázok. Účastníkov kur-
zu najviac oslovili tieto oblasti: priamosť 

pána doktora, rozprával veľmi prirodze-
ne a jasne; prístup pána doktora – neroz-
prával len odborne, spomínal aj skúsenosti 
z praxe a svedectvá; nové poznatky z fyzio-
lógie ženského tela, menštruačného cyklu, 
plodných a neplodných dní; úžasná schop-
nosť ženského tela; podpora na ceste pred-
manželskej čistoty, prinútilo ma to zamys-
lieť sa nad dôležitými životnými otázkami, 
veľa sme sa dozvedeli a nemali sme pocit 
hanblivosti. Tešíme sa na nasledujúci roč-
ník víkendovky s pánom doktorom.

Róbert Slotka

Žena, poznaj seba 2017

kalitu, z ktorej by bolo možné odobrať re-
likviu. Expertíza sa vykonala priamo na 
mieste, pretože nebolo dovolené previesť 
telo do laboratórií za účelom detailnejšie-
ho výskumu. 

Nečakané prekvapenia
V  čase forenznej expertízy bolo telo Jána 
Almužníka staré asi 1400 rokov, bolo pre-
to potrebné narábať s ním opatrne, aby sa 
nepoškodilo. Veľkým prekvapením však 
bolo zistenie, že telo v minulosti prešlo 
procesom munifikácie, a tak okrem kostí 
boli jeho súčasťou aj mäkké tkanivá (zo-
sušené mäkké svalstvo, okostnica, atď.). 
Aj balzamovanie má však svoje limity a 
vzťahuje sa len na mäkké tkanivá, exis-
tovala preto obava, že pri manipulácii 
s telom môže ľahko dôjsť k poškodeniu 
kostry. Na kosti Jána Almužníka však na-
koniec museli použiť pílku. Omnoho pred-
vídateľnejšie dopadla identifikácia a zís-
kanie antropometrických údajov. Vyply-
nulo z nich, že skúmané telo skutočne ko-
rešponduje so životopisom Jána Almužní-
ka: na základe tvaru lebky bol určený pô-
vod nebohého v strednej alebo severnej 
Afrike, jeho výška bola vypočítaná približ-
ne na 164 cm a podľa stavu chrupu a kostí 
bol jeho vek stanovený medzi 50 a 60 ro-
kov. Odobratie relikvie aj napriek dobré-
mu stavu tela prebehlo s najväčšou opa-
trnosťou, určenie nesprávnej lokality by 
totiž mohlo spôsobiť znehodnotenie tela. 
Nakoniec relikviu odobrali z ihlice, teda 
z časti holenej kosti.

Úskalia forenznej antropológie 
a novodobí svätci
Forenzná expertíza pozostatkov sv. Jána 
Almužníka sa uskutočnila v čase, keď už 
bol uctievaný ako svätý, bolo teda evi-
dentné, o koho ide. Ak je však niekto ešte 
len v procese blahorečenia, je potrebné 
jeho telo jednoznačne identifikovať. Pro-
cesu identifikácie logicky predchádza vy-

kopanie tela z hrobu. Hostia sa na tomto 
mieste priznali, že týmto úkonom nikdy 
nepoveria hrobára alebo iného pracovní-
ka pohrebných služieb, pretože nemôžu 
riskovať poškodenie tela, proces vykopá-
vania tak musia absolvovať sami. Nieke-
dy je to celkom jednoduché, ale občas sa 
situácia skomplikuje, ako napríklad po-
čas vykopávania rakvy s telom biskupa 
Buzalku, ktorú nebolo možné vytiahnuť 
cez betónový veniec, preto sa k nej museli 
prekopať inými cestami. Súčasťou identi-
fikácie tela je určenie veku, pohlavia, výš-
ky a iných údajov, pričom hlavnou zása-
dou je tu vedecká skepsa: Je to naozaj on? 
Na takéto výpočty však existuje hneď nie-
koľko zložitých tabuliek, sú to dlhé hodi-
ny štúdia a sedavej práce. Stav tela pri-
tom nezávisí len od času, ktorý od úmr-
tia uplynul, ale aj od geografickej oblas-
ti a od zeme, do ktorej bolo telo uložené. 
Za najťažšiu prácu vo svojom živote hos-
tia označili identifikáciu tela bl. Zdenky: 
bola pochovaná v masovom hrobe spolu 
s ďalšími jedenástimi sestrami, a tak bolo 
nevyhnutné spomedzi 380 kostí vyseparo-
vať tie pravé. Tu pomohlo množstvo pres-
ných údajov a fotografií z väzenia, ktoré 
boli k dispozícii okrem iného aj v doku-
mentoch ŠTB. 

