INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
ročník XVII. | máj 2018 | ISSN 1338-2411

Príhovor rektora KU
na záver svojej služby
Bilancovanie vedenia KU
Navštívila nás ministerka školstva

KU signatárom
Magna Charta Universitatum

2

KURIÉR • 1 • 2018

KURIÉR • 1 • 2018

OBSAH
prof. František Trstenský
prorektor KU, šéfredaktor

Menia sa osoby,
ale poslanie zostáva
Pre univerzitné spoločenstvo v Ružomberku bolo najvýznamnejšou udalosťou
úplynulých mesiacov schválenie novely Štatútu KU, ktor ý prešiel výraznými
zmenami, ktoré oprávňujú hovoriť o novom štatúte. Práce na jeho príprave trvali viac ako jeden rok. Tento dokument
je tak vážny pre akademický život, že ho
môžeme prirovnať k ústave krajiny. Dôležitým signálom dovnútra univerzity aj
navonok smerom k spoločnosti bola skutočnosť, že pri hlasovaní získal nový štatút jednohlasnú podporu všetkých prítomných členov Akademického senátu
zo všetkých štyroch fakúlt KU.
Podstatným je poslanie KU, ktoré v novom znení štatútu zostáva nezmenené.
Naša univerzita vychováva vzdelaného a mravného odborníka, spôsobilého
sa správne zorientovať v kresťanskom
posolstve podľa učenia Katolíckej cirkvi,
ktorý rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby a má zmysel pre ideál kresťanského
spôsobu života.

Končiaci akademický rok so sebou prináša aj záver funkčného obdobia terajšieho rektora a vedenia KU. Na jeho
začiatku sme si pred štyrmi rokmi stanovili ako východiskovú a tr valú snahu vytvárať prajnú atmosféru spolupráce, úcty a dialógu. Univerzita totiž nie
je produktom smerníc a predpisov. Je to
vzťah konkrétnych osôb, ktor ých na
istý úsek životnej cesty spojilo hľadanie
pravdy, dobra a krásy na pôde Katolíckej
univerzity. Chceme, aby naša univerzita
v tomto poslaní zostala otvorená celému
Slovensku a aj iným krajinám. Teraz, na
záver, sa chceme poďakovať všetkým v
univerzitnom spoločenstve za spoluprácu, našim dobrodincom za pomoc a podporu a novému rektorovi a jeho tímu zaželať Božie požehnanie, pevné zdravie
a veľa tvorivých síl. Prichádza obdobie
letných prázdnin a dovoleniek. Nech je
pre nás všetkých zaslúženým časom oddychu a načerpania potrebných síl.
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presvedčený, že svet v nich dostáva nádej
pre lepší zajtrajšok. Ďakujem ponajprv svojim najbližším spolupracovníkom vo vedení Katolíckej univerzity za čas obetovaný
pre jej dobro a prosperitu. Všetkým korporatívnym grémiám: Konferencii biskupov Slovenska, jej predsedovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému, Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity Mons. Bernardovi Boberovi, Mons. Štefanovi Sečkovi, spišskému diecéznemu biskupovi, členom Vedeckej rady, Správnej rady, Akademickému senátu, vedeniam fakúlt a ďalších pracovísk Katolíckej univerzity a všetkým jej
študentom, zamestnancom, pedagógom,
našim dobrodincom a podporovateľom
diela, hlavne tých „et alibi alliorum omnium...“, teda tým mnohým neznámym,
ktorí nás denne sprevádzajú na lôžkach
bolesti i strádaniach dennosti problémov
a trápení. Z nich Katolícka univerzita žije
a bude žiť!

Príhovor prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.
na záver svojej služby rektora KU
„Všetko má svoju určenú dobu a každé úsilie na zemi svoj čas.“
(Kniha Kazateľ 3,1)
Kardinál John Henry Newman v diele
„Idea univerzity“ napísal o „duchu univerzity“ toto : „Aby sa taká univerzita zrodila medzi nami a v nás, je nevyhnutná účasť
nás všetkých. Je potrebné, aby sme vytvárali spoločenstvo ľudí so záujmom o pravdu a vzdelanie; priestor pre dialóg, diskusiu, priateľské vzťahy a spoločne zdieľanú
„lásku k múdrosti.“
Toto bolo, je a zostáva cieľom všetkých,
ktorým sa pôda Katolíckej univerzity v Ružomberku stala rodinným priestorom realizácie ich ľudského poslania.
Počas celého života som si silno uvedomoval to, čo naše staré mamy mali na výšivkách vo svojich domoch: „Bez Božieho požehnania márne ľudské namáhania!“
Preto okrem svojej dennej modlitby za Katolícku univerzitu, jej študentov, zamestnancov, pedagógov ako nám ju zanechal otec biskup František Tondra („Dobrý Bože, prosíme ťa za našu Katolícku univerzitu, ktorá chce napĺňať svoje poslanie

formovať myseľ i srdce...“), moji najbližší
spolupracovníci vedia, že všetky naše spoločné podujatia začínali myšlienkami starobylej modlitby Cirkvi „Actiones nostras,
Domine...“, v ktorej prosíme Pána a Darcu
nášho života, povolaní i podujatí, aby nám
pomáhal svojou milosťou a pomocou, aby
sa všetko, čo chcem vykonať, u Neho začínalo a z Jeho pomocou aj zavŕšilo. Aby pripravované úmysly a podujatia niesli znak
ponajprv oslavy Boha, potom služby Katolíckej univerzite a jednotlivcom, aby táto
služba bola v silnom znaku Veľkej noci –
Ježišovho umývania nôh vlastným učeníkom, lebo touto realitou Ježiš láme i dnes
vratké ľudské hierarchie a nastoľuje zvrchovanosť pokory a vládu slúžiacej lásky.
V tejto láske sme vždy prosili, aby naše
skutky poslúžili k dobru naším blížnym a
nám aby raz prispeli k spáse, keď sa každý
z nás objaví pred Jeho tvárou...
Aj ja na konci svojej služby na Katolíckej univerzite v Ružomberku som vďačný
Pánu Bohu za ľudí dobrej vôle na Katolíckej univerzite i v priestore života, lebo som

Som rád, že som bol v rokoch svojej služby
na Katolíckej univerzite so všetkými v spoločnom úsilí o naplnenie jej vízie cez mnohé výzvy. V Cirkvi i na Katolíckej univerzite
máme určite v každom čase veľa tém, ktoré sú dôležité pre náš život, napr. hodnota nášho života, cieľ nášho osobného života i naša spása, spokojnejší prítomný život,
náš i našich blízkych, spoločnosti, rodiny,
osobného života...

Prvá výzva ostáva od jej vzniku stálym
programom dennej intelektuálnej, osobnej i duševnej formácie: „Formujúca myseľ a srdce!“ Preto máme na Katolíckej univerzite posluchárne i kaplnky, UPaC s duchovnými otcami, aby sme sa vedeli v sekularizovanom svete zachovať ako kresťania, ktorým sa dostalo cti poznania i služby hodnotám.
V živote denne prežívame tzv. strapcový
efekt – ako hrozno visia na dosah radosti i
nechcené bolesti, nádeje i smútok, a to je
prítomné v každodennom živote Katolíckej
univerzity. To je ta denná silná výzva k človečine, ľudskosti, otvorenosti, pravdivosti,
humanite, sympatii, empatii...
Ďalšia výzva uprostred náporu médií a sietí: Na rozdiel od všedného života uprostred
sveta je pre nás dôležite držať sa pravdy
a nielen „mať názor“! A našou úlohou je
tieto dôležité pravdy predstaviť príťažlivo a žiť „mystiku všedného dňa.“ Ide o veľmi potrebnú a aktuálnu službu v súčasnom
„stále viac tekutom a premenlivom kontexte“ doby, keďže „súčasný človek nevie
viac kým je“, a teda má problém rozpoznať
ako správne konať. S pápežom Františkom
máme na KU za to, že „súčasnému človeku
nič tak nepomôže poznať seba samého ako
otvorenie svojej mysle svetlu pochádzajúcemu od Boha.“ Nutne potrebujeme reago-
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vať a zaoberať sa novodobými tendenciami v myslení človeka, ktoré ho odvádzajú od podstaty viery vo vykúpenie Ježišom
Kristom.
A tak je tu výzva, keď „skutoční učitelia,
formátori sú tí, ktorí neponechajú človeka
odkázaného na seba samého, nenechajú
ho ako obeť vlastnej dezorientácie a svojich
chýb, ale s pravdou a láskou, pochopením
a tichým denným sprevádzaním ho privedú k znovunájdeniu tej pôvodnej – autentickej tváre človeka spočívajúcej v dobre.“
A veľký človek Cirkvi i akademickej pôdy
Romano Guardini, ktorý Slovensku vychoval aj prof. Ladislava Hanusa každému z nás odkazuje: „Neprestajne sa prijímam z tvojich rúk, Pane. To je moja pravda
i moja radosť. Ustavične sa pozeráš na mňa
a ja z toho pohľadu žijem. Ty si môj Stvoriteľ a moja spása. Uč ma v tichosti tvojej prítomnosti porozumieť tajomstvu, ktoré som
a ktoré som skrze Teba, pred Tebou a pre
Teba!“

KU signatárom
Magna Charta Universitatum
Katolícka univerzita v Ružomberku sa
od septembra 2018 stane signatárom tzv.
Magna Charta Universitatum. Jej slávnostné podpísanie a prijatie za člena sa uskutoční 17. – 18. septembra 2018 v španielskej Salamanke. Chartu doteraz podpísalo
816 univerzít z 86 krajín a patrí medzi ne
aj 13 slovenských univerzít. „Ide o naplnenie snahy terajšieho vedenia, aby naša univerzita bola vnímaná výraznejšie aj v celoeurópskom priestore,“ komentoval tento úspech prof. František Trstenský, prorektor pre zahraničné vzťahy. Magna Charta Universitatum je dokument, ktorý podpísalo 388 rektorov a vedúcich univerzít
z celej Európy a ďalších krajín 18. septembra 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku Bolonskej univerzity. Obsahuje zásady
akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie, ktoré by mali slúžiť pri usmerňovaní činností univerzít. Akademická sloboda je považovaná za základ nezávislé-

ho hľadania pravdy a inštitucionálna autonómia je predpokladom efektívnej činnosti moderných univerzít. Text charty je pre
signatárov štandardom pri presadzovaní
rovnakých akademických hodnôt a cieľov.
Činnosť signatárov charty je koordinovaná
platformou Magna Charta Universitatum
Observatory. Platforma monitoruje univerzitnú slobodu v jednotlivých krajinách, na
každoročných kongresoch sa venuje aktuálnym vzťahom univerzít a ich komunít na
lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Tohtoročná slávnostná ceremónia podpísania listiny novými signatármi sa bude
niesť v duchu jubileí. V roku 2018 ide totiž
o 30. stretnutie signatárov a zároveň bude
miestom stretnutia Univerzita v Salamanke, ktorá oslavuje 800 rokov od jej vzniku.
-rr-
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Veda, výskum, umenie – vždy
aktuálne a dynamické

Oblasť vedy, výskumu a umenia je súčasťou každej univerzity. Zaiste, úroveň vedeckého výskumu na technických a prírodovedných pracoviskách, inými slovami na výskumných univerzitách, je neporovnateľná s vedeckým bádaním na
univerzitách humanitného typu, avšak každá – aj
tá najmenšia snaha môže priniesť pozoruhodné
výsledky a predostrieť zaujímavé trendy.
Formy prezentovania vedeckej činnosti sú na
KU rôzne, najčastejšie sú to pozvané prednášky
odborníkov v rámci konferencií, seminárov či
workshopov. Okrem vyučovacieho procesu sa v
rámci intelektuálno-formačnej aktivity v kontexte cyklu prednášok Hosť na KU predstavili viacerí
slovenskí renomovaní odborníci svetového mena,
ako napr. kvantový fyzik prof. Vladimír Bužek či
odborník na Alzheimerovu chorobu a spoluobjaviteľ molekuly spôsobujúcej toto ochorenie, prof.
Michal Novák. V rámci slávnostného otvorenia
akademického roka vystúpili s inauguračnými
prednáškami renomovaní hostia ako prof. Michael Kolarcik, SJ, teológ a rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme a prof. Jan Royt, významný český historik umenia a prorektor Karlovej univerzity v Prahe. Pod gesciou Univerzitnej knižnice
KU, ktorá organizuje množstvo zaujímavých vernisáží, stretnutí, podujatí, sa uskutočnila online
prednáška nositeľky Pulitzerovej ceny docentky
investigatívnej žurnalistiky na Marylandskej univerzite Deborah Nelsonovej. KU však nielen prijíma vzácnych hostí, ale ich aj odmeňuje, napr. formou udelenia čestného titulu doctor honoris causa. Za posledné obdobie boli takto poctení akademická maliarka Mária Spoločníková, historik doc.
Ivan Chalupecký, filantrop Dr.h.c. doc. Ing. Milan
Fiľo, PhD. a v príprave je udelenie tohto titulu pre
významného pedagóga Dr.h.c. prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc.
Vedeckú činnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku dokumentujú riešené domáce i zahraničné
vedecké granty, publikačná a umelecká činnosť.
Výskumná činnosť sa uskutočňuje na fakultách –
katedrách a ústavoch, ktoré riešia konkrétne výskumné témy v oblastiach, akými sú pedagogické vedy, humanitné vedy, umenie, spoločenské a

behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, fyzika, chémia, chemická technológia a biotechnológie, vedy o Zemi a vesmíre, vedy o živej prírode, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, matematika a štatistika, historické vedy
a etnológia, lekárske, farmaceutické a nelekárske
zdravotnícke vedy.

ria traja výskumníci Katedry žurnalistiky a Katedry psychológie FF KU, jedna výskumníčka z PF
KU a traja výskumníci z Masarykovej univerzity
v Brne. Výstupom projektu zo strany ministerstva
má byť zriadenie národnej linky na pomoc detským obetiam, pričom výskum má tvoriť východisko pre implementáciu ministerských politík.

