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Študenti sa budú čoskoro tešiť 
z vynovených internátov

KU má troch nových profesorov

Študent KU zachránil život 
mladého dievčaťa

Rozhovor s rektorom KU  
po prvom roku v úrade
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Koncom augusta Akreditačná komi-
sia zverejnila výsledky komplexnej 
akreditácie, ktorá hodnotila úroveň 
22 slovenských vysokých škôl za ob-
dobie rokov 2008 – 2013.  Na ich zá-
klade Katolícka univerzita v súčas-
nosti zostáva univerzitou, ale má je-
den rok na nápravu a prijatie takých 
opatrení, aby v kategórii univerzit-
ných vysokých škôl aj naďalej zosta-
la. K týmto výsledkom je možné za-
ujať rôzne postoje, od pocitu krivdy, 
cez hľadanie vinníka, až po ľahostaj-
nosť. V tejto chvíli však vnímam ako 
správne riadiť sa výrokom, ktoré-
ho autorkou je Eleanor Rooseveltová 
(1884 – 1962), manželka amerického 
prezidenta Franklina Delano Roose-
velta: „Nikto vás neprinúti cítiť sa me-
nejcenne bez vášho súhlasu.“
 
Dve z troch požadovaných kritérií 
KU splnila. Od splnenia tretieho kri-
téria nás delilo len 2,86%. Teraz je 
ten čas, keď je potrebné zmobilizo-
vať sily vnútri univerzitného spolo-
čenstva a „vyhrnúť si rukávy“. Silné 
stránky, ktoré ocenila aj Akreditač-

ná komisia, sú motiváciou ich udr-
žať a naďalej rozvíjať. Výhrady, kto-
ré zazneli, treba s pokorou prijať, po-
učiť sa a začať ich okamžite a hlavne 
systematicky riešiť. KU má schopných 
a kvalitných študentov a pedagógov, 
ktorí majú úprimne radi toto prostre-
die, vážia si ho a chcú pracovať na 
tom, aby KU rástla. Treba im vytvárať 
priestor a správne ich motivovať, aby 
sme spoločne posúvali KU dopredu. 

Nestačí len robiť dobré veci, musíme 
ich aj dobre a správne robiť.

prof. František Trstenský 
prorektor KU, šéfredaktor
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?Uplynul už viac ako rok, keď Vás 
Akademický senát KU 10. júna 2014 

zvolil do funkcie rektora KU. Keď sa ob-
zriete späť na toto obdobie, ako ho hod-
notíte? 
Bol to z kresťanského pohľadu rok služby 
a vernosti povolaniu každého z nás, ktorí 
pôsobíme na pôde KU. Ako veriaci človek 
verím a dúfam, že bude pripočítaný k od-
mene nášho života, keď sa raz každý z nás 
postaví pred Božiu tvár. Z profesionálne-
ho pohľadu práce bol to manažérsky rok 
s prívlastkom „krízový“. S Božou pomocou 
sme sa vo svetle Božieho ducha každý deň 
snažili uvažovať, správať a konať zodpo-

vedne a podľa najlepšieho svedomia a ve-
domia. Snažili sme sa na KU zodpovedne 
riešiť denné úlohy, ktoré súvisia s pedago-
gickým i formačným procesom na všetkých 
úrovniach života na KU, ale hlavne s cie-
ľom čo najviac pomôcť našim študentom 
spokojne pokračovať v príprave na ich ži-
votné povolanie, so zreteľom na ich život-
né plány, ciele, vízie, čo najviac ich pribli-
žujúc Božej vôli. Cez túto „základnú“ úlohu 
KU prebiehali procesy zhodnotenia uply-
nulého obdobia života KU, aby sme sa za 
pomoci auditu KU a rovnako prebiehajúce-
ho procesu komplexnej akreditácie čo naj-
viac poučili: poznané pozitívne skutočnos-

ti zachovali a rozvinuli, a to negatívne, čo 
nás zraňovalo, spôsobilo škody, poškodilo 
dobré meno (vzhľadom na reakciu niekto-
rých médií dodávam či už právom, alebo 
neprávom), aby sme trpezlivo, v intenci-
ách pravdy, zodpovednosti i milosrdenstva 
odstraňovali, naprávali aj silou svojho po-
stoja, ktorý vychádza z pôdy a sily Evanje-
lia a Eucharistie, jednoducho z duchovné-
ho života každého z nás.

SOm vďAčný zA ticHú 
A nenápADnú SlužBu 
A prácu mnOHýcH 
nA rôznycH pOStOcH

 r
oz
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ov
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S Božou pomocou 
sme sa vo svetle 
Božieho ducha 
každý deň 
snažili uvažovať, 
správať a konať 
zodpovedne 
a podľa 
najlepšieho 
svedomia 
a vedomia."

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

?Spomenuli ste, že v prostredí KU aj 
mimo neho zarezonovali asi naj-

viac dve skutočnosti: výsledky auditu 
na KU za roky 2010 – 2013 a výsledky 
komplexnej akreditácie za obdobie ro-
kov 2008 – 2013. Išlo o obdobie, ktoré 
sa Vás nedotýka, ale prijatie opatrení už 
áno. Ako ich chcete realizovať?
Odpovedám s plným presvedčením, že 
s Božou pomocou a pomocou mnohých 
ľudí, ktorým nie je ľahostajná situácia 
na KU, obe spomínané skutočnosti – audit 
i proces komplexnej akreditácie – vnímam 
ako pomoc KU, odhliadnuc od niektorých 
osobných pocitov i profesionálnych pohľa-
dov, ktoré môžeme ako jednotlivci mať. 
Obe skutočnosti boli, sú a ostanú nastave-
ným zrkadlom životu KU. Toto bolo moje 
silné presvedčenie počas môjho 15 ročného 
pôsobenia v Akreditačnej komisii. S týmto 
pocitom, krédom mojej práce – „pomôcť, 
poradiť a posunúť dopredu“ – som prichá-
dzal roky na akademickú pôdu vysokých 
škôl Slovenska. Vnútorne som za tie roky 
spokojný s tým, že sa môžem s každým 
funkcionárom akademického života Slo-
venska spokojne stretnúť a pozrieť do očí. 
V tomto zmysle sa ma „dotýka“ aj obdobie 
života v rokoch 2008 – 2013. Ľudsky určite 
„nevidel“ som do neho tak, ako ho poznám 
teraz. Preto bol potrebný čas jedného roka, 
aby KBS na moju prosbu vykonala cez au-
ditorkú spoločnosť audit. To som ohlásil 
hneď na začiatku mojej služby ako odpo-
veď na to “že sa všetko pozametá”. Jeho 
výsledky oznámila KBS na tlačovej konfe-
rencii na Donovaloch dňa 17. 6. 2015. Dňa 
24. 8. 2015 sa na zasadaní Akreditačnej ko-
misie v Trnave ukončil akreditačný proces 
KU za roky 2008 – 2013. Bol som prítomný 
na prerokovaní „Hodnotiacej správy“. Zno-
va, odhliadnuc od reakcií médií, je pre nás 
dôležité sa zodpovedne, čestne a pravdivo 
postaviť k obom procesom. Vedenie KU pri-
pravilo dokument s názvom „Opatrenia a 
úlohy vypracované vedením KU v Ružom-
berku na základe výsledkov komplexnej 
akreditácie a auditu KU“, ktorý bol predlo-
žený na zasadaní KBS v Marianke dňa 21. 
9. 2015. Názov dokumentu je jasný: opat-
renia a úlohy. Dokument je pre všetkých 
na KU, s rôznym dosahom a aktuálnosťou 
vzhľadom na ich pozíciu na pôde KU: naj-
viac je za ich realizáciu zodpovedný rektor, 
vedenie KU a fakúlt, katedry, ale aj všetci 

zamestnanci a rovnako i študenti. Spomí-
nam študentov aj preto, že v kritériu KZU 
2, v ktorom sa hodnotia výstupy doktoran-
dov, nám chýbali necelé 3% do naplnenia 
cieľa, ktorý teraz máme pred sebou, aby 
sme boli univerzitnou vysokou školou. A 
takých oblastí v živote KU je viacej. Dnes 
viem, že je na nej veľa pozitívneho, radost-
ného, ochotného k službe, ktorá je zákla-
dom každého života. Toto sú naše „obnove-
né“ korene, ako sme si to uvedomili na spo-
ločnej septembrovej ďakovnej púti za 15 
rokov života KU v Šaštíne a pri duchovnej 
obnove spolu s otcom biskupom Mons. Jo-
zefom Haľkom. Pripomenul nám na príkla-
de rastu palmy, že kameň v jej korune núti 
palmu zapúšťať silnejšie korene do zeme.

?Pri svojej slávnostnej inaugurácii do 
úradu rektora 29. septembra 2014 

ste uviedli aj tieto slová: “Bol by som 
rád, keby sme dnes všetci na KU spo-
lu s novým rektorom prijali svoj podiel 
služby na jej živote, raste, rozvoji, na 
povolaní a poslaní každého jej študen-
ta, na radostiach i starostiach celej KU.” 
Do akej miery našlo Vaše želanie k spo-
luangažovanosti odozvu? 
Po roku môžem uviesť, že som sa v tomto 
prianí nesklamal: na KU som našiel veľa 
dobrej vôle i ochoty pre dobré dielo, kto-
ré Pán začal. Viem, že život KU je nesený 

mnohými obetami, modlitbami a tichou 
podporou nám neznámych ľudí. Aj ja, tak 
ako mnohí, sa každý deň modlím za štu-
dentov, zamestnancov i pedagógov na KU. 
Ale rovnako som vďačný za tichú a nená-
padnú službu a prácu mnohých na rôznych 
postoch KU. Práve ten živý, vnútorný orga-
nizmus denného života KU je jej najväčšou 
silou a našou spoločnou nádejou.

?V jednom z Vašich rozhovorov ste sa 
vyjadrili, a dnes ste to potvrdili, že 

uplynulý rok ste prežili v úlohe akoby 
„krízového manažéra“. Aké úlohy a cie-
le si kladiete pred seba v úrade rektora 
v druhom roku? 
Viem, že bez Božieho požehnania sú már-
ne naše námahy, teda aj ďalší rok služ-
by, ak Pán dá silu, prosím, aby riadilo to 
známe: „V mene Božom...!“ Už som vyš-
šie uviedol úlohy vyplývajúce z dokumen-
tu „Opatrenia a úlohy, vypracované vede-
ním KU v Ružomberku na základe výsled-
kov komplexnej akreditácie a auditu KU“. 
Veľmi konkrétne sú tam určené úlohy vy-
plývajúce z hodnotenia Akreditačnej komi-
sie (tzv. SWOT analýza) a 40 úloh z audi-
tu. Tieto úlohy už boli prebrané spolu s ve-
dením fakúlt, očakávam ich vyjadrenie, 
ktoré budeme analyzovať spolu a prijmeme 
konkrétne opatrenia a naplánujeme kroky 
začiatkom októbra tohto roku. Rovnako sa 
budem uchádzať o podporu AS KU a aka-
demických senátov fakúlt pre tieto úlohy 
a ciele. Uvedomujem si, ako v túto chvíľu 
KU potrebuje „rovnako znejúci orchester“, 
napriek rôznosti pohľadov na riešenie, čo 
považujem za legitímne. V živote ma veľ-
mi povzbudzuje presvedčenie sv. Františka 
Saleského: „Kto je naozaj trpezlivý, znáša 
s rovnakou duševnou silou kríže ponižujú-
ce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnos-
ti.“ Viem, že po „krízovom“ roku, s Božou 
pomocou, môže byť tento rok rokom „kon-
solidačným“.

-rr-

Pri svojom zvolení do úradu rektora KU v júni 2014 povedal, že pri-
chádza poslúžiť KU. Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. má za se-
bou prvý rok funkčného obdobia. Položili sme mu niekoľko otázok.
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Ubytovanie na vysokoškolských internátoch 
patrí k neodmysliteľným tradíciám štúdia 
na vysokej škole. Našou snahou je poskytova-
nie kvalitného ubytovania a s tým spojených 
poskytovaných služieb, vytváranie priazni-
vých podmienok pre samotné štúdium a ak-
tívny odpočinok ubytovaných študentov. 
Okrem dlhodobého ubytovania sme v prie-
behu rokov v rámci našich kapacít zabezpe-
čovali aj krátkodobé ubytovanie, a to nielen 
počas akademického roka, ale aj počas aka-
demických prázdnin.

V súčasnosti je ubytovanie študentov za-
bezpečované vo vlastných priestoroch a 
v zmluvných zariadeniach. Ubytovanie pre 
študentov realizujeme osvedčeným spôso-
bom. Zoznam ubytovaných študentov, roz-
delenie na jednotlivé internáty a pokyny 
ohľadom platieb za ubytovanie sú uverejne-
né na našej internetovej stránke. Zoznam pri-
deleného ubytovania je priebežne aktualizo-
vaný podľa prichádzajúcich prihlášok. V po-
sledných rokoch sme v rámci našich možnos-
tí do prihlášky uviedli aj možnosť výberu in-
ternátu.

V akademickom roku 2015 – 2016 na jed-
nom z našich študentských domovov (ŠD) 
v Ružomberku prebieha komplexná rekon-
štrukcia. Vysokoškolský internát Katolíckej 
univerzity „tzv. blok C“ (na snímke počas 
prebiehajúcej rekonštrukcie) bol postavený 
v 50 – tich rokoch 20 – teho storočia ako uby-
tovňa pracovníkov vtedajšieho bavlnárskeho 
závodu. Od tohto obdobia prešiel minimál-
nymi úpravami a rekonštrukciami, ktoré sa 
väčšinou týkali úprav kompozičného rieše-
nia, výmeny okien a zateplenia fasády. Jeho 
priestory boli zastarané, nezodpovedali sú-

časným požiadavkám a súčasným normám 
/elektroinštalácia, zdravotno – technická in-
štalácia, počítačové siete.../ 

Na základe projektu „Zlepšenie kvality uby-
tovacích priestorov KU v Ružomberku – uby-
tovací projekt „C““ a získaním fondov z EU, 
bol na komplexnú rekonštrukciu verejným 
obstarávaním vybraný dodávateľ stavby fir-
ma KRYPTON, s.r.o.

V prvej etape rekonštrukcie dodávateľ začal 
realizovať búracie práce. Súbežne sa realizo-
vala demontáž sanity, kúrenia, elektoinšta-
lácie, priečok vo vnútri budovy a demontáž 
strešných konštrukcií. V súčasnom období 
pokračujú murárske práce, ktoré vyplynu-
li z nového dispozično – prevádzkového hľa-
diska. Montážne práce prebiehajú aj na rea-
lizácii nových strešných konštrukcií pre nad-
stavbu 4. a 5. nadzemného podlažia.

Celkovou prestavbou a nadstavbou objek-
tu sa zvýši kapacita o 102 lôžok prevažne 
v dvojlôžkových izbách so samostatným hy-
gienickým zariadením. K dispozícii študen-
tom budú aj kuchynky, ktoré sú súčasťou 
každého podlažia, práčovňa a spoločenská 
miestnosť. V komplexnej rekonštrukcii sa pa-
mätalo aj na študentov so špecifickými potre-
bami. V priestoroch internátu bude dobudo-
vaný bezbariérový prístup, výťah a ubytova-
cie priestory pre imobilných študentov.

Okrem zlepšenia kvality ubytovania sa pa-
mätá aj na zlepšenie voľno časových aktivít 
študentov. Plánujeme dobudovať a zväčšiť 
posilňovňu, pingpongovú miestnosť, zriadiť 
menšiu polyfunkčnú telocvičňu na floorbal, 
sálový futbal, aerobické cvičenia...

Okrem komplexnej rekonštrukcie jedného 
z našich internátov sa snažíme o zlepšenie 
služieb aj v našich ďalších ubytovacích zaria-
deniach. ŠD Ruža je po celkovej rekonštruk-
cii. Má bunkový charakter, každá bunka má 
predsieň a kúpeľňu so sprchovým kútom ale-
bo vaňou a umývadlom. Na každom poscho-
dí sa nachádza kuchynka vybavená chladnič-
kou, mikrovlnnou rúrou, kanvicou a dvoj-
platničkou. Internet je riešený káblovým pri-
pojením. Na prízemí sa nachádza počítačo-
vá miestnosť vybavená 60 počítačmi, kapln-
ka, spoločenská miestnosť, práčovňa a pre 
aktívny oddych ubytovaných študentov sme 
v uplynulom období dobudovali terasu s po-
sedením.

V rámci skvalitňovania nami poskytovaných 
služieb, pravidelne ročne organizujeme stret-
nutia zástupcov pastoračného centra a pora-
denského centra s ubytovanými študentmi. 
V minulom období sa osvedčila spolupráca 
s radou ubytovaných. V budúcnosti v tejto 
spolupráci chceme aktívne pokračovať. 

Na základe prieskumov (dotazníkov) sle-
dujeme spokojnosť s ubytovaním, ubytova-
cími službami a zisťujeme návrhy a námety 
od študentov na zlepšenie kultúry a kvality  
ubytovania. Úroveň ubytovania za uplynulé 
obdobie študenti hodnotili podľa ubytova-
cích zariadení. V tomto akademickom roku 
študenti ako hlavné kritérium ohľadom uby-
tovania hodnotili vzdialenosť ubytovacieho 
zariadenia od školy.

Mgr. Renáta Šrámeková
riaditeľka UaSZ KU

zvyšujeme kvAlitu 
uBytOvAcícH prieStOrOv

in
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Počas slávnostného otvorenia nového akade-
mického roka 30. septembra 2015 Katolícka 
univerzita v Ružomberku udelila čestný titul 
Doctor honoris causa akad. mal. Márii Spo-
ločníkovej a doc. Ivanovi Chalupeckému. Ti-
tul emeritného profesora udelila prof. Anto-
novi Konečnému. Prinášame ich krátku cha-
rakteristiku. 

Akademická maliarka Mária Spoločníková 
(1926) je významnou predstaviteľkou slo-
venskej reštaurátorskej školy. Od roku 1953 
zasvätila svoj život znovuobjavovaniu krásy 
obrazov a plastík starých majstrov v našich 
chrámoch a galériách. 