Práca forenzných antropológov má aj svo-
je fascinujúce momenty. Takmer nevy-
svetliteľný objav nastal po odhalení tela 
Jána Vojtaššáka: Pozostatky mäkkého 
tkaniva sa už nezachovali, jeho biskupský 
plášť bol však v nepoškodenom stave, hoci 
bol vyrobený z prírodného materiálu, kto-
rý podlieha rýchlemu rozkladu podobne 
ako mäkké tkanivá. 

Hostia na záver vyjadrili veľký rešpekt 
voči možnosti podieľať sa na procesoch 
blahorečenia a svätorečenia. Ak vezmeme 
do úvahy, že na ukončenie takého procesu 

sa v niektorých  prípadoch čaká aj niekoľ-
ko stoviek rokov, tak potom skoré blaho-
rečenie a svätorečenie sestry Zdenky mô-
žeme považovať za veľkú priazeň zhora.

Slavomíra Matlová
Zdroj fotografií: www.T2.SK

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
je prednostom Ústavu súdneho lekár-
stva a medicínskych expertíz Jesseni-
ovej lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského a Univerzitnej nemocnice  
v Martine. Je zakladateľom a nesto-
rom martinskej súdnolekárskej školy, 
renomovaný a medzinárodne uzná-
vaný expert  na hyperbarickú medicí-
nu a nehody pri potápaní, autor kníh 
o potápaní a nehodách pri nich. Zá-
roveň je forenzným antropológom a 
spracovateľom expertíz ostatkov ses-
try Zdenky Schelingovej, biskupa Voj-
taššáka, biskupa Buzalku, Titusa Ze-
mana a Žofie Bosniakovej. 

MUDr. František Štuller, PhD.
je vedúcim lekárom súdnolekárske-
ho a patologického pracoviska Úra-
du pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou v Martine, žiak profeso-
ra Novomeského a má 25 rokov od-
bornej praxe v súdnom lekárstve. Od-
borne sa venuje forenznej antropoló-
gii vo všeobecnosti, ale aj dopravnej 
nehodovosti cyklistov a forenznej an-
tropológii v rámci práce na prípadoch 
závažnej kriminality organizovaného 
zločinu. V rámci vzájomnej spoluprá-
ce s profesorom Novomeským spolu-
pracoval na forenzných expertízach 
ostatkov sestry Zdenky Schelingovej, 
biskupa Vojtaššáka, biskupa Buzalku, 
Titusa Zemana a Žofie Bosniakovej.



28 KURIÉR • 1 • 2017 KURIÉR • 1 • 2017 29

Začiatok semestra patril výstave Sloven-
sko očami sveta, na ktorej boli odprezen-
tované výstupy výtvarného happeningu re-
alizovaného v pamiatkovej rezervácii UNE-
SCO. Výstava umeleckých a dokumentár-
nych fotografií, doplnená o autentický ar-
tefakt maľby a dokumentárny film z jed-
nodňového happeningu autoriek Tamary 
Jenčovej, Petry Cepkovej a Mareka Hasá-
ka, poukázal na jedinečnosť Vlkolínca. 

Autorka koncepciu happeningu postavila 
na myšlienke zapojiť doň čo najväčší po-
čet divákov s cieľom zdôrazniť individu-
álnu účasť pri vytváraní diela, konkrétne 
maľby.  Hlavným cieľom akcie bolo v prie-
behu jedného dňa – 24. 7. 2016 – zapojiť 
zahraničných, ale aj slovenských turistov a 
návštevníkov dedinky do vizualizácie ich 
vnímania tejto kultúrnej pamiatky. Ťažis-
kom projektu bola výsledná maľba, ktorá 
bola súčasťou prezentovanej výstavy. Spo-
luautori projektu, Mgr. Marek Hasák PhD. 
(autor dokumentárneho videa) a Mgr. art. 
Petra Cepková ArtD. (participovala na ma-
liarskej časti happeningu) v súčasnosti pô-
sobia na Katedre žurnalistiky FF KU. 

Na happeningu sa zúčastnilo približne 167 
ľudí, či už zo Slovenska, alebo z iných kra-
jín: Japonska, Fínska, Ruska, Talianska, 
Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Ne-
mecka, Rakúska, Poľska a Českej repub-
liky. 