Na všetkých štyroch fakultách sú už samozrejmosťou konferencie s medzinárodným charakterom. Na Pedagogickej fakulte, konkrétne na Katedre hudby je to aktuálne už 15. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť, tradičnou a dnes už interdisciplinárnou sa stala umelecko-didaktická konferencia Ars et educatio. Fakulta zdravotníctva KU zorganizovala už 12 ročníkov Ružomberských zdravotníckych dní, osem ročníkov má Medzinárodný neurorehabilitačný kongres aj medzinárodná
konferencia Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,
šesť ročníkov eviduje konferencia Rodina v zdraví a chorobe a fakulta sa môže pýšiť 15. ročníkom projektu Sviečka za nenarodené deti. Osobitným úspechom FZ KU bola spoluúčasť na organizácii prvého podujatia kategórie A – svetového významu v oblasti pľúcnych chorôb na Slovensku – 7. konferencie európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym
chorobám v roku 2016. Filozofická fakulta KU sa
okrem konferencií či odborných seminárov môže
osobitne tešiť z úspechu Katedry politológie, ktorá získala v náročnom výberovom konaní Agentúry Európskej komisie pre projekty Erasmus+
významný grant v rámci programu Jean Monnet.
Spomedzi 833 uchádzačov bolo podporených
len 141 projektov a jediný zo Slovenska – The
Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration. Teologická fakulta KU v Košiciach takisto
vykazuje bohatú vedecko-propagačnú činnosť,
organizuje mnohé konferencie a semináre predovšetkým teologického zamerania. Z tých najvýznamnejších uvediem medzinárodné ekumenické vedecké sympózium nazvané 500. výročie
reformácie v kontexte Ekumény, ktoré sa konalo
v roku 2017 či tohtoročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI.
storočí. Jedinečné a zaujímavé podujatia rôzneho
charakteru sa konajú na všetkých fakultách každoročne najmä v rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku.

Významným úspechom KU je aj prvý patent, autorom ktorého je doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD.
z Katedry biológie a ekológie PF KU. Jeho objav
bol najprv zaregistrovaný ako technický úžitkový
vzor, následne sa jeho energeticky modifikovaná
biomasa stala patentom. Jeho názov znie Spôsob
úpravy drevenej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty a Úrad priemyselného vlastníctva SR
ho zaregistroval s číslom 288158.
Vedecká činnosť zamestnancov KU sa odráža
aj na ich oceneniach. V rokoch 2015 – 2016 bol
na valnom zhromaždení Medzinárodnej únie
boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám (IUATLD) doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. z FZ KU
zvolený za prezidenta európskeho regiónu. Členmi tejto najstaršej profesijnej organizácie je aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)a Európske
centrum pre kontrolu chorôb (ECDC).

Katolícka univerzita v Ružomberku je aktuálne
partnerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny (MPSVaR) v národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. Súčasťou projektu
je výskum detí a mládeže z pohľadu rizík spojených s používaním internetu. Výskumný tím tvo-

Pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža, svätého Jana Pavla II. Fides et ratio (Viera a
rozum), Konferencia biskupov Slovenska udelila
Ceny Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou. Medzi ocenenými v roku 2015 bol aj
prof. RNDr. Peter Holec, CSc. z Katedry biológie a
ekológie PF KU.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ako koordinátor štátnej politiky kvality v
Slovenskej republike, vyhlásil v roku 2016 súťaž
Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti
kvality práce, produkcie a života 2016 ako jednu
z aktivít Národného programu kvality SR. Oceneným pracovníkom KU sa stal Mgr. Peter Madzík,
PhD. z Katedry manažmentu PF KU za najlepší
vedecký príspevok s názvom Increasing Accuracy
of Kano Model – a Case Study, uverejnený v karentovanom časopise Total Quality Management
& Business Excellence.
Jedným z posledných mimoriadnych ocenení
bola nominácia doc. Ing. Miroslava Sanigu, PhD.
z Katedry biológie a ekológie PF KU na tohtoročnom odovzdávaní ceny Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Dôvodom na nomináciu bola jeho najnovšia publikácia Chotár pod
Čiernym kameňom – čarokrásna Záhrada Eden,
ktorú nominovali spomedzi 37 publicistických a
knižných počinov. Publikácia bola jedinou
nomináciou zo slovenského akademické-

ho prostredia, pričom doc. Saniga sa dostal medzi troch najlepších nominantov. Doc. Saniga bol
ocenený aj v roku 2017, kedy získal Výročnú cenu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave za popularizáciu vedy. A do tretice na súťaži amatérskych
fotografov, zorganizovanej medzinárodnou organizáciou PEFC, doc. Saniga uspel v konkurencii viac než 11 tisíc záberov z celého sveta a skončil na 12. mieste. Bodoval v rámci užšieho výberu
súťaže Experience Forest, Experience PEFC 2017.
S cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou sa spája aj projekt Európska noc výskumníkov, podporovaný rámcovým programom Európskej komisie – Horizont 2020. Na
Slovensku ho organizuje Slovenská organizácia
pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR. Do tejto akcie sa
zapojila aj Katedra manažmentu PF KU so sídlom
v Poprade, ktorá v svojom stánku prezentovala
prístroj Biofeedback na meranie reakcie ľudského tela v stresových situáciách. Pomocou tohto
prístroja je možné merať prirodzenú biologickú
spätnú väzbu ľudského organizmu v podobe veličín, ako napríklad variabilita srdcovej frekvencie,
teplota a kožno-galvanický odpor ľudskej pokožky, frekvencia hrudného a brušného dýchania,
monitorovanie svalového napätia a EEG mozgových vĺn. Podujatia sa zúčastnil aj prezident SR
Andrej Kiska, ktorý sa zastavil aj pri stánku Katedry manažmentu a prejavil záujem o výsledky
vedy a vzdelávacieho procesu na KU.
Univerzitu ako takú tvoria pedagógovia, ale predovšetkým jej študenti. Ich úspechy sú odrazom
kvalitnej práce učiteľov a tie dvíhajú univerzitu
na vyššiu úroveň. Spoločnosť KIA Motors Slovakia vyhlásila v roku 2015 prvý ročník súťaže KIA
Innovations Award pre univerzity a vysoké školy na Slovensku, zameraný na inovačné projekty
študentov orientované na automobilový priemysel a jeho produkty. Do súťaže sa zapojili aj študenti Katedry manažmentu PF KU s projektom
Čierna skrinka zákazníka zameraným na zvyšovanie kvality popredajných služieb automobilky
KIA. V konkurencii prevažne technicky orientovaných projektov bol projekt študentov Katedry manažmentu Jakuba Rožeka a Lukáša Šubjaka ocenený druhým miestom.
Celoslovenské kolo 11. ročníka Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca vyhrala v roku 2015 študentka PF KU Bc. Ľubica Győrfyová pod vedením Dr. Angely Almašiovej. Študentka piateho ročníka sociálnej práce si
cenu odniesla za prácu s názvom Motivácia študentov sociálnej práce ku štúdiu. O dva roky ne-

skôr v rámci ŠVOČ získala Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku študentka PF KU Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove pod vedením Dr. Lenky Štefákovej.
Víťazkou 2. ročníka súťaže Florence roka 2017,
ktorú vyhlasuje sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, spoločne s partnermi sa stala Katarína Koristeková, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo na
FZ KU. V súťaži bolo zaregistrovaných celkom
162 študentov 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná
všeobecná sestra na Slovensku.
O výrazný športový úspech sa zaslúžila študentka
PF KU Laura Chovanová, ktorá na najvyššej slovenskej športovej univerzitnej súťaži Zimná univerziáda SR vo februári tohto roka získala bronzovú medailu v biatlone - rýchlostných pretekoch
žien na 7, 5 km.
Pravidelné úspechy študentských kolektívov na
KU zaznamenávajú študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti z FZ KU, ktorí sa každoročne a s
výbornými výsledkami zúčastňujú na medzinárodnej konferencii a súťaži záchranárskych posádok v Lešti, ako aj na súťaži profesionálnych a laických posádok Rozkoš RESCUE.
Katolícka univerzita v Ružomberku sa môže
za posledné obdobie tešiť aj z viacerých ocenení v umeleckej oblasti. Azda tým najvýznamnejším bolo odovzdanie Ceny Fra Angelica, patróna umelcov, vokálnemu telesu z Katedry hudby
na PF KU Schola Cantorum v oblasti hudobného
umenia. Cenu, ktorú každoročne udeľuje Konferencia biskupov Slovenska za prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultúre
a umení na Slovensku, si v roku 2015 prevzala zakladateľka a umelecká vedúca scholy doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
V roku 2017 tá istá Schola Cantorum Rosenbergensis získala zlaté pásmo na 27. Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebena v Prahe. Okrem úspechu vo
vlastnej kategórii (komorné zbory mládeže a dospelých do 24 spevákov, ktorých bolo spolu 7) sa
môže hrdiť aj skutočnosťou, že v celkovom hodnotení všetkých 20 zúčastnených zborov rôznych
kategórií z Čiech, Poľska, Talianska a Slovenska
mala ružomberská schóla štvrté najlepšie bodové ohodnotenie.

V roku 2015 sa študenti Katedry hudby PF KU Veronika Dudová Polomská a Michal Kentoš zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaži v oblasti
nonartificiálnej hudby Blue Note v Nitre. Súťaž v
sebe zahŕňa jazzový, muzikálový a popový spev a
študenti KU si zo súťaže odniesli prvé miesto a titul absolútnych víťazov.
V ruskom Petrohrade sa v konkurencii 1500 súťažiacich – jednotlivcov aj detských a mládežníckych kolektívov zo štyroch krajín zúčastnila na
Medzinárodnom umeleckom festivale ARTIS
2016 študentka žurnalistiky na FF KU Lenka Lašová. V kategórii vokál – sólisti sa spomedzi 91 sólistov stala najlepšou speváčkou súťaže aj festivalovej sezóny 2015/2016.
Ako vidieť na tomto výberovom prehľade úspechov v oblasti vedy, výskumu a umenia za posledné štyri roky, život na Katolíckej univerzite v Ružomberku je dynamický a úspešný. Potvrdzujú
to aj výsledky pedagogickej činnosti na všetkých
troch stupňoch od bakalárskeho po doktorandské. V oblasti viacerých habilitačných konaní a
konaní na vymenúvanie profesorov univerzita
prešla náročnou očistou, ktorá sa nezaobišla bez
vážnych dôsledkov – odňatia práv. Na ich obnovení fakulty starostlivo pracujú v nádeji, že kvalita vedeckej činnosti a kvalifikačných prác bude
napredovať. V tomto kontexte môžeme za najdôležitejšiu udalosť posledného obdobia považovať
písomné potvrdenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z roku 2017,
v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania
Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára
2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých
škôl univerzitného typu. Verme, že pri najbližšej
akreditácii status univerzity opäť obhájime a slovenskú akademickú obec aj spoločnosť presvedčíme, že Katolícka univerzita v Ružomberku stojí
na pevných základoch viery a snahy pracovať na
kvalitnom formovaní každej novej generácie.
Janka Bednáriková, prorektorka pre vedu a umenie
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Vzdelávanie – integrálna
súčasť akademického
i spoločenského života

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a
spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti,
múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať
k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre
blaho celej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania
je predmetom hlavnej činnosti aj Katolíckej univerzity v Ružomberku, o čo som sa aj ja usilovala
ako prorektorka pre vzdelávanie.
Kľúčovým obdobím (2014 – 2016) pre univerzitu v oblasti vzdelávania bolo obdobie prípravy
študijných programov na komplexnú akreditáciu, ktorú precízne pripravila moja predchodkyňa prof. Jana Moricová. Následná implementácia
záverov komplexnej akreditácie do pedagogického procesu a systému riadenia kvality bola jedna
z prvých úloh pri mojom nástupe na pozíciu prorektorky v januári 2016. Dnes už môžeme konštatovať, že pokračujeme na ceste modernej univerzity, ktorá okrem prípravy pedagógov pre materské, základné a stredné školy, pripravuje budúcich zdravotníckych, sociálnych pracovníkov, psychológov, žurnalistov, politológov, filozofov, historikov, teológov, manažérov a ďalších odborníkov. Ich príprava sa realizuje v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch, ktoré sa uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia. V akademickom
roku 2017/2018 na Katolíckej univerzite študovalo 3 629 študentov v 169 akreditovaných študijných programov, ktorých obsah reflektuje aktuálne potreby trhu práce, dynamicky meniaceho sa
slovenského i európskeho priestoru.
Vzdelávanie na univerzite je dostupné pre
všetkých, ktorí preukážu predpoklady na jeho
úspešné absolvovanie, teda aj pre študentov so
špecifickými potrebami. Poradenské centrum KU
zabezpečuje pre dané skupiny študentov podporné služby; ako zapisovateľský servis, individuálna výučba, študijná asistencia, digitalizácia študijných materiálov. V roku 2016 sme v poraden-

skom centre zriadili Špeciálnu študovňu, ktorá je
vybavená asistenčnými technológiami, napr. študijná PC stanica pre slabozrakého/nevidiaceho
študenta a študijná PC stanica pre telesne postihnutého študenta a študenta so špecifickými poruchami učenia. Asistenčné technológie a kompenzačné pomôcky v Špeciálnej študovni slúžia
študentom univerzity na štúdium, prípravu na
vyučovanie, na písanie záverečných prác, úpravu študijných materiálov do prístupnej podoby
podľa jednotlivých špecifických potrieb študentov. Od roku 2017 pre študentov so špecifickými potrebami sme sprístupnili Relaxačnú miestnosť, v ktorej sa realizuje koncept fyzioterapeutickej metódy.
Odborný tím v poradenskom centre, pod vedením koordinátorky pre poradenskú činnosť Mgr.
Kataríny Markovičovej, PhD., ponúka študentom aj kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne
i právne poradenstvo. Súčasťou služieb je aj SOS
linka psychologickej pomoci 0917 224 662 a všeobecné dištančné poradenstvo prostredníctvom
e-mailovej adresy. Poradenské centrum úzko spolupracuje s Univerzitným pastoračným centrom
J. Vojtaššáka. Priebežne sa realizuje debarierizácia verejných priestorov univerzity.
Univerzita vytvára najefektívnejšie podmienky
pre funkčný systém celoživotného vzdelávania,
prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne
reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe
po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérneho rastu prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty KU pod
vedením PaedDr. Jána Kamoďu, PhD. Toto centrum v systéme kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ponúka: vzdelávacie programy pre vykonanie prvej a
druhej atestácie, kreditové vzdelávacie programy, vzdelávacie programy zamerané na funkčné
a funkčné inovačné vzdelávanie a ďalšie vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania.
Naša univerzita aktívne prispieva k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku KU, ktorá zabezpečuje záujmové, nekvalifikačné štúdium v šiestich trojročných študijných programoch: Spoznávame Sväté písmo, Kresťanská kultúra, Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie, Humanitné
štúdiá, Senior v súčasnej spoločnosti, Filozoficko-teologické základy. V súčasnosti túto ponuku využíva 216 poslucháčov v zrelom a staršom

veku, ktorí chcú viac poznať, lepšie rozumieť svetu naokolo aj vnútru človeka. Podarilo sa nám výrazne zvýšiť záujem aj o túto oblasť štúdia.
V roku 2017 naša univerzita získala členstvo v
prezídiu Asociácie univerzít tretieho veku. V marci 2018 sa na pôde univerzity realizovalo celoslovenské zasadnutie asociácie UTV vysokých škôl.
V rokoch 2016 a 2017 v súčinnosti troch fakúlt bol
do prostredia univerzity implementovaný akademický informačný systém AiS2 a prebehla transformácia dát z akademického informačného systému ABAKUS do AiS2. K tomuto rozhodnutiu
viedla skutočnosť, že univerzita do tohto obdobia pracovala v dvoch informačných systémoch,
čo bolo neefektívne v rámci komunikácie a zberu
informačných dát pre štatistické výkazy. Práca v
AiS2 významne prispela ku konvergencii akademického roka, k skvalitneniu elektronicky spracovanej študijnej agendy, zjednoteniu formulárov a
dokumentov vydávaných univerzitou.
Každý rok začiatkom februára univerzita pripravuje atraktívne a zodpovedajúce nárokom vysokej kvality pre širokú verejnosť podujatie „Deň
otvorených dverí“. V tento deň majú všetci jedinečnú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť
priestory univerzity, univerzitnej knižnice, ubytovacích zariadení a hlavne priestory fakúlt, kde
záujemcovia o štúdium majú možnosť oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové či
rozhlasové a televízne štúdium, laboratória a ateliéry alebo sa zapojili do tvorivých dielní či pozorovať prácu zdravotníckych pracovníkov s pacientom. Uchádzači o štúdium získavajú aj odborné
a podrobné informácie o študijných programoch
a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sú informovaní o možnostiach
semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o
spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými
inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov. Táto akcia sa každý rok teší veľkému záujmu širokej verejnosti. K
tomu prispieva aj Nedeľa KU, ktorá sa slávi poslednú januárovú nedeľu. Je to deň modlitieb a
zjednotenia všetkých priaznivcov a podporovateľov našej univerzity.
V priebehu jedného roka prešlo ubytovacie zariadenie Blok-C nielen celkovou rekonštrukciou, ale
aj nadstavbou objektu o dve nové podlažia. Zvýšila sa kapacita z pôvodných 88 na 198
miest prevažne v dvojlôžkových izbách so
samostatným hygienickým zariadením.