Medzi Spoločníkovej najdôležitejšie výsled-
ky patrí reštaurovanie gotických polychró-
movaných plastík (Madony a sv. Alžbety) a 
účasť na záchrane tabuľových malieb hlavné-
ho oltára Dómu sv. Alžbety v Košiciach, vzác-
nej drevorezby Madony z Lomničky, z Rus-
kinoviec, drevorezieb Maj-stra Pavla z Levo-
če, tzv. z Malej Kalvárie Ukrižovania v Bazili-
ke sv. Egídia v Bardejove, ako aj plastiky ban-
skobystrického oltára taktiež od Majstra Pav-
la z Levoče, v Kaplnke sv. Barbory. Mnohé 
ďalšie diela reštaurované M. Spoločníkovou 
pochádzajú z lokalít celého Slovenska (Levo-
ča, Lipany, Lendak, Huncovce, Prešov, Spiš-
ské Podhradie, Spišská Kapitula, Sliače, Kež-
marok, Kopernica, Betliar, Krásna Hôrka, Ili-
ja), ale i z depozitárov Slovenskej národnej 
galérie, Galérie mesta Bratislavy a Východo-
slovenskej galérie v Košiciach. 

Bohatá je aj teoretická práca reštaurátorky. 
Jej biografia zahŕňa desiatky štúdií v odbor-
ných periodikách a v šiestich obrazovo tex-
tových publikáciách, v ktorých zhodnocu-
je stav umeleckých pamiatok v rôznych re-
giónoch Slovenska, priebeh ich reštaurova-
nia, ale aj širšie súvislosti ich spoločenské-
ho uplatnenia a poslania sakrálneho ume-
nia vôbec. 

Diela z reštaurátorských aktivít Márie Spo-
ločníkovej v prinavrátenej kráse plnia svoju 
funkciu v našich chrámoch a neraz reprezen-
tujú vysokú úroveň nášho sakrálneho ume-
nia na samostatných výstavách tohto odboru 
doma i v zahraničí.

Ocenená bola viackrát: v roku 1967 za reš-
taurovanie súboru gotických plastík z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; r. 1968 Zväz sloven-

ských výtvarných umelcov udelil cenu Cyp-
riána Majerníka; 1992 Cena mesta Košice; 
2001 Cena Jána Pavla II. Pro ecclesia et po-
ntifice Joanes Paulus II.; 2003 Cena Košické-
ho samosprávneho kraja; 2007 Cena Blaho-
slaveného Fra Angelica.

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký (1932) patrí 
medzi uznávaných autorov z oblasti stredo-
veku a cirkevných dejín. Celý život pôsobil 
v archíve v Levoči v rôznych funkciách – až 
po riaditeľa. Takmer 30 rokov zasvätil skú-
maniu dokumentov o živote a diele Majstra 
Pavla z Levoče. Vedecky sa orientoval na re-
gionálne dejiny Spiša i na dejiny miest, pra-
coval však aj v oblasti pomocných vied his-
torických.

Po zmene režimu od roku 1990 predná-
šal cirkevné dejiny na Teologickom inštitú-
te CMBF UK v Spišskom Podhradí. V roku 
1995 sa habilitoval prácou Kapitoly z cirkev-
ných dejín Slovenska na CMBF UK v Bratisla-
ve. Od roku 1996 pôsobil ako docent na Ka-
techeticko-pedagogickej fakulte Trnavskej 
univerzity, ktorá sa neskôr transformovala 
na Katolícku univerzitu. Do roku 2011 aktív-
ne pôsobil ako docent na Teologickej fakulte 
KU. Rozpráva niekoľkými svetovými jazyk-
mi: aktívne po nemecky, francúzsky, maďar-
sky a je samozrejmé, že ako historik ovláda aj 
latinský jazyk.

Vo výskume je aktívny najmä v oblasti histó-
rie Spiša, o čom svedčí jeho bohatá publikač-
ná a prednášková činnosť doma i v zahraničí 
(zverejnená na stránke Katolíckej univerzity: 
http://ku.dawinci.sk). Stál sám, či v kolektí-
ve, pri tvorbe dejín Kežmarku (1968), Levoče 
(1975), Rožňavy (1978), Krompách (1981), 
Popradu (1998), Huncoviec (2004), Spišskej 
Novej Vsi a Spišskej Starej Vsi (2008), Veľkej 
Lomnice (2008), Betlanoviec (2010), na prá-
ci o Majstrovi Pavlovi z Levoče, na sprievod-
coch po pamiatkach (Chrám sv. Jakuba v Le-
voči, Hrad Ľubovňa a i.). Spolupracoval na 
Encyklopédii Slovenska, Vlastivednom slov-
níku obcí na Slovensku, Österreichisches bi-
ographisches Lexikon, Lexikóne katolíckych 
kňazských osobností Slovenska.

V roku 1965 stál pri založení Krúžku histo-
rikov Spiša (po roku 1992 Spišský dejepisný 
spolok), kde v jeho začiatkoch pôsobil ako 
tajomník, a neskôr sa stal jeho predsedom. 
Bol a ešte aj je členom v mnohých redakč-

ných radách a vedeckých inštitúciách, napr. 
člen výboru Slovenskej historickej spoločnos-
ti, člen Südostdeutsche historische Kommis-
sion a člen Südostdeutsches Kulturwerk/In-
stitut für deutsche Kultur und Geschichte Sü-
dosteuropas. 

Počas svojej aktívnej činnosti získal niekoľko 
významných ocenení – je nositeľom Križko-
vej a Sasinkovej medaily za prácu v archív-
nictve, laureát ceny Daniela Rapanta, rytier 
Rádu sv. Silvestra pápeža, čestný občan mes-
ta Kežmarok, čestný člen Spolku sv. Vojtecha 
a Spišského dejepisného spolku, ocenený Ka-
tolíckou univerzitou.

Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
(1944) prispel k obnove teologického vzde-
lávania v Košiciach. V roku 1994 obnovil svo-
ju činnosť Kňazský seminár sv. Karola Boro-
mejského v Košiciach, spojený s Teologickým 
inštitútom CMBF vo zväzku Univerzity Ko-
menského v Bratislave, a v roku 2003 orga-
nizačne a personálne pripravil aj zriadenie 
Teologickej fakulty v Košiciach a jej začlene-
nie do Katolíckej univerzity v Ružomberku a 
to v cirkevnej i štátnej sfére. 

Zaslúžil sa o rozvoj fakulty ako jej prvý, me-
novaný, a potom i v dvoch funkčných obdo-
biach volený dekan. Napomohol tak vzniku 
viacerých súčastí fakulty: Liturgický inštitút 
Jána Jaloveckého, Centrum pre dialóg, Uni-
verzitné pastoračné centrum, Inštitút apliko-
vanej etiky Alexandra Spesza, Historický in-
štitút. Vlastným zameraním je mu odbor li-
turgiky a liturgického spevu a zaslúžil sa 
o zriadenie Liturgického inštitútu, ktorý pri-
spieva odborne a vedecky nielen v prospech 
Košickej arcidiecézy, ale i Slovenska. 

Menovaný rozhodujúcou mierou organizo-
val a pomáhal pri vzniku a rozvoji Ekume-
nického spoločenstva v Košiciach, ktoré spo-
lupracuje s Teologickou fakultou a Katolíc-
kou univerzitou v spoločenskom, cirkevnom, 
akademickom a medzinárodnom rozmere. 
Fakulta a Ekumenické spoločenstvo vzájom-
ne prospešne spolupracujú, čo vtláča určitý 
charakter aj samotnému mestu Košice a re-
giónu.

-rr-

ČesTné TiTUly 
Doctor honoris causa ku  
a profesor emeritus ku
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Minulý akademický rok sme mali možnosť 
zapojiť sa do programu Erasmus+ a študo-
vať na Univerzite Palackého v Olomouci. 
Naša mobilita trvala päť mesiacov a boli to 
najkrajšie mesiace nášho doterajšieho vy-
sokoškolského života. 

Našou voľbou bola Univerzita Palackého 
v Olomouci, pretože sme počuli nielen od 
vyučujúcich, ale i  od priateľov veľmi dob-
ré odporúčania na kvalitu vzdelávania. 
Olomouc nie je ďaleko, a preto sme si zvo-
lili toto mesto. Ale aj kvôli problému s ja-
zykom. Jedna z nás vie po nemecky, dru-
há po anglicky a nechceli sme sa rozdeliť. 
Študovali sme v českom jazyku, ale prav-
daže všetky záležitosti ako potrebné tlačivá 
a spoločenské podujatia boli v anglickom 
jazyku, ktorý sa jedna naučila a druhá sa 
v ňom zdokonalila. Keby sme opäť vyces-
tovali na mobilitu do zahraničia, odvážili 
by sme sa študovať aj v anglickom jazyku.

Univerzita Palackého v Olomouci: vynika-
júce prostredie, kolektív, do ktorého sme 
zapadli, ale hlavne skvelý pedagogický 
zbor. Po príchode na univerzitu sme sa cí-
tili, ako by sme tu patrili. Ujala sa nás pani 
doktorka Vavrdová, ktorá sa starala o nás 
nielen počas konzultačných hodín, ale aj 
vo voľnom čase. Všetko, čo sme potrebova-
li, nám s radosťou pomohla vyriešiť. Rov-
nako aj ostatní pedagógovia. Štúdium na 
univerzite sme si užili plnými dúškami a 
keby sme mali možnosť vrátiť sa, neváha-
li by sme vycestovať opäť. Na univerzite 
pôsobí študentský tím ESN (International 
Exchange Erasmus student network), ktorý 
nám naplánoval nielen voľný čas pred se-
mestrom, ale aj počas neho. Zábava, noví 
priatelia, rôzne aktivity, výlety... To bolo 
súčasťou našej mobility – spoznávať a ob-
javovať. 

Jediné, čo môžeme odporučiť, je zúčastniť 
sa a zažiť Erasmus+ na vlastnej koži. Je to 
jedinečná vec, na ktorú nikdy nezabudne-
me, ktorú nám nik nezoberie, a ktorej vďa-
číme za úžasných priateľov po celom svete.

Monika Žabková a  Katarína Kolečanská

eRAsMUs+: 
Skúsenosti a postrehy študentov

Erasmáci v Ostrave.

Študenti sa majú možnosť zapojiť do programu Erasmus+ a letný semester 
nového akademického roka stráviť v zahraničí či už na študijnom pobyte, 
alebo na stáži. Úspešným uchádzačom bude pridelený finančný príspevok na 
náklady spojené s pobytom v zahraničí. Termín, do ktorého je potrebné po-
dať prihlášku je 15. októbra 2015.

erasmus+ 
pre študentov v lS 
2015/2016

www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility
PODROBNOSTI NÁJDETE NA: ]

V dňoch 15. – 17. apríla sa uskutočnila 
v holandskom Zwolle študentská konfe-
rencia „Teacher in Europe 2015“. Zúčast-
nili sa jej aj naši študenti z učiteľských od-
borov a zástupca pedagógov z Katedry žur-
nalistiky. Univerzita Katholieke Pabo Zwol-
le, v spolupráci s organizátormi konferen-
cie, zamerali trojdňové stretnutie na pred-
nášky orientované na hodnoty a normy prí-
tomné či absentujúce vo vzdelávacom pro-
cese. Výsledkom činnosti študentov bolo 
vypracovanie európskych projektov v rám-
ci medzinárodnej spolupráce krajín a ná-
sledná prezentácia konkrétnych návrhov. 
Študenti pracovali v skupinách, kde si zdo-
konaľovali jazykové zručnosti a spoznáva-
li kultúru rôznych krajín od Južnej Afriky, 
Švédska, Španielska až po Estónsko. Takis-
to riešili možnosti ako zdokonaliť výučbu 
v európskych krajinách a vytvoriť tak spo-
luprácu medzi učiteľmi základných škôl.  
Ako uviedla doktorandka z Katedry žurna-
listiky Lenka: „Doktorandi by mali odučiť 
niekoľko hodín týždenne, preto mi konfe-
rencia pomohla v mojej pedagogickej čin-
nosti. Poskytla mi nový náhľad na to ako 
vo výučbe skĺbiť hodnoty a normy potreb-
né pre osobný i profesionálny rast.“ Konfe-
rencia napomohla aj k spoznávaniu iných a 
lepšie prepracovaných školských systémov 
z vyvinutejších krajín, ako napríklad Švéd-
ska či Estónska, kde je základné vzdeláva-
nie na prepracovanejšej a kvalitnejšej úrov-
ni. „S niektorými  zástupcami a študentmi 
z iných krajín sme zostali v kontakte aj po 
konferencii, v čom vidím dobrú príležitosť 
do budúcnosti ako nadviazať na internaci-
onálne kontakty a využiť tieto priateľstvá 
nielen na základe európskych projektov, 
ale i na výmene skúseností z praxe kon-
krétnej krajiny či zahraničnej inštitúcie,“ 

ako nám potvrdila zástupkyňa pedagógov 
z katedry žurnalistiky. 

Konferencia poskytla nové impulzy do 
vzdelávacie procesu na základných ško-
lách a rozšírila pedagogické obzory do bu-
dúcej praxe našich absolventov ako správ-
ne pracovať s hodnotami a normami vo vy-
učovacom procese na základných školách. 
Študentka učiteľských odborov Janka nám 
priblížila aktivity spojené s konferenciou: 
„Počas pobytu v Zwolle sme absolvovali aj 
večernú prehliadku mesta a zúčastnili sme 
sa na prednáške na mestskej radnici, kto-
rá nám priblížila fungovanie školstva. Spo-
znali sme športové, kultúrne a turistické 
aktivity. Medzi študentmi panovala výbor-
ná atmosféra a mnohí si pochvaľovali prá-

ve medzinárodné stretnutia a bližšie spo-
znávanie kultúr jednotlivých krajín.“ 

Študentky sa počas rozhovoru zhodli, že 
konferencia im poslúžila na zlepšenie ja-
zykových zručností, spoznávaní vzdeláva-
cieho procesu iných krajín, ale najmä ho-
landského mesta Zwolle, ktoré mali mož-
nosť spoznať z viacerých perspektív. Na zá-
ver rozprávania skonštatovali, že slovenské 
školstvo a náš vzdelávací systém má veľké 
medzery a je čo zdokonaľovať najmä v sys-
téme vzdelávania a štruktúre vyučovacích 
osnov najmä cudzích jazykov. 

Účastníci konferencie

konferencia  
v krajine tulipánov

V novom akademickom roku Katolícka uni-
verzita v Ružomberku organizuje kurz ang-
lického jazyka pre zamestnancov. Jeden-
krát do týždňa počas celého akademické-
ho roka sa tak záujemcovia budú stretávať, 
aby sa buď naučili tento cudzí jazyk alebo 
sa v ňom ešte zlepšili. Začiatkom septem-
bra zamestnanci absolvovali vstupný test, 

na základe ktorého ich lektorka rozdeli-
la do skupín. „Angličtinu som sa učila ešte 
na gymnáziu, preto sa teším, že nám uni-
verzita dáva túto príležitosť. Verím, že to 
bude prospešné, hlavne musíme vytrvať,“ 
týmito slovami popísala svoje dojmy jedna 
z účastníčok.

Dobrovoľný kurz anglického jazyka je sú-
časťou procesu zvyšovania kvalifikácie za-
mestnancov KU. Kurz zabezpečuje Referát 
pre zahraničné vzťahy, mobility a formá-
ciu. Po jeho úspešnom absolvovaní bude 
zamestnancom udelený certifikát.

ml

kurz Angličtiny 
pre zAmeStnAncOv

Účastníci konferencie v Holandsku.
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O tom, že Anonymní alkoholici (AA) a iné 
svojpomocné skupiny založené na 12 kro-
koch, sú veľmi účinnou psychoterapeutic-
kou pomocou, bola prednáška Mgr. Hany 
Vojtovej, ktorá sa uskutočnila v stredu 
29. apríla 2015 na Katedre psychológie Fi-
lozofickej fakulty KU.

Obsažná prezentácia priniesla mnohé zau-
jímavé fakty o AA a podobných 12 kroko-
vých skupinách na Slovensku, ako sú na-
príklad Al-Anon (pre príbuzných a priate-
ľov alkoholikov), DDA (Dospelé deti alko-
holikov), NA (Anonymní narkomani) a ďal-
šie. Anonymní alkoholici sú spoločenstvom 

žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o 
svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli 
riešiť svoj spoločný problém – prijať to, 
čo zmeniť nemôžu, zmeniť to, čo zmeniť 
môžu a vedieť odlíšiť jedno od druhého.

Na základe bohatých skúseností z praxe 
prednášajúca predstavila široké možnos-
ti vzájomnej spolupráce odborníkov a spo-
mínaných svojpomocných skupín.

Mgr. Hana Vojtová je klinická psychologič-
ka a psychoterapeutka. Pracovala na Psy-
chiatrickom oddelení a Dennom psychiat-

rickom a psychoterapeutickom stacioná-
ri v Trenčíne. Okrem toho, že sa dlhodo-
bo venuje problematike AA, zameriava sa 
i na psychoterapeutickú prácu s psychic-
kou traumatizáciou. Pôsobí v Slovenskom 
inštitúte pre psychotraumatológiu.

-ff-

pomoc na ceste k triezvosti
kultúrne dejiny indexované 
v databáze patristických časopisov

Časopis Kultúrne dejiny / Cultural History, 
ISSN 1338-2209, ktorý vydáva VERBUM – 
vydavateľstvo KU (prostredníctvom Kated-
ry histórie Filozofickej fakulty KU) bol inde-

xovaný v databáze patristických časopisov 
BIBP (Base d'Information Bibliographique 
en Patristique). Vedú ju na Univerzite Laval 
v kanadskom Québecu. BIBP pracuje pod 
oficiálnou záštitou medzinárodnej asociácie 
AIEP – Association Internationale des Étu-
des Patristiques (založenej r. 1965), ale da-
tabáza zostáva pripojená k Univerzite Laval 
a jej knižnici.

Projekt BIBP má za cieľ rozvíjať patristické 
štúdiá v celosvetovom meradle. Bol vytvore-
ný vďaka spolupráci patrológov, jeho služby 
sú univerzálne prístupné. Doteraz prezen-
tuje viac ako 53 000 záznamov z 1 300 ča-
sopisov s vyhľadávaním od ich prvého roku 

vydávania. Vyhľadávanie v databázach je 
možné selektívnym spôsobom a na rôznych 
úrovniach hĺbky. Prístup je možné získať 
na hlavnej webovej stránke BIBP - http://
www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/.