Dňa 28. februára sa uskutočnila vernisáž 
výstavy MYŠLIENKA – MATERIÁL – TVO-
RIVOSŤ /MÉDIUM PAPIER/. Výstava bola 
inštalovaná na dvoch poschodiach Univer-
zitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku. Tvorcovia výstavy – pedagógo-
via katedry výtvarnej výchovy PF – pred-
stavili prostredníctvom vybraných prác 
nielen súčasnú tvorbu študentov, ale zá-
roveň aj najkvalitnejšie študentské prá-
ce z posledných desiatich rokov existencie 
mimoateliérového štúdia. V špecifickom 
prostredí knižnice študentské práce vypo-
vedali o procese výučby na katedre od pr-
votnej inšpirácie, cez školiteľove usmer-
nenia až po konečné výtvarné dielo. Die-
la zaujali svojou rozmanitosťou, plošným 
alebo priestorovým konceptom, použitím 
rôznych výtvarných techník prepojených 
na médiu papiera. Práve jeho široké využi-

tie ho posúva zo sféry všednosti do oblasti 
nevyčerpateľnej fantázie a tvorivosti. Kon-
cepciu výstavy ako aj výber prác študentov 
pripravili dlhoroční pedagógovia kated-
ry akad. mal. Marta Bošelová, PhD. a prof. 
Ján Kudlička, ArtD. Z výberu plošných 
i priestorových diel vznikne v priebehu 
roka 2017 publikácia s rovnakým názvom.  

Aj v tomto roku vyhlásila Slovenská asoci-
ácia knižníc a Spolok slovenských knihov-
níkov v poradí už 18. ročník úspešného ce-
loslovenského podujatia Týždeň sloven-
ských knižníc, ktorý sa uskutočnil v termí-
ne 13. - 19. marca pod spoločným mottom 
KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Do podujatia 
sa svojimi aktivitami zapojila aj Univerzit-
ná knižnica Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Svojim používateľom a návštevní-
kom ponúkla počas celého týždňa rozší-
renú ponuku a sprievodný program. Pre 
všetkých bola pripravená 50 % zľava na re-
gistračný poplatok a na poplatok za predĺ-
ženie členstva v UK KU v Ružomberku. Po-
núkli sme informačné školenie k elektro-
nickým informačným zdrojom, ktoré bolo 
zamerané na uľahčenie vyhľadá-

UNIVERZITNá KNIŽNICA KU
miesto vytvárania komunity
Počas zimného semestra 2016/2017 ponúkla Univerzitná knižnica KU vo svojich priestoroch 
okrem výpožičných, informačných a reprografických služieb niekoľko sprievodných podujatí, 
ktorými rozšírila ponuku nielen pre svojich čitateľov, ale aj pre širokú odbornú verejnosť. 



vania v databázach so zameraním na štu-
dentov psychológie. Pre našich návštevní-
kov sme pripravili aj výstavu vydavateľstva 
Portál spojenú s predajom literatúry zame-
ranej na výchovu a vzdelávanie. Počas Týž-
dňa slovenských knižníc sme registrovali 
zvýšený záujem o komentované prehliad-
ky knižnice, jej priestorov a služieb zo stra-
ny odbornej i laickej verejnosti. Dohroma-
dy nás navštívilo cez 400 žiakov a študen-
tov. Hlavným cieľom bolo najmä zviditeľ-
nenie knižníc aj prostredníctvom tlačových 
materiálov vo forme letákov, záložiek a ná-
lepiek. Rovnako sme týmto smerom zame-
rali aj naše aktivity na sociálnej sieti a we-
bovom sídle knižnice. Celoslovenské pod-
ujatie bolo realizované aj vďaka  Fondu na 
podporu umenia.   

Medzi výstavné aktivity s medzinárodným 
presahom určite patrí aj súčasná výsta-
va Židé v boji a odboji s podtitulom Re-
zistence československých Židů v letech 
druhé světové války, ktorá je zrealizovaná 
vďaka Historickému ústavu Akadémie vied 
Českej republiky. Autorkou   výstavy a od-
borným garantom je doc. PhDr. Zlatica Zu-
dová-Lešková, CSc. z HÚ AV ČR, ktorá pe-
dagogicky pôsobí na Katedre politológie FF 
KU v Ružomberku. 