Študentom budú k dispozícii aj kuchynky, práčovňu a spoločenskú miestnosť. Izby sú zariadené novým nábytkom. Slávnostne sme ho otvorili v septembri 2016. Portál studentskefinancie.sk
uskutočnil v januári 2017 prieskum, v ktorom sa
tisícka študentov vyjadrila, ako hodnotia vyučovanie, kvalitu ubytovania a stravovania na svojich
vysokých školách. Najlepšie hodnotenou školou
sa stala naša Katolícka univerzita.

Touto cestou sa chcem poďakovať prof. Jozefovi Jarabovi, rektorovi KU, ktorý svojou múdrosťou, zodpovednosťou a hlavne ľudským prístupom prispieval k pokojnej pracovnej atmosfére
spolu s mojimi spolupracovníkmi vo vedení KU.
Taktiež sa chcem poďakovať pracovníkom na
jednotlivých úsekoch za ich profesionalitu, spoluprácu, ochotu, ústretovosť a pozitívne medziľudské vzťahy.

Našej univerzite želám, aby bola tvorivým miestom priateľských vzťahov, dialógu, hľadania
pravdy, lásky k vzdelaniu a múdrosti.
Helena Kadučáková, prorektorka pre vzdelávanie

V medzinárodnej spolupráci
napredujeme

Teším sa, že Katolícka univerzita v období štyroch
rokov pokračovala v upevňovaní bilaterálnych vzťahov a uzatvorila nové dohody o spolupráci a výmene študentov a vyučujúcich. V súčasnosti má KU
podpísaných viac ako 100 zmlúv o spolupráci v
rámci programu Erasmus+. KU sa úspešne zapojila
aj do projektu Erasmus+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami a bola úspešná pri uchádzaní sa
o finančnú podporu na prijímanie študentov a zamestnancov z Ukrajiny a Gruzínska a rovnako na
ich vysielanie. Cieľom projektu je zlepšiť vzdelávanie na domácej univerzite aj pre partnerov, ktorí nie
sú členmi EÚ. Z množstva aktivít, ktoré sa za štvorročné obdobie uskutočnili na KU v oblasti internacionalizácie, vyberiem len niektoré.
S nástupom nového vedenia v roku 2014 začala KU s
kurzom anglického jazyka pre zamestnancov, ktorý
jej umožnil zrealizovať nový program Erasmus+. Cieľom tohto kurzu bolo podporiť zamestnancov v ich jazykovej príprave, rozšíriť okruh krajín, v ktorých realizovali výskumné či vzdelávacie mobility a zvýšiť počet
predmetov poskytovaných univerzitou zahraničným
uchádzačom o štúdium na KU. Veľmi ma teší, že kurz
sa stretol s veľkým záujmom našich zamestnancov.

V apríli 2016 sa na KU uskutočnil Erasmus+ 1st
Open Staff Week, ktorý organizoval Referát pre zahraničné vzťahy. Privítali sme zástupcov partnerských inštitúcií z Poľska, Slovinska, Chorvátska a Francúzska. Podujatie bolo zamerané na predstavenie
hosťujúcej univerzity. V tom istom roku KU získala v
španielskej Salamanke významné zastúpenie v podobe členstva v predsedníctve Federácie katolíckych
univerzít Európy. Potešilo nás aj ocenenie Európskej
komisie (EK), ktorá vyzdvihla prácu a výsledky KU v
oblasti medzinárodných vzťahov. V liste, ktorý Katolíckej univerzite zaslal riaditeľ Generálneho direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru EK, zvlášť ocenil starostlivosť KU o prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov a zamestnancov pred nástupom na mobilitu, počas jej trvania a po jej skončení, ďalej vyzdvihol podporu študentov so špecifickými potrebami a
zo sociálne slabšieho prostredia, začlenenie prichádzajúcich účastníkov do prostredia univerzity a zavedenie procedúry pri uznávaní mobility. Národná
agentúra pre program Erasmus+ v Bratislave označila prípravu mobilít na KU za príklad dobrej praxe.
Pri pozitívnom zviditeľňovaní KU nám pomohla
aj skutočnosť, že od septembra 2016 Katolícka televízia LUX v spolupráci s KU spustila nový spravodajsko-publicistický formát s názvom „RUNIVERZ“
– Magazín zo života Katolíckej univerzity.
25. mája 2017 KU privítala prorektorov zodpovedných pre zahraničné vzťahy slovenských univerzít
a vysokých škôl. Bola to možnosť prezentovať KU a
vymeniť si poznatky a skúsenosti s kolegami z ostatných slovenských univerzít.
Podarilo sa pripraviť na schválenie zaradenie KU
medzi signatárov tzv. Magna Charta Universita-

tum. Jej slávnostné podpísanie a prijatie za člena
sa uskutoční 17. – 18. septembra 2018 v španielskej
Salamanke. Magna Charta Universitatum je dokument, ktorý hovorí o zásadách akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie, ktoré by mali slúžiť
pri usmerňovaní činností univerzít.
Na záver sa chcem poďakovať. V prvom rade prof.
Jozefovi Jarabovi, rektorovi KU a mojim kolegyniam
– prorektorkám doc. Janke Bendárikovej a doc. Helene Kadučákovej, kvestorke KU Mgr. Daniele Vrabkovej a riaditeľovi vnútornej správy ICLic. Dušanovi Škrabekovi za vytvorenie veľmi dobrej a tvorivej
atmosféry, ktorá nás sprevádzala počas týchto štyroch rokov. Neraz to boli náročné chvíle a bola to
práve súdržnosť, vzájomná podpora a dôvera, ktoré nám výrazne napomáhali v našej práci. Ďakujem mojim spolupracovníčkam na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility, konkrétne Mgr. Michaele Moldovej Chovancovej a Mgr. Miroslave Sekanovej, ku ktorým sa neskôr pridal aj PaedDr. Martin Pinkoš. Tento môj „mini tím“, okrem zabezpečenia pracovnej agendy, dokázal pripraviť a realizovať množstvo podujatí a aktivít, čo chcem oceniť a
vyzdvihnúť. Taktiež ďakujem za spoluprácu dekanom fakúlt a rezortným prodekanom na jednotlivých fakultách a všetkým, ktorých som na KU stretol, študentom aj zamestnancom. Zvlášť ďakujem
za spoluprácu našim kňazom, mojim spolubratom
z UPaC. Do poslednej vety som chcel vložiť to najdôležitejšie. Pre každú našu aktivitu platilo a zostáva aj
do budúcnosti želanie, aby Pán požehnával všetky
dobré snaženia.
František Trstenský, prorektor pre zahraničné vzťahy
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SPOZNAJ
seba, iných a svet
Referát pre zahraničné vzťahy a mobility
KU v spolupráci s Poradenským centrom
KU zorganizoval 25. apríla v konferenčnej
miestnosti Univerzitnej knižnice „Zábavno-vedomostný kvíz“. Cieľom podujatia
bolo zábavnou formou sa nie len niečo naučiť o iných krajinách, ale predovšetkým
utužiť vzťahy medzi domácimi a zahraničnými študentmi.
Študenti, ktorí boli vopred prihlásení do
kvízu alebo doň zaradení dodatočne, boli
na úvod srdečne privítaní a dostali základné inštrukcie týkajúce sa priebehu
kvízu. Aktivity sa realizovali v anglickom

aj slovenskom jazyku. Zamerané boli na
všeobecný prehľad študentov z geografie,
histórie, architektúry, kultúry, ale aj na
identifikáciu a priraďovanie cudzích jazykov, svetových miest, národných jedál
a špecifík rôznych krajín.
Keďže šlo o tímovú súťaž, študenti zároveň rozvíjali svoje kooperatívne schopnosti. Výhercovia súťaže boli ocenení zaujímavými vecnými cenami.
MP

PODROBNOSTI NÁJDETE NA:

www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility

}}}

]
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Schválené dokumenty
posúvajú KU v kvalite dopredu
Akademický senát Katolíckej univerzity
v Ružomberku (AS KU) na svojom zasadnutí v utorok 27. februára schválil dva dokumenty, ktoré majú dôležitý význam pre
ďalšiu budúcnosť a smerovanie Katolíckej
univerzity.
Prvým významným dokumentom je novelizovaný Štatút KU. Osobitná komisia, ktorú menoval rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab, pracovala viac ako rok pod vedením
prorektora KU prof. Františka Trstenského a členmi boli zástupcovia AS KU, jednotlivých fakúlt a zástupcovia zriaďovateľa KU, ktorým je Konferencia biskupov Slovenska. „Prax ukázala potrebu presnejšieho nastavenia vnútorných mechanizmov
komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami univerzity a ich kompetencií, ako aj
spresnenie postavenia univerzity vo vzťahu

k jej zriaďovateľovi, čo nové znenie štatútu
napĺňa,“ priblížil prácu komisie prorektor
prof. Trstenský.
„Tento dokument výrazne posúva našu
univerzitu smerom dopredu a prispeje
k skvalitneniu jej práce. Štatút pre univerzitu je základným východiskovým dokumentom na niekoľko rokov, niečo, ako univerzitnou ústavou. Som vďačný všetkým
členom komisie za ich zodpovedný prístup
a kvalitnú prácu. K platnosti je ešte potrebná registrácia na Ministerstve školstva,“
vyzdvihol význam prijatého dokumentu
rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab.

rikovej. Ako vysvetlila prorektorka, „schválený Dlhodobý zámer KU na roky 2018
– 2023 koncepčne vychádza z rovnomenného dokumentu, ktorý zastrešoval roky
2012 – 2017, avšak stanovené ciele, stratégie a aktivity sú prispôsobené súčasnému
stavu a požiadavkám kladeným na kvalitný a reálny chod našej univerzity.“
Dôležitým faktom je skutočnosť, že obidva
dokumenty získali pri hlasovaní jednohlasnú podporu všetkých prítomných členov
AS KU zo všetkých štyroch fakúlt KU.
-rr-

Druhým dôležitým dokumentom, ktorý
schválil AS KU, je Dlhodobý zámer KU,
ktorý sa pripravoval pod vedením prorektorky pre vedu a umenie doc. Janky Bedná-

Ľ udov é misie

SEMINÁRE
pre študentov KU

Dňa 6. marca sa uskutočnili Informačné
semináre pre študentov z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a Inštitútu Juraja
Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty KU.
Stretnutia pripravili pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a Poradenského
centra KU.

V Poprade seminár doplnili prezentáciou
aj študenti Tomáš Matonok a Ľudovít Šoltés, ktorí v uplynulom semestri absolvovali štúdium na prestížnej, súkromnej ESIC
Business and Marketing School v Madride. Podobné stretnutia sa uskutočnili aj
v Ružomberku.

Semináre pozostávali z dvoch častí. V prvej bolo študentom bližšie predstavené
Poradenské centrum KU, ktoré zastupovala psychologička Mgr. Martina Medžová. Študentom priblížila služby, ktoré centrum ponúka a zároveň poskytla užitočné
informácie o tom, ako zvládať záťaž spojenú so štúdiom na univerzite a kde v prípade potreby vyhľadať pomoc. Druhá časť
seminára bola venovaná možnostiam absolvovania zahraničných mobilít v rámci
programu ERASMUS+, ktoré predstavila Mgr. Miroslava Sekanová, pracovníčka
Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU. Študenti získali informácie o štúdiu, stáži a absolventskej stáži v zahraničí.

MS

V dňoch veľkého pôstneho obdobia 19. –
23. marca 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnili misie, ktoré viedli kňazi z Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul – Lazaristi, pátri Ondrej Skočík, CM a Tomáš Brezáni, CM. Mottom misií bola úvodná reč Pána Ježiša na začiatku jeho verejného účinkovania: „Naplnil sa
čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte
sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)
„Program misií, ktorý prebiehal v priestoroch fakúlt KU aj v priľahlých kostoloch, sa
začal a skončil slávením svätej omše v Aule
Jána Pavla II., a bol určený pre pedagógov,
zamestnancov a študentov KU s cieľom ich
duchovného posilnenia, hlbokej vnútornej
obnovy s túžbou ešte viac sa primknúť ku

Kristovi“, povedal o misiách na KU duchovný otec Róbert Slotka, duchovný správca
Univerzitného pastoračného centra Jána
Vojtaššáka v Ružomberku.
Tohtoročné misie na KU v Ružomberku
boli už v poradí tretie. Predchádzajúce misie sa uskutočnili v rokoch 2006 a 2012 a
viedli ich kňazi zo Spoločnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi. Ľudové
misie pripomína aj misijný kríž, umiestnený v Aule Jána Pavla II. s letopočtom misií.
Veľká vďaka patrí na prvom mieste kňazom z Misijnej spoločnosti Vincenta de
Paul, pátrom Ondrejovi a Tomášovi, ktorí misie viedli, ďalej otcom biskupom Jozefovi Haľkovi, Marekovi Forgáčovi a Štefa-

novi Sečkovi, ktorí prišli medzi študentov
a zamestnancov KU počas ľudových misií.
Zároveň sa chceme poďakovať kňazom z
UPaC za prípravu a zabezpečenie priebehu
misií, speváckemu zboru a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli pri ich príprave a samotnej organizácii. Ďakujeme aj
tým, ktorí nás sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. Pevne veríme, že ľudové
misie prinesú svoje duchovné ovocie.
-rr-
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PULZ rádio uspelo na súťaži
Rádiorallye 2018

Zaujímavé prezentácie
študentských odborných prác

Pre ružomberské PULZ rádio bol aj tento ročník súťaže amatérskych rozhlasových štúdií Rádiorallye úspešný. Z Prešova,
do ktorého pozvalo svojich kolegov Rádio
PaF, si členovia rádia odniesli dva diplomy
a podporu rozhlasových profesionálov.

Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. marca uskutočnila prezentácia prác v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti Albertus Magnus
2017/2018. Zúčastnené študentky najskôr vo
februári odovzdali svoje písomné práce, následne od školiteľa a oponenta dostali posudky a nakoniec druhý marcový utorok verejne
prezentovali svoje výstupy.

Členovia univerzitného PULZ rádia, ktoré pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa aj tento rok zúčastnili súťaže Rádiorallye. Na prehliadke tvorby a vysielania univerzitných, vysokoškolských
a internátnych rozhlasových štúdií získali
v rovnakej kategórii diplom za prvé miesto
a diplom od predsedu poroty Ľuboša Kasalu. Okrem toho sa PULZrádio z desiatich
zúčastnených rádií umiestnilo dvakrát na
druhom a päťkrát na treťom mieste v ostatných kategóriách.
PULZ rádio dlhší čas zo štúdia v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku z technických príčin nevysielalo naživo. Napriek tomu členovia redakcie vytvorili zvukový materiál, s ktorým sa rozhodli súťažiť. Odborná porota, ktorá zastupovala Slovenský rozhlas RTVS, Český rozhlas Radiožurnál, Fun rádio a Rádio Košice
ocenila okrem konkrétnych nahrávok aj ich

snahu a bojovnosť napriek sťaženým podmienkam.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom
súťaže Rádiorallye je Asociácia členov a
sympatizantov internátnych rozhlasových
štúdií (IRŠ). Spoluorganizátorom štvor-

dňového podujatia bolo tento rok prešovské Rádio PaF. Okrem hodnotenia súťažných nahrávok zúčastnení predviedli svoje
schopnosti aj v live vysielaní v aule Prešovskej univerzity.
Petra Mikulajčíková

Workshopy
pre študentov psychológie
V spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) sa na Katedre psychológie FF KU podarilo zorganizovať dva praktické semináre pre študentov. Prvý bol zameraný na neľahkú prácu psychológa s klientom so závislosťou. Študenti sa oboznámili so širokou paletou znakov rôznych druhov závislostí, zároveň s príznakmi abstinenčného syndrómu a v neposlednom rade s náročnou liečbou samotných závislostí. Druhý workshop sa orientoval na prácu psychológa na psychiatrickom oddelení. Študentom bola priblížená interakcia psychológa so psychiatrickým pacientom, a to cez
osobitosti, ktoré z tohto špecifického vzťahu vyplývajú. Workshopy viedol psychológ
Mgr. Marek Orenčák, ktorý pracuje v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží.
Náplňou jeho práce je skupinová psychote-

rapia s pacientmi so závislosťami a tiež individuálna terapia.
Študenti prostredníctvom workshopov
mohli zakúsiť psychológiu v praxi, čo
bolo spojené s mimoriadne pozitívnymi
ohlasmi.
kp ff ku

Do tohto podujatia sa zapojili študentky z katedry žurnalistiky a z katedry slovenského jazyka a literatúry. Klaudia Brázdilová sa zamerala na aktuálnu problematiku krízovej
komunikácie vo firmách a inštitúciách, pričom sa snažila poukázať na nové aspekty tejto témy, ktoré nie sú v literatúre na Slovensku dostatočne reflektované. Laura Marmanová zaujímavým spôsobom, hlavne cez optiku kategórie priestoru, interpretovala poéziu Viery Prokešovej a Doroty Jagić. Nikola
Trnovská zase upriamila pozornosť na apokalyptické prvky v tvorbe trojice významných básnikov slovenského nadrealizmu.
Prítomní hodnotitelia zhodne konštatovali,

že študentky ponúkli veľmi zaujímavé témy
a v diskusii boli schopné pohotovo reagovať
na otázky. Študentky preukázali veľké nasa-

denie a schopnosť prezentovať svoj výskum
kultivovane a na vysokej odbornej úrovni.
ff ku

Výstava študentských fotografií
Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku
20. februára pripravila vernisáž fotografickej výstavy poslucháčov žurnalistiky Dotyky. Toto milé podujatie sa uskutočnilo v novej Galérii Jána Labaya na prízemí budovy Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.
S nápadom realizovať takéto podujatie prišiel profesor katedry žurnalistiky Imrich
Jenča a kurátorom výstavy bol významný
slovenský fotograf Pavel Kastl. Vystavené
fotografie predstavujú výber z tvorby viacerých súčasných študentov žurnalistiky
na FF KU v Ružomberku.
Galéria Jána Labaya je projekt poslucháčov a pedagógov katedry žurnalistiky,
ktorý má slúžiť na prezentáciu tematickej i voľnej fotografickej tvorby študentov
katedry. Žurnalistická fotografia zohráva
i v dnešnom digitalizovanom mediálnom
svete zásadnú úlohu, prezentácia fotografických prác budúcich žurnalistov preto ponúka zaujímavý pohľad na súčasné vnímanie sveta tými, ktorí budú raz profesionálne ovplyvňovať verejnú mienku. A mnohé z týchto prác nepochybne nadväzujú
na odkaz Jána Labaya, jedného z prvých
ružomberských profesionálnych fotogra-

fov, ktorý sa do dejín slovenskej, reportážnej, dokumentárnej i sociálnej fotografie
zapísal podobizňami slovenskej inteligencie, rozsiahlym súborom prác o liptovských
pltníkoch i reportážnymi a dokumentárnymi zábermi z Liptova. Projekt má súčas-

ne ambíciu naviazať užšiu spoluprácu s fotografickými združeniami v Ružomberku, v ktorých pôsobil či pôsobí celý rad významných osobností slovenskej i medzinárodnej fotografickej scény.
ff ku
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Odborníci z univerzity realizujú
výskum pre ministerstvo

Naši historici pripravili
zborník o černovskej tragédii

skum s rovnakou metodológiou a v rovnakom čase, ako tomu bude v iných európskych krajinách, čo umožní vidieť dáta zo
Slovenska v kontexte európskych trendov,“
uviedol vedúci výskumného tímu Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky FF KU.

Katolícka univerzita v Ružomberku je partnerom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny (MPSVaR) v národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. Súčasťou projektu je výskum detí a mládeže z pohľadu rizík spojených s používaním
internetu. Výskumný tím tvoria traja výskumníci z Filozofickej fakulty KU (katedry žurnalistiky a katedry psychológie), jedna výskumníčka z Pedagogickej fakulty KU
a traja výskumníci z Masarykovej univerzity v Brne. Výstupom projektu zo strany ministerstva má byť zriadenie národnej linky na pomoc detským obetiam, pričom výskum má tvoriť východisko pre implementáciu ministerských politík.

Samotný výskum je prepojený na celoeurópsky výskumný network EU Kids Online,
ktorý sa zameriava na výskum detí a mládeže z pohľadu príležitostí a rizík v online
prostredí. V roku 2018 prebehnú podobné výskumy vo viacerých európskych krajinách. Naposledy sa výskum EU Kids Online realizoval v 25 európskych krajinách
v roku 2010, ale Slovensko nebolo jeho súčasťou.
Národný projekt Podpora ochrany detí
pred násilím je financovaný v rámci Operačného programu ľudské zdroje, Európskeho sociálneho fondu a prioritnej osi 4
– Sociálne začlenenie.
kz ff ku

„Ide o významnú aktivitu, pretože vďaka tomuto projektu sa na Slovensku podarí prvýkrát zrealizovať reprezentatívny vý-

Skončil sa projekt
o faktuálnych rozprávaniach
V roku 2017 bol ukončený trojročný VEGA
projekt Problematika faktuálneho naratívu, ktorý riešil interdisciplinárny tím z Filozofickej fakulty KU (Eugen Zeleňák, Edita Príhodová, Paulína Šedíková Čuhová,
Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Rastislav Kostolný) a Filozofickej fakulty UMB (Juraj Šuch). Cieľom projektu
bolo preskúmať rôzne názory na povahu
faktuálnych naratívov a vyjadriť sa k viacerým otázkam a problémovým okruhom
súvisiacim s faktuálnymi rozprávaniami.
Aká je povaha faktuálnych naratívov (napr.
historických prác) a ich základné črty? Je
možná verná reprezentácia skutočnosti?
Sú faktuálne naratívy principiálne odlišné
od fikčných alebo sú naopak v niečom neodlíšiteľné? Čo naznačujú prípadové štúdie o danej problematike? Hlavným vý-

sledkom projektu je sprehľadnenie diskusie o téme faktuálneho naratívu. Preskúmané argumenty, ako aj prípadové štúdie
faktuálnych naratívov pritom vedú k záveru, že faktuálne a fikčné naratívy majú viacero spoločných čŕt. Z uvedeného však nemožno odvodiť radikálne stanovisko, podľa ktorého by boli faktuálne naratívy neodlíšiteľné od fikčných, ani z toho nevyplýva,
že pri tvorbe faktuálnych naratívov môžu
autori postupovať ľubovoľne. Prípadové
štúdie odhalili prieniky medzi faktuálnymi a fikčnými rozprávaniami, ale ukázali tiež, že pravidlá ich tvorby či črty faktuálnych naratívov treba skúmať na konkrétnych príkladoch.
Konkrétne závery boli prezentované v rámci viacerých výstupov. Členovia tímu sa

so svojimi príspevkami zúčastnili množstva konferencií, workshopov a seminárov
(napr. v Oulu, Ouro Preto, Poznani, Olomouci, Tasove či Bratislave), publikovali
spolu 16 prác, stretávali sa na grantových
seminároch a zorganizovali medzinárodnú
konferenciu s účastníkmi z Čiech, Poľska,
Holandska, Brazílie a USA.
kf ff ku

15

M e s to Ru ž o m b e ro k v y d a l o z b o r n í k
z medzinárodnej vedeckej konferencie
Černovská tragédia, ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2017 v rámci trojdňových osláv pri príležitosti 110. výročia
černovských udalostí. Na príprave a vydaní zborníka sa podieľali členovia Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Editorom tejto zaujímavej publikácie je Peter
Zmátlo a Jaroslav Nemeš mal na starosti technickú prípravu knihy. V zborníku sú uverejnené odborné príspevky od
slovenských a českých historikov zao-

berajúcich sa udalosťami a súvislosťami spojenými s černovskou masakrou
v roku 1907.
kh ff ku

Biblická frazeológia
v interkultúrnom
a interjazykovom pohľade
Na dedičstvo Biblie vo frazeologickom fonde vybraných slovanských jazykov (primárne slovenčina a čeština, sekundárne ruština) svoju pozornosť zamerali riešiteľky
grantového projektu VEGA Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom
pohľade (2015 – 2017) z Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Dana Baláková, Viera Kováčová a Katarína Markovičová, využívajúc pri výskume problematiky najmä sociolingvistický a kognitívno-pragmatický prístup, pri riešení výskumných úloh zohľadňovali hneď niekoľko bádateľských aspektov. Ich výskumné zameranie sa sústredilo
predovšetkým na: a) súčasný stav poznania
a uplatňovania biblickej frazeológie v medzigeneračnom i medzijazykovom porovnaní, b) registráciu a interpretáciu kognitívno-pragmatických posunov, ktoré zasahujú sémantickú stránku biblických frazém,
c) vzťah frazém k ich pramennému východisku vrátane jeho odrazu v po-/vedomí generačne diferencovaných používateľov jazyka (pociťovanie/uvedomovanie si filiácií
frazém s biblickým prameňom), d) analýzu modifikačného rozmeru frazém (formálno-sémantická premenlivosť) na príklade
súčasných písaných (publicistických a umeleckých) textov.
V reláciách nacionálne – internacionálne
dosiahnuté výsledky sú cenným príspevkom

nielen pre národnú (slovenskú), ale aj pre
konfrontačnú frazeológiu.
Riešiteľský kolektív výsledky výskumu prezentoval odbornej verejnosti tak cez publikačné výstupy monografického, časopiseckého a zborníkového typu, ako aj prostredníctvom vystúpení na medzinárodných vedeckých konferenciách domácich (Bratislava, Nitra, Ružomberok) i zahraničných

(Praha, Olomouc, Petrohrad, Kostroma),
vrátane pozvaných prednášok, a prostredníctvom vystúpení na požiadanie profesijných odborných združení (Jazykovědné
sdružení České republiky – pobočka Ústí
nad Labem, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
v Bratislave).
ksjl ff ku
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Unikátny prístroj predikujúci
špecifické poruchy učenia

Nominácia na Krištáľové
krídlo pre doc. Sanigu

Nadácia Krištáľové krídlo už po 21-krát
udelila osobnostiam Slovenska prestížne
ocenenie Krištáľové krídlo.
V aktuálnom ročníku bol na túto prestížnu
cenu nominovaný aj doc. Miroslav Saniga,
a to v kategórii publicistika a literatúra.
Nominácia doc. Sanigu je o to cennejšia,
že jeho kniha bola nominovaná z 37 publicistických a knižných počinov (ako jediná zo všetkých univerzít a vysokých škôl na
Slovensku). Teda bol vybraný medzi troch
najlepších. Kniha vyšla podnázvom Chotár pod Čiernym kameňom – čarokrásna
Záhrada Eden.

Je to kniha o prírode, terénnych názvoch,
nárečí, o ľudovej slovesnosti a zvykosloví liptovskorevúčanov. Je to monumentálne dielo o živote malej dedinky (Liptovské
Revúce) pod nizkotatranskými a veľkofatranskými vrchmi. Na 300 stranách so 700
farebnými fotografiami a vyšperkovaným
textom sa čitateľ zblíži s liptovskorevúckym chotárom a jeho obyvateľstvom.

tak do akej miery sa mi tento môj od detstva vysnený „hriešny“ plán podarilo skutočne aj naplniť.

Ku knihe a nominantovi sa mal vyjadriť aj
Boris Filan tak, že je to prvá kniha po Karolovi Plickovi svojou krásou a rozsahom.