Otcom projektu je profesor René – Michel 
Roberge. Pre informáciu, do projektu sú za-
pojení aj hlavní vydavatelia v oblasti patristi-
ky, ako sú Brepols, Brill, Cambridge Univer-
sity Press, Peeters, Walter de Gruyter, Mor-
celliana, Wiley atď.

-ff-

Študentský časopis Zumag sa stal druhým 
najlepším vysokoškolským časopisom na 
Slovensku. Pulz rádio je tretím najlepším 
študentským rádiom.

Súťaže študentských časopisov Štúrovo 
pero sa zúčastnil aj časopis študentov Filo-
zofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku Zumag. V kategórii vysokoškol-
ských časopisov získal druhé miesto. „Po-
rota veľmi ocenila, že máme kvalitný ob-
sah,“ povedala šéfredaktorka Zumagu Ni-
kola Kokiová, študentka katedry žurnalis-
tiky. V budúcnosti chce redakcia pracovať 
najmä na skvalitnení grafiky a tlače. Časo-
pis Zumag vychádza od roku 2004. V roku 
2006 získal v súťaži Štúrovo pero prvé 
miesto, v ďalších ročníkoch sa pravidelne 
objavoval na druhej a tretej priečke.

V súťaži vysokoškolských a internátnych 
rozhlasových štúdií s názvom Rádioralley 
zasa bodovalo Pulz rádio. Jeho redakto-
ri (na snímke) si priniesli šesť individuál-
nych diplomov a rádio ako celok obsadilo 
tretie miesto. 

„S výsledkom som spokojný najmä pre-
to, že sa nám podarilo vyhrať dva diplomy 
v kategórii Fonorallye,“ povedal riaditeľ 
Pulz rádia Róbert Brišák, študent Katedry 
informatiky.

Pulz rádio vzniklo v roku 2005. V súťa-
ži Radiorallye získalo v roku 2011 prvé 
miesto, viackrát sa umiestnilo na ďalších 
dvoch pozíciách.

-ff-

zumag a pulz rádio bodovali 
na celoslovenských súťažiach

V impozantných priestoroch Univerzitnej 
knižnice KU sa v stredu 22. apríla 2015 pod 
záštitou KSJL FF KU konal už 8. ročník štu-
dentskej literárnovednej konferencie Túry 
do textúry... alebo Keď z motyky vystrelí. 
Organizátori konferencie si každoročne pri-
zývajú hostí tak z umeleckého, ako aj lite-
rárnovedného prostredia. Na veľkú radosť 
usporiadateľov sa na pôde univerzity tento 
rok stretli až traja výnimoční hostia, ktorí zá-
roveň tvorili aj gro odbornej poroty – Mar-
tina Kubealaková, PhD. (Katedra slovenskej 
literatúry a literárnej vedy FF UMB v Ban-
skej Bystrici), Marián Milčák, PhD. (básnik, 
prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský 
pedagóg) a PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. (Ka-
tedra bohemistiky PF UJEP v Ústí nad La-
bem). Dopoludňajší program tvorila pred-
náška Martiny Kubealakovej, PhD. s názvom 
Osamelosť v samote (v starších príbehoch) 
a autorské čítanie a beseda s Mariánom Mil-
čákom, PhD. nad jeho pôvodnou tvorbou 
Hra s hadmi (2014) i prekladom /spolu s P. 
Milčákom/ Czesława Miłosza: To (2014). 
Okrem študentov a absolventov FF KU v Ru-
žomberku sa konferencie zúčastnili aj poslu-
cháči PF KU v Ružomberku a FiF UK v Bra-
tislave.

Konferenčné príspevky študentov a absol-
ventov mali ťažiskovo analyticko-interpre-
tačný charakter, ale objavili sa medzi nimi 
aj referáty z oblasti literárnej histórie či te-
órie výchovy. Odborná porota, pozostáva-
júca zo ctených hostí, ocenila vystúpenia 
Bc. Veroniky Košťalovej (1. Mgr. FiF UK BA, 

sjl: Psychické pochody postáv v románe Ko-
niec hry), Bc. Veroniky Jauschovej (2. Mgr. 
FF KU RK, sjl – hi: Využitie paradoxu v sú-
časnej spirituálnej poézii inšpirovanej tradí-
ciou mystiky) a Mgr. Marcela Bakoša (absol-
vent FF KU RK: Dráma mužskej iniciácie vo 
vybraných dielach slovenskej a svetovej lite-
ratúry). Pozornosť pedagógov si získali prí-
spevky Bc. Niny Zwiefelhoferovej (1. Mgr. 
FiF UK BA, sjl: Komparatívny prístup k in-
terpretácii inscenácie HOLLYROTH a eposu 
Svatopluk), Bc. Andrey Draganovej (2. Mgr. 
FiF UK BA, sjl – hi: Bajanova duchovná pie-
seň) a Bc. Zuzany Tarabčákovej (1. Mgr. PF 
KU RK, sjl – bio: Lyrický subjekt Petra Šule-
ja a Michala Habaja v priestore kyberpun-

kového sveta). Študentské auditórium naj-
viac zaujali referáty Bc. Veroniky Patkovej 
(2. Mgr. PF KU RK, pep: Vzťah detí v mlad-
šom školskom veku k literatúre), Petry Po-
pjakovej (3. Bc. FF KU RK, sjl – ajl: Postava 
márnotratného syna v slovenskej medzivoj-
novej poézii) a Bc. Vladimíry Mravcovej (1. 
Mgr. PF KU RK, sjl – vu: Konštantné motí-
vy v tvorbe Pavla Vilikovského). O „kultúr-
ny zákusok“ sa postarali študenti Bc. Vero-
nika Dudová Polomská (sjl – hu, spev) a Bc. 
Michal Kentoš (inf – hu, klavírny sprievod). 
Príspevky z konferencie vyjdú v elektronic-
kom zborníku.

-ff-

túry do textúry...  
alebo keď z motyky vystrelí
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Za účasti veľvyslanca Ruskej federácie 
na Slovensku A. L. Fedotova (na snímke) 
sa v dňoch 19. – 20. marca 2015 konali 
III. európske metodické dni cudzojazyč-
nej edukácie s podtitulom Filozofia vzde-
lávania.

Učitelia ruského a talianskeho jazyka 
na základných a stredných školách, spo-
ločne s vysokoškolskými pedagógmi a ex-
pertmi profesijne aktívnymi v odboroch 
ruský jazyk a kultúra, taliansky jazyk a 
kultúra, anglický jazyk a kultúra, nemec-
ký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a 
kultúra, rokovali 2 dni na pôde Pedago-
gickej fakulty KU v Ružomberk o pedago-
gicko-metodických a odborných problé-
moch pri vyučovaní cudzieho jazyka naj-
mä na úrovni A1 – B2 podľa spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazy-
ky, no venovali sa aj problematike matu-
ritných testov, súčasnej slovenskej testo-
lógii, ako aj otázkam kulturologického 
smerovania cudzojazyčnej edukácie v 21. 
storočí. Veľmi hodnotný bol príspevok  
prof. Iriny Čelyševovej, DrSc., garantky 
štúdia talianskeho jazyka a literatúry na 
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, 
v ktorom sa venovala špecifikám vyučo-
vania talianskeho jazyka pre študentov, 
ktorých materinským jazykom je rušti-
na, pričom ako jeden z motivujúcich as-
pektov tohto procesu si všímala interak-
ciu obidvoch kultúr, uvádzajúc príklady 
prítomnosti významných vplyvov talian-
skej literatúry, architektúry a dejín ume-
nia v dejinách ruskej kultúry.

S podnetnými príspevkami sa tiež pred-
stavili literárna kritička J. Safronová či 
politológ a novinár M. Bondar (etymoló-
gia neologizmov vo svetle súčasnej spo-
ločensko-politickej situácie). Účastní-
kov konferencie zaujali i prezentácie ho-
dín kulturologicky poňatej cudzojazyčnej 
edukácie učiteľov s II. atestáciou (Mgr. 
Marta Jančíková). Praktickým obohate-
ním  programu stretnutia boli diskusné 

okrúhle stoly, ktorých sa zúčastnili pre-
zidenti asociácii jednotlivých cudzích ja-
zykov na Slovensku, krajskí metodici a 
nositelia prestížneho titulu „Európsky 
učiteľ“.

Spoločenský večer Ars poetica s recep-
ciou, ktorý sa konal v hoteli Kultúra, po-
skytol účastníkom konferencie autentic-
ký zážitok z predneseného umeleckého 
slova v podaní viacerých detských reci-
tátorov a postupne v podaní pedagógov 
PF KU v Ružomberku Dr. Dušana Kováča-
Petrovského, PhD., doc. Dr. Františka He-
isera, PhD., doc. Viktorie Liashuk, CSc. a 
pedagogičky Filozofickej fakulty UMB v 
Banskej Bystrici prof. Larisy Sugay, DrSc.

Stovka účastníkov tohto významného 
medzinárodného stretnutia na záver spo-
ločne ocenila jeho odbornú úroveň. III. 
európske metodické dni cudzojazyčnej 
edukácie prišli pozdraviť jeho excelencia 
veľvyslanec Ruskej federácie na Sloven-
sku A. L. Fedotov, rektor Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku Jozef Jarab, de-
kan Pedagogickej fakulty KU Tomáš Jab-
lonský a riaditeľ Ústavu talianskeho jazy-
ka a kultúry Pedagogickej fakulty KU Du-
šan Kováč-Petrovský, ktorých vystúpenia 

v Aule Jána Pavla II. neboli iba formálny-
mi privítaniami účastníkov konferencie 
na pôde Katolíckej univerzity, ale adres-
nými a humanizujúcimi príhovormi, kto-
ré predznamenali atmosféru a kultúrnu 
úroveň podujatia. V signifikantnej miere 
ju svojimi prezentáciami spoluvytvárala 
aj významná slovenská spisovateľka, ese-
jistka, publicistka a filozofka Etela Far-
kašová. Celé podujatie hlboko ľudským 
prejavom otvorila, erudovane moderova-
la a početnými odbornými vstupmi spre-
vádzala riaditeľka Ústavu rusko-sloven-
ských štúdií PF KU prof. PhDr. Eva Kol-
lárová, PhD.

Organizátormi podujatia boli Ústav rus-
ko-slovenských štúdií PF KU, Ústav ta-
lianskeho jazyka a kultúry PF KU a Ka-
tedra cudzích jazykov PF KU v Ružom-
berku.

-dp-

metodické dni  
cudzojazyčnej edukácie

Dekan PF KU Tomáš Jablonský s prezidentom ACISE Juanom Carlosom Torre Puentem.

V dňoch 8. – 10. apríla 2015 sa vedenie Pe-
dagogickej fakulty KU, na čele s dekanom 
Tomášom Jablonským zúčastnilo výročné-
ho medzinárodného kolokvia Asociácie ka-
tolíckych vzdelávacích inštitúcií (ACISE), 
ktoré sa tohto roku konalo na Libera Uni-
versita Maria Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme.
Hlavnou témou kolokvia bolo Obnovova-
nie záujmu pre vzdelávanie na katolíckych 
univerzitách. „Táto téma je mimoriadne 
aktuálna aj pre Katolícku univerzitu v Ru-
žomberku, preto bolo veľmi zaujímavé a 
podnetné získať pohľad na túto problema-
tiku v európskom i celosvetovom kontexte. 

Aj z tohto hľadiska bolo kolokvium v Ríme 
vzácnou príležitosťou podeliť sa o svoje 
skúsenosti s rovnako konfesijne zamera-
nými univerzitami,“ uviedol dekan Jablon-
ský, ktorý je od roku 2009 členom predsed-
níctva ACISE.

Kolokvia sa okrem predstaviteľov hostiteľ-
ského Talianska zúčastnilo viacero kapa-
cít katolíckeho vzdelávania z rôznych kra-
jín sveta, okrem iných z Francúzska, Špa-
nielska, Portugalska, Veľkej Británie, Mexi-
ka, Pobrežia Slonoviny, Libanonu, Indie či 
Mozambiku. Kolokvium pripravili a vied-

li prezident ACISE prof. Juan Carlos Tor-
re Puente z Universidad Pontificia Comil-
las (Madrid) a generálny sekretár ACISE 
prof. Christiam Jamet z Université Catho-
lique de l'Ouest (Angers).

Súčasťou kolokvia bolo aj stretnutie s kar-
dinálom Zenonom Grocholewskim, pre-
fektom Kongregácie pre katolícke vzdelá-
vanie, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla na Po-
ntifica Accademia  delle Scienze (Casina 
Pio IV) vo Vatikáne hneď po svätej omši, 
ktorú sám celebroval v Chiesa Santo Stefa-
no deglo Abissini. Kardinál prejavil osobný 
záujem o situáciu na jednotlivých univerzi-
tách a celé stretnutie prebehlo v otvorenej 
a priateľskej atmosfére.

Významným výstupom kolokvia bolo 
okrem oživenia profesionálnych kontak-
tov a výmeny skúseností aj prizvanie deka-
na PF KU do redakčnej rady medzinárod-
ného katolíckeho časopisu o vzdelávaní s 
názvom EducA.

ACISE je medzinárodná katolícka nezisko-
vá inštitúcia, ktorej cieľom je presadzovať 
vzájomné porozumenie a kooperáciu člen-
ských inštitúcií na vedeckej, sociálnej a du-
chovnej úrovni. Je súčasťou Medzinárod-
nej federácie katolíckych univerzít (FIUC).

Zuzana Gejdošová

medzinárodné kolokvium 
AciSe v ríme

V celoslovenskom kole 11. Študentskej ve-
deckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbo-
re sociálna práca zvíťazila študentka Peda-
gogickej fakulty KU Bc. Ľubica Győrfyová. 
Študentka piateho ročníka sociálnej práce 
si cenu odniesla za prácu s názvom Moti-
vácia študentov sociálnej práce ku štúdiu. 
V poradí 11. ročník celoslovenského kola 
ŠVOČ sa konal 29. apríla 2015 v Bratisla-
ve. Usporiadateľskou univerzitou bola Vy-
soká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety. Súťažilo sa v dvoch sekciách. 
„V bakalárskej a magisterskej sekcii môžu 
študenti súťažiť s neobhájenými bakalár-
skymi a magisterskými prácami alebo to 
môže byť úplne nová práca,“ uvádza PhDr. 
Angela Almašiová, PhD., ktorá víťazku od-
borne viedla.

V prípade Bc. Ľubice Győrfyovej to bola 
diplomová práca, ktorú študentka obhájila 
na konci akademického roka 2014/2015.  
„Téma práce je prínosná a zaujímavá. Od-
porúčania, ktoré prináša, môžu byť zaují-
mavé i pre vedenie katedry. Preto by mohla 
moja téma prispieť aj k skvalitneniu vzde-
lávania v sociálnej práci,“ vysvetľuje štu-
dentka.

Celoslovenského kola ŠVOČ sa pravidelne 
zúčastňujú takmer všetky katedry sociál-
nej práce na Slovensku. Víťazstvo Bc. Ľu-
bice Győrfyovej je preto veľkým úspechom 
a vyznamenaním. ,,Študentka vynikajúco 
obstála naozaj v širokej konkurencii a mys-
lím si, že to hovorí aj o kvalite celej kated-
ry a našej fakulty," hovorí PhDr. Angela Al-

mašiová, PhD. „Pre mňa je to veľký úspech, 
ktorý je aj odrazom toho, že na našej fakul-
te sú šikovní študenti a naozaj kvalitní pe-
dagógovia,“ dodáva šťastná víťazka, ktorá 
sa uchádza o doktorandské štúdium na Ka-
tedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.

Za Pedagogickú fakultu KU sa celosloven-
ského kola ŠVOČ zúčastnila aj Bc. Alena 
Kovaľanová, ktorá pod vedením Mgr. Da-
niela Markoviča, PhD. prezentovala prácu 
Postavenie absolventov vysokých škôl na 
trhu práce.

Angela Almášiová

študentka sociálnej práce 
víťazkou celoslovenskej súťaže
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Konfrontovať zručnosti v počítačovom 
programovaní žiakov základných škôl 
nielen zo Slovenska, bolo cieľom medzi-
národnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 
13. júna 2015 v priestoroch Pedagogickej 
fakulty KU v Ružomberku. „Na súťaž pri-
šlo až 75 účastníkov z celého Slovenska 
a Poľska. Sú to žiaci základných škôl, kto-
rí programujú v prostredí Baltie," uviedla 
koordinátorka projektu Janka Majherová.

Programovací jazyk Baltík je určený pre-
dovšetkým k výučbe programovania na 
základných a stredných školách. Na roz-
diel od iných programovacích jazykov sa 
v nástrojoch Baltíka neprogramuje pomo-
cou textových príkazov, ale prostredníc-
tvom ikon. Preto je u detí a mládeže veľ-
mi populárny a teší sa veľkej obľube.

Účastníci boli podľa veku rozdelení do 
štyroch kategórií a na dokázanie svojich 
programátorských zručností mali pres-
ne tri hodiny. Slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov sa uskutočnilo v Aule Jána Pav-
la II KU. Výhercovia si ceny prevzali z rúk 
prodekanky pre výchovu a vzdelávanie 
PF KU Zuzany Gejdošovej. ,,Sme veľmi 
radi, že sme na pôde Pedagogickej fakul-
ty mohli privítať tak talentovaných a ši-
kovných žiakov. Veríme, že možno raz 
budú aj našimi absolventmi," dodala.

Hlavnými organizátormi súťaže boli štu-
denti IT klubu z Katedry informatiky na 
PF KU. Tí okrem technickej podpory ce-
lej súťaže tiež zabezpečili pre súťažiacich 
hodnotné ceny od sponzorov. Ceny do sú-
ťaže venovali firmy Mondi SCP Ružombe-
rok, Tatralandia, Yasky Liptovský Hrádok 
a internetový portál mojandroid.sk.

Zástupca Ružomberka, Michal Krajčovič 
zo ZŠ sv. Vincenta, sa umiestnil v kategó-
rii C na peknom 6. mieste.

na pF sa stretli najlepší  
detskí programátori

Na akademickej pôde Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku sa od 6. júla do 10. júla 
2015 uskutočnil už ôsmy ročník Detskej 
univerzity. Tohoročný program Detskej 
univerzity niesol názov „Máme veľa ener-
gie!“ a bol určený deťom od 8 do 14 ro-
kov. Podujatia Detskej univerzity prebie-
hali denne od 8.30 do 15.30 hod. Súčas-
ťou programu bola svätá omša, slávnostná 
imatrikulácia, v závere detská konferencia 
a slávnostná promócia našich malých ab-
solventov.

