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Kuriér Katolíckej univerzity

Život a dielo kardinála Ján Chryzostoma Korca ocenila 
v stredu 21. januára Katolícka univerzita v Ružomberku 
(KU). Čestný titul doctor honoris causa si kardinál Korec 
prevzal pri príležitosti svojich 85. narodenín počas sláv-
nostného zasadnutia Vedeckej rady KU v Kňazskom se-
minári sv. Gorazda v Nitre. V príhovore po akte udelenia 
čestného doktorátu sa kardinál Korec dotkol aktuálnych 
problémov v spoločnosti. Podľa neho súčasní ľudia trpia 
nedostatkom Svetla. „Celé národy zanikali na neresti – na 
chamtivosť, smilstvo, hriechy... Svetlo Kristovo je najväč-
šie poslstvo a dar, ktorý prináša kresťanstvo tomuto svetu. 
Prinášame vyslobodenie z tmy!“

„Kardinál Korec je výraznou osobnosťou slovenskej 

kresťanskej kultúry, svedkom odvahy, viery a vernosti 
Pravde,” povedal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Ako 
kňaz, teológ a filozof prispel podľa neho mimoriadnou 
mierou k víťaznému zápasu o náboženskú slobodu a ľud-
ské práva a stal sa jednou z najvýraznejších osobností 
novodobého Slovenska. „Slovensku i svetu preukázal prí-
klad nezlomnej kresťanskej odvahy, vernosti a múdrosti. 
Svojou tvorbou vtlačil výraznú pečať do slovenskej kultú-
ry, zvlášť kresťanskej,“ podotkol Tadeusz Zasępa.

Súčasťou podujatia v Nitre bola aj slávnostná akadémia 
k životnému jubileu kardinála Korca, ktorej sa zúčastnili 
viaceré významné osobnosti spoločenského života.

 (vb)

Katolícka univerzita ocenila čestným 
doktorátom kardinála Korca
Čestný titul doctor honoris causa mu odovzdala v Nitre pri príležitosti jeho 85. narodenín

Kardinál Korec preberá čestný doktorát od prof. Tadeusza Zasępu, rektora KU v Ružomberku. Snímka: Peter Zimen (TK KBS)
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Ján Chryzostom Korec
Veď to trvá už roky, 
čo žijem životom plným napätia,
a nerepcem proti tomu.
Chcem to, pretože chcem byť verný.
Viem, čomu žijem. 
Viem, za čím kráčam, 
viem, o kom chcem vydávať svedectvo. 

(kardinál Ján Chryzostom Korec)

Kardinál a emeritný rímskokatolícky biskup nitrianskej 
diecézy Mons. Ján Chryzostom Korec, SJ sa narodil 22. ja-
nuára 1924 v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu na via-
cerých miestach, napríklad v Ružomberku, v Trnave a v Brne. 
Neskôr bol po likvidácii kláštorov internovaný v Jasove, 
Podolínci a Pezinku. Tajnú kňazskú vysviacku prijal 1. októb-
ra 1950 a odišiel do civilného života. O rok neskôr ho biskup 
Pavol Hnilica tajne vysvätil na biskupa. Do roku 1960 praco-
val ako robotník a tajne vykonával biskupskú službu. Neskôr 
ho odsúdili na 12 rokov pre vlastizradu a uväznili v Prahe, 
Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Po prepustení sa opäť zapo-
jil do náboženského života. Pracoval ako robotník, naposledy 
ako opravár výťahov v Bratislave – Petržalke. V roku 1990 pô-
sobil ako rektor Kňazského seminára v Bratislave. V tom is-

tom roku bol menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa, 
v roku 1991 za kardinála.

Život a dielo Mons. Korca ocenili viaceré významné ištitú-
cie doma i vo svete. V roku 1986 dostal ocenenie Legum doc-
tor od University Notre Dame (Indiana, USA), v roku 1992 mu 
Sacred Heart University Conecticut (Bridgeport, USA) udelila 
čestný doktorát. V roku 1993 ho vyznamenala Francúzska re-
publika, neskôr čestným doktorátom The Catholic University 
of America (Washington, USA). V roku 1999 mu prezident SR 
udelil štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku I. triedy. Od 
15. júna 2005 pôsobil kardinál Korec ako apoštolský admi-
nistrátor nitrianskej diecézy, 16. júla 2005 sa stal emeritným 
biskupom.

Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O pôvode človeka 
(1949), O kompetencii vied, Nad vznikom a vývojom života 
(1971), Záchrana v Kristovi (1982), Úvahy o človeku (1986), 
Vo svetle blahozvesti (1985), Kristov kňaz, O poslaní kňaza, 
Cirkev uprostred problémov, Cirkev v rozvoji (všetky 1987). 
Ťažkým obdobím Cirkvi na Slovensku sa zaoberá jeho troj-
zväzkové dielo Od barbarskej noci, preložené bolo do poľšti-
ny, taliančiny, nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká časť 
diel kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v samizda-
toch. Niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne 
v Kanade, u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku.  (vb, kbs)

 Snímka: Peter Zimen (TK KBS)

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
prof. Tadeusz Zasępa ocenil v piatok 6. marca život, 
dielo a zásluhy trnavského arcibiskupa J. E. Mons. 
Jána Sokola Veľkou medailou KU. Odovzdal mu ju 
spolu s blahoprajným listom počas osobnej náv-
števy v Trnave, pri príležitosti jeho 75. narodenín. 
Rektor KU v priateľskom rozhovore s arcibiskupom 
Sokolom predstavil programové vízie rozvoja KU i 
aktivity, ktoré vedenie od svojho nástupu v júli 2008 
zrealizovalo. Arcibiskup Sokol sa zaujímal o aktuál-
ne problémy KU a pritom vyjadril svoju podporu a 
pomoc.

Ján Sokol sa narodil 9. októbra v Jacovciach. 
Zmaturoval na gymnáziu v Topoľčanoch, teologické 
štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulte v Bratislave ukončil v roku 1957. Za 
kňaza bol vysvätený 23. júna 1957, pôsobil ako ka-
plán v Šuranoch, Leviciach, v Bratislave, v Štúrove. 
V rokoch 1968 – 1970 pracoval ako prefekt kňazské-
ho seminára v Bratislave, od roku 1971 bol správcom 
farnosti, neskôr dekanom v Seredi. V júni 1988 prijal 
biskupské svätenie, v júli 1989 bol vymenovaný za 
trnavského arcibiskupa. Od augusta 2000 pôsobil 
ako podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. 
Pápež Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 
rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu 
na Slovensku. Bratislavsko-trnavská arcidiecéza sa 
rozdelila na bratislavskú a trnavskú. Arcibiskupom 
trnavskej arcidiecézy ostal Mons. Sokol, zároveň mu 
pápež udelil osobné privilégium nosiť pálium.  (na)

Veľká medaila KU k 75. narodeninám

Rektor KU Tadeusz Zasępa odovzdáva medailu 
arcibiskupovi Jánovi Sokolovi. 
 Snímka: Archív KU
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Rektor KU o kresťanskej demokracii a masmédiách

 Prednáška rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) prof. Tadeusza Zasępu s náz-
vom Kresťanská demokracia a médiá odznela počas 
stredoeurópskeho Cyrilometodského stretnutia v 
sobotu 14. februára v poľskom meste Sandomierz. 
V neprítomnosti prof. Zasępu ju prečítal vedúci 
Katedry histórie KU Filozofickej fakulty Dr. Pavol 
Mačala. Referát vyvolal záujem poľských médií, 
ktoré zdôraznili najmä jeho výzvu na spoluprácu te-
ológov morálky so špecialistami v oblasti masmédií. 
V konferenčnej časti stretnutia na tému Kresťanská 
demokracia ako výzva pre spoločnú Európu pred-
niesli referáty taktiež bývalý maršalek Sejmu 
Poľskej republiky Marek Jurek – „Kresťanská civi-
lizácia v čase demokracie“ a arcibiskup Mieczyslaw 
Mokrzycki, ľvovský metropolita – „Vízia kresťan-
skej demokracie v chápaní Jána Pavla II.“