Pritom však ostáva mimoriadne skromný
a pokorný, lebo ako on sám hovorí: “Je to
pocta Pánu Bohu, a potom prírode môjho
okolia“.

Najlepšie však za autora a jeho knihu hovorí samotné dielo. Tu je krátka ukážka textu
z úvodu knihy:
Milý čitateľ, týmto knižným počinom som
mal v úmysle zámerne Vás „nakaziť“ vírusom lásky značky „LR“ k našej podčiernokamenskej Záhrade Eden, prenášajúcim
sa z človeka na človeka slovom i obrazom.
Túžil som vyvolať najskôr jeho lokálnu epidémiu v našom liptovskorevúckom chotári. Z tohto drsno-krásneho podhorského
„ohniska nákazy“ zabezpečiť preň priaznivé podmienky na jeho postupné nenásilné
a neobmedzené šírenie do okolitých území. Chcel som ním postupne „zamoriť“ napokon celú planétu, a tak spôsobiť celosvetovú „pandémiu lásky“ k prírode, z ktorej
sa ľudstvo nedokáže nikdy spamätať a vyliečiť. Budúcnosť ukáže, či vôbec a ak áno,

Čo k tomu dodať? Snáď iba toľko, že doc.
Saniga mimoriadnym spôsobom reprezentuje Katolícku univerzitu v Ružomberku, ale aj dolnoliptovský región, jeho čarokrásnu prírodu a úžasných ľudí.

Docentovi Sanigovi ďakujeme za všetkých
na Katolíckej univerzite.
Jaroslav Demko

V súčasnosti je na základe viacerých odborníkov deklarované skúmanie špecifických porúch učenia v oblasti dyslexie práve na rečovom základe. Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU sa podarilo vďaka projektu Neuropsychologická diagnostika a dialogická inklúzia žiakov
so ŠVVP vo vybraných materských a základných školách pod vedením Dr. Oľgy
Okálovej zakúpiť v slovenských podmienkach prvý a zatiaľ jedinečný systém I4Tracking®.
Je to merací prístroj vyvinutý na ČVUT
v Prahe v spolupráci s firmou Medicton
group s. r. o. Sníma zmysly videookulogra-

lo združenie PEFC Slovensko, vybrala trojčlenná porota. Fotka s názvom Čudujúce
sa mláďatá pôtika kapcavého od Miroslava
Sanigu a Ťažká práca od Antona Potaša zaujali nielen domácu, ale aj medzinárodnú
porotu. Oba zábery sa vďaka tomu zaradili do elitného výberu 12 najlepších fotografií z celého sveta. Všetkých 12 fotografií je
aktuálne vystavených v hoteli Scandic Park
v Helsinkách a budú uverejnené v PEFC kalendári na rok 2018.
Jaroslav Demko

fickou metódou pohyby očí a na diaľku dištančne umiestnenou kamerou. Práve meranie okulárnych parametrov môže napomôcť porovnaniu diagnostiky na vnemovom (zrakovom) základe s diagnostikou
na rečovom základe. Následná sila korelácie môže ovplyvniť prognostiku diagnóz
uvedených rečových porúch a porúch učenia. Meraním prístroj I4Tracking® zistíme už vo veľmi nízkom veku štatisticky významný ukazovateľ, predikujúci špecifické
poruchy učenia – dyslexiu u detí vo veku
od 5 rokov.
Tomáš Jablonský

Festival Cantare Choraliter
Stretnutia zborov sú dôležité na budovanie
vzťahov vzájomné obohacovanie. Povzbudiť spievať v zboroch a rozvoj zborového
spevu u stredoškolákov bolo cieľom druhého ročníka Festivalu stredoškolských zborov Cantare choraliter, ktorý sa konal 12.
a 13. apríla v Ružomberku. Stretnutie organizovala Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
občianske združenie Vzdelávanie umením
– EduArt a Gymnázium sv. Andreja.

Slovenské fotografie patria
medzi 12 najlepších na svete
Po „Krištáľovom krídle“ prišiel vzápätí ďalší úspech pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, keď jej pracovník z Katedry biológie a ekológie, doc. Miroslav Saniga, uspel v konkurencii viac než 11-tisíc záberov z celého sveta. Bodoval v rámci užšieho výberu súťaže Experience Forest, Experience PEFC 2017. Prvý ročník súťaže amatérskych fotografov zorganizovala medzinárodná organizácia PEFC v prvej polovici roka. Výsledky zverejnila v týchto dňoch.
Každá zo zúčastnených krajín zaslala do
záverečného hodnotenia 6 najlepších záberov z národného kola súťaže. Víťazov slovenského kola, ktorú organizačne zastreši-
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Tento rok sa festivalu zúčastnilo osem zborov: Corpo e anima – z Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách, Goretti z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci, Javorčatá z Gymnázia
Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, Piarissimo z piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Nechýbali ani
miestne zoskupenia z radov organizátorov – Coro di San Andrea z Gymnázia Sv.
Andreja v Ružomberku a ako jediný nestredoškolský zbor – univerzitný zbor Benedictus z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Tento rok sme mohli privítať aj zahraničných hostí – Chór Il Liceum ogolnoksztalcacego w Chelmie z Poľska a dúfame, že
takto sa festival dostane do povedomia aj
okolitých krajín.
Každý zúčastnený zbor sa prezentoval
v dopoludňajšom bloku nazvanom Zbory
zborom. Popoludnie pokračovalo hudobnými seminármi a nácvikom spoločných
skladieb. Večerným koncertom pre verejnosť vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu

Andreja Hlinku sa festival zavŕšil prezentáciou jednotlivých zborov v prvej časti
a v druhej časti spievaním spoločných skladieb. Na krásnu, ale náročnú úlohu – dirigovať vyše dvesto členný zbor, sa podujala
vedúca katedry – doc. Zuzana Zahradníková, ktorá nezaprela svoje umelecké kvality.
Druhú časť koncertu otvorila pieseň Psalite
od Valentina Miserachs s klavírnym sprievodom Martina Jurča z katedry hudby. Novinkou tohto roka bol komorný orchester
z radov študentov a pedagógov ZUŠ a katedry. Asi najťažšou skladbou bolo Mozartovo Laudate dominum z Vešpier na sviatky Vyznávačov (KV339). Sólo spievala ve-

dúca speváckeho oddelenia katedry Martina Procházková. Účastníci festivalu si vyberajú vždy jednu spoločnú pieseň, ktorú chcú spievať. Tento rok to vyhrala anglicko-americká populárna pieseň You raise me up, ktorú zaspievali s veľkým zanietením.
Veríme, že tento festival pomôže aj tínedžerom, ale aj Ružomberčanom ku kladnejšiemu vzťahu k zborovému spevu a rozvinie aj lásku k umeniu.
Marek Jamrich
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Navštívila nás ministerka
školstva

Príprava nových kapacít
pre štrukturálne fondy

Pretavenie poznatkov a skúseností pedagógov z praxe do reformného procesu školstva bolo témou stretnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej s vedením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku, ktoré
sa uskutočnilo 10. apríla.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením garantky doc. PhDr. Ing.
Emílie Janigovej, PhD. realizuje v akademickom roku 2017/2018 novovzniknutý
vyučovací predmet s názvom Politika súdržnosti EÚ. Študenti magisterského štúdia študijného programu Sociálna práca vo
verejnej správe a sociálne služby si v zimnom semestri mohli osvojiť informácie
k najdôležitejšej investičnej politike Európskej únie.

„Konkrétne išlo o zákon o kvalite vo vysokom školstve, ktorý na budúci týždeň predkladáme na legislatívnu radu vlády a novelu zákona o vysokých školách," priblížila Lubyová.

V rámci prednášok a cvičení bolo študentom prednesených celkovo 12 oblastí, ktorých poznatky a informácie si študenti

Hovorilo sa tiež o ďalších poznatkoch z praxe, napríklad o skvalitnení prípravy pedagógov na vysokých školách na Slovensku.
„Tiež sme sa rozprávali o niektorých problémoch vysokého školstva, ako sú rozdelenie prostriedkov v rámci komisií, grantových schém a prístupnosť týchto prostriedkov, konkrétne pre pedagogické fakulty," doplnila ministerka.
Zo strany pracovníkov PF KU zaznel podľa
Lubyovej podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti. Pedagogické fakulty totiž často vnímajú ako hendikep, že sú nútené do rozsiahlej vedeckej
činnosti, pričom by sa chceli špecializovať
hlavne na učiteľstvo.
Dekana PF KU v Ružomberku Petra Kršku zaujímalo, ako bude smerovaná reforma a aký postoj zastáva ministerstvo školstva k pedagogickým fakultám, ktoré majú
v prvom rade vzdelávať kvalitných učiteľov.

Pri interakcii so študentmi využívala najmä
osobné skúsenosti a praktické ukážky z konkrétnych umeleckých diel. Jej vedecký prejav
bol aj vďaka spomínanému prístupu strhujúci a ponúkal viac, ako iba strohé informácie.

programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby získané poznatky aplikujú aj v praxi.
Novovytvorený predmet vznikol vďaka
projektu s názvom Príprava nových kapacít pre EŠIF 1, v partnerstve s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu. Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Technická pomoc.
Emília Janigová

Participácia na priemyselnom
vzore v zahraničí
„Keď sa študentom chceme venovať v otázke
pedagogického pôsobenia, zostáva nám na
to minimum priestoru. Kritériá sú nastavené tak, že pedagógov pasujú skôr do úloh vedecko-výskumných pracovníkov," podotkol
Krška s tým, že pedagógovia by chceli viac
pracovať so študentmi a fakulta by mala byť
hodnotená na základe kvality absolventa.
Samozrejme, vedenie PF KU neznižuje
význam vedeckého výskumu, ktorý prináša

unikátne poznatky a pretavuje ich do praxe.
Práve naopak, zmenami interného grantového systému, novou smernicou o výkonoch
interných vedecko-pedagogických zamestnancov a inovovanou smernicou o doktorandskom štúdiu nastavuje procesy smerujúce k zvýšeniu kvality vedeckých výstupov.
Daniel Markovič

Mesiac knihy
Na problematiku prekladu detskej literatúry z anglického jazyka zamerala svoju prednášku PhDr. Miroslava Gavurová, PhD., ktorá navštívila Pedagogickú fakultu KU symbolicky práve na začiatku mesiaca knihy. Prvý
marcový deň sme mali možnosť cez jej odbornú prezentáciu nahliadnuť na prácu prekladateľa a rôzne prekladateľské nástrahy,
ktoré súvisia so štylistikou slovenského jazyka.

osvojili. Cieľom tohto predmetu bolo poskytnúť základné informácie a prehľad najmä v oblasti legislatívneho rámca politiky
súdržnosti EÚ. Priblížiť hospodársku, sociálnu celistvosť v rámci Politiky súdržnosti.
Ďalej vysvetliť fungovanie verejného obstarávania, ako aj metodiku získavania zákaziek a koncesií, ktoré boli explikované najmä počas cvičení v laboratóriu sociálneho
a pedagogického výskumu. Časť prednášok
a cvičení bola zameraná na štrukturálne
fondy EÚ, teda na Kohézny fond, Európsky
sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja. Na záver možno skonštatovať,
že cieľ predmetu bol naplnený a onedlho
končiaci študenti mgr. štúdia v študijnom
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Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky je s literatúrou pre deti a mládež neodmysliteľne spojená a cez prácu umeleckej prekladateľky sa mohli študenti priblížiť aj k jazykovedným disciplínam, ktoré sa
tiež priamo týkajú ich štúdia. Prekladateľka
na záver predstavila zaujímavé a kvalitné tituly zo svetovej literatúry pre deti a mládež.
Prednáška prilákala veľa návštevníkov, nenechali si ju ujsť ani študenti z Filozofickej fakulty KU.
PhDr. Miroslava Gavurová, PhD. je prekladateľka umeleckej literatúry z anglického jazyka. Na konte má viac ako pätnásť knižných
prekladov poézie, prózy a literatúry pre deti

a mládež. Niektoré texty publikuje časopisecky. Pracuje ako vysokoškolská pedagogička na Prešovskej univerzite, kde sa vo svojej
vedecko-výskumnej činnosti v súčasnosti zameriava na dve základné oblasti; v pedagogickej praxi sa venuje predovšetkým výučbe
tlmočenia z a do anglického jazyka; vo vedecko-výskumnej oblasti sa jej pozornosť obracia na odraz kultúrnej identity v jazyku.
Žije vo Finticiach na východe Slovenska.
Silvia Kaščáková

Pod registračným číslom 36908 na Úrade
priemyselného vlastníctva v Prahe (ČR) sa
nachádza priemyselný vzor s názvom: Korpus leteckého simulátora, na ktorom participovala aj Katedra informatiky Pedagogickej fakulty (PF) KU v Ružomberku pod
vedením doc. Ing. Igora Černáka, PhD.,
m. prof. KU. v rámci spoločného projektu so súkromnou firmou LET´S FLY s. r. o.
z Ostravy a Univerzitou obrany v Brne.
Spolupráca začala už v roku 2013 prípravou spoločného vedeckého projektu, kde
sa katedra ako zahraničný partner spolupodieľala na realizácii výskumu a vývoja metodiky typového výcviku leteckých
špecialistov L-410 UVP - E20. Projekt bol
úspešný a na štyri roky ho finančne podporila aj Technologická agentúra Českej republiky (TAČR), čo sa nám pravdepodobne podarilo ako vôbec prvej vysokej škole
na Slovensku.
Registrácia priemyselného vzoru bola
akýmsi vyvrcholením úsilia pri riešení projektu. Avšak dôležitým výsledkom, ktorý
Katedra informatiky priniesla na pole náročného a rigorózneho výcviku leteckých
špecialistov, bol teoretický návrh metodiky školenia špecialistov. Praktickým výstupom bol ucelený webový tréningový systém (WBT), ktorý je už nasadený v „ostrej“
prevádzke a využíva sa na výcvik pilotov

podľa smerníc medzinárodnej Organizácie
pre civilné letectvo (ICAO). Nami navrhnutý elektronický výučbový systém obsahuje
kompletné elektronické kurzy, obohatené
multimediálnymi prvkami, pre dištančnú i
prezenčnú formu výcviku.
Výsledky projektu boli prezentované na
mnohých zahraničných konferenciách, pričom príspevky boli registrované aj v sledovaných citačných databázach. Úspešnosť

navrhnutej metodiky a praktických postupov pri školeniach bude potvrdená až štatisticky relevantnou skupinou absolventov,
ale už teraz sa ukazuje efektivita pri praktickom výcviku. Našou snahou bude i do
budúcna využívať náš vedecký potenciál
na výskum prepojený s komerčnou praxou.
Michal Rojček
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Ekologická doprava = lepšia
budúcnosť Tatier