Jednotlivé aktivity boli tematicky zamera-
né na „oblasť energie“, jej podoby a využi-
tie v živote človeka. Pestrý program tvo-
rili prednášky a workshopy z biológie, ta-

lianskeho jazyka a kultúry, fyziky, sociál-
nej práce, náboženstva a z iných odborov. 
Staršie deti navštívili Energoland v Mo-
chovciach a absolvovali prehliadku elek-
trárne (vek 10 – 14 rokov), kým mlad-
ší účastníci navštívili Arborétum Mlyňany 
SAV vo Vieske nad Žitavou (vek 8 – 9 ro-
kov). Katolícky duch univerzity našu po-
zornosť upriamil na životnú energiu, silu a 
naplnenie, ktoré nám cez kňazov vo svia-
tostiach ponúka Boh. Názov podujatia vy-
povedal aj o ďalšom rozmere Detskej uni-
verzity – poskytnúť deťom kvalitnú a pri-
meranú alternatívu trávenia prázdninové-
ho času.

Silvia Kaščáková

DeTsKá UniveRziTA 2015:
„máme veľa energie!“

V dňoch 23. a 24. apríla 2015 sa v priestoroch 
Inštitútu Š. Nahálku PF KU v Poprade usku-
točnil 8. ročník medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre 
dnešný svet“. Tohoročná konferencia mala 
podtitul „1989 a 25 rokov po...“. Ako vyplýva 
z názvu, podujatie bolo zamerané na zmeny, 
ktoré nastali v spoločnosti po roku 1989.

Jednotlivé sekcie boli tematicky rozdelené na 
ekonomiku a manažment, zmeny v pohľade na 
človeka a spoločnosť a zmeny vo vede a vzde-
lávaní. Konferencia, ktorej cieľom bola prezen-
tácia aktuálnych vedeckých poznatkov v oblas-
ti spoločenských vied, manažmentu, ekonomi-
ky, školstva i prírodných vied, bola už tradične 
organizovaná Pedagogickou fakultou Katolíc-
kej univerzity v spolupráci s Inštitútom J. Pá-
leša PF KU v Levoči, Vysokou školou Karlovy 
Vary z Českej republiky, Państwowou Wyższou 
Szkołou Zawodowou w Chełmie v Poľsku, Vy-
sokou školou medzinárodného podnikania 
ISM Slovakia z Prešova, Ústavom manažmen-
tu STU v Bratislave, Klinikou detskej tuberku-
lózy a respiračných chorôb Jeseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského a Šrobárovým 

ústavom detskej tuberkulózy a respiračných 
chorôb, n. o. v Dolnom Smokovci.

Konferenciu otvoril doc. PaedDr. ThDr. Anton 
Lisnik, PhD. a po ňom sa účastníkom prihovo-
rili hostia Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Mons. PaedDr. Andrej Imrich, spišský pomoc-
ný biskup, doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., 
rektor Vysokej školy medzinárodného pod-
nikania ISM Slovakia Prešov, prof. JUDr. Ing. 
Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., emeritný 
rektor Vysokej školy Karlovy Vary, prof. nad-
zw. dr. hab. Piotr Mazur z Vysokej školy v Chel-
mie, Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH, riaditeľ-
ka ŠÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec a v mene 
povereného vedúceho katedry manažmentu 
PF KU Poprad PhDr. Jaroslava Bučková.

Počas dvoch konferenčných dní odznelo v 
úvodnej časti a v troch sekciách 76 prednášok. 
So svojim príspevkom v pléne vystúpili: európ-
sky fenomenológ profesor Dr. Hans Köchler z 
Insbrucku, akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. 
dr. h. c. z Trenčianskej univerzity, emeritný rek-
tor Vysokej školy Karlovy Vary prof. JUDr. Ing. 

Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., z Katolíc-
kej univerzity Mons. akad. prof. ThDr. ThBibl. 
Lic. Anton Tyrol, PhD., akad. prof. Ing. Štefan 
Luby, DrSc., Dr. h. c. mult. z Bratislavy, prof. 
RNDr. Ján Košťálik, DrSc. z Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika, RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. z 
Prahy, doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. z Prahy, doc. 
Dr. Mihai Calalb z Moldavska.

Popoludní pokračoval program v jednotlivých 
sekciách, v ktorých vystúpili prednášajúci zo 
Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. Večer sa 
pre účastníkov konferencie uskutočnila svätá 
omša, po ktorej nasledoval spoločenský večer. 
Druhý deň konferencie opäť pokračoval pred-
náškami v sekciách.

Na záver konferencie predsedajúci sekcií vy-
stúpili so stručným zhodnotením jednotlivých 
prednášok a predseda organizačného výboru 
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. 8. roč-
ník medzinárodnej vedeckej konferencie „So-
ciálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“ 
ukončil.

Anton Lisnik

Sociálne posolstvo jána pavla ii. 
pre dnešný svet

V dňoch 20. a 21. apríla 2015 sa na Ústave soci-
álnych vied Pedagogickej fakulty KU uskutoč-
nila konferencia „Tvorba a komunikácia vedy 
a poznania mladých výskumníkov v sociálnej, 
vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 
oblasti“. 

Konferencia bola určená pre denných a exter-
ných študentov doktorandských študijných 

programov PF KU. Konferencia sa zameriava-
la na vytvorenie priestoru pre výmenu inter-
disciplinárneho empirického poznania a skú-
seností s aplikovaním výskumných metód, 
spracovaním empirických dát, resp. na teore-
tickú analýzu skúmaného vedeckého problé-
mu, a následne disemináciu zisteného pozna-
nia formou vedeckého alebo odborného člán-
ku. „Hlavnou úlohou konferencie bolo prispieť 

k skvalitňovaniu doktorandského štúdia na fa-
kulte. Študenti ešte pred začiatkom podujatia 
získali spätnú väzbu prostredníctvom anonym-
nej recenzie na svoje články od recenzentov a 
počas konferencie od moderátorov sekcie,“ ho-
vorí prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., vedecká ga-
rantka konferencie.

Referáty doktorandov boli zaradené do troch 
sekcií a šiestich tematických blokov. Venova-
li sa napríklad aspektom kvality a plánovania 
procesov v oblasti sociálnych služieb, sociálno-
poradenskej a výchovnej práci s vybranými cie-
ľovými skupinami alebo spirituálnemu rozvoju 
človeka. Konferencie sa zúčastnili doktorandi 
zo všetkých akreditovaných študijných progra-
mov PF KU.

Doktorandské štúdium sa na Pedagogickej fa-
kulte KU realizuje v nasledujúcich študijných 
programoch: Sociálna práca, Sociálna práca vo 
verejnej správe a sociálne služby, Poradenstvo 
a sociálna komunikácia, Teória vzdelávania ná-
boženskej výchovy a Didaktika hudby. Začiat-
kom letného semestra mohli doktorandi absol-
vovať výberovú prednášku „Tvorba a recenzo-
vanie vedeckého a odborného článku“.

Daniel Markovič

iii. doktorandská konferencia pF

Účastníci konferencie.
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Dňa 9. apríla 2015 Teologická fakulta Ko-
šice, Inštitút aplikovanej etiky Alexan-
dra Spesza privítala v rámci výmenného 
programu CEEPUS CIII-AT-0702-03-1415 
“Ethics and Politics in European Context” 
významnú osobnosť filozofie a etiky Prof. 
PhDr. Jana Sokola, PhD., Csc. (na snímke 
počas prednášky) z Fakulty humanitných 
štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. 

Prof. Sokol predniesol študentom a hosťom 
prednášku na tému Jsou lidská práva při-
rozená? a prednášku v rámci výročnej kon-
ferencie IAEAS pod názvom Svoboda a co 
s ní? 

Po skončení prednášky zazneli zo strany 
poslucháčov otázky, ktoré sa dotýkali na-
príklad definovania ľudských práv a ich 
dodržiavania v súčasnej spoločnosti. Zau-
jímavé boli aj podnety a apel prof. Sokola 
k dodržiavaniu Božích prikázaní. 

Prof. Ján Sokol, PhD. bol poslancom Fe-
derálneho zhromaždenia Občianskeho 

fóra, miestopredsedom Snemovne náro-
dov, predsedom poslaneckého klubu OF a 
parlamentnej delegácie Európskeho par-
lamentu v rokoch 1990 – 1992. V roku 
1993 obhájil diplomovú prácu „Člověk a 
svět očima Bible“, v roku 1994 získal ti-
tul CSc. prácou „Mistr Eckhart a středo-
věká mystika“. V roku 1995 dosiahol ti-
tul doktora prácou „Malá filosofie člově-
ka“. V roku 1997 bol menovaný docentom 
filozofie („Čas a rytmus“). Kandidoval do 
FS za OH (1992) a do Senátu za KDU-ČSL 
(1996), bol poradcom ministerstva škol-
stva (1997 – 2011), ministrom školstva 
(1998) a kandidát na prezidenta republiky 
(2013). Od roku 2013 je členom Etickej ko-

misie ČR, odvolávajúceho orgánu pre oce-
nených v Treťom odboji. Filozofiu, antro-
pológiu a religionistiku prednáša od roku 
1991 na Pedagogickej a Filozofickej fakul-
te UK a od roku 2000 na Fakulte humanit-
ných štúdií UK. V rokoch 2000 až 2007 bol 
dekanom FHS UK. Titul profesor mu bol 
udelený v roku 2000 v odbore filozofia vý-
chovy. V roku 2008 bol vyznamenaný Rá-
dom čestnej légie ako Commandeur. Je že-
natý a má tri deti.

Dekanát TF

prof. ján Sokol, phD. 
na teologickej fakulte ku

V Košiciach na pôde Teologickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF 
KU) sa v stredu 29. apríla 2015 uskutočnili 
voľby dekana tejto fakulty. Akademický se-
nát TF KU zvolil kandidáta prof. ThDr. Cy-
rila Hišema, PhD. (na snímke) za nového 
dekana TF KU.

Akademický senát volí dekana na štvor-
ročné obdobie, najviac na dve po sebe na-
sledujúce funkčné obdobia. Prof. Cyril Hi-
šem (1970) doteraz zastával úrad deka-

na TF KU vo svojom prvom funkčnom ob-
dobí. V máji 2008 ho prezident SR vyme-
noval za profesora v odbore katolícka te-
ológia. Osobitne sa špecializuje na cirkev-
né dejiny a históriu. Je predsedom Sloven-
skej spoločnosti pre katolícku teológiu. No-
vozvolenému dekanovi gratulujeme. 

-rl-

teologickú fakultu povedie 
jej doterajší dekan

V dňoch 27. – 28. mája 2015 sa na Teo-
logickej fakulte v Košiciach uskutočnila 
2. dborno-vedecká konferencia na tému 
Čo prináša transformácia v detských do-
movoch v praxi na Slovensku. Organizoval 
ju Detský domov Košická Nová Ves pod zá-
štitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky Sekcie sociál-
nej a rodinnej politiky a Ústredia práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Sekcie sociálnych vecí a rodiny v spoluprá-
ci s Katedrou spoločenských vied Teologic-
kej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku a Fórom riaditeľov a za-
mestnancov detských domovov SR. Odbor-

nými garantmi konferencie za DeD Košic-
ká Nová Ves boli: Mgr. Iveta Lumtzerová a 
PhDr. Lenka Hudáková, a za Katolícku uni-
verzitu, Teologickú fakultu prof. ThDr. Cy-
ril Hišem, PhD. a doc. PhDr. Ing. Lýdia Leš-
ková, PhD.

Cieľom konferencie bolo poukázať na zme-
ny v detských domovoch vplyvom trans-
formačného procesu, priblížiť zavádzanie 
nových trendov a odborných metód v det-
ských domovoch ako i vytvoriť priestor pre 
výmenu odborných skúseností detských 
domovov na Slovensku. V prvý deň kon-
ferencie sa v popoludňajších hodinách, 

po odznení hlavných referátov, konali 
3 workshopy na témy: Vedenie a rozvoj za-
mestnancov; Prehlbovanie vzťahu vycho-
vávateľ a dieťa; Sanácia ako primárna me-
tóda pomoci rodine. Účelom celej konfe-
rencie bola výmena skúseností, názorov a 
odborných postupov v spojitosti s transfor-
mačným procesom detských domovov na 
Slovensku. 

Lýdia Lešková

O transformácii v detských 
domovoch v praxi na Slovensku

Dňa 30. apríla 2015 sa v Teologickom in-
štitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Pod-
hradí uskutočnila 37. konferencia Znaky 
časov na tému Činitele duchovného ras-
tu a rozvoja ľudskej osobnosti. Po úvod-
ných príhovoroch rektora kňazského semi-
nára a rektora Katolíckej univerzity nasle-
dovala prvá prednáška, ktorá sa zaobera-
la sociologickou tematikou. Prednášateľom 
bol doc. PhD. Ondrej Štefaňák, PhD., kto-
rý hovoril o životných a morálnych hodno-
tách súčasnej mládeže. Vo svojom príspev-
ku uviedol výsledky vlastného prieskumu, 
ktorý zisťoval, aké hodnoty sú pre súčasnú 
mládež Spišskej diecézy dôležité a ako aj 
ich morálny postoj ovplyvňuje dosiahnuté 
výsledky v štúdiu na školách.

Druhá prednáška veľmi pútavým a infor-
matívnym spôsobom priniesla informácie 
ako dokážu médiá cielene meniť a tvarovať 
mienku ľudí. Prednášateľom bol Mgr. Mar-
tin Taraj na tému Vplyv médií na formova-
nie osobnosti.

Systém vzťahov, ktorý vytvára každý ľud-
ský človek, je možné pochopiť v odbornom 
slova zmysle ako transakciu, ktorá sa vy-
tvára medzi subjektom a objektami. V tom-
to zmysle viedol svoj príspevok ThDr. Jaro-
slav Barta, PhD. s názvom Udeľovanie pod-
pory a analýza životného plánu v koncep-
cii transakčnej analýzy.

Po krátkej prestávke otvoril druhú časť 
konferencie rektor seminára ThDr. Peter 
Majda, PhD., ktorý sa venoval problemati-
ke formácie kňazských povolaní, ktorá v ži-

vote povolaných osôb tvorí podstatnú časť 
ich života. Príspevok mal názov Cesta for-
mácie osobnosti z hľadiska kňazského po-
volania.

Ďalší príspevok predniesol prednášateľ z 
oblasti zdravotníctva MUDr. František Or-
lovský, ktorý poukázal, že kresťanské hod-
noty prežívané v manželstve a v rodine sú 
nevyhnutnou podmienkou správneho fun-
govania dnešnej spoločnosti. Názov prí-
spevku bol Formácia z pohľadu povolania 
k manželstvu a rodičovstvu.

Séria prednášok konferencie bola zavŕšená 
oblasťou morálnej teológie na tému Výcho-

va k čistote, ktorú predniesol ThDr. Martin 
Koleják, PhD. Venoval sa v nej otázke celi-
bátu, jeho zmyslu a potrebe správnej for-
mácie a smerovania výchovy kandidátov 
kňazstva.

Konferencia priniesla množstvo zaujíma-
vých tém. Jej výsledkom tejto konferencie 
bude vedecká monografia, v ktorej už bude 
každej téme venovaný dostatočný priestor.

Martin Taraj

činitele duchovného rastu 
a rozvoja ľudskej osobnosti
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Účastníci púte pred národnou svätyňou v Šaštíne.

v šaštíne sme ďakovali a prosili 
za našu univerzitu

Viac než stovka zamestnancov Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) putovala 
8. septembra 2015 na sviatok Narodenia 
Panny Márie do národnej svätyne v Šaští-
ne. Ako pripomenul rektor KU Mons. prof. 
Jozef Jarab, cieľom putovania bolo „poďa-
kovať za 15 rokov existencie KU a prosiť 
o požehnanie pre ďalšie roky.“ 

Slávnostnú svätú omšu v Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie slúžil Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavsky arcibiskup 
– metropolita, predseda KBS a predseda 
Správnej rady KU. V svojej homílii vyzdvi-
hol osobu Panny Márie, ktorá spolu so svä-
tým Jozefom je vzorom modlitby a dôvery 

v Boha. „Popri kultúre rozumu,“ zdôraznil 
arcibiskup, „je potrebné pestovať aj kultú-
ru viery, ako to vidíme práve v živote Bo-
žej matky.“ 

V popoludňajších hodinách sa pútnici po-
modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu 
a v krátkosti sa oboznámili s históriou a 
prítomnosťou šaštínskej baziliky, ktorú im 
sprostredkoval don Ján Čverčko, správca 
pútnického miesta.

-rr-

študent ku zachránil život 
mladého dievčaťa

Dňa 25. apríla 2015 sa v Kultúrnom 
dome Andreja Hlinku v Ružomberku ko-
nal 25. ročník Najmilšieho koncertu roka. 
Išlo o umeleckú prehliadku vystúpení detí 
z detských domovov z celého Žilinského 
kraja. Každý rok s realizáciou pomáhajú 
dobrovoľníci, ktorých tvoria prevažne štu-
denti Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU).  Medzi nimi bol aj Daniel Gladiš, štu-
dent Urgentnej zdravotnej starostlivosti Fa-
kulty zdravotníctva KU. V závere koncertu 
vystupujúce mladé dievča z Detského do-
mova Turzovka skolabovala z dôvodu váž-
nej arytmie srdca. Na situáciu včas zarea-
goval práve Daniel Gladiš. Dievča resusci-
toval 12 minút, stabilizoval ju do príchodu 
rýchlej záchrannej služby, čím jej zachránil 
život. Potom pacientku helikoptérou pre-

viezli do Detského kardiologického centra 
v Bratislave, kde čaká na transplantáciu 
srdca. Jej stav je vďaka poskytnutiu profe-
sionálnej rýchlej zdravotnej pomoci stabi-
lizovaný.