D r u h o u    č a s ť o u    s a n d o m i e r z s k é h o 
Cyrilometodského stretnutia bola slávnostná bo-
hoslužba v intencii duchovnej jednoty národov 
Európy. V jej závere ocenili medzinárodnou cenou 
sv. Cyrila a Metoda Signum temporis bývalého 
prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. 
Spolu s ním si vyznamenanie za zásluhy o integráciu národov 
Európy v duchu sv. Cyrila a Metoda prevzal kardinál Marian 
Jaworski z Ľvova, dlhoročný blízky spolupracovník pápeža 
Jána Pavla II. Ocenenia im odovzdali jágerský metropolita ar-
cibiskup Csaba Ternyák, olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
a sandomierzský sídelný biskup Andrzej Dzięga. Slávnostné 
laudatio Michala Kováča predniesol doc. Imrich Vaško, býva-
lý dekan KU Filozofickej fakulty. Podujatia sa tiež zúčastnili 
prof. Amantius Akimjak, prodekan pre výchovu a vzdeláva-
nie KU Pedagogickej fakulty, prof. Martin Žilínek z KU PF a 

Dr. Jaroslav Nemeš z KU FF.
V duchu sv. Cyrila a Metoda sa 14. februára, na sviatok 

patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, stretávajú v poľskom 
Sandomierzi predstavitelia biskupských konferencií a verej-
ného života z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny 
a Slovenska. Tradícia Cyrilometodských stretnutí sa zrodila 
v roku 2006 z iniciatívy miestneho sandomierzkého biskupa 
Andrzeja Dzięgu. Prvá časť stretnutí má každoročne charakter 
konferencie. Na tohtoročnom IV stretnutí Konferenciu bis-
kupov Slovenska zastupovali trnavský pomocný biskup Ján 
Orosch a ordinár ozbrojených síl SR František Rábek.  (jm)

Účastníci konferencie, zľava Marek Jurek, biskup Andrzej Dziega, arcibiskup 
Mieczyslaw Mokrzycki, Pavol Mačala. Snímka: Ján Mačala

 Zoznámenie sa s Katolíckou univerzitou v 
Ružomberku (KU), s jej históriou a súčasnosťou, 
bolo hlavným zámerom návštevy veľvyslanca 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska v SR J. Ex. Michaela J. W. Robertsa, ktorý 
vo štvrtok 29. januára z vlastnej iniciatívy navštívil 
Ružomberok.

V rozhovore s rektorom KU prof. Tadeuszom 
Zasępom a prorektorom pre zahraničné vzťahy a 
mobility doc. Stanislavom Koščom sa britský veľ-
vyslanec zaujímal o vznik a pôsobenie univerzity, 
o prebiehajúcu komplexnú akreditáciu a o rozvo-
jové plány do budúcna. Veľvyslanec deklaroval 
svoj záujem podporovať mobility ružomberských 
vysokoškolákov vo Veľkej Británii. Neskôr sa stre-
tol s vedením KU, Pedagogickej fakulty, s ktorým 
rokoval najmä o možnostiach prezentácie fakulty 
i univerzity v britskom akademickom prostredí. 
V neformálnej časti návštevy si Michael Roberts 
pozrel organ v budove rektorátu a vyskúšal si na 
ňom zahrať, kedže je sám vášnivým organistom. 
Prisľúbil, že Ružomberok čoskoro opäť navštívi, 
aby sa zoznámil aj s ostatnými fakultami KU.  (sk)

Britský veľvyslanec sa zaujímal o zahraničné mobility

Britský veľvyslanec Michael J. W. Roberts (v strede) s rektorom KU 
Tadeuszom Zasępom a s prorektorom KU pre zahraničné vzťahy 
a mobility Stanislavom Koščom. Snímka: Archív KU
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Akademický senát rokoval 
o investičných zámeroch 
univerzity

Riešenie aktuálnych otázok Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) dominovalo rokovaniu Akademického se-
nátu KU v utorok 16. decembra 2008. Na zasadnutí sa stret-
lo 21 senátorov, ktorí sa zoznámili s návrhmi Štipendijného 
poriadku KU a štatútmi Ubytovacích a stravovacích zariade-
ní KU a Ústavu informačných a komunikačných technológií 
KU.

Pozornosť venovali aj návrhu dlhodobých investícií KU, 
ktoré AS KU predložil rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. 
Program rekonštrukcie a výstavby je v súlade s deklarova-
nými programovými zámermi rektorského úradu, v zhode s 
dlhodobým zámerom KU na roky 2006-2011 a plánom in-
vestívií, ktorým sa zaoberal AS KU 6. júna 2006. Rektor KU 
prof. Tadeusz Zasępa pri svojej prezentácií pred voľbou za 
rektora KU v apríli 2008 deklaroval zámer pokračovať v de-
finovaných zámeroch rozvoja KU, predovšetkým vo výstavbe 
Univerzitnej knižnice KU, ale aj v príprave ďalších krokov pre 
stabilizáciu ubytovania študentov KU. Investičné akcie, ktoré 
bude KU realizovať v nasledujúcom období, sú aktualizáciou 
plánov a schválených krokov na roky 2008 – 2012.