Ako uviedla autorka výstavy, utrpenie Ži-
dov, nastolené v rokoch 1938 – 1945, za-
vŕšené tragédiami v koncentračných vy-
hladzovacích táboroch, doteraz zatieňuje 
skutočnosť, že československí Židia sa ne-
poddali údelu primárne prenasledovanej 
komunity a cez stupňovaný teror nacistov 
a ich podporovateľov sa zapojili do odbo-
ja vo všetkých troch porobených častiach  
Československej republiky – v českých ze-
miach, na Slovensku i Podkarpatskej Rusi. 
Ďalej pokračuje: „Tisíce z nich – ženy, 
muži, ba aj deti – vstupovali aktívne do do-
máceho odboja. Iní sa pri prvej príležitosti 
stali príslušníkmi československej armády 
v zahraničí, či príslušníkmi armád Spojen-
cov a so zbraňou v ruke bojovali proti na-
cizmu a fašizmu na všetkých frontoch dru-
hej svetovej vojny. Bojovali nielen za svo-
ju slobodu, ale aj za slobodu štátotvorných 
národov Čechov a Slovákov,“ dodala Zlati-
ca Zudová-Lešková. 

Výstava začala svoju púť v roku 2005 v Át-
riu Senátu Parlamentu ČR. Od tohto prvé-
ho uvedenia bola niekoľkokrát doplnená 
o nové poznatky a nové panely. Má niekoľ-
ko jazykových variant. K dnešnému dňu ju 
videlo viac než 48 500 návštevníkov.

Počas dvanástich rokov sa predstavi-
la v mnohých mestách Českej republiky, 
vrátane Národného pamätníka Lidice, na 
radniciach významných miest, synagó-
gach, ale i na vysokých, stredných a zá-
kladných školách. Rovnako bola predsta-
vená v Českom centre v Tel Avive, v Bielo-
rusku, na Ukrajine a v Nemecku. Na Slo-
vensku ju doposiaľ privítali mestá Bratisla-
va a Košice.

Výstavu Židé v boji a odboji garantuje Ob-
čianske združenie Magen a podporuje Spo-
lok akademikov Židov v Českej republike. 

Katarína Matušková

Pracovná skupina zástupcov Federácie 
katolíckych univerzít Európy (FUCE) 
sa stretla v dňoch 20. a 21. februára na 
workshope na University of Antwerp 
v belgickom meste Antverpy. Katolícku 
univerzitu v Ružomberku (KU) zastu-
poval jej prorektor prof. František Trs-
tenský, ktorý je súčasťou pracovnej sku-
piny a zároveň je aj členom predsedníc-
tva FUCE. Cieľom dvojdňového rokova-
nia bola práca na príprave akademické-
ho programu zameraného na kresťan-
ský humanizmus ako nosný prvok iden-
tity Európy. 

Prvý deň rokovania sa sústredil na pred-
stavenie rozličných tém a prístupov, kto-
ré by mali byť súčasťou pripravované-
ho programu. Hovorilo sa o dejinách Eu-
rópy, filozofických prúdoch, sociálnom 
humanizme, kresťanských hodnotách 
atď. „Celkovo sme boli deviati panelis-
ti. Každý z nás mal pripravenú prezentá-
ciu k jednotlivým témam: história, kultú-
ra, dialóg atď. Ja som referoval o príno-

se Cirkvi k identite Európy predovšetkým 
v pohľade katolíckej sociálnej náuky,“ 
priblížil svoju prácu v pracovnej skupine 
prof. Trstenský.

Počas druhého dňa sa diskusia zamera-
la na výber vhodnej platformy, z ktorej 
bude vychádzať pracovná skupina. Pred-
stavil sa napríklad portál „The Europe 
Experience“, ktorý je iniciatívou európ-
skych kresťanov a do ktorého sa aktívne 
zapojili aj slovenskí účastníci. Jestvuje aj 
slovenská verzia tohto portálu (http://
theeuropeexperience.eu). 

„V súčasnosti sme svedkami, že témy, 
ktoré hýbu obyvateľov Európy je migrá-
cia, terorizmus, nezamestnanosť, eko-
nomika. Ale to je veľmi zúžený pohľad. 
Chýba hodnotový a etický pohľad, kto-
rý je východiskom k riešeniu vyššie spo-
menutých javov. Chceme vysokoškol-
ským študentom Európy pripraviť študij-
ný program, ktorý bude pravdivým spô-
sobom približovať hodnoty, ktoré tvoria 

európske korene. Sú to kresťanské hod-
noty,“ podotkol prorektor KU. 