Na hlboko ľudský a profesionálny prí-
stup študenta reagoval prof. MUDr. Jozef 
Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar a 
vyslovil vysoké morálne ocenenie nášmu 
študentovi: „Z úprimného srdca prajeme 
Katolíckej univerzite mnoho rovnako kva-
litných študentov, akým je Daniel Gladiš. 
Dovoľte nám rovnako vysloviť uznanie Ka-
tolíckej univerzite za profesionálne vede-
nie jej študentov.“ 

-rr-

V dňoch 17. – 18. júna 2015 zrealizova-
la Teologická fakulta KU pre svojich štu-
dentov dvojdňový kurz Individuálny roz-
vojový plán klienta, ktorý je akreditova-
ný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky a jeho reali-
zátorom bude Tatra akadémia. Obsahom 
kurzu bolo postavenie individuálneho 
rozvojového plánu v systéme poskytova-
nia sociálnych služieb a individuálne plá-
ny podľa druhu poskytovania sociálnej 
služby, ľudské potreby klienta a  techni-

ky ich určovania, formulácia cieľov indi-
viduálneho plánovania, úloha kľúčového 
pracovníka pri individuálnom plánovaní, 
metodika pre prácu s individuálnym plá-
nom  v sociálnom zariadení a praktická 
činnosť – tvorba individuálneho rozvojo-
vého plánu.

Teologická fakulta KU v  Košiciach v rám-
ci inovácie a propagácie sociálnej práce 
realizuje už tretí rok akreditované kurzy 
pre svojich študentov. Kurzy sa realizujú 

v záujme rozšírenia kompetencií študen-
tov pre prax v sociálnej sfére a pre zvý-
šenie ich možnosti uplatnenia sa na trhu 
práce. Kurzy sú doplnkom k štúdiu soci-
álnej práce na TF KU, nenahrádzajú žiad-
ne povinné predmety ani kredity a pre 
študentov sú nepovinné. Prebiehajú pria-
mo na TF KU a za zvýhodnenú cenu pre 
študentov.

Michaela Šuľová

Akreditované kurzy 
pre študentov

V rámci ďalšieho programu jednotli-
vých členov vlády SR navštívil KU v po-
poludňajších hodinách minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. 
V Sieni rektorov sa najskôr stretol s ve-
dením univerzity, dekanmi fakúlt a pred-
sedníčkou Akademického senátu KU. Za-
ujímal sa o aktuálne dianie na univerzite 
ako aj o oblasti, do ktorých chce KU sme-
rovať svoj ďalší rozvoj. Prisľúbil podpo-
ru zo strany ministerstva, pričom pouká-
zal na potrebu prijatia účinných opatre-
ní, ktoré by zamedzili pochybeniam z mi-
nulosti, na ktoré poukázal práve skon-
čený audit. Rektor KU zdôraznil dobrú 
vôľu a pripravenosť súčasného vedenia 
KU posunúť univerzitu dopredu správ-
nym smerom. 

Následne prebehlo rokovanie pána mi-
nistra s rektorom KU, po ktorom sa za-
písal do Pamätnej knihy KU, v ktorej po-
ďakoval za príjemné prijatie. Na záver 
svojej návštevy si pán minister prezrel 
priestory Univerzitnej knižnice KU a od-
povedal na otázky prítomných novinárov. 

-rr-

V Ružomberku sa 24. júna 
2015 uskutočnilo výjazdo-
vé zasadnutie Vlády Sloven-
skej republiky (SR). Na čas-
ti rokovania sa na pozvanie 
predsedu vlády SR zúčast-
nil aj rektor Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) 
Mons. prof. Jozef Jarab.

  Minister školstva SR Juraj Draxler počas stretnutia s rektorom KU. 

miniSter škOlStvA Sr 
nAvštívil univerzitu
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neodkladná zdravotná 
starostlivosť v San Franciscu

Systém neodkladnej zdravotnej starost-
livosti vo svete môžeme rozdeliť na dva 
typy. Anglo-americký systém, kde je neod-
kladná zdravotná starostlivosť poskytova-
ná nelekárskym personálom, paramedikmi 
a franko-germánsky systém, v ktorom ten-
to typ starostlivosti je poskytovaný posád-
kami záchrannej zdravotnej služby s leká-
rom v kombinácii s posádkami bez lekára. 
Základný systém filozofie oboch odlišných 
systémov by sa dal zjednodušene defino-
vať ako: Priviesť pacienta k lekárovi (ang-
lo-americký) a priviesť lekára k paciento-
vi (franko-germánsky). Diskusie o tom, 
ktorý systém je lepší, sú časté, ale v sku-
točnosti je to otázka, na ktorú nie je mož-
né jednoznačne odpovedať. Tak som sa na 
Katolíckej univerzite, Fakulte zdravotníc-
tva, Katedre urgentnej zdravotnej starost-
livosti rozhodol, že sa o kladoch i zápo-
roch anglo-amerického systému presved-
čím na vlastnej koži. Začal som plánovať 
cestu za „veľkú mláku“. Aby celá táto ces-
ta mala hlbší význam, rozhodol som sa, že 
spolu so mnou sa jej zúčastní jeden štu-
dent Katedry urgentnej zdravotnej starost-
livosti. Viac študentov nebolo možné oslo-
viť, nakoľko som bol limitovaný financia-
mi. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol 
osloviť študenta 2. ročníka Martina Tiché-
ho. Jedna z podmienok jeho účasti bola, 
aby výstupom z našej pracovnej cesty bola 
okrem iného i bakalárska práca. Martin Ti-
chý moju ponuku prijal, a tak sme spoločne 
začali plánovať cestu a vyberať cieľovú des-
tináciu. Po vzájomnej dohode sme zvolili 
štát Kalifornia, mesto San Francisco, ktoré 
leží na západnom pobreží Spojených štá-
tov Amerických. San Francisco je hlavným 
kultúrnym a finančným centrom Severnej 
Kalifornie. So svojimi 825 000 obyvateľ-
mi je 4. najľudnatejšie mesto štátu Kalifor-
nia po Los Angeles, San Diegu a San José 
a 14. najľudnatejšie mesto v celých Spoje-
ných štátoch Amerických. Po New Yorku je 
tiež druhým najhustejšie obývaným mes-
tom USA. Mesto je známe svojim chladným 
letom, hmlou, prudkými kopcami, rozma-
nitou architektúrou a rôznymi turistický-

mi atrakciami ako Golden Gate Bridge, Al-
catraz a iné. Toto mesto je označované za 
jedno z najkrajších miest na svete. Zároveň 
však treba podotknúť, že leží v tektonicky 
aktívnej oblasti, takže je ohrozené vznikom 
zemetrasení. Toto všetko so sebou prináša 
potrebu dokonale vybudovaného systému 
poskytovania neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti.

Prednemocničná starostlivosť je v tom-
to meste poskytovaná tzv. paramedickým 
systémom. Vzdelávanie záchranárov je re-
alizované na City College of San Francis-
co. City College of San Francisco je jedna 
z najväčších verejných vysokých škôl v štá-
te Kalifornia, ktorá bola založená v roku 
1935. V súčasnosti ponúka možnosť štúdia 
na viac ako 50 študijných programoch vo 
viac ako 100 pracovných odboroch. Vyso-
ká škola ponúka vzdelávania paramedikov 
v dvoch úrovniach – Emergency Medical 
Technician (EMT) a Paramedic (EMT-P). 
Úroveň EMT poskytuje základné vzdelanie 
a tréning, ktoré je v našich podmienkach 
možné prirovnať vzdelaniu vodiča doprav-
nej zdravotnej služby alebo záchrannej 
zdravotnej služby s vyššími kompetencia-
mi. Toto vzdelanie trvá jeden semester. Po 
získaní licencie EMT môže záchranár ab-
solvovať nadväzujúce vzdelanie v progra-

me „EMT – Paramedic“. Štúdium trvá 3 se-
mestre, pričom je vysoko sofistikované. Za-
hŕňa teoretickú prípravu z anatómie, fyzi-
ológie, patofyziológie, patológie, mechani-
ky úrazov, diferenciálnu diagnostiku a lieč-
bu stavov, s ktorými sa potenciálne v rám-
ci prednemocničnej starostlivosti môžu 
paramedici stretnúť s ohľadom na klinic-
ký obraz a možnosti diagnostiky v ambu-
lancii záchrannej služby. Na teoretickú prí-
pravu nadväzuje tréning v simulovaných 
podmienkach a následne stáž na urgent-
ných príjmoch a v ambulanciách záchran-
nej služby. Vzdelávanie prebieha blokovo.  
Náklady spojené s kompletným vzdelaním 
na úrovni EMT-P predstavujú cca. 2 500$. 
My sme sa mali možnosť priamo zúčastniť 
tréningu budúcich paramedikov v simulo-
vaných podmienkach, ktoré viedla odbor-
ná garantka tohto programu Megan Cor-
ry, EdD(c), EMTP. Výcvik prebiehal na mo-
deloch, pričom každý jeden študent počas 
svojho štúdia musí absolvovať všetky pred-
písané scenáre, o ktorých musí byť elektro-
nický záznam vrátane hodnotenia školite-
ľa. Systém vzdelávania paramedikov v Ka-
lifornii je od nášho odlišný, nakoľko vzde-
lávanie našich záchranárov trvá dlhšie, je 
v dennom štúdiu bezplatné a zároveň sa 
odlišuje svojím obsahom.

}}} 
projektový pobyt na Sicílii
V dňoch 17. až 22. júna 2015 sa štyria vy-
učujúci z Fakulty zdravotníctva – Mgr. Pe-
ter Kutiš, doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, 
PhD. MPH., PhDr. Mgr. Mariana Magerčia-
ková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, 
PhD. zúčastnili na mobilite v rámci projek-
tu Grundtvig do Catánie na Sicílii.

Prvé pracovné stretnutie sa konalo na  
miestnej univerzite, kde sa stretli najskôr s 
akademickými autoritami a hovorili o pro-
jekte – jeho zameraní, cieľoch a výsled-
koch. Následne participovali na medziná-
rodnej konferencii, kde prezentovali ofici-
álne výsledky za Slovenskú skupinu riešite-
ľov. Prezentácia bola zameraná na  pilotnú 
štúdiu ohľadom používania Skypu senior-
mi a znevýhodnenými. V rámci pripravené-
ho materiálu a jeho použitia pri vzorke 30 
respondentov boli dosiahnuté  signifikant-
né zlepšenie zručnosti v oblastiach vyhľa-
dávania, inštalácie programu, kontaktova-
nia priateľov a písania a posielania správ 
bez ako aj s prílohami. Na záver konferen-
cie sa prof. David Padilla z univerzity v Al-
meríi poďakoval všetkým participantom na 

projekte za ich prácu a námahu a vyjadril 
presvedčenie, že sa stretneme pri riešení 
ďalšieho projektu. 

Dňa 19. júna 2015 navštívili centrum pre 
zdravotne znevýhodnených CESARD se-
verne od Catánie. Centrum bolo založené 
ako privátna inštitúcia starostlivosti o zne-
výhodnených otcom jedného z klientov. 
Nachádza sa v prekrásne udržiavanej zá-
hrade, kde sa nachádzajú tak ubytovacie, 
ako aj  pracovné a terapeutické pavilóny 
– vilky. Väčšinu klientov tvoria mentálne 
znevýhodnení. Program dňa majú uprave-
ný tak, aby spĺňal tak relaxačnú, ako aj na 
pracovnú činnosť. Pracujú pri výrobe hli-
nených – keramických  odliatkov – dlaždíc, 
obkladačiek,  malých hlinených suvenírov 
a podobne. V záhrade sa podieľajú na pes-
tovaní zeleniny, ktorá je následne v centre 
použitá v stravovaní. Na relax im slúži ba-
zén, záhrada, krytá hala na loptové hry ako 
aj voľné priestranstvo. 

Popoludní si účastníci pozreli UNESCO 
chránené mesto Taormina, ktoré sa rozkla-

dá na bralách nad  morom. Navštívili histo-
rickú časť s antickým divadlom a kúpeľmi. 
20. júna 2015 ráno spoločne všetci spo-
luriešitelia vyrazili na exkurziu na sopku 
Etna, ktorá je vysoká 3 329 metrov. Nav-
štívili kráter Silvestri a prešli sa po lávo-
vom vankúši. Po návrate do Catánie na-
sledovalo osobné rozlúčenie participantov 
projektu tak, aby nasledujúci deň mohli 
cestovať domov. Táto cesta priniesla nielen 
prezentáciu spoločnej práce medzinárod-
ného tímu, ale aj upevnila osobné priateľ-
stvá a vytvorila predpoklad pre spoluprá-
cu do budúcna. 

Vladimír Littva, Peter Kutiš

konferencia v Andalúzii
Posledná cesta z projektu GRUNDVIG  
13412 0715 „Improving Digital Ski-
lls of European Citizens Seniors and Di-
sabled: a Work Program – Zlepšenie digi-
tálnych zručností seniorov a znevýhodne-
ných osôb v  EU: pracovný program“ viedla 
na to isté miesto, kam takmer pred dvo-
ma rokmi aj prvá cesta tohto projektu, do 
Almeríe v horúcej Andalúzii. Do Almeríe 
sme cestovali dňa 24. júna 2015 lietadlom 
z Viedne do Malagy, a potom prenajatým 
autom. Slanosť vzduchu a horúčava nám 
jasne dala najavo blízkosť Afriky. 

25. júna 2015 na univerzite sme mali 
program, v rámci ktorého sme si prezreli 
jednotlivé pracoviská a hovorili o progra-
moch spojených s riešením projektu. Spre-
vádzala nás Reme Lopez Liria. Hovori-
li sme nielen o našom projekte Grundtvig, 
ale aj o iných projektoch spolupráce, kto-
ré na univerzite v Almeríi za posledné roky 
riešili. 

26. júna sne sa zúčastnili inaugurácie no-
vého rektora univerzity v Almeríi, po kto-
rom nasledovalo neformálne stretnutie 
s predstaviteľmi univerzity. Na stretnu-
tí sme hovorili o možnej spolupráci v rám-
ci programu  Erazmus+ medzi našimi in-

štitúciami do budúcna.  Identifikovali sme 
možnosť spolupráce pre študijné progra-
my: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, pôrod-
ná asistencia, urgentná zdravotná starost-
livosť a verejné zdravotníctvo. I keď v Al-
meríi majú len ošetrovateľstvo a fyziotera-
piu v rámci ošetrovateľstva pripravujú štu-
dentov aj na výkon povolaní: pôrodná asis-
tentka, zdravotnícky záchranár a verejný 
zdravotník. 27. júna 2015 sme boli na ex-
kurzii v Seville, kde sme si pozreli pamäti-
hodnosti mesta. Všetci Andalúzania sú na 
ňu primerane hrdí vzhľadom na bohatstvo 
kultúry, ktoré sa tu počas dejín nazbieralo. 
Neskoro  po polnoci sme sa vráti do hotela.

28. júna sme preštudovali záverečné sprá-
vy z predchádzajúcich projektov a vytvori-
li si obraz o tom, ako by záverečná správa 
z nášho projektu mohla formálne vyzerať.  
Zároveň sme si prebrali jednotlivé časti zá-
verečnej správy nášho projektu podľa po-
žiadaviek agentúry tak v krajine  hlavného 
riešiteľa – Španielsko, ako aj u nás na Slo-
vensku. Boli vypracované odporúčania pre 
jednotlivých partnerov projektu.

 29. júna sme sa stretli, aby sme zhodnotili 
najlepšie úspechy a stretnutia v rámci pro-
jektu partnerstva a prerokovali sme mož-

nosti ďalšej projektovej spolupráce. Zhod-
notili sme zozbierané materiály projektu 
a dohodli sa na publikovaní výsledkov aj 
do budúcna. Partneri zo Španielska vyjad-
rili nádej na spoluprácu v rámci K2 akcie 
programu Erasmus+, aj keď sa v momen-
tálnej situácii nemôžu zhostiť postavenia 
vedúcej krajiny projektu.

30. júna 2015 sme sa s našimi partnermi 
rozlúčili a odcestovali do Malagy, odkiaľ 
sme na druhý deň ráno odlietali domov. 
Z cesty sme si priniesli množstvo pozitív-
nych dojmov. 

Vladimír Littva, Peter Kutiš

S manažmentom Emergency Department General Hospital.
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Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
plní celospoločenskú úlohu v regióne Lip-
tov. Jej hlavným poslaním je poskytova-
nie vysokoškolského vzdelávania v du-
chu správneho formovania mysle a srdca. 
KU však plní aj dôležitú úlohu v oblasti za-
mestnanosti. Popri ružomberských papier-
ňach Mondi SCP a Ústrednej vojenskej ne-
mocnici, patrí medzi troch najväčších za-
mestnávateľov v tomto regióne.

KU pred časom uzavrela zmluvu o spolu-
práci s ECO-INVEST, spoločnosťou s celo-
európskou pôsobnosťou, ktorá si v tomto 
regióne kladie medzi svoje priority v rám-
ci sponsoringu aj podporu školstva. Vďaka 
veľmi dobrým priateľským vzťahom súčas-
ného rektora KU s vrcholným manažmen-
tom ECO-INVEST, bola podpísaná zmluva, 

na základe ktorej spoločnosť ECO-INVEST 
v tomto roku poskytla KU finančný príspe-
vok vo výške 100 000,- EUR, na pokrytie 
nákladov spojených s poskytovaním vyso-
koškolského štúdia svojich študentov. Spo-
ločnosť ECO-INVEST sa zmluvne zaviazala 
uvoľniť rovnaký objem finančnej pomoci aj 
pre rok 2016.

KU chce byť dôveryhodným partnerom pre 
jednotlivcov aj spoločnosti, ktoré majú vo 
svojej náplni podporu vysokého školstva 
a chce poskytnuté finančné prostriedky 
investovať do rozvoja školy a zvyšovania 
kvality vzdelávania. KU chce aj touto ces-
tou vyjadriť vrelé poďakovanie spoločnosti 
ECO-INVEST za priazeň, finančnú pomoc 
a doterajšiu veľmi dobrú spoluprácu.

-rr-

12. mája 2015 sa na pôde Ekonomickej 
univerzity v Bratislave (EUBA) uskutočni-
lo pracovné rokovanie prorektorov sloven-
ských univerzít a vysokých škôl zodpoved-
ných oblasťou internacionalizácie a zahra-
ničných vzťahov. Išlo vôbec o prvé stretnu-
tie svojho druhu. KU zastupoval prof. Fran-
tišek Trstenský, prorektor pre zahraničné 
vzťahy.

Cieľom stretnutia bola výmena skúsenos-
tí a nápadov v oblasti medzinárodnej spo-
lupráce. Stretnutie poskytlo priestor aj na 

otvorenú diskusiu o aktuálnych problé-
moch v danej oblasti na celoslovenskej ob-
lasti. Ako prizvaní hostia sa ho zúčastni-
li tiež zástupcovia Slovenskej akademickej 
informačnej agentúry (SAIA) a Slovenskej 
akademickej asociácie pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC).