V živote človeka či organizácie sú dni
všedné, ale aj také, ktoré sa významnou
mierou zapíšu do ich životopisu. A takýmto dňom bol štvrtok 22. február nielen našej kolegyne doc. Ing. Jany Pitekovej, PhD.,
ale aj pracoviska katedry manažmentu,
keď sa na odporučenie partnerskej spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s. (TMR)
zúčastnila, popri významných slovenských
a zahraničných spíkroch, na dôležitom
podujatí z oblasti cestovného ruchu.
Katedra manažmentu, ktorá má ako jediná slovenská univerzita podpísané s touto
spoločnosťou Memorandum o spolupráci v
oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a praxe, napĺňa túto spoluprácu v konkrétnych
aktivitách i v každodennom vzdelávacom
procese, keďže vzdeláva v akreditovanom
bakalárskom a magisterskom študijnom
programe so zameraním na manažment
a ekonomiku podniku cestovného ruchu.
Doprava je v súčasnosti kľúčovou oblasťou,
s ktorou sa zaoberajú horské európske strediská. Túto výzvu riešia aj strediská vo Vysokých Tatrách, kde sa spolu s rastom návštevnosti každoročne zvyšuje aj počet dopravne kritických dní. Spoločnosť TMR
v spolupráci s odborným partnerom Prešovskou regionálnou komorou SOPK zorganizovala 22. februára medzinárodné odborné fórum Ekologická doprava = lepšia budúcnosť Tatier, ktoré si dalo za cieľ
priniesť medzinárodné inšpirácie z oblasti

ekologických foriem dopravy a otvoriť diskusiu o vhodných dopravných riešeniach
pre Tatry.
Počet návštevníkov v Tatrách je vysoký
a neustále rastie. Podľa kvalifikovaného
odhadu Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry, ktorý vychádza z metodiky Štátnych lesov TANAPu,
navštívilo v roku 2017 región Vysoké Tatry
viac ako 3 milióny ľudí. Tento nápor návštevníkov, ktorý zahŕňa pobytových, ale aj
jednodňových hostí spôsobuje čoraz častejšie dopravné problémy. V zimnej sezóne 2016/2017 bolo zaznamenaných len v
Tatranskej Lomnici 21 dopravne kritických
dní. Navrhované riešenia v oblasti dopravy
v Tatrách sa doteraz sústreďovali najmä na
plánovanie nových parkovacích kapacít, čo
však paradoxne vedie k zhoršovaniu situácie – nové parkoviská návštevníkov v podstate motivujú, aby sa po Tatrách pohybovali autom. Ak sa má situácia zlepšiť, tento
prístup treba zmeniť a ponúknuť návštevníkom dostatok kvalitných a porovnateľne
pohodlných ekologických alternatív. S integrovaním ekologických foriem dopravy
do systému dopravnej obslužnosti majú dlhoročné skúsenosti najmä horské strediská
vo Švajčiarsku, o riešení ktorých sa špičkoví švajčiarski odborníci vo svojich prípadových štúdiách podelili s účastníkmi konferencie a médiami.
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Projekt SIMRA
V súčasnosti je na základe viacerých odborníkovV dňoch 10. a 11. januára sa konala vo výskumnom ústave EURAC v talianskom meste Bolzano porada riešiteľov projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA). Hlavným cieľom projektu SIMRA je zvyšovať povedomie o spoločenských inováciách a inovatívnych mechanizmoch riadenia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských
krajín Európskej únie.

Na konferencii okrem švajčiarskych hostí vystúpili aj pozvaní významní odborníci zo Slovenska, medzi ktorými bol jediný zástupca akademickej obce – doc. Ing.
Jana Piteková, PhD., zástupkyňa vedúcej
Katedry manažmentu v Poprade, ktorá sa
vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti dlhodobo venuje regiónu Vysoké Tatry
a rozvoju cestovného ruchu. Okrem iného vo svojom vystúpení povedala: “Vďaka enormnému úsiliu sa podarilo postaviť technický zázrak, lanovku na Lomnický štít a v roku 1941 ju uviesť do prevádzky. Odvtedy sa však v Tatrách veľa zmenilo. Urobilo sa veľa dobrého, prospešného,
avšak – ako to býva pri každej činnosti – aj
veľa chýb. Mojim študentom hovorievam,
že najkratšia, jednoslovná definícia cestovného ruchu je spolupráca. Dovolím si preto tvrdiť, že symbióza prírody a rozvoja trvalo udržateľného cestovného rozvoja je
možná. Vyžaduje si to však veľa práce v oblasti legislatívy a tiež dofinancovanie aktivít organizácií cestovného ruchu“. Pevne
veríme, že takéto podujatie nebolo posledným a že aj prostredníctvom vzdelávania
manažérov v oblasti cestovného ruchu na
katedre manažmentu aj v budúcnosti budeme spolupracovať a spolupodieľať sa na
takýchto významných projektoch/podujatiach pre región Vysoké Tatry s celoslovenským významom.
Jana Piteková

Čiastkovými cieľmi projektu sú:
• vypracovanie systematických rámcov
prehlbujúcich poznatky o komplexnosti
spoločenských inovácií a hodnotenie predpokladov pre ich úspešnú implementáciu;
• vytvorenie klasifikácie spoločenských
inovácií vo vidieckych oblastiach, ktorá bude zahŕňať charakteristiky spoločenských inovácií v nadväznosti na spoločenské priority, vzťahy a spoluprácu;
• vypracovanie integrovaného súboru metód na hodnotenie spoločenských inovácií
a ich dopadov na ekonomickú, sociálnu,
environmentálnu, inštitucionálnu a politickú dimenziu územného kapitálu;
• šírenie nových poznatkov o spoločenských inováciách a nových mechanizmoch
riadenia, ktoré podporujú spoločenský kapitál a budovanie inštitucionálnej kapacity;
• vytváranie inovatívnych foriem učenie a
možností na vytváranie kontaktov a zavádzanie inovatívnych opatrení na rôznych
úrovniach.
Konzorcium projektu SIMRA pozostáva z
26 partnerov. Zastúpené sú univerzity a
výskumné ústavy, neziskové organizácie,
malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, siete a medzinárodné organizácie. Do projektu sú zapojené nielen štáty EÚ, ale aj štáty zo stredomorského regiónu mimo EÚ, nové členské štáty EÚ a pridružené krajiny. Koordinátorkou projektu
je profesorka Maria Nijniková zo škótskeho Inštitútu Jamesa Huttona (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska).
Národnou koordinátorkou projektu SIMRA
na Slovensku je profesorka Tatiana Kluvánková zo SPECTRA centra excelentnosti EÚ
pri STU, Ústav ekológie lesa SAV, oddelenie Strategických environmentálnych analýz. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku je asociovaným partne-

rom projektu. Doba riešenia projektu je od
1. apríla 2016 do 1. apríla 2020.
Cieľom porady v Bolzane bola príprava
pracovných workshopov, dotazníkového
prieskumu a riadených rozhovorov pre prípadové štúdie spoločenských inovácií, ktoré boli zaradené do výskumnej časti projektu SIMRA. Prípadové štúdie pre podrobnejšie spracovanie boli vybrané zo širšieho
súboru 166 príkladov sociálnych inovácií a
sú k dispozícii v databáze SIMRA. Prípadové štúdie obsahujú spoločenské inovácie s
rôznym zameraním. Ide napr. o spoločenské inovácie podporujúce komunitné poľnohospodárske farmy, manažment lesov,
miestny rozvoj, rybárstvo, obnoviteľné
zdroje energie, separáciu a recykláciu komunálneho odpade a ďalšie oblasti.
Jednou z prípadových štúdií projektu
SIMRA, ktorá bola vybraná na detailné
hodnotenie spoločenských inovácií, je aj
lokalita UNESCO Vlkolínec. Štúdia je zameraná na hodnotenie procesu prípravu
a očakávaných prínosov súboru revitalizačných plánov, ktoré by sa mali postupne realizovať v lokalite UNESCO Vlkolínec
v období najbližších 10 až 15 rokoch. Spoločenské inovácie zakomponované v súbore pripravovaných revitalizačných plánov
by mali v lokalite Vlkolínec prispieť k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov,
podpore miestneho podnikania, vytvoreniu nových služieb pre návštevníkov, udržateľnému cestovného ruchu a vytvoreniu
takých opatrení, ktoré by miestnych obyvateľov motivovali k návratu k tradičným formám hospodárenia a tradičným remeslám.

Prvým, v súčasnosti už pripravovaným revitalizačným plánom, je rekonštrukcia charakteristických krajinných prvkov a historických krajinných štruktúr v ochrannom
pásme lokality Vlkolínec pomocou oživenia tradičných foriem hospodárenia, ktoré boli typické pre Vlkolínec a jeho okolie.
Na porade v Bolzane sa prediskutoval postup zberu dát pre jednotlivé prípadové
štúdie a ich spôsob spracovania. Dôležitou súčasťou výskumu v mesiacoch február až september 2018 bude dotazníkový prieskum a riadené rozhovory, ktoré
sa budú realizovať lokalitách prípadových
štúdií so všetkými kľúčovými aktérmi spoločenských inovácií.. Ďalšia porada riešiteľov projektu SIMRA sa bude konať na Univerzite v Palerme (Taliansko) v júni 2018
a jej cieľom bude vyhodnotiť prvé výsledky dosiahnuté v rámci prípadových štúdií.
Vypracovanie prípadovej štúdie pre lokalitu Vlkolínec podľa metodiky projektu SIMRA zabezpečujú pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústavu ekológie lesa SAV a medzinárodného výskumného centra CETIP
(Centrum transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík). Spolupracovať však bude
široký tím odborníkov z mesta Ružomberok a Liptovského regiónu.
Pri spracovaní prípadovej štúdie sa využijú
sa aj výstupy projektu INTERREG V-A-SKCZ/20/16/02 č. NKP3040D001:Pamiatky
svetového dedičstva UNESCO v živote obcí,
miest a regiónov.
Mária Kozová
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Konferencia o osobnosti
Dr. Františka Paňáka, SJ

Semestrálny program:
Láska, sexualita a zmysel
života v učení Cirkvi

Ústav pamäti národa, v spolupráci s Teologickou fakultou (TF) v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, pripravil 25. januára na pôde TF v Košiciach
vedeckú konferenciu s názvom Osobnosti na východe Slovenska navzdory totalitám. Osobnosť JUDr. Františka Paňáka, SJ
(1908 – 1997).
Podujatie sa konalo pri príležitosti 110. výročia od narodenia pátra Paňáka, ktorého
životný príbeh je unikátnym svedectvom
politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu, no rovnako aj predsedu
spolku Detvan v Prahe a publicistu. V Košiciach pôsobil od roku 1968 a jeho činnosť
zasiahla do života jednotlivcov, mesta i regiónu. Vo svojej dobe patril k autentickým
nositeľom kresťanskej inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase perzekúcií
a neslobody.
Cieľom konferencie bolo analyzovať aktivity pátra Františka Paňáka SJ a ďalších
osobností, ktoré boli schopné vplývať na
život v regióne a svojimi postojmi otvárali
cestu pre viac slobody a demokracie.

V októbri 2017 bol na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity (TF KU) v Košiciach otvorený druhý ročník semestrálneho programu (SP) s názvom Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi, ktorý organizovala TF KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu. Cieľom akademicko-formačného programu je zrozumiteľným spôsobom tlmočiť učenie Cirkvi.
Okrem spoločného štúdia cirkevných dokumentov a intelektuálneho vzdelávania
program ponúka priestor pre formovanie
ľudskej, spoločenskej i duchovnej stránky človeka. Študenti sa so svojimi lektormi
stretávali v pravidelných týždňových intervaloch. Stretnutia prebiehali seminárnou formou. Študenti sa na každé stretnutie vopred pripravujú štúdiom textov vy-

Ďalším cieľom bolo aj zachytiť svedectvo
pamätníkov. To, ako vnímali osobnosti vo
svojom regióne a čím ich oslovovali v minulosti a môžu osloviť aj dnes.

konferencie. Osobite významným momentom konferencie boli svedectvá pamätníkov na Dr. Paňáka, ako aj na iných prenasledovaných na východnom Slovensku.

Konferencie sa zúčastnilo cez 120 účastníkov a čiastkovo sa podarilo uskutočniť ciele

Radoslav Lojan

Deň otvorených dverí
a študijné programy na TF KU
Prvý februárový utorok sa aj v priestoroch
Teologickej fakulty (TF) Katolíckej univerzity v Ružomberku konal veľmi úspešný „Deň otvorených dverí“ za účasti viacerých záujemcov a študentov stredných
škôl v Košiciach a okolí. Pre všetkých záujemcov bola pripravená prehliadka priestorov TF spojená s prezentáciou študijných
programov a rôznych aktivít v átriu TF.
Je na mieste pripomenúť, že TF v Košiciach
bude v akad. roku 2018/2019 poskytovať
vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch
(sociálna práca, sociálna filozofia, náuka
o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská
výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy
v kombinácii, učiteľstvo filozofie v kombi-

nácii, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii),

- rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.

2. v magisterských študijných programoch
(katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo
predmetu náboženská výchova, učiteľstvo
náboženskej výchovy v kombinácii, učiteľstvo filozofie v kombinácii, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii),

Termín podania prihlášky do 30.4.2018.
Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk

3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, náuka o rodine).

Radoslav Lojan

Podmienky prijatia:
- pre bakalársky spojený stupeň úplné
stredné vzdelanie,
- pre magisterský stupeň ukončené bakalárske štúdium,
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Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, podávajú aj žiadosť o prijatie do kňazského
seminára.

braných dokumentov Cirkvi. Každé stretnutie má svoju vlastnú tému. V priebehu
semestra študenti SP diskutovali o osobe v Božom pláne, o stvorení človeka ako
muža a ženy, sexualite, láske, čnosti čistoty, sviatosti manželstva, panenstve, otcovstve a materstve a plodnosti.