Konkrétne ide napríklad o realizáciu investičných zámerov 
na detašovanom pracovisku KU, Pedagogickej fakulty (PF) v 
Levoči. V roku 2007 bola pridelená účelová dotácia pre KU, 
PF a detašované pracovisko Levoča. Predpokladaná investícia 
z europrojektov v roku 2009 je približne 130 miliónov korún. 
Ukončenie rekonštrukčných prác je naplánované na decem-
ber 2010. Priestory využije PF KU na realizáciu bakalárskych 
študijných programov špeciálnej pedagogiky.

KU, Teologická fakulta v Košiciach plánuje rekonštruovať 
budovy na Kostolianskej ulici v Košiciach na účely ubytovania 
študentov. KU, Fakulta zdravotníctva, ktorej sa končí v júni 
nájom v doterajších priestoroch v areáli Ústrednej vojenskej 

Schválili nových členov 
Správnej rady KU

Návrhmi štatútov Univerzitnej knižnice Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) a Správy budov KU, návrhom 
Disciplinárneho poriadku KU a návrhom Rokovacieho po-
riadku Disciplinárnej komisie KU sa zaoberali na poslednom 
zasadnutí, v utorok 24. februára členovia Akademického se-
nátu KU.

O predloženom návrhu Štatútu Univerzitnej knižnice (UK) 
KU informoval AS KU prorektor pre vedu a rozvoj – prvý pro-
rektor doc. Peter Olekšák. Vysvetlil, že vedenie KU predkla-
dá návrh Štatútu UK KU, ktorý určuje postavenie a poslanie 
knižnice, jej organizačné členenie, pracovnoprávne vzťahy a 
hospodárenie knižnice. Po diskusii o predloženom návrhu a 
dopracovaní o pripomienky ho členovia AS prijali.  

Disciplinárny poriadok KU predstavila prorektorka pre 
výchovu a vzdelávania doc. Jana Moricová. Pripomenula ne-
vyhnutnosť jeho prijatia a zároveň informovala o nadväzujú-
com dokumente – Rokovacom poriadku Disciplinárnej komi-
sie KU pre študentov, v zmysle zákona č. 131/2002 v znení 
neskorších predpisov. Disciplinárny poriadok KU a Rokovací 
poriadok Disciplinárnej komisie KU, ktoré bližšie upravujú 
činnosť oboch orgánov, druhy disciplinárnych priestupkov, 
spôsob ich prerokovávania a postup pri ukladaní disciplinár-
nych opatrení, členovia senátu jednohlasne prijali.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa podal členom AS infor-
máciu, že členstvo v Správnej rade KU ukončili abdikáci-
ou Mons. Štefan Sečka a JUDr. Juraj Čech, 9. marca skon-
čilo členstvo aj Ing. Dane Prekopovej a Mons. Vladimírovi 
Tomkovi (všetci z kvóty rektora KU). Namiesto nich navrhuje 
rektor za členov SR KU spišského pomocného biskupa Mons. 
Andreja Imricha, primátora Mesta Martin Mgr. art. Andreja 
Hrnčiara, manažéra Johnson Controls v Bratislave Ing. Petra 
Jakubíka a manažéra Liptovskej stavebnej spoločnosti v 
Ružomberku Ing. Ľubomíra Sidora. Senát jednohlasne odsú-
hlasil uvedené návrhy. Prof. Zasępa tiež informoval, že bolo 
navrhnuté ministrovi školstva SR, aby z vlastnej kvóty vyme-
noval za členov SR KU predsedu Žilinského samosprávneho 
kraja Ing. Juraja Blanára a bratislavského arcibiskupa J. E. 
Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského. Najbližšie zasadnutie 
SR KU v novom zložení bude v stredu 27. mája o 10.00 hod. 
na rektoráte KU.