Zasadnutie otvoril Mgr. Michal Fedák, zá-
stupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o. 
Po ňom nasledovalo predstavenie jednot-
livých prorektorov a priblíženie hlavné-
ho zamerania každej vysokej školy v rámci 

medzinárodných vzťahov. Mgr. Boris Mat-
toš, PhD., prorektor pre zahraničné vzťa-
hy z hosťujúcej inštitúcie priblížil možnos-
ti internetovej webstránky EUBA. Vysoké 
školy čelia v súčasnosti mnohým výzvam a 
problémom v rámci medzinárodnej spolu-
práce. Niektoré sú špecifické pre konkrét-
nu inštitúciu, ale mnohé z nich sa dotýkajú 
všetkých slovenských vysokých škôl. Keď-
že išlo o prvé takéto zasadnutie, účastníci 
sa jednoznačne zhodli na potrebe ďalších 
stretnutí. 

-ft-

Stretnutie prorektorov 
pre zahraničné vzťahy

Prorektori počas rokovania.

Prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska v Prezidentskom paláci v Bratislave 
2. júna 2015 vymenoval 26 nových vyso-
koškolských profesorov. Novými profesor-
mi sa stali aj traja vysokoškolskí pedagó-
govia Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU), ktorým prezident odovzdal meno-
vacie dekréty v odbore Katolícka teológia.

Prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír 
Szaniszló OP, PhD. prednáša všeobecnú, 
špeciálnu morálnu teológiu a politickú fi-
lozofiu. Okrem toho je zástupca riadite-
ľa Inštitútu aplikovanej etiky prof. Ale-
xandra Spesza pri Teologickej fakulte KU, 
ktorý sa zaoberá výskumami v oblasti bio-
etiky, biznisetiky a politickej etiky.

Prof.  ThDr. Ambróz Martin Štrbák 
O. Praem, PhD. sa špecializuje na oblasť 
liturgiky a liturgickej hudby. Zároveň je 
opátom premonštrátskeho kláštora v Ja-
sove.

Prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, 
PhD. sa zameriava na biblické vedy a 
prednáša Nový zákon, biblickú gréčtinu 
a biblickú teológiu. V súčasnosti pôsobí aj 
vo funkcii prorektora KU pre zahraničné 
vzťahy.
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ku má troch nových profesorov

Noví profesori v Prezidentskom paláci.

zmluva o podpore štúdia 
so spoločnosťou ecO-inveSt

V rámci mesta pôsobí šesť poskytovate-
ľov záchrannej zdravotnej služby, pričom 
najväčším poskytovateľom, ktorého sme 
osobne navštívili, je San Francisco Fire De-
partment (SFFD). Posádku ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby tvorí EMT 
a EMT-P alebo EMT-P a EMT-P. Posádky na 
výjazd vysiela centrálny dispečing integro-
vanej tiesňovej linky 9-1-1. Na dispečingu 
pracujú nezdravotnícki pracovníci – operá-
tori, ktorí prijímajú a vyhodnocujú tiesňo-
vé volanie a vydávajú posádkam poskyto-
vateľov záchrannej zdravotnej služby po-
kyn na zásah. Denne operačné stredisko 
vyšle posádky záchrannej služby cca k viac 
ako 200 prípadom, čo predstavuje ročne 
viac ako 73 000 výjazdov. Priemerný plat 
paramedika sa pohybuje na úrovni cca. 
5 000$. Okrem návštevy centrálnej stanice 
(SFFD) sa nám podarilo priamo zúčastniť 
výjazdov v ambulancii záchrannej zdravot-
nej služby s kódovým označením „MEDIC 

67“. Paramedikov sme pozorovali priamo 
pri ich práci a dokonca nám umožnili sa 
zapájať do diagnostického i terapeutické-
ho procesu. Aj v tomto prípade však platilo 
pravidlo stážistov. Bežne počas služby za-
sahujú pri 2 – 3 postrelených, ťažkých po-
lytraumách a iných pre nás príťažlivých vý-
jazdoch, no v našom príde všetky výjazdy 
boli skôr „rutinného charakteru“ ako bo-
lesť brucha, psychické ťažkosti, bolesť lak-
ťa, dopravná nehoda, úmrtie, ťažkosti s dý-
chaním, bolesti na hrudníku, ebrieta, se-
kundárny prevoz popáleného dieťaťa atď. 
Bola to však veľmi cenná skúsenosť.

V meste je k dispozícii celkovo 10 nemoc-
níc, do ktorých paramedici privážajú ošet-
rených pacientov. My sme mali možnosť 
osobne navštíviť najväčšiu nemocnicu San 
Francisco General Hospital, ktorá je záro-
veň jedným z traumacentier v tejto oblasti. 
Diskutovať o tom, ktorý systém je lep-

ší nemá význam, nakoľko každý systém 
sa vyvíjal niekoľko rokov v rôznych so-
cio-kultúrnych podmienkach. Prepojením 
oboch systémov a vybraním toho najlep-
šieho čo tieto systémy ponúkajú, by bolo 
možné zefektívniť starostlivosť o pacienta 
v rámci prednemocničnej starostlivosti a 
zároveň zefektívniť využívanie finančných 
prostriedkov v tejto oblasti. Najbližšie plá-
nujeme sa pozrieť na poskytovanie neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti vo Veľkej 
Británii, na Novom Zélande a v Spojených 
arabských emirátoch. Verím, že i tieto ces-
ty budú úspešné a budem Vás môcť o nich 
informovať. 

Marek Šichman
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FUCe:

V dňoch od 21. do 23. mája 2015 Pápežská 
univerzita v Maynooth v Írsku hostila Ge-
nerálne zhromaždenie katolíckych univer-
zít Európy (FUCE). Zástupcovia 27 kato-
líckych vysokoškolských inštitúcií diskuto-
vali na tému „Katolícke univerzity zoči-vo-
či dôsledkom rozhodnutí prijímaných spo-
ločnosťou v etických oblastiach.“ Katolícku 
univerzitu v Ružomberku (KU) zastupo-
val prof. František Trstenský, prorektor KU 
pre zahraničné vzťahy. Slovensko malo na 
stretnutí zastúpenie aj v osobe rektora Pá-
pežskej univerzity Angelicum v Ríme P. Mi-
roslava Konštanca Adama. 

Stretnutie otvoril vo štvrtok 21. mája 2015 
popoludní Mons. Diarmuid Martin, arcibis-
kup Dublinu a primas Írska. Vo svojom prí-
hovore sa zameral na poslanie katolíckych 
univerzít v dnešnej spoločnosti. Zdôraznil, 
že katolícke inštitúcie nemôžu zostať uza-
tvorené za múrmi a nesmú sa stať katolíc-
kym getom. Spreneverili by sa názvu kato-
lícky – všeobecný ako aj názvu univerzita. 
Ich poslanie je byť inkluzívny, najmä čo sa 
týka sociálne slabších, mulitidisciplinarity 
a dialógu medzi vierou a kultúrou. 

V piatok 22. mája 2015 v dopoludňajšom 
bloku svoje príspevky predniesol prof. 
Philippe Bordeyne z Katolíckeho inštitú-

tu v Paríži (Francúzsko), prof. Dominique 
Lambert  z University of Namur (Belgicko), 
p. Angel Galindo z Pápežskej univerzity v 
Salamanke (Španielsko) a írsky podnikateľ 
Donald Lawlor. Ich príspevky boli zamera-
né na etiku v podnikateľskej oblasti. V po-
poludňajšom bloku informoval o skúse-
nosti so Školou biznisu prof. Taras Dobko 
z Katolíckej univerzity v Ľvove (Ukrajina). 
Po ňom nasledovala práca v štyroch pra-
covných skupinách: etika a ekonómia, eti-
ka v médiách, etika a veda, bioetické otáz-
ky. Podvečer nasledovala prehliadla Ná-
rodného múzea vedy a Univerzitnej kniž-
nice Jána Pavla II. Po jej skončení sa účast-
níci zhromaždili v univerzitnom kostole na 
slávení sv. omše, ktorú celebroval Mons. 
Brendan Leahy, biskup Limericku. 

V sobotu 23. mája 2015 pokračoval 
program dopoludňajším blokom. Účast-
níci najskôr zvolili dvoch zástupcov FUCE 
v Medzinárodnej federácii katolíckych uni-
verzít (IFCU). Stali sa nimi prof. Thierry 
Magnin, súčasný prezident FUCE a rektor 
Katolíckeho inštitútu v Lyóne a Hugh Con-
nolly, rektor Saint Patrick's College in May-
nooth. Zástupcovia pracovných skupín in-
formovali o výstupoch piatkovej diskusie. 
Za pracovnú skupinu „etika v médiách“ 
referát predniesol prof. František Trsten-

ský, prorektor KU. Nasledovali informácie 
ohľadom rozpočtu, prijatie nových členov 
a podpora projektov mobility študentov zo 
strany FUCE. Popoludní prebehla návšteva 
centra Dublina.

Mestečko Maynooth leží približne 25 km 
od Dublinu, hlavného mesta Írska. V roku 
1795 tu bola založená vysoká škola Saint 
Patrick's College. V roku 1896 bola pový-
šená na Pápežskú univerzitu. V tom istom 
univerzitnom kampuse sa nachádza aj Ná-
rodná univerzita Írska, s ktorou Saint Pat-
rick's College úzko spolupracuje. 

Budúcoročné Generálne zhromaždenie 
FUCE sa uskutoční na pôde Pápežskej uni-
verzite v španielskej Salamanke. Témou 
stretnutie bude „Univerzita, kultúra a po-
litika“. Federácia katolíckych univerzít Eu-
rópy (FUCE), ktorá je dcérskou organizá-
ciou Medzinárodnej federácie katolíckych 
univerzít (IFCU), bola založená v roku 
1991. Katolícka univerzita v Ružomberku 
je členom obidvoch združení a aktívne sa 
podieľa na jej aktivitách.
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generálne  
zhromaždenie

Vďaka finančnej podpore SOZA (Slovenský 
ochranný zväz autorov) boli v roku 2015 
vydané na Katedre hudby PF KU v Ružom-
berku dve notové publikácie, pochádzajú-
ce zo skladateľskej dielne ružomberského 
rodáka Pavla Kršku (1949). Pavol Krška je 
hudobnej verejnosti známy predovšetkým 
vďaka duchovným a sakrálnym kompozíci-
ám (Requiem, Stabat Mater pre sóla, mie-
šaný zbor a organ, Te Deum pre sóla, dva 
miešané zbory a organ, Missa brevis pre 
miešaný zbor spolu s a cappella zborom, 
Pašie podľa Jána pre tenor, bas, recitátora 
a miešaný zbor, Svätí Košickí mučeníci...). 

Prvú publikáciu – Pavol Krška (1949): 
Skladbičky pre klavír (PM) editovala  
PaedDr. Miriam Matejová, PhD. Obsahuje 
tridsať skladieb, určených predovšetkým 
žiakom ZUŠ. Jednotlivé skladby nemajú 
konkrétny názov, sú označené číslami a ta-
lianskym tempovým názvoslovím.

Druhá publikácia – Pavol Krška (1949): 
Drobnosti pre klavír (PM) bola editovaná 
Mgr. art. Martinom Jurčom, PhD. Obsahu-
je desať skladieb (Letné ráno, Rozhovor, 
Smútok, Tanec, Etuda, Do školy, Samota, 
Prekvapenie, Na ihrisku, Radosť), urče-
ných malým a mladým klaviristom. Obálku 
pre obe publikácie navrhla Nina Skaličano-
vá, žiačka ZŠ s MŠ v Liptovskom Hrádku.  
Drobnosti pre klavír (PM) obsahujú navyše 
ilustrácie, ktorých autorkou je Mgr. Lenka 
Semanová, učiteľka ZŠ v Sv. Kríži.

Noty vydalo VERBUM – vydavateľstvo Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku.

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

SOzA finančne podporil 
vydanie hudobných publikácií

výstava otca so synom

Od 10. septembra 2015 prebieha vo Veľ-
kej výstavnej sieni Župného domu v Dol-
nom Kubíne výstava prof. akad. mal. Jána 
Kudličku PhD., pedagóga Katedry výtvar-
nej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku (KU) a jeho 
syna Borisa Kudličku PhD. 

Pod poetickým názvom “PRIESTOR – kra-
jina otca, javisko syna” predstavujú svoju 
tvorbu z posledného obdobia. Otec - Ján 
Kudlička vo svojich maľbách, kresbách a 
objektoch prezentuje čistotu krajiny; syn 
- Boris Kudlička – scénograf,  vystavuje  
návrhy, vizualizácie, fotografie a realizá-
cie operných scén k svetovým dielam. Ide 

o pokračovanie vernisáže z priestorov Tat-
ranskej galérie v Poprade, na ktorej sa zú-
častnil aj rektor KU prof. Jozef Jarab  a ve-
dúca Univerzitnej knižnice KU Mgr. Katarí-
na Matušková.

Prof. Ján Kudlička sa narodil v rolku 1948 
v Ružomberku, kde dodnes žije a tvo-
rí. Študoval na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave (1966-1968) a neskôr 
v atelieri všeobecnej prípravy u prof. Ladi-
slava Želibského (1968-1972). V roku 1996 
sa habilitoval na docenta na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave a profesúra 
mu bol udelená v roku 2012.

Boris Kudlička sa narodil v roku 1972 v Ru-
žomberku. Vyštudoval Vysokú školu mú-
zických umení v Bratislave na Katedre scé-
nického a kostýmového výtvarníctva Diva-
delnej fakulty (1990-1996). Doktorát zís-
kal na Akadémii sztuk pięknych vo Varša-
ve, kde v súčasnosti učí scénografiu. Žije 
a tvorí vo Varšave. Tvorí pre Národnú ope-
ru vo Varšave ako aj ďalšie svetové operné 
scény. Profesionálne sa venuje aj tvorbe či-
noherných inscenácií a koncertov, vytvára-
niu dekorácií do filmov a výstavenému di-
zajnu.

-rr-

vernisáž 
ružomberského 
rodáka
V zrekonštruovaných priestoroch synagó-
gy na Panskej ulici v Ružomberku vystavo-
val svoje dielo ružomberský rodák, folklo-
rista, publicista a maliar Ján Mráz. 

Vernisáž výstavy začala 30. mája 2015 
a bola spojená s bohatým kultúrnym 
programom pri príležitosti 80-tych naro-
denín autora. Zúčastnili sa na nej nielen 
hostia zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Medzi nimi boli aj rektor Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (KU) prof. Jozef Jarab 
a J. E. Mons. František Rábek. Kurátorkou 
výstavy bola vedúca Univerzitnej knižnice 
KU, Mgr. Katarína Matušková. 

Okrem Mesta Ružomberok, KDAH a Slo-
vensko-nemeckého klubu Mníchov pat-
ril medzi hlavných organizátorov aj  Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s kto-
rým Univerzitná knižnica KU spolupracu-
je už dlhšie obdobie. Aj prostredníctvom 
ich darov prináša čitateľom literatúru a in-
formácie o dianí Slovákov žijúcich za hra-
nicami. Výstava krajinárskej tvorby, ko-
morných zátiší a portrétov trvala do konca 
júna 2015. -rr-
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Počas uplynulého akademického roka boli 
v priestoroch Univerzitnej knižnice pre-
zentované viaceré výstavy so sprievodnými 
podujatiami: Hovoriť pravdu mocným – fo-
tografie E. Adamsa, Slávme to spoločne – 
pri príležitosti 100. výročia narodenia Janka 
Silana či Vnútorné svety/Inner Worlds – ob-
razová správa o obyvateľoch z obce Hybe. 
Začiatkom mája Univerzitná knižnica Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku v spolu-
práci s Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom 
Mikuláši pripravila reprízu výstavy pod ná-
zvom: Pavol Strauss – človek pre nikoho – 
človek pre všetkých za účasti odborníka na 
jeho dielo ThDr. Martina Kolejáka, PhD. Vý-
stava obrazom a slovom dokumentovala ži-
votné osudy i literárnu tvorbu MUDr. Pav-
la Straussa (1912 – 1994), lekára, básni-
ka, spisovateľa, prekladateľa, klaviristu, 
ale predovšetkým kritického mysliteľa, kto-
rý patril k originálnym osobnostiam sloven-
skej literatúry a kresťanskej kultúry. Autor-
kou výstavy je Mgr. Iveta Blažeková historič-
ka a kurátorka Múzea Janka Kráľa. 

Pavol Strauss pochádzal z Liptovského Mi-
kuláša odkiaľ odišiel do Viedne, Prahy, Plz-
ne, Ružomberka, Trnavy, Bratislavy, Skali-
ce, až kým sa v roku 1957 jeho druhým do-
movom nestala Nitra. Bol konvertitom zo 
židovstva, celý život sa však otvorene hlásil 
ku katolíckej cirkvi, čo malo svoje dôsled-
ky. Dlhé roky prežil ako degradovaný lekár 
a umlčaný spisovateľ, hoci krédom jeho ži-
vota bola dobrota, pokora, a rešpekt voči 
iným. Až po novembri 1989, na sklonku ži-
vota, sa ako osemdesiatročný opätovne do-
žil zaslúženej pozornosti. Vrátil sa do ofici-
álnej literatúry. Získal viacero ocenení, me-
dzi inými čestný doktorát filozofických vied 
Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach a 
vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry. V rokoch 
2005 – 2011 udeľovala  Filozofická fakul-
ta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Cenu Pavla Straussa významným osobnos-
tiam kultúry a umenia. Pastoračné centrum 
univerzity nesie taktiež jeho meno. Počas 
otvorenia výstavy ThDr. Martin Koleják, 
PhD. predstavil svoju najnovšiu knihu veno-
vanú osobe a dielu P. Straussa pod názvom: 
Pavol Strauss – Hľadač pravdy, v ktorej vy-
zdvihol aj jeho vzťah k rodine Munkovcov. 
Práve v dňoch konania výstavy bola ukon-

čená diecézna fáza blahorečenia otca Fran-
tiška Munka a jeho syna Tomáša, ktorí za-
hynuli na pochode smrti počas druhej sveto-
vej vojny. Súvislosti však siahajú ešte ďalej. 
Tomáš Munk sa počas Roka zasväteného ži-
vota stal jedným z patrónov na celosloven-
skom stretnutí mládeže  v Poprade. 