Semestrálny program úspešne ukončilo
štrnásť študentov záverečnou akademickou esejou na tému Ľudská láska v Božom
pláne. „Počas celého semestra vo mne rezonovali slová, že osoba má telo aj dušu,
a to, čo robím so svojím telom, má vplyv na
moju dušu, a rovnako to platí aj naopak.
Takto som formulovala aj svoju záverečnú esej o osobe, ktorá telom aj dušou žije a
miluje v plnosti celej bytosti,“ vyjadrila sa

jedna z účastníčok, ktorá v štúdiu pokračuje aj v druhom semestri.
V marci 2018 bol otvorený druhý, nadstavbový semester, ktorý je zameraný na štúdium filozofického diela Karola Wojtylu
Láska a zodpovednosť. Študenti už majú
za sebou prvé témy, spoločne s lektormi analyzovali slovo ,užívať‘, zadefinovali
rozdiel medzi inštinktom a pudom a priblížili si význam a formy metafyzickej lásky.
Hoci je pokračovanie programu náročnejšie ako minulý semester, účastníci sa zhodujú v tom, že postupné odkrývanie tém
prostredníctvom diskusie je vhodnou metódou výučby a vždy sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie.
-tf ku-

Konferencia o pastorácii rodín
a jej výzvy v 21. storočí
V priestoroch Teologickej fakulty (TF)
v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 19. marca uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí.
Hlavným hosťom konferencie bol Péter kardinál Erdő, arcibiskup Budapešti
a Ostrihomu a prímas Maďarska, ktorého
v úvode srdečne privítal veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita.
Myšlienka pripraviť konferenciu o pastorácii súčasných rodín v duchu Amoris laetitia vznikla po prednesení prosby arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera jeho eminencii Pétrovi kardinálovi Erdő ako účastníkovi synody o rodine, konanej v Ríme v rokoch 2014 a 2015, aby predstavil myslenie
otcov synody a následne aj apoštolskej exhortácie Amoris laetitia.
Vo svojej prednáške sa Péter kardinál Erdő
zameral na pastoračné výzvy spojené s pastoráciou rodín v súčasnosti ako aj niektoré
fenomény súčasnej doby, s ktorými sa rodina stretáva.

Okrem prednášky hlavného hosťa zazneli
aj prednášky vyučujúcich na TF, a to doc.
Juraja Juricu, PhD. na tému: Odpoveď Synody o rodine na moderné výzvy pre manželov, prof. Antona Fabiana na tému: Áno
alebo Nie? Sv. prijímanie rozvedených
a znovu zosobášených. Argumenty za

a proti a posledná prednáška od Mgr. Richarda Kucharčíka, PhD. na tému: Amoris
laetitia – pastoračné výzvy a aplikácie.
Dekanát TF KU
Foto: Bernáth Eugen
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Spoločne za jednotu kresťanov
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pripravilo 22. januára, v rámci Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý veriaci slávili od 18. do 25. januára, už 24.
ekumenickú bohoslužbu slova pod názvom
Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená
(Ex 15, 6).
Ekumenická bohoslužba zložená z modlitieb a liturgie slova bola prostriedkom na
spoločnú chválu Boha a vyjadrením vzájomnej úcty a kresťanskej tolerancie. Táto
bohoslužba sa konala v Historickej radnici v Košiciach. Hlavným kazateľom bol
Mons. Milan Chautur, košický eparchiálny biskup Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý
všetkých prítomných povzbudil svojím slovom o Pánovej žehnajúcej pravici. Na ekumenickej bohoslužbe slova sa zúčastnili aj
zástupcovia mesta, samosprávy a veriaci
všetkých kresťanských cirkví.

Tretím okruhom tém, ktorým sa bude venovať tohtoročné kánonicko-právne sympózium, sú iné témy, ktoré súvisia s kánonickým právom, resp. s manželským alebo procesným právom. Mons. Pawel Malecha, pridaný promótor spravodlivosti Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry,
bude hovoriť o Profanácii kostola non sordido (nie na neúctivé ciele). Je to téma,
ktorá je v kompetencii Apoštolskej signatúry a stáva sa čoraz viac aktuálnou. Doc.
JUDr. JCDr. Stanislav Přibyl bude hovoriť o Počiatkoch a vývoji cirkevných inštitúcii s osobitným zreteľom na súdnictvo.
Mons. Miroslav Konštanc Adam z Rímskej
Roty prednesie dôležitú tému: Nezavŕšené manželstvo (matrimonium non consumatum): právne aspekty. Téma je dôležitá
preto, že za určitých okolností takéto manželstvo môže najvyšší veľkňaz rozlúčiť.
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Účastníci sympózia sa môžu prihlásiť na
celé sympózium alebo na len na vybrané
prednášky. Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje Kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Ubytovať sa je možné aj v Penzióne
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytnú na
stránke sskp.kapitula.sk alebo na telefónnom čísle Cirkevného súdu Spišskej diecézy 053/419 4177 (Dr. Jozef Skupin a Mgr.
Igor Dlugosch). Prihlásiť sa možno na adrese: Slovenská Spoločnosť kánonického
práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské
Podhradie alebo aj elektronicky sskp@kapitula.sk. Inojazyčné prednášky budú preložené a tlmočené do slovenského jazyka.
Ján Duda

Religio et Societas III

Informoval: Radoslav Lojan
Foto: Bernáth Eugen

Sympózium kánonického
práva privíta hostí
z celého sveta
Od 27. do 31. augusta 2018 sa uskutoční už
19. sympózium kánonického práva v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Na podujatí privítajú hostí z celého sveta.

Veľký priestor sa tohtoročnom sympóziu
dostali témy, ktoré sa týkajú prípravy na
manželstvo a rodinu a následné duchovné
sprevádzanie manželov po sobáši. Na túto
tému bude prednášať prof. JCDr. Janusz
Kowal, SJ., profesor Fakulty kánonického
práva z Pápežskej Gregorovej univerzity v
Ríme (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovuzosobášených: právne aspekty). Na podobnú tému bude hovoriť aj profesor JCDr. Alessandro Fadda z Teologickej fakulty v Cagliari (Sardínia, Taliansko)
(Pastoračná starostlivosť o rozvedených a
znovu zosobášených: pastoračno-právne
aspekty sprevádzania, rozlišovania a integrácie).
Už tradične sa na sympóziu dáva primeraný priestor témam manželského a procesného kánonického práva. Nebude tomu

inak ani na tentokrát. Z Rímskej Roty prijali pozvanie Mons. Miroslav Konštanc
Adam, O.P. a Mons. Grzegorz Erlebach.
Obaja sú sudcami Apoštolského tribunálu
Rota Romana. Mons. Adam bude prednášať na tému Anorexia a bulímia a judikatúra Rímskej Roty a Mons. Erlebach na tému
Vykonateľnosť súdneho rozsudku manželskej nulity. K uvedeným dvom prednášajúcim o manželskej a procesnej téme sa pridajú aj ďalší. Profesor Janusz Kowal z Gregoriány prednesie tému týkajúcu sa prípadných nových titulov manželskej nulity v zmysle Čl. 14 Procedurálnych noriem
reformy pápeža Františka. Veľmi zaujímavým témam sa budú venovať profesori z Fakulty kánonického práva z Benátok.
Prof. Giuliano Brugnotto bude hovoriť na
tému Sprevádzanie stránok počas procesu
manželskej nulity a prof. Ejeh bude hovoriť
na tému Právna pomoc stránkam pri procese manželskej nulity podľa novej legislatívy pápeža Františka.

Teologický inštitút v Spišskom Podhradí,
ktorý je súčasťou Teologickej fakulty KU,
zorganizoval počas mesiaca apríl dve konferencie – Religio et Societas III. a Aspekty špeciálnej pastorácie a sociálnej starostlivosti.

na prepojenie náboženstva a oblastí sociálnej práce, ktoré sa v súčasnosti ukazujú
ako pálčivé a problematické v oboch oblastiach. Obohacujúce boli príspevky vedecko-pedagogických pracovníkov, ale i vystúpenia doktorandov.

Medzinárodná vedecká konferencia Religio et Societas III., ktorá sa uskutočnila 6. apríla bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom teologických a spoločenských predmetov a doktorandom. Obsahovo bola rozčlenená do
štyroch sekcií, v ktorých vystúpili domáci, ale i zahraniční hostia a prednášatelia z Poľska, Nemecka či Ukrajiny. Konferenčný program bol tematicky zameraný

Jednotlivé témy prednášajúcich sa navzájom prelínali a v podnetnej diskusii sa
mnohí zo zúčastnených jednotne zhodli
v názore, že mnohé témy a problematické
situácie sú dynamicky prepojené a že i pohľad na ich riešenie si vyžaduje multidisciplinárny prístup.

V rámci interdisciplinárneho seminára
„Znaky časov“ sa 27. apríla uskutočnila vedecká konferencia s názvom Aspekty špeciálnej pastorácie a sociálnej starostlivosti. Konala sa v Kňazskom seminári biskupa
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Na konferencii sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci, ktorí svoje príspevky orientovali na špecifické
cieľové skupiny, ktorým je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť nielen počas pastoračnej činnosti, ale i vo všetkých formách
sociálnej starostlivosti.
Zuzana Budayová
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Budúci záchranári učia žiakov
základných škôl poskytnúť
prvú pomoc

25. marec
Deň počatého dieťaťa
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej
kampane Deň počatého dieťaťa. Témou
aktuálneho ročníka je motto „Ďakujem, že
som“. Jeho význam vysvetľuje hlavná koordinátorka národnej kampane Anna Siekelová nasledovne: „Cez prizmu uvedomenia
si hodnoty nášho vlastného života a toho,
že je to nezaslúžený dar, ktorý sme dostali
a ktorý môžeme využívať, najlepšie vnímame aj hodnotu života všetkých ostatných
ľudí. Najmä tých najzraniteľnejších, ktorí
sa nedokážu brániť sami, teda nenarodených detí.“
Problematiku úcty k počatému, ešte nenarodenému životu, priblížili študentom
a zamestnancom fakulty študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo
Katarína Michnová, Simona Trnovcová,
Magdaléna Zušťáková, Sandra Tomášová
a Martina Sovičová prostredníctvom vývesky, propagačných materiálov a rozdávaním
symbolických bielych stužiek. Práve nosením bielych stužiek na odeve v dňoch okolo 25. marca sa môžeme zapojiť do kampa-
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Študenti 3. ročníka urgentnej zdravotnej
starostlivosti Fakulty zdravotníctva sa začiatkom letného semestra zapojili do projektu zameraného na zvyšovanie vedomostnej úrovne a praktických zručností
žiakov základných škôl v oblasti poskytovania prvej pomoci.
Zdenka Kovalčíková, Peter Lacko, Marek
Ištok a Martin Mičo formou interaktívnej
prednášky a následnej demonštrácie základných život zachraňujúcich postupov
priblížili žiakom druhého stupňa Základnej školy Zarevúca v Ružomberku pravidlá
prvej pomoci. Počas letného semestra preškolili osemdesiat žiakov. Budúci záchranári plánujú zrealizovať podobnú vzdelávaciu akciu aj na Základnej škole Sv. Vincenta v Ružomberku.

ne a dať najavo svoj postoj k ochrane ľudského života od počatia.

Cieľom týchto aktivít je naučiť deti základné a pomerne jednoduché postupy, ktoré im umožnia správne reagovať v prípadnej kritickej situácii a tým zachrániť ľudský život. Správne a včas poskytnutá prvá
pomoc je totiž často kľúčová pre prežitie
a prognózu pacienta.

Katedra ošetrovateľstva

Medzinárodný
neurorehabilitačný kongres
Počas dvoch dní, 22. a 23. marca, sa
v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity konal VIII. medzinárodný
neurorehabilitačný kongres.
Organizátori privítali 150 registrovaných
účastníkov z domova i zo zahraničia. Počas
dvoch dní trvania kongresu sa uskutočnilo
7 worshopov a odznelo 53 prednášok. Tematický záber bol veľmi široký: od metód
neurorehabilitácie, neuromobilizácie, využitia biomechaniky, ergoterapie a animoterapie pri traumatických a netraumatických
poškodeniach centrálneho aj periférneho
nervového systému až po neuropsychologickú rehabilitáciu a kognitívny tréning.
Priestor bol tiež venovaný riešeniu problematiky dysfágie, fatických a psychiatrických porúch. Osobitne zaujali prednášky
venované asistovanej robotizovanej rehabilitácii či využitiu virtuálnej reality v liečbe schizofrénie.
Katedra fyzioterapie

Študentská vedecká
odborná činnosť
V stredu 11. apríla sa na pôde Fakulty zdravotníctva KU uskutočnilo fakultné
kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Spolu osem študentov z rôznych katedier prezentovalo výsledky svojich odborných prác. Po prezentácii sa ku každej
z nich prečítal posudok oponenta a študenti odpovedali na otázky uvedené v posudkoch. Nasledovala diskusia, do ktorej
svojimi otázkami prispeli členovia komisie
v zložení PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.,
RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. a
doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH, ale
aj prítomní vedecko-pedagogickí pracovníci a študenti.
Po predstavení všetkých tém a po krátkej
porade komisia vyhlásila nasledovné výsledky: na prvom mieste sa umiestnila štu-

dentka fyzioterapie Veronika Kubáňová,
ktorá sa venovala posturálnemu zdraviu
u žiakov mladšieho školského veku (získala finančnú odmenu 400 eur), na druhom mieste skončila Katarína Koristeková
z ošetrovateľstva, ktorá rozoberala problematiku distresu v práci sestry (získala finančnú odmenu 300 eur) a na treťom
mieste sa umiestnila študentka rádiologickej techniky Klaudia Adamíková, ktorá sa
zaoberala dĺžkou expozičného času s dôrazom na veľkosť ožiarenia pacienta (získala finančnú odmenu 200 eur). Všetkým
zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme a vďaka patrí aj školiteľom za vedenie študentov pri ich odbornej a vedeckej práci.
Komisia ŠVOČ

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
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Multiodborová databáza
I n f o t r ac

Študenti opäť úspešní
v súťaži záchranárov

Od apríla 2018 má Katolícka univerzita
(KU) v Ružomberku, vďaka národnej licencii sprostredkovanej Slovenskou národnou
knižnicou, prístup k multiodborovej databáze Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Uvedená databáza nahradila databázu EBSCO, ku ktorej mala KU prístup v posledných rokoch.
Infotrac – multiodborová databáza poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Ide najmä o biológiu, chémiu, trestné právo, ekonomiku, environmentálne vedy, dejiny, marketing, politológiu a psychológiu.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza
rozčlenená do troch poddatabáz:
- AcademicOneFile databáza s obsahom
viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
- GeneralOneFile databáza s obsahom viac
ako 14 000 titulov – určených pre verejné
a iné knižnice,