Pracovná skupina navrhla, aby za kaž-
dý sektor pripravovaného študijného 
programu bol určený koordinátor, kto-
rý bude kontaktovať odborníkov v da-
nom sektore na univerzitách naprieč Eu-
rópou, ktorí budú mať ochotu zapojiť sa 
do spolupráce. 

Najbližšou úlohou pracovnej skupiny je 
pripraviť program letnej školy pre štu-
dentov. Na základe získaných skúsenos-
ti bude nasledovať vypracovanie študij-
ného programu v magisterskom stupni.   

-rr-

Úloha kresťanského 
humanizmu pre Európu

uk.ku.sk a na Facebooku
VŠETKy AKTUáLNE INFORMáCIE A DIANí V UK KU NáJDETE NA: ]
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11. december
V Kostole Povýšenia sv. Kríža 
v užomberku sa konal Adventný 
koncert. Pripravili ho pedagógo-
via a študenti Katedry hudby PF 
KU v Ružomberku. Zazneli úryv-
ky talianskej hudby na pamiat-
ku obetiam zemetrasenia v Ta-
liansku.

13. december
FF KU zorganizovala pre študen-
tov stredných škôl  II. ročník fi-
lozofickej olympiády. Do súťaže 
sa zapojilo viac ako 100 študen-
tov. Víťaz kvalifikačného kola po-
stupuje do medzinárodného kola 
filozofickej olympiády, ktoré sa 
uskutoční 25. – 28. mája 2017 
v holandskom Rotterdame.

16. december
Na základe potvrdenia Veľkým 
kancelárom KU vymenoval rek-
tor KU Mons. prof. Jozef Jarab 
za nového dekana PF KU PaedDr. 
Petra Kršku, PhD., ktorého Aka-
demický senát PF KU zvolil v taj-
nej voľbe dňa 6. 12. 2016 za kan-
didáta na funkciu dekana tejto 
fakulty. 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab, predseda Základnej organi-
zácie Zväzu pracovníkov školstva 
a vedy Nezávislých kresťanských 
odborov Slovenska pri KU Ing. 
Radislav Kendera, PhD., predse-
da Odborového zväzu pri KU Pa-
edDr. Andrej Hubinák, PhD. a 
predseda Odborového zväzu sv. 
Jána Pavla II. Mgr. Emil Maretta, 
PhD. podpísali novú Kolektívnu 
zmluvu pre rok 2017.

december

kronika
posledných 
mesiacov

16. január
Mons. Mario Giordana, apoštol-
ský nuncius na Slovensku, sa do-
žil životného jubilea 75 rokov. 
Pri tejto príležitosti mu rektor 
KU v mene celého univerzitného 
spoločenstva v Ružomberku po-
slal pozdravný list. 

18. január
Dočasná pracovná skupina Akre-
ditačnej komisie pod vedením jej 
predsedu Ľubora Fišeru vykona-
la kontrolu na overenie prijatých 
opatrení vyplývajúcich z kom-
plexnej akreditácie ohľadom spl-
nenia kritéria KZU-2 v rámci ná-
vrhu začlenenia KU. 

21. január
Pod záštitou spišského diecézne-
ho biskupa Mons. Štefana Seč-
ku sa na Zimnom štadióne v Ru-
žomberku uskutočnil hokejový 
charitatívny zápas kňazov Spiš-
skej diecézy a Košickej arcidie-
cézy. Vstupné bolo dobrovoľné 
a výťažok putoval na pomoc oso-
bám s autizmom SPOSA v Ru-
žomberku.

24. – 25. január 
Akreditačná komisia na svojom 
99. zasadnutí v Bratislave prija-
la uznesenie, v ktorom konštatu-
je, že KU prijala dostatočné opat-
renia na odstránenie nedostatkov 
v kritériu KZU-2 (výstupy študen-

tov na doktorandskom stupni), 
a preto odporúča Ministerstvu 
školstva ponechať doterajšie za-
členenie KU medzi univerzitný-
mi vysokými školami.   

25. január
Katolícka televízia Lux odvysie-
lala reláciu „Doma je doma“ ve-
novanú KU. V hodinovej relácii 
študenti priblížili štúdium na KU 
ako aj svoje voľnočasové aktivity. 