Nakoľko sa výstava konala na akademickej 
pôde univerzity, nielen osoba Pavla Straus-
sa, ale aj Tomáš Munk bol dôvodom, aby 
sme literárnu výstavu  prepojili s výstavou 
fotografií dvoch študentov žurnalistiky: Mi-
chala Kolibu a Filipa Lehotského. Tvorba, 
ktorú odprezentovali na modrom podla-
ží ponúkla dva rozdielne pohľady mladých 
ľudí na fenomén zobrazujúceho média, kto-
ré sa stáva vďaka digitálnym možnostiam 
samozrejmosťou. Ich prezentované diela sú 
však subjektívnou výpoveďou mladých ľudí, 
ktorý nechodia so zavretými očami, ale citli-
vo vnímajú dianie okolo seba a prostredníc-
tvom fotografie ho zhmotňujú do vizuálnej 
podoby. Vystavené fotografie mohli uzrieť 
svetlo sveta aj vďaka finančnej podpore Uni-
verzitného pastoračného centra Jána Vojta-
ššáka v Ružomberku. 

Počas otvorenia výstavy boli pár slovami 
predstavení aj mladí tvorcovia. Michal Ko-
liba nie je v tvorbe fotografií nováčikom. Od 
analógovej fotografie, ktorej podstata ho vo 
veľkej miere ovplyvnila, prešiel k digitálnej. 
V niektorých dielach pripúšťa farebnú ma-
nipuláciu, ktorou vytvára podmanivú atmo-

sféru, čím ešte viac zvýrazňuje nástojčivosť 
tém, akými sú trápenie či samota. Obsahovo 
sa venuje aktuálnym spoločenským a soci-
álnym témam, ktoré skúma pod drobnohľa-
dom vlastnej životnej skúsenosti. Svoje  fo-
tografické diela prezentoval aj v rámci celo-
slovenských prehliadok AMFO. 

Filip Lehotský sa k fotografickej tvorbe do-
stal počas štúdia na vysokej škole. Na výsta-
ve prezentuje cyklus, ktorý vznikol počas 
potuliek po severnom Slovensku. Zobraze-
né pamiatky sú vizuálne príťažlivé a doku-
mentujú históriu a krásu Slovenska (Lietav-
ský hrad, Oravský hrad, Hrad Strečno, Sú-
ľovský hrad, Františkova huta a ďalšie). Za-
chytené pamätihodnosti sa pre mladého au-
tora stávajú vhodným objektom, ktorý do-
kumentuje jeho vzťah ku krajine. Niekto-
ré z prezentovaných fotografií boli publiko-
vané aj v turistickom sprievodcovi po Slo-
vensku.

Na záver sprístupnenia oboch výstav si 
mohli prítomní pozrieť dokument z produk-
cie Mestskej televízie Ružomberok pod ná-
zvom „Milovať až do zabudnutia“ o živote 
a osudoch rodiny Munkovcov. Dokument 
z roku 2009 prostredníctvom autentickým 
archívnych dokumentov rodiny Munkovcov 
z  pozostalosti P. Straussa približuje ťažkú 
dobu nielen vonkajších, ale aj vnútorných 
zápasov o prežitie.   

Katarína Matušková

čO má SpOlOčné 
StrAuSS, munkOvci 
A žurnAliStikA?

Katedra predškolskej a elementárnej pe-
dagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a Klub Tomáša 
Munka v Ružomberku vyhlasujú II. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže na podpo-
ru duchovného literárneho odkazu Janka 
Silana, básnika slovenskej katolíckej mo-
derny  „Slávme to spoločne 2015“.
 
Poslanie a cieľ súťaže
Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny 
vzťah mladej generácie k literárnym hod-
notám, zvlášť k odkazu básnického die-
la Janka Silana a dať podnet na reflexiu 
jeho diela prostredníctvom literárnej po-
doby – vlastnej literárnej tvorby študentov 
VŠ z celého Slovenska. 

Súťažná kategória
Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj exter-
ní študenti a doktorandi všetkých sloven-
ských vysokých škôl. Súťaž je určená au-
torom do 30 rokov, bez knižne vydaného 
diela umeleckej literatúry. Súťaž je jedno-
kolová  –  celoslovenská.

Tematické zameranie
Tematické zameranie súťaže nie je zavä-
zujúco určené. Básnická tvorba súťažia-
cich môže a nemusí priamo súvisieť s lite-
rárnou tvorbou Janka Silana. Vyhlasova-
telia však odporúčajú, aby zameranie diel 
bolo aspoň sčasti duchovné alebo aby od-
rážalo morálne a duchovné hodnoty sme-
rujúce k Bohu.

Podmienky
Každý autor môže poslať min. 3, max. 
10 básnických textov v rozsahu do 
150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej 
časť) nesmie byť do vyhlásenia výsled-
kov nikde publikovaná (ani na internete). 
Básne musia byť napísané v slovenskom 
jazyku. Súťaž je anonymná. Na žiad-
nej strane príspevku nesmie byť uvede-

né meno autora. Súťažiaci k zásielke v za-
lepenej obálke priloží svoje údaje (meno, 
adresu, rodné číslo, e-mailovú adresu). 
Vytlačené súťažné práce je nutné poslať 
v troch exemplároch na adresu:

Silvia Kaščáková
Katedra predškolskej  
a elementárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
s označením obálky  
„Slávme to spoločne 2015“

Prijímajú sa  len príspevky, ktoré boli odo-
slané poštou pred uzávierkou, pričom roz-
hodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Texty súťažných prác sa autorom nevraca-
jú. Všetky súťažné práce môžu byť použité 
(publikované) v rámci propagácie súťaže. 
Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propo-
zície súťaže v prípade, že by nemohli do-
siahnuť cieľ súťaže.

Dôležité dátumy:
Vyhlásenie súťaže:  27. august 2015
Uzávierka  súťaže:  30. október 2015

Súťažné práce posudzuje odborná poro-
ta, ktorú vymenujú organizátori.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie 
cien sa uskutoční v novembri 2015.

Silvia Kaščáková
koordinátorka súťaže
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
www.pf.ku.sk
e-mail: silvia.kascakova@ku.sk

Autorská 
výstava 
pedagóga ku

Bratislavská „Galéria Z“ 3. septembra 2015 
otvorila výstavu akademického maliara 
Pavla Ruska, ktorý pôsobí ako docent na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (PF KU). Výstava predsta-
ví jeho najnovšiu maliarsku tvorbu, ktorá 
v sebe nesie odkazy na dekoratívnosť slo-
venského ľudového umenia. Výstava potr-
vá do 18. októbra 2015.
 
Prínos umeleckej a pedagogickej činnos-
ti doc. akad. mal . Pavla Ruska, ArtD. vy-
zdvihol aj rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab osobným pozdravom: „Vernisáž Vašej 
výstavy "Ilúzia" je dnes pre mňa príležitos-
ťou poďakovať sa Vám za Vašu pedagogic-
kú a umeleckú prácu pre dobro KU.“
 
Pavol Rusko žije a pôsobí v Ružomberku. 
Od roku 2000 je docentom na Katedre vý-
tvarného umenia PF KU. Doposiaľ usku-
točnil 27 domácich a 10 zahraničných in-
dividuálnych výstav a 77 domácich a 42 
zahraničných kolektívnych výstav (napr. 
Holandsko, Japonsko, Francúzsko, Fín-
sko, Kórea, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, 
USA).

-rr-
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Milí študenti, pedagógovia, zamestnan-
ci i priaznivci Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku! V prvých dňoch nového akade-
mického roka 2015/2016 symbolicky pre-
kračujeme novú bránu. V tomto období to 
bude aj brána milosrdenstva, ktorú v mi-
moriadnom milostivom roku otvorí pá-
pež František. Mottom jubilejného roka 
bude výzva z Lukášovho evanjelia: „Milo-
srdní ako Otec“ (Lk 6, 36). Svätý otec nás 
chce v tomto čase pozvať, aby sme sa stá-
vali znamením milosrdenstva, ktoré vy-
chádza od Nebeského Otca. Obrazom ju-
bilejného roka je postava Ježiša Krista 
v pozícii pastiera, ktorý na ramenách na-
miesto ovce nesie človeka. V obraze je veľ-
mi úzko prepojené podobenstvo o dobrom 
pastierovi, pozícia Pána Ježiša voči ľud-
stvu a konkrétnemu človeku i naliehavá 
výzva robiť tak, ako Pán Ježiš. Jubilejný 
rok je rokom hľadania ciest dialógu pre-
dovšetkým ku židom a moslimom, ale aj 
budovaním vzťahov v tajomnom Kristo-
vom Tele a osobitným spôsobom ku ute-
čencom.

Z ponúknutých aktivít UPaC, okrem pra-
videlne opakujúcich sa, chceme dať do 
pozornosti Beánie, prostredníctvom kto-
rých chceme napomôcť k vytvoreniu hod-
notných univerzitných tradícií pri pri-
vítaní prvákov a budovaní univerzitné-
ho spoločenstva v kresťanskej atmosfére. 

Vrcholom akademického roka budú Sve-
tové dni mládeže v Krakove, na ktoré sa  
chceme intenzívne pripravovať a osob-
ne zúčastniť v službe dobrovoľníka alebo 
účastníka. Prehľad aktivít UPaC a iných 
kultúrnych ponúk na našej univerzite 
bude zhrnutý v Sprievodcovi duchovný-
mi a kultúrnymi podujatiami na Katolíc-
kej univerzite. 

Prajem vám, aby ste sa z  ponuky na nový 
akademický rok duchovne obohatili, in-
špirovali a hľadali cesty milosrdenstva 
v našom univerzitnom prostredí a v ostat-
ných vzťahoch. 

o. Róbert Slotka

VýzVa do noVého akademického roka:

milOSrDní AkO Otec

S Katolíckou univerzitou v srdci
Vedela som, že to nebude ľahké, ale vedela 
som tiež to, že idem s ľuďmi, ktorých mám 
rada a ktorí sú mojimi priateľmi, po púti 
ešte lepšími. Vedela som, že sa na nich mô-
žem spoľahnúť a tiež, že sa budem snažiť 
pomôcť im niesť ťarchu. Nie niesť batoh, 
ale skôr to, čo majú v srdci, čo nesú v sebe. 
Únavu, bolesť, ale i radosť z každého pre-
jdeného kilometra. Tvorili sme skvelú sku-
pinu, dovolím si povedať – putujúcu rodinu 
štyroch kňazov (o. Róbert Slotka, o. Dušan 
Galica, o. Ondrej Šmidriak a o. Jozef Žvan-
da) a štyroch laikov (Katka, Ivka, Franti-
šek a ja – Darka). Okrem svojich osobných 
úmyslov som myslela aj na našu Katolícku 
univerzitu, na jej študentov, pedagógov i 
zamestnancov. Stretnutie s pánom rekto-
rom i prorektorom univerzity zhruba týž-
deň pred odchodom ma naplnilo istou od-
vahou a radosťou, že vôbec môžem ísť na 
cestu a niesť so sebou aj našu univerzitu, 
ktorá mi je veľmi blízka a v tomto čase taká 
krehká, doudieraná a potupená. Ako dieťa, 
keď ho neprajníci vysmejú. Vtedy ho treba 
zobrať do náručia a utešiť, no nie lacnými 
slovami, ale skôr skutkami a konkrétnymi 
krokmi. Toto dieťa, našu univerzitu, som 
dala do rúk Bohu počas jedenástich dní 
púte. Nikto mu ju nevytrhne z rúk!  

Byť na správnej ceste  
znamená byť v cieli
Cesta oficiálne začínala v portugalskom 
meste Porto. Tam sme sa stali ozajstnými 
pútnikmi na základe kredenciálu (preuka-
zu pútnika). Každý deň sme začali ranný-
mi chválami o 6.00, po nich sme sa vybra-
li na cestu. Správny smer nám ukazovali 
žlté šípky. Stratiť z dohľadu žltú šípku zna-
menalo stratiť smer. Tak je to aj v duchov-
nom živote. Akonáhle stratíme z očí Krista, 
strácame smer. Blúdime. Keď sa aj stalo, 
že sme si nevšimli odbočku, bolo potrebné 
vrátiť sa a znova sa napojiť na správnu ces-
tu. Pretože už správna cesta je cieľom (ako 
povedala moja spolupútnička Katka) a je 
len otázkou času, kedy doňho dorazíme. 
Počas púte išiel každý svojim tempom, väč-
šinou vo dvojiciach, trojiciach. Aj keď sme 
počas dňa nekráčali všetci spolu, večer sme 
sa stretli na sv. omši, večeri, spoločne sme 
sa pozdieľali. Najsilnejšie ma oslovila prá-
ve sila spoločenstva. To, ako nás Duch Svä-
tý zjednocoval, viedol, povzbudzoval a sta-
val stráž na naše pery. Každý so svojimi sla-
bosťami, ale i darmi obohatil toho druhé-
ho, pomáhal mu na ceste. Vzájomné prija-
tie a odpúšťanie sa nieslo každým dňom. 
Napokon sme jedli jeden Chlieb zhromaž-
dení okolo jediného stola. Ten Chlieb bol 

našou silou. Ten dával odvahu do každého 
dňa a chránil nás. Nepochybne nás chránil. 
Bol pri nás bližšie ako naša vlastná koža. 
Jeho prítomnosť nám pripomínali aj popri 
ceste vysoké kamenné kríže, ktoré boli pre 
nás duchovnými oázami, keď už duch ne-
vládal a telo ešte menej. Aký veľký je roz-
diel medzi pohľadom na kríž v situácii, 
keď je sucho, teplo, slnko páli a bolí chrbát 
z batožiny, kilometre pred nami a za nami 
nie je žiadna dedina a je rozdiel, keď po-
hliadneme na kríž v pohodlí domova. No 
je pravda , že aj keď sme mali svoje boles-
ti, ešte stále sme boli oproti Kristovým bo-
lestiam ako na dovolenke. Doslova na pre-
chádzke. 

Nedeľa v meste Pontevedra
Prežili sme mnohé krásne chvíle. Možno 
by sa očakávalo, že najkrajším zážitkom 
bude pre mňa príchod do Santiaga, či na 
Finisterru, kde naša púť oficiálne konči-
la, no pre mňa bola najsilnejším zážitkom 
sv. omša v meste Pontevedra. Bola nedeľa. 
V ten deň sme prešli len 18 km. Bolo ho-
rúco. Tešili sme sa, že si oddýchneme, na-
čerpáme sily do ďalších dní. Na svätej omši 
sme boli v miestnom kostole. Bola to sláv-
nosť, obyvatelia sa  pripravovali sa na svia-
tok Panny Márie, pútničky - Kráľovnej pút-
nikov. Liturgiu doprevádzal spevácky zbor, 
ktorý jej dával slávnostný rozmer. Pohľad 
na našich kňazov pri oltári ma napĺňal hr-
dosťou a vďakou za nich. Opálení v bielych 
albách so zlatými štólami vyzerali ako an-
jeli. No pre mňa sú to predovšetkým obeta-
ví hrdinovia a ľudia s veľkým srdcom. Kaž-
dý z nich ma inšpiroval do ďalších dní na 
univerzite, ale i do osobného života a du-
chovného rastu. Pokora, odovzdanosť Bo-
žej vôli, humor, nábožnosť, zodpovednosť, 
vytrvalosť, obetavosť ... to sú čnosti a po-
stoje, ktorými ma inšpirovali. Keby vláda-
li, iste by kohokoľvek z nás niesli na ple-
ciach a tak isto my, ich duchovné deti, by 
sme niesli ich. No skutočnosť, že niekto 
kráčal pri mne, bola viac ako keby ma nie-
sol na pleciach. 

Príchod do Santiaga
A aký bol pocit, keď sme prišli do San-
tiaga? Azda by bolo dobré predstaviť celý 
ten deň. Ráno bolo ako každé iné. 
O 6.00 sme sa pomodlili ranné chvá-

Buen cAminO!
Tento rok som sa rozhodla putovať do svetoznámeho španielskeho pútnického miesto Santia-
go de Compostela k hrobu sv. Jakuba, apoštola. Lepšie povedané, Boh mi dal milosť putovať, 
ja som len odpovedala na Jeho volanie.

www.upac.sk ]
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8. – 10. apríl 2015
Na Libera Universita Maria 
Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme sa 
uskutočnilo medzinárodné ko-
lokvium Asociácie katolíckych 
vzdelávacích inštitúcií (ACISE). 
KU zastupoval dekan PF KU To-
máš Jablonský, ktorý je od roku 
2009 členom predsedníctva ACI-
SE. Sprevádzalo ho vedenie PF 
KU. 

14. apríl 2015 
Akademický senát (AS KU) na 
svojom 29. zasadnutí schválil no-
vých členov Správnej rady KU. 
Na návrh rektora KU schválil: vy-
tvorenie pracovnej skupiny na 
novelizáciu Štatútu KU, návrh na 
nového člena Vedeckej rady KU, 
dodatok Štipendijného poriadku 
KU. Ďalej schválil výročnú sprá-
vu o svojej činnosti za rok 2014 a 
vyhlásil voľby do AS KU na roky 
2015 – 2019. 

21. apríl 2015
V priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU predniesla prof. Ing. Má-
ria Bieliková prednášku na tému: 
Web a jeho dotyky s nami. Za-
merala sa v nej na prínos a rizi-
ká webu pre súčasnú spoločnosť. 
Prof. Bieliková pôsobí na Fakulte 
informatiky a informačných tech-
nológií Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave.  

21. - 23. apríl 2015
Na Filozofickej fakulte KU sa ko-
nalo v poradí už 42. zasadnutie 
Česko-slovenskej komisie histo-
rikov, významnej inštitúcie zdru-
žujúcej slovenských a českých 
historikov moderných sloven-
ských a českých dejín. 

5. máj 2015
Univerzitná knižnica KU otvorila 
vernisáž s názvom „Pavol Strauss 
: Človek pre nikoho – človek pre 
všetkých“. Výstava dokumentuje 
život a dielo lekára, básnika, spi-
sovateľa a prekladateľa. Hneď po 
otvorení výstavy P. Straussa na-
sledoval dokumentárny film „Mi-
lovať až do zabudnutia“,  o živote 
rodiny Munkovcov, krstných ro-
dičov Pavla Straussa z produkcie 
Mestskej televízie Ružomberok. 
V ten istý deň bola v Univerzit-
nej knižnici otvorená výstava fo-
tografií študentov Katedry žurna-
listiky Filozofickej fakulty KU Mi-
chala Kolibu a Filipa Lehotského. 