Študenti Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti sa zúčastnili 8. ročníka súťaže
záchranárov Poučme sa z minulosti – Lešť
2018.
V prvých dňoch, pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej a ďalších členov OZ Salus Vitalis, absolvovali preškolenie z medicíny katastrof so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO).
Pokračovali konferenciou v Pliešovciach,
na ktorej sa zúčastnilo 380 registrovaných
účastníkov. Po odbornej konferencii nasledovala súťaž študentských a profesionálnych záchranárskych posádok. V nočnej etape súťaže museli zvládnuť tri simulované situácie: pád mosta v Kurimanoch,
teroristický útok na nemocnicu a medzinárodné majstrovstvá v triedení ranených
pri UHPO. V denných etapách zasahovali pri ďalších modelových situáciách - nehoda autobusu, napadnutie civilného konvoja teroristami, požiar v reštaurácii a súťažili tiež v behu cez prekážky a v streľbe,
kde otestovali svoju fyzickú zdatnosť. Úlohy boli zamerané na pozície jednotlivých
veliteľov pri zdravotníckom zásahu s hromadným postihnutím osôb – veliteľa zdra-

votníckeho zásahu, pozíciu triediča ranených, retriáže, veliteľa hniezda ranených
a veliteľa zdravotníckeho odsunu.
Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku reprezentovali v kategórii študentov dvojčlenné posádky RZP
a v kategórii profesionálov naši absolventi. Za 3. ročník študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili študenti Naďa Zápecová a Simona Vataščáková, Dominika Marková a Marek Ištok. Druhý ročník reprezentovali Veronika Kubicová a Lenka Gunišová, ktoré sa umiestnili na krásnom treťom mieste. Posádka Zápecová a Vataščáková skončila na šiestom
mieste. Dominika Marková a Marek Ištok
sa umiestnili na skvelom druhom mieste
v kategórii študentských posádok a tiež sa
stali víťazi medzinárodných majstrovstiev
v triedení ranených. V súťaži posádok profesionálov (aj v absolútnom poradí) sa stala víťazkou naša absolventka Ivana Kubáňová, na druhom mieste sa umiestnila posádka našich ďalších absolventiek v zložení Frederika Litavcová a Beáta Kuchárová.
Nepopulárna zemiaková medaila sa ušla
tiež absolventom FZ KU Patrícii Nadzamo-

vej a Gabrielovi Kolekovi. Všetkým ďakujeme za reprezentovanie a šírenie dobrého
mena Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku. Nie je ani tak dôležité víťaziť ako
zažiť Lešť na vlastnej koži, preto ďakujeme
aj Viktórii Gréte Volkovej, Filipovi Žáčikovi, Jakubovi Beťkovi, Matúšovi Kováčovi za
reprezentáciu a všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali organizačne.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

- Infotrac Custom Journal 50/100 databáza s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich
profil každej knižnice jednotlivo.
Užívatelia môžu informácie vyhľadávať
podľa témy, sémantických clusterov a aj
v rozšírenom vyhľadávaní. Infotrac ponúka
možnosť prístupu aj k informačným zdrojom mimo prostredia akademickej publikačnej činnosti. Prístup do celej kolekcie
titulov je zabezpečený prostredníctvom
IP adries KU v Ružomberku na web adrese
www.galepages.com/catunruz.

Katarína Matušková

Všetky aktuálne informácie o dianí v UK kU nájdete na:

uk.ku.sk a na Facebooku

]
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Týždeň slovenských
knižníc v UK KU
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov vyhlásili pre rok
2018 19. ročník úspešného celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc,
ktorý sa uskutočnil v termíne 5. – 10. marca pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE
VŠETKÝCH. Od uvedeného 19. ročníka už
bude prvý marcový týždeň pravidelne patriť knižniciam. Slávnostné otvorenie sa
v tomto roku uskutočnilo v knižnici Karola
Kmeťka v Nitre pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. Ambasádorom
celoslovenského podujatia bol člen činohry
SND Ján Gallovič.
Predzvesťou Týždňa slovenských knižníc
v Univerzitnej knižnici KU (UK KU) boli semináre zamerané na zvýšenie informačnej
gramotnosti v práci s elektronickými informačnými zdrojmi, výstava literatúry vydavateľstva G.T.G. Slovart spojená s predajom a beseda s prekladateľkou Miroslavou
Gavurovou.

Počas TSK bola pre všetkých pripravená
50 % zľava na registračný poplatok a poplatok za predĺženie členstva v UK KU
v Ružomberku. Počas celého týždňa si
mohli záujemcovia pozrieť aktuálnu fotografickú výstavu Ružomberčania fotografujú 2, ktorú pripravil Fotoklub RK 1924.
Sprístupnená bola aj malá galéria na červenom podlaží, kde sú prezentované kolorované perokresby od Vincenta Hložníka s
knihou Biblia v obrazoch, na ktorej stránkach sú publikované majstrovské ilustrácie s konkrétnou staťou z Biblie. Na rovnakom mieste bola prezentovaná aj najväčšia kniha s hmotnosťou 27 kg z fondu UK
KU s názvom Modern Art: revolution and
painting. Je to prvý výtlačok zo 170 exemplárov. Zaujímavosťou boli aj historické pohľadnice, ktoré boli nájdené v darovaných
knihách a slúžili ako záložky. Počas TSK
sme dávali viac do popredia elektronické
knihy, ku ktorým má KU prístup vďaka národnému projektu NISPEZ a prezentačnej
platformy Proquest Ebook Central. Práve

počas Týždňa slovenských knižníc do kolekcie Academic Complete a tematických
kolekcií na platforme Ebook Central pribudlo 2384 e-kníh.
Počas Týždňa slovenských knižníc i celého mesiaca sme registrovali zvýšený záujem o komentované prehliadky knižnice,
jej priestorov a služieb zo strany odbornej
i laickej verejnosti.
Katarína Matušková

Týždeň kresťanskej
kultúry 2018 v Ružomberku
Aj tento rok, už po tretíkrát, organizovalo občianske združenie EduArt Vzdelávanie umením v spolupráci s Katolíckou univerzitou (KU) v Ružomberku a so Spoločnosťou Ježišovou týždeň podujatí, ktoré pod názvom Týždeň kresťanskej kultúry (TKK) upriamili pozornosť na kresťanský hodnotový systém a jeho prejavy v živote. Tohtoročný Týždeň kresťanskej kultúry (24. – 29. apríl 2018) bol zameraný na
predstavenie diel autorov, ktorí sú previazaní s mestom Ružomberok. Uvedenú líniu
organizátori zvolili pri príležitosti 700. výročia od udelenia mestských výsad.
Slávnostné otvorenie III. ročníka sa konalo
24. apríla v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku. Vernisážou výstavy
pod názvom „Námestie umenia“ boli predstavené diela výtvarníkov, ktorí v Ružomberku pôsobia a väčšina z nich svoje vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia nadobudla práve na KU. Prezentované diela te-

maticky súviseli s kresťanskými hodnotami. TKK 2018 pokračoval v stredu 25. apríla meditáciami o textoch zo Starého a Nového zákona cez kolorované perokresby
Vincenta Hložníka. Ich autorom bol doc.
Branislav Kľuska. Duchovný rozmer podujatia podčiarkla aj ekumenická pobožnosť,
ktorá sa uskutočnila v piatok 27. apríla
v evanjelickom kostole a.v. v Ružomberku.
Ako v minulom roku, aj tento raz zazneli
meditácie, modlitby a spevy na podporu
úsilia o spoločné kresťanské svedectvo.
Vyvrcholením TKK 2018 v Ružomberku bol
Koncert z tvorby ružomberských skladateľov, ktorý sa uskutočnil 29. apríla v ružomberskej synagóge. Diela J. Chládka, Š. Olosa, P. Kršku, P. Machajdíka odzneli v podaní pedagógov a študentov Katedry hudby PF KU, pedagógov a žiakov ZUŠ Ľ. Fullu
a Chrámového zboru Andrej.
Katarína Matušková

posledných
mesiacov
december
10. december
V Kostole Povýšenia sv. Kríža
v Ružomberku sa konal Adventný koncert. Pripravili ho pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku v spolupráci s Komorným sláčikovým
orchestrom ZUŠ Ľudovíta Fullu
v Ružomberku. Mimoriadnosť
chvíle bola podčiarknutá 20.
výročím vzniku Katedry hudby a univerzitného speváckeho
zboru Benedictus.
12. december
Akademický senát KU (AS KU)
na svojom zasadnutí prerokoval
a schválil Organizačný poriadok KU, zvolil podpredsedu AS
KU za študentskú časť a tajomníka AS KU a vyhlásil doplňujúce voľby za člena AS KU na TF.
13. december
V Aule sv. Jána Pavla II. sa
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady KU rozšírené o vedecké rady jej fakúlt pri
príležitosti udelenia čestného
titulu „Doctor honoris causa“
doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD.
za filantropiu

február

január
11. január
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.,
bývalý rektor KU, sa dožil významného životného jubilea 70
rokov. Pri tejto príležitosti mu
súčasný rektor KU prof. ThDr.
Jozef Jarab, PhD. poslal pozdravný list v mene celého univerzitného spoločenstva.
24. január
Katolícka televízia Lux odvysielala reláciu „Doma je doma“ venovanú KU. V hodinovej relácii
študenti priblížili štúdium na
KU ako aj svoje voľnočasové aktivity.
28. január
Už po ôsmykrát sa posledná januárová nedeľa slávila ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pri tejto príležitosti napísal rektor KU list, ktorý
sa čítal vo farnostiach po celom
Slovensku v rámci oznamov na
konci sv. omše. Prorektor KU
prof. František Trstenský slávil
svätú omšu v priamom prenose
z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v priestoroch TV Lux
v Bratislave. Riaditeľ vnútornej

správy KU ICLic. Dušan Škrabek slávil svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici, ktorú v priamom prenose odvysielalo Rádio
Lumen.
30. január
Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý je zároveň
Veľkým kancelárom KU, si ďakovnou sv. omšou v Katedrále
sv. Alžbety v Košiciach pripomenul 25 rokov od svojej biskupskej vysviacky. KU zastupoval jej rektor Jozef Jarab.

6. február
Od 10 hod. sa otvorili brány KU
na všetkých jej štyroch fakultách – FF, PF, TF, FZ. V rámci
podujatia Deň otvorených dverí záujemcovia dostali informácie o štúdiu na KU a na jednotlivých fakultách na nich čakal
atraktívny sprievodný program.
13. február
V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpil so svojou prednáškou
Ing. Július Kahanec. Hovoril na
tému: Prenasledovanie kresťanov.
20. február
V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpili so svojou prednáškou
manželia Štefan Patrik a Eva
Kováčovci. Hovorili na tému:
Muža a ženu stvoril ich.
27. február
Akademický senát KU (AS KU)
na svojom zasadnutí prerokoval
a schválil návrh nového znenia
Štatútu KU a Dlhodobý zámer
KU na roky 2018 – 2023.
V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpil so svojou prednáškou
Mgr. Dušan Škurla. Hovoril na
tému: Život začína počatím –
logika, nie viera.

marec
6. marec
V rámci podujatia „Hosť na
KU“ vystúpil so svojou prednáškou Mons. Milan Chautur,
CSsR, košický eparcha. Hovoril na tému: Aktuálne ohrozenia
postmodernej rodiny.
13. marec
V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpil so svojou prednáškou
doc. PaedDr. Róbert Sarka,
PhD. Hovoril na tému: Odkaz podzemnej Cirkvi pre súčasnosť.
19. – 26. marec
Na KU sa uskutočnili misie, ktoré viedli kňazi z Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul – Lazaristi, pátri Ondrej Skočík, CM
a Tomáš Brezáni, CM. Mottom
misií bola úvodná reč Pána Ježiša na začiatku jeho verejného účinkovania: „Naplnil sa
čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) V minulosti sa
na KU konali misie v roku 2006
a 2012.
19. marec
V priestoroch TF v Košiciach sa
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
Pastorácia rodín a jej výzvy
v XXI. storočí. Hlavným hosťom
konferencie bol Péter kardinál
Erdő, arcibiskup Budapešti a
Ostrihomu a prímas Maďarska.
Konferencie sa zúčastnil aj rektor KU Jozef Jarab.
20. marec
KU hostila zasadnutie Asociácie
univerzít tretieho veku (ASUTV). Program zasadnutia tvorila prezentácia UT V na KU,
správy o činnosti a hospodárení ASUTV, revízna správa, ako
aj štruktúra ukazovateľov výkonov členov UTV. Členovia asociácie schválili program aktivít a
rozpočet na rok 2018 pre ASUTV. Zasadnutie organizačne za-

bezpečovala prorektorka pre
vzdelávanie doc. Helena Kadučáková a účastníkov pozdra- 10. apríl
vil aj rektor KU Jozef Jarab.
Akademický senát KU (AS KU)
na svojom zasadnutí prerokoval
27. marec
a schválil okrem iného ŠtipenPri príležitosti Dňa učiteľov oce- dijný poriadok KU, Zásady vonil primátor mesta Ružomberok lieb do ŠRVŠ za KU. V súvislosti
MUDr. Igor Čombor, PhD. pe- s blížiacim sa ukončením funkčdagógov škôl, ktoré pôsobia na ného obdobia terajšieho rektora
území mesta. Medzi ocenený- AS KU vyhlásil voľby na rektora
mi boli aj traja zástupcovia Ka- KU, ktoré sa uskutočnia 9. mája.
tolíckej univerzity v Ružomberku: doc. PaedDr. Janka Bedná- V rámci podujatia „Hosť na KU“
riková, PhD., Mgr. Jela Kehoe, vystúpil so svojou prednáškou
PhD. a doc. PhDr. Zuzana Hu- Bc. Eduard Filo. Hovoril na
dáková, PhD.
tému: Kresťan a politika.
17. apríl
V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpil so svojou prednáškou
PhDr. Imrich Degro, PhD. Hovoril na tému: Ako rozlišovať Boží
hlas v nás.

apríl

24. apríl
Vedecká rada KU na svojom zasadnutí zhodnotila úrovne vo
vzdelávacej činnosti, v oblasti vedy, techniky a umenia a výročnú správu KU za rok 2017.
Ďalej vyhodnotila plnenie indikátorov Dlhodobého zámeru
KU za rok 2017.

6. apríl
Rektor KU prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD. a prorektor prof.
ThDr. František Trstenský, PhD.
sa v Banskej Bystrici zúčastnili ďakovnej sv. omše pri príležitosti 25. výročia vzniku Rádia V rámci podujatia „Hosť na KU“
vystúpil so svojou prednáškou
Lumen.
Vladimír Farský. Hovoril na
tému: Pomoc pri závislosti s al9. apríl
Rektor prof. ThDr. Jozef Ja- koholom.
rab, PhD., prorektor prof. ThDr.
František Trstenský, PhD., a riaditeľ vnútornej správy ICLic.
Dušan Škrabek sa zúčastnili
v Nitre zasadnutia Konferencie
biskupov Slovenska, na ktorom
informovali o aktuálnej situácii
na KU.

máj
2. máj
V Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Rybárpoli sa konalo slávnostné ukončenie akademického roka Te Deum 2018. Sv.
omšu celebroval J. E. Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a Veľký kancelár KU. Po skončení sv. omše nasledovalo slavnostné zhromaždenie akademickej obce, na ktorom rektor KU udelil čestný titul „Doctor honoris causa“ prof.
PhDr. Mironovi Zelinovi, DrSc.
Potom nasledoval záverečný
prejav prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., ktorým ukončil svoje štvorročné obdobie vo funkcii rektora.