27. január
Aktuálne dianie na KU i úspeš-
ná komplexná akreditácia boli 
témami stretnutia ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
Petra Plavčana s rektorom KU  
prof. Jozefom Jarabom v Brati-
slave. 
 
29. január
Už po siedmykrát sa posledná ja-
nuárová nedeľa slávila ako Nede-
ľa Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Pri tejto príležitosti napí-
sal rektor KU list, ktorý sa čítal 
vo farnostiach po celom Sloven-
sku v rámci oznamov na konci sv. 
omše.

Prorektor KU prof. František Trs-
tenský slávil svätú omšu v Ka-
tedrále sv. Františka Xaverské-
ho v Banskej Bystrici, ktorú o 18 
hod. v priamom prenose odvysie-
lalo Rádio Lumen.

7. február
Od 10 hod. sa otvorili brány KU 
na všetkých jej štyroch fakultách 
– FF, PF, TF, FZ. V rámci poduja-
tia Deň otvorených dverí záujem-
covia dostali informácie o štú-
diu na KU a na jednotlivých fa-
kultách na nich čakal atraktívny 
sprievodný program. 

8. február
Internetový portál študentské fi-
nancie uskutočnil v mesiaci janu-
ár 2017 prieskum medzi tisíckou 
študentov, ako hodnotia vyučo-
vanie, kvalitu ubytovania a stra-
vovania na svojich vysokých ško-
lách. Celkovo najlepšie hodnote-
nou slovenskou vysokou školou 
sa stala KU. 

10. – 12. február
Z vlastnej iniciatívy zorganizova-
li študenti KU 2. ročník dobročin-
ného festivalu Gospel Fest, kto-
rého výťažok putoval Klubu Kĺ-
bik, ktorý sa zaoberá pomocou 
deťom s reumatizmom. Súčas-
ťou festivalu boli sv. omše vo Far-
skom kostole sv. Ondreja v Ru-
žomberku a workshopy a koncer-
ty gospelových kapiel v priesto-
roch KU. 

14. február
V rámci intelektuálno-formač-
nej aktivity „Hosť na KU“ vystúpil 
so svojou prednáškou biblista a v 
súčasnosti rektor Kňazského se-

február
január

Ponuka podujatí TKK chce vyvolať diskusiu 
na tému prejavov kresťanstva v živote, ume-
ní, všade. Vodiacou niťou tohto ročníka je 
odovzdávanie kresťanskej kultúry cez kres-
ťanskú výchovu.

Program začína v utorok, 2. mája o 14.h sláv-
nostným otvorením v priestoroch Univerzit-
nej knižnice KU, kde bude zároveň vernisáž 
výstavy Ondreja Ďuriana, s názvom „Príbe-
hy“. Autor je tvorcom viacerých univerzit-
ných insignií, okrem iného aj insignií našej 
univerzity. Výstava ponúkne výber z jeho fi-
gurálnych plastík, tvarovaných kovaním a te-
paním z medeného plechu, ktoré predstaví 
sám autor.

Ako nasledujúce podujatie, ešte v ten istý 
deň, 2. mája o 15.h, sa uskutoční verejná dis-
kusia o ponuke kresťanského vzdelávania 
v Ružomberku, s názvom „Pridaná hodno-
ta katolíckej školy“. Diskutovať budú riadi-
telia ružomberských cirkevných škôl, Mater-
skej školy sv. Lujzy, Základnej školy sv. Vin-
centa a Gymnázia sv. Ondreja, ako aj rektor 
KU. Pozvaná je široká odborná i laická verej-
nosť, ktorá hľadá odpovede na špecifiká kres-
ťansky orientovanej školskej výchovy a vzde-
lávania a ich prínos pre kultúru nášho mes-
ta a regiónu. 

Program bude pokračovať v stredu 3. mája 
o 14.h prehliadkou dokumentárnych filmov 
z produkcie Lux Communication, ktorá bude 
sprevádzaná, ktorá bude taktiež sprevádza-
ná diskusiou o kresťanskej audiovizuálnej 
kultúre, za účasti tvorcov i kritikov z radov 
odborníkov či bežných televíznych divákov.

Na úspešný minuloročný debut nadviaže 
druhý ročník fotografickej súťaže „Svet oča-
mi viery“, ktorej vyhlásenie výsledkov a ver-
nisáž súťažných diel sa uskutoční vo štvr-
tok, 4. mája o 16.h v ružomberskej synagóge. 
Okrem toho tu bude i beseda s členmi poro-
ty a s laureátmi súťaže o fotografovaní „oča-
mi viery“ a komunikačnej výpovedi „kresťan-
skej“ fotografie.