6. máj 2015
Slávnostnou sv. omšou „Te 
Deum“, ktorú slávil Mons. Ber-
nard Bober, košický arcibis-
kup – metropolita a veľký kan-
celár KU, sa na KU ukončil aka-
demický rok 2014/2015. Pri sv. 
omši zazneli aj modlitby za obe-
te teroristického útoku z 2. aprí-
la 2015, pri ktorom bolo usmr-

apríl

máj

kronika
posledných 
mesiacov

tených 147 študentov na Garissa 
University College v kenskom 
meste Garissa. Na záver sv. omše 
rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab v krátkosti zhodnotil uplynu-
lý akademický rok a poďakoval 
prítomným arcibiskupom a bis-
kupom, pedagógom, študentom 
a všetkým zamestnancom za ich 
podporu a prácu v prospech KU.  

12. máj 2015 
Slovenská akademická informač-
ná agentúra (SAIA) zorganizova-
la na pôde Ekonomickej univer-
zity v Bratislave (EUBA) pracov-
né stretnutie prorektorov sloven-
ských univerzít a vysokých škôl 
zodpovedných oblasťou interna-
cionalizácie a zahraničných vzťa-
hov. Išlo vôbec o prvé stretnutie 
svojho druhu. Cieľom stretnu-
tia bola výmena skúseností a ná-
padov v oblasti medzinárodnej 
spolupráce. KU zastupoval doc. 
František Trstenský, prorektor 
pre zahraničné vzťahy.

16. máj 2015
V Katedrále Nanebovzatia Pan-
ny Márie v Rožňave bol do úra-
du rožňavského diecézneho bis-
kupa uvedený Mons. Stanislav 
Stolárik. Mons. Stolárik predná-
ša na Teologickej fakulte Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku (TF 
KU) a je členom Vedeckej rady TF 
KU  a členom Vedeckej rady KU. 
Na slávnosti KU zastupoval jej 
rektor Mons. prof. Jozef Jarab, 
dekan TF KU prof. Cyril Hišem, 
prorektor doc. František Trsten-
ský a riaditeľ vnútornej správy 
Dušan Škrabek. 

Vo večerných hodinách zomrel 
vo Fakultnej nemocnici v Nitre 
Mons. Dominik Tóth, bývalý bra-
tislavsko-trnavský pomocný bis-

kup. Mons. Dominik Tóth bol 
biskup, ktorý sa zaujímal o KU, 
modlil sa za ňu a obetoval. Napo-
sledy napísal rektorovi KU osob-
ný list k Veľkej noci 2015.

18. máj 2015
Na pôde Mestského úradu v Ru-
žomberku sa uskutočnilo stretnu-
tie rektora KU Mons. prof. Jozefa 
Jaraba s primátorom mesta Ru-
žomberok MUDr. Igorom Čom-
borom, PhD. Témou stretnutia 
bolo prediskutovanie oblastí a fo-
riem vzájomnej spolupráce mes-
ta s KU. 

21. – 23. máj 2015
Pápežská univerzita v Maynooth 
v Írsku hostila Generálne zhro-
maždenie katolíckych univerzít 
Európy. Hlavnou témou stretnu-
tia bolo „Katolícke univerzity zo-
či-voči dôsledkom rozhodnutí 
prijímaných spoločnosťou v etic-
kých oblastiach.“ KU na stretnu-
tí zastupoval prof. František Trs-
tenský, prorektor pre zahraničné 
vzťahy. 

26. máj 2015
Na zasadnutí Vedeckej rady KU 
bola prerokovaná a schválená 
Výročná správa o činnosti KU za 
rok 2014 a boli prerokované vy-
hodnotenia indikátorov Dlho-
dobého zámeru KU za rok 2014. 
Ďalej boli prerokované a schvále-
né návrhy rektora KU na udelenie 
čestného titulu KU doctor hono-
ris causa. 

27. apríl 2015
Univerzitné spoločenstvo KU vy-
jadrilo minútou ticha na pra-
vé poludnie sústrasť s usmrtený-
mi kenskými študentmi a solida-
ritu s pozostalými. Pri teroristic-
kom útoku 2. apríla 2015 na Ga-
rissa University College v ken-
skom meste Garissa bolo usmrte-
ných 147 študentov a 79 bolo zra-
nených. Väčšina z nich boli kres-
ťania.

ly a po nich hor sa na cestu. Bola ešte tma, 
cestu osvetľovala „čelovka“ a mobily. V ten 
deň sme mali prejsť 32 km do mesta Teo. 
Deň bol náročný, bol to boj o ubytovanie. 
Miestami sme išli takmer behom. Šťast-
ní sme doputovali do mesta Teo, avšak ne-
bolo pre nás miesto v ubytovni... Čo robiť? 
Rozhodli sme sa, že pôjdeme ďalej. Veď, 
čo iné ostávalo? Mali sme nádej, že naj-
bližšie kilometre bude nejaký alberg (uby-
tovňa pre pútnikov) alebo aspoň kavia-
reň, kde si na chvíľu oddýchneme, a po-
tom pôjdeme ďalej. No nebolo nič... Bez 
vody a v dusnom počasí nás zachránil au-
tomat s chladenými nápojmi. Po pár kilo-
metroch sme natrafili na supermarket (su-
permercado). Bolo to asi 7 km pred San-
tiagom. Nálada bola neporovnateľne lep-
šia. Rezkým krokom sme sa vybrali na po-
slednú etapu cesty, ktorá bola nepochybne 
jedna z najťažších. Nájsť alberg bolo nároč-

né, a tak naše kroky smerovali ku Kated-
rále sv. Jakuba, apoštola. Boli sme šťast-
ní, hoci sme stále netušili, kde budeme no-
covať... Otec Róbert s otcom Ondrejom išli 
na prieskum, ostatní sme ostali na námestí 
pred katedrálou. Je ťažko opísať ten pocit. 
Iste to bola vďaka za veľkú milosť, hlavne 
pre tých, ktorí tam boli prvýkrát, teda aj 
pre mňa. Bol to aj pocit istej nostalgie, ale 
s vedomím, že cesta neskončila (čakalo nás 
ešte zhruba 80 km na Finisterru). Napokon 
sa podarilo nájsť ubytovanie. Neďaleko ka-
tedrály stál bývalý kňazský seminár, ktorý 
dnes slúži ako ubytovňa pre pútnikov. Šli 
sme tam a až na druhý deň sme pochopi-
li, že to bol zázrak, pretože o deň neskôr 
tam už pre nás nebolo miesta. Všetci sme 
sa museli kvôli ubytovaniu presunúť  au-
tobusom o šesť kilometrov ďalej, kde nám 
strechu nad hlavou v časti Monte do Gozo 
poskytla iná ubytovňa. Únava bola zjavná. 

V ten deň sme mali v nohách 45 km. Taký 
bol náš prvý víťazný deň. 

Život človeka je súvislá púť
Druhý víťazný deň sme slávili, keď sme do-
putovali na Finisterru („finiš“ terra – ko-
niec sveta)... Koniec, sveta, koniec zeme, 
koniec aj našej púte, no len zdanlivý. Naša 
životná púť pokračuje až do posledného 
dychu a po nej sa ponoríme do oceánu. 
Bude to oceán Božieho milosrdenstva. Pev-
ne verím, že toto nebola moja posledná púť 
a že mi Dobrý Boh dopraje ísť tam znova. 
Azda inou trasou, s inými úmyslami, mož-
no s inými ľuďmi, no hlavne s Kristom ruka 
v ruke. Vždy sa chcem pevne držať jeho 
ruky a to odporúčam každému. Verím, že 
oslávená rana na ruke ho už nebolí, a tak 
môže byť môj stisk silný. 

Darka Obušeková

Mons. Haľko počas prednášky v Aule Jána Pavla II.

Duchovná obnova  
s biskupom Haľkom
Pedagógovia a zamestnanci Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) si v stredu 
9. septembra 2015 obnovili srdcia a mysle 
spoločnou duchovnou obnovou. Viedol ju 
Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bra-
tislavskej arcidiecézy. Obnova pozostáva-
la z dvoch častí. Prvá časť prebehla v Aule 
Jána Pavla II. v priestoroch Pedagogickej 
fakulty KU vo forme duchovnej prednášky 
na tému „Pravda a milosrdenstvo“. V jej 
úvode Mons. Haľko pripomenul: „Vždy, 
keď si urobíme čas na duchovnú obnovu, 
keď odložíme bokom iné veci, vytvárame 
čas a priestor, aby Pán v nás mohol pôso-
biť.“ V príhovore najskôr charakterizoval 
súčasnú mentálnu klímu vo vzťahu k prav-
de. Prvou charakteristikou je emocionálny 
prístup k pravde a milosrdenstvu, v ktorom 
je potlačená racionálna stránka. Človek sa 
vydá svojím pocitom a milosrdenstvo si za-
mieňa za bezbrehú, všetko tolerujúcu mi-
losť bez nejakých obmedzení. Druhou cha-
rakteristikou je tzv. parlamentárne mysle-
nie. „Do mentality súčasného človeka sa 
vkráda presvedčenie, že pravda je to, čo je 
väčšinové, lebo to väčšina zastáva alebo re-
alizuje ako životný štýl. Pravda nezávisí, či 
menšina alebo väčšina s ňou súhlasí, alebo 
ju realizuje. Boží zákon nie je niečo doda-
točne pripojené k stvorenstvu, akýsi doda-
tok (Cirkev býva často obviňovaná, že pre-
zentuje iba svoj „názor“), ale je zakódova-
ný do najhlbšej logiky stvorenia. Príčinou 
týchto postojov je nedostatok vedomia pre-
sahu, že ide o duchovné hodnoty. Ale prá-

ve preto, že nás to presahuje, tak sa nás to 
dotýka v našej hĺbke.“

Biskup Haľko ďalej upozornil, že pravda a 
milosrdenstvo nemôžu jestvovať nezávis-
le od seba. „Milosrdenstvo nemôže neob-
sahovať pravdu,“ vysvetlil bratislavský po-
mocný biskup, „a pravda nemôže neobsa-
hovať milosrdenstvo. Jedna bez druhej ne-
jestvuje, jedna druhú podmieňuje.“

Druhou časťou duchovnej obnovy bola spo-
ločná svätá omša v Kostole sv. Rodiny v Ru-
žomberku – Rybárpoli, ktorú za účasti kňa-
zov pôsobiacich na KU a zamestnancov KU 
slávil Mons. Jozef Haľko. Vo svojej homílii 

sa zameral na výraz prorok z evanjeliové-
ho úryvku príslušného dňa. Zdôraznil, že 
jestvujú dve línie proroka. Prvou je prorok, 
ktorý trpí a je prenasledovaný pre pravdu. 
Druhým je falošný prorok. Ako kresťania 
sme povolaní byť svedkami, byť prorokmi 
pravdy pre tento svet. 

V závere sa všetkým prítomným prihovoril 
rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab. Poďako-
val pánu biskupovi za slová povzbudenia 
a vyjadril želanie, aby jeho slová našli odo-
zvu v srdciach všetkých, ktorí sa zúčastnili 
duchovnej obnovy. 

-rr-



8. september 2015
Z príležitosti 15. výročia vzniku 
KU si zamestnanci KU vykonali 
duchovnú púť do národnej ma-
rianskej svätyne v Šaštíne. Svä-
tú omšu slávil Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibis-
kup-metropolita, predseda KBS, 
ktorý je aj predsedom Správnej 
rady KU.

9. september 2015
V rámci prípravy na nový akade-
mický rok sa uskutočnila na KU 
duchovná obnova, ktorú viedol 
Mons. prof. Jozef Haľko, pomoc-
ný biskup Bratislavskej arcidie-
cézy.

15. september 2015
V deň slávnosti Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Sloven-
ska, sa v Bazilike Sedembolest-
nej P. Márie v Šaštíne konala ná-
rodná púť, na ktorej sa zúčastnil 
aj rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab. Slávnostnú svätú omšu ce-
lebroval arcibiskup vladyka Cy-
ril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi v Ríme. 

21. september 2015
Na 82. zasadnutí Konferencie bis-
kupov Slovenska v Marianke vy-
stúpil aj rektor KU Mons. prof. 
Jozef Jarab. Zhromaždených bis-
kupov informoval o aktuálnej si-
tuácii na KU.

september

2. júl 2015
Prof. František Trstenský, prorek-
tor pre zahraničné vzťahy, sa zú-
častnil na Slávnostnom zasad-
nutí Univerzity Karlovej v Prahe, 
ktoré sa konalo z príležitosti 600. 
tragického výročia upálenia Jána 
Husa.

júl

18. august 2015
Vo veku 75 rokov života, 53 ro-
kov kňazstva a 25 rokov biskup-
skej služby zomrel v nitrianskej 
nemocnici emeritný rožňavský 
diecézny biskup Mons. Vladimír 
Filo. Narodil 15. januára 1940 
v Gáni. Za kňaza bol vysvätený 
25. júla 1962 v Bratislave. Svä-
tý Otec Ján Pavol II. ho 17. mar-
ca 1990 vymenovanal za pomoc-
ného trnavského biskupa. 23. no-
vembra 2002 bol menovaný za 
rožňavského biskupa – koadjú-
tora. 27. decembra 2008 sa stal 
diecéznym biskupom Rožňavskej 
diecézy. 16. mája 2015 jeho úrad 
na čele Rožňavskej diecézy pre-
vzal Mons. Stanislav Stolárik. 

27. august 2015
Akreditačná komisia zverejnila 
výsledky komplexnej akreditácie 
na Slovensku, na základe ktorých 
Katolícka univerzita v Ružomber-
ku spolu s ďalšími štyrmi univer-
zitami nie je začlenená medzi 
univerzitné vysoké školy a ani 
medzi odborné vysoké školy. KU 
dostala lehotu jedného roka na 
nápravu daného stavu, aby bola 
opätovne zaradená medzi uni-
verzitné vysoké školy.

august

2. jún 2015
Prezident SR Andrej Kiska v Pre-
zidentskom paláci v Bratisla-
ve vymenoval 26 nových vyso-
koškolských profesorov. Novými 
profesormi sa stali aj traja vyso-
koškolskí pedagógovia KU v od-
bore katolícka teológia: prof. 
ThDr. Ing. Inocent – Mária Vla-
dimír Szaniszló OP, PhD., prof. 
ThDr. Ambróz Martin Štrbák O. 
Praem, PhD. a prof. ThDr. Paed-
Dr. František Trstenský, PhD.

6. jún 2015
V Levoči sa uskutočnilo slávnost-
né požehnanie novozrekonštru-
ovaného Oltára Majstra Pavla. 
Hlavným celebrantom bol spiš-
ský diecézny biskup Mons. Šte-
fan Sečka. Hodinou pred sv. om-
šou si obnovený oltár prezrel aj 
prezident SR Andrej Kiska. Sláv-
nostného požehnania sa zúčast-
nil aj Mons. prof. Jozef Jarab, 
rektor KU. 

9. jún 2015
Za účasti Veľkého kancelára KU 
Mons. Bernard Bober, košického 
arcibiskupa-metropolitu sa usku-
točnilo 30. zasadnutie Akademic-
kého senátu Katolíckej univerzity 

jún

(AS KU). AS KU okrem iného pre-
rokoval a schválil Výročnú sprá-
vu o činnosti KU za rok 2014, ve-
noval sa vyhodnoteniu indikáto-
rov plnenia Dlhodobého zámeru 
KU za rok 2014 a schválil Výroč-
nú správu o hospodárení KU za 
rok 2014. Zároveň schválil pred-
ložený návrh rektora KU o rozde-
lení dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 
2015, s podporou  všetkých 19 
prítomných senátorov. 

16. jún 2015
Rektor KU sa zúčastnil zasadnu-
tia Konferencie biskupov Sloven-
ska (KBS) na Donovaloch. Na za-
sadnutí bol oboznámený so ziste-
niami auditu a s navrhovanými 
opatreniami. KBS zároveň vyjad-
rila súčasnému rektorovi a vede-
niu KU podporu pri vedení uni-
verzity.  

24. jún 2015
V Ružomberku sa uskutočnilo vý-
jazdové zasadnutie Vlády Sloven-
skej republiky. Na časti programu 
sa na pozvanie predsedu vlády 
SR zúčastnil aj rektor KU Mons. 
prof. Jozef Jarab. 

V popoludňajších hodinách nav-
štívil KU minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Juraj Dra-
xler. V Sieni rektorov sa stretol s 
vedením univerzity, dekanmi fa-
kúlt a predsedníčkou Akademic-
kého senátu KU. Po tomto stret-
nutí prijal pána ministra rektor 
KU a následne si spolu prezre-
li priestory Univerzitnej knižni-
ce KU. 

25. jún 2015
Správna rada KU (SR KU) si na 
svojom zasadnutí zvolila svojho 
predsedu a podpredsedu. Predse-
dom sa stal Mons. Stanislav Zvo-
lenský. Podpredsedom Ing. Milo-
slav Čurilla. Správna rada okrem 
iného prerokovala a schválila Vý-
ročnú správu o hospodárení KU 
za rok 2014, Rozpočet nákladov 
a výnosov KU na rok 2015 a Roz-
delenie dotácie MŠVVaŠ SR KU 
na rok 2015. SR KU prerokovala 
a vyjadrila sa k Výročnej správe o 
činnosti KU za rok 2014.

29. máj 2015
Vo výstavných priestoroch Elek-
trárne Tatranskej galérie v Popra-
de bola otvorená výstava prof. 
akad. mal. Jána Kudličku PhD., 
pedagóga Katedry výtvarnej vý-
chovy PF KU a jeho syna Bori-
sa Kudličku PhD. Na vernisáži sa 
zúčastnil aj rektor KU prof. Jozef 
Jarab.

30. máj 2015
V zrekonštruovaných priestoroch 
Synagógy na Panskej ulici v Ru-
žomberku bola otvorená vernisáž 
ružomberského rodáka, folklo-
ristu, publicistu a maliara Jána 
Mráza pri príležitosti jeho 80-
tych narodenín. Medzi nimi boli 
aj rektor KU prof. Jozef Jarab a J. 
E. Mons. František Rábek. Kurá-
torkou výstavy bola vedúca Uni-
verzitnej knižnice KU Mgr. Kata-
rína Matušková.