Duchovný rozmer podujatia podčiarkne eku-
menická pobožnosť, ktorá sa uskutoční v pia-
tok, 5. mája o 18.h v evanjelickom a.v. kos-

tole. Zaznejú príhovory, modlitby, meditácie 
a piesne, na podporu úsilia o spoločné sve-
dectvo o kresťanskej kultúre v Ružomberku.

Program tohtoročného TKK vyvrcholí v ne-
deľu, 7. mája o 18.h v synagóge, kde sa pod 
vedením doc. Zuzany Zahradníkovej pred-

stavia pedagógovia a študenti Katedry hud-
by PF KU, spolu s Komorným orchestrom 
ZUŠ Ľ. Fullu v programe, venovanom dielam 
slávneho a obľúbeného talianskeho baroko-
vého husľového virtuóza a skladateľa, An-
tonia Vivaldiho. Koncert dá bodku za celým 
Týždňom kresťanskej kultúry.

Po vydarenom úvodnom ročníku, aj tohto roku organizuje v Ružomberku o. z. eduart, 
v spolupráci s našou ku a so Spoločnosťou ježišovou týždeň podujatí, ktoré pod ná-
zvom týždeň kresťanskej kultúry (tkk) chcú upriamiť pozornosť na kresťanský hod-
notový systém a jeho prejavy v živote. 

týŽdeň 
kReSťanSkej kultúRy 2017



4. apríl
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vy-
stúpil s prednáškou PhDr. Mgr. 
Imrich Degro, PhD. Hovoril na 
tému: „Rozlišovanie duchov“. 

21. a 24. apríl
Katolícke biblické dielo a Studia 
biblica slovaca v spolupráci s KU 
pripravilo prednášky talianskeho 
biblistu prof. Marcella Alfia Bus-
cemiho OFM, ktorý dlhé roky pô-
sobil na inštitúcii Studium Bibli-
cum Francescanum v Jeruzale-
me. Prvý deň mal prednášku na 
Teologickom inštitúte v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí 
na tému: „Pavol z Tarzu a mater-
ská Cirkev z Jeruzalema.“, druhý 
deň mal prednášku na PF KU na 
tému: „K miere plnej dospelosti 
Krista. Aspekty kresťanskej doko-
nalosti u Svätého Pavla.“

apríl

minára sv. Karola Boromejského 
v Košiciach ThDr. Štefan Novot-
ný, PhD. Hovoril o svojej skúse-
nosti sprievodcu vo Svätej zemi.

17. február
Vo veku 83 rokov zomrel ame-
rický filozof, diplomat a publi-
cista so slovenskými koreňmi Mi-
chael Novak. V roku 2009 mu KU 
udelila čestný doktorát za celoži-
votné zásluhy o pokrok a šírenie 
kresťanských ideálov.

20. – 21. február
Prof. František Trstenský, prorek-
tor pre zahraničné vzťahy KU, sa 
ako člen predsedníctva Federá-
cie katolíckych univerzít Európy 
zúčastnil pracovného stretnutia 
v Antverpách.

21. február
V rámci intelektuálno-formač-
nej aktivity „Hosť na KU“ vystú-
pil so svojou prednáškou kňaz a 
cirkevný historik HEDr. Ľuboslav 
Hromják, PhD. Hovoril o komu-
nistickej perzekúcii biskupa Jána 
Vojtaššáka. 

23. február
Rektor KU dostal od ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Petra Plav-
čana list, v ktorom oznamuje, že 
na základe odporúčania Akredi-
tačnej komisie zo dňa 24. a 25. 
januára 2017 Katolícka univer-
zita zostáva v sieti vysokých škôl 
univerzitného typu.

Pri príležitosti svojho životného 
jubilea 70 rokov slávil rektor KU 
Mons. prof. Jozef Jarab ďakov-
nú sv. omšu v Kaplnke sv. Alberta 
v priestoroch PF KU spolu s kňaz-
mi pôsobiacimi na KU a v UPaC. 

KU navštívil veľvyslanec USA 
na Slovensku Adam Sterling. Po 
stretnutí s rektorom KU a pre-
hliadke priestorov Univerzit-
nej knižnice vystúpil na FF KU 
s prednáškou „U.S. politics du-
ring changes in Administration“. 

27. február
Prorektor KU prof. František Trs-
tenský slávil v Kaplnke sv. Alber-
ta na PF KU sv. omšu pri príleži-
tosti 110. výročia od narodenia 
Ladislava Hanusa (26.2.1907) 
V roku 2005 KU ocenila túto vý-
raznú osobnosť Katolíckej cirkvi 
a Slovenska čestným doktorá-
tom in memoriam. V Univerzitnej 
knižnici KU je busta ako aj Ulica 
Ladislava Hanusa. 

28. február
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vy-
stúpil so svojou prednáškou kňaz 
ThLic. Róbert Neupauer. Hovo-
ril na tému: „Dynamika lásky“, 
v ktorej sa zameral na snúbenec-
ké a manželské vzťahy.

14. – 15. marec
Katedra histórie FF KU hostila 
výjazdové zasadnutie Výkonné-
ho výboru Slovenskej historickej 
spoločnosti pri Slovenskej akadé-
mii vied. 

21. marec
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vy-
stúpil s prednáškou doc. ThDr. 
PaeDr. Róbert Sarka, PhD. Hovo-
ril na tému: „Dialóg s islamom“. 

28. marec
Akademický senát KU (AS KU) 
na svojom zasadnutí schválil Zá-
sady volieb do AS KU, návrh rek-
tora KU na nového člena Vedec-
kej rady KU, vyhlásenie dopl-
ňujúcich volieb za člena AS KU 
na PF a TF. 

Na KU sa uskutočnilo 3. celo-
slovenské stretnutie biskupov, 
predstaviteľov diecéz a inštitú-
cií, spoločenstiev a hnutí, zasvä-
tených osôb a laikov. Diskutovali 
na tému “Nová evanjelizácia. Cez 
identitu k evanjelizácii”.

marec
7. marec
V rámci aktivity „Hosť na KU“ vy-
stúpil so svojou prednáškou Alan 
Ján Dely z rehole dominikánov. 
Hovoril na tému: „Božie volanie 
a odpoveď človeka“.   

14. marec
Na PF KU sa uskutočnila sláv-
nostná inaugurácia nového de-
kana PaedDr. Petra Kršku, PhD. 
Slávnosť začala o 9 hod. sv. om-
šou v Kostole sv. Rodiny v Ru-
žomberku – Rybárpoli, ktorú slá-
vil Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup – metropolita a Veľ-
ký kancelár KU. O 10:45 hod. sa 
uskutočnila inaugurácia v Aule 
sv. Jána Pavla II.

Katedra religionistiky a nábožen-
skej výchovy FF KU v rámci akti-
vity „Hosť na KU“ zorganizova-
la prednášku: „Forenzná exper-
tíza ostatkov sv. Jána Almužníka 
v Bratislave.“ Pozvanými hosťami 
boli RNDr. Andrea Novomeská, 
PhD., prof. MUDr. František No-
vomeský, PhD. a MUDr. František 
Štuller, PhD.  

3. máj
V Univerzitnom kostole sv. Ro-
diny v Rybárpoli sa konalo sláv-
nostné ukončenie akademického 
roka Te Deum 2016. Sv. omšu ce-
lebroval  J.E. Mons. Bernard Bo-
ber, košický arcibiskup – metro-
polita a Veľký kancelár KU. Po 
sv. omši sa uskutočnilo odhale-
nie pamätníka zakladateľom KU 
– biskupom Mons. Františkovi 
Tondrovi a Mons. Rudolfovi Ba-
lážovi.

máj

24. apríl
Referát pre zahraničné vzťa-
hy, mobility a formáciu pripra-
vil vernisáž fotografií študen-
tov a zamestnancov univerzi-
ty: „Erasmus očami KU“. Ak-
cia sa uskutočnila pri príležitos-
ti 30. výročia fungovania tohto 
programu. 

25. apríl
V rámci aktivity „Hosť na KU“ 
vystúpila s prednáškou RNDr. 
Zdenka Hertelyová, PhD.  Hovo-
rila na tému: „Vedecký pohľad na 
homeopatiu“. 

26. apríl
Vedecká rada KU na svojom za-
sadnutí zhodnotila úrovne 
vo vzdelávacej činnosti, v oblasti 
vedy, techniky a umenia a výroč-
nú správu KU za rok 2016. Ďalej 
vyhodnotila plnenie indikátorov 
Dlhodobého zámeru KU za rok 
2016.