 (na)

Štyria noví profesori    
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v uto-

rok 20. januára vymenoval nových profesorov Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU). Menovací dekrét si z je-
ho rúk prevzali dekan KU, Fakulty zdravotníctva prof. 
MUDr. Anton Lacko, CSc. v odbore ošetrovateľstvo, vedúci 
Katedry filozofie na KU, Filozofickej fakulte prof. Dr. phil. 
fac. theol. Peter Volek v odbore katolícka teológia, prof. 
ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. z KU, Teologickej fakulty 
v odbore katolícka teológia a prof. Dr. habil. ThDr. PaedDr. 
PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. z KU, Pedagogickej fakulty 
v odbore sociálna práca.

„Toto ocenenie je prejavom dôvery vo vaše schopnosti, 
ktoré vás aj zaväzuje,“ uviedol Ivan Gašparovič v príhovore 
novým profesorom. Získaním titulu sa podľa neho pôsobe-
nie profesorov nekončí. „Dekrétmi preberáte na seba novú 
zodpovednosť,” podotkol prezident. Okrem profesorov z 
KU si od prezidenta prevzalo menovacie dekréty ďalších 
45 profesorov z iných slovenských univerzít.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa v mene univerzitného 
spoločenstva blahoželá novovymenovaným profesorom a 
želá im veľa ďalších úspechov v práci i v súkromí. 

 (net, vb)

nemocnice v Ružomberku, sa bude v auguste 2009 sťahovať 
do nových priestorov bývalej Módy Plus v Ružomberku, ktorú 
jej majiteľ ponúkol na odpredaj.

Približne 60 miliónov korún plánuje KU preinvestovať na 
rekonštrukciu študenstkých domovov Ruža v Ružomberku. 
Predpokladaný termín ukončenia prác je v auguste 2009. Naj-
rozsiahlejšou   investičnou akciou bude výstavba Univerzitnej 
knižnice KU. Predpokladaný začiatok stavebných prác je v 
novembri 2010, knižnica by mala byť slávnostne otvorená 
do marca 2012. V nasledujúcich rokoch KU plánuje rekon-
štruovať a pristavovať bloky A a B na Hrabovskej ceste v 
Ružomberku, uvažuje aj o výstavbe nových študentských 
domovov. V súlade s programom rektorského úradu by mali 
v nasledujúcich rokoch vzniknúť na KU dve nové fakulty. 
Vedenie univerzity preto uvažuje o rekonštrukcii a prístavbe 
bloku C na Hrabovskej ceste na potreby právnickej fakulty KU 
a výstavbu nového bloku D na potreby ekonomickej fakulty.

 (vb)
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Univerzitná knižnica dostala vzácny dar
Približne 30 000 kníh pribudne do Knižnice 

Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vďa-
ka veľkorysému daru slovenského historika a 
publicistu prof. Milana Stanislava Ďuricu.

Knižnicu, ktorá je jeho osobným vlastníc-
tvom a nachádza sa v Ústave dejín kresťanstva v 
Bratislave, venoval KU v darovacej zmluve, kto-
rú vo štvrtok 22. januára v Bratislave podpísali 
prof. Ďurica a rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

„Vyjadrujeme hlbokú úctu prof. Ďuricovi   a   
rehoľnej   spoločnosti Saleziáni don Bosca, ktorí 
sa rozhodli podporiť práve knižnicu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Ich dar, ktorý budú 
využívať pedagógovia i študenti, s vďakou prijí-
mame,“ uviedol Tadeusz Zasępa. Dodal, že silnú 
univerzitu charakterizuje obsiahla univerzitná 
knižnica. Rozvoj KU podľa prof. Zasępu zname-
ná predovšetkým rozvoj fakúlt v okolí modernej 
európskej univerzitnej knižnice s najnovšími 
informačnými technológiami. „Chceme ju vy-
budovať práve v Ružomberku a už sme podnikli 
prvé kroky,“ spresnil.  (vb)

Známy slovenský historik Milan S. Ďurica podpisuje darovaciu zmluvu pre KU. 
 Snímka: Archív KU

Kto je Milan S. Ďurica

Známy slovenský historik, univerzitný 
profesor, publicista a prekladateľ prof. Sc. 
Pol. Dr. Milan Stanislav Ďurica sa narodil 
v roku 1925 v Krivanoch. Do roku 1998 žil v 
Taliansku, kde pôsobil na Pápežskej salezián-
skej univerzite v Turíne – Ríme, 35 rokov na 
historickej Univerzite v Padove. Na Univerzite 
Komenského v Bratislave prednášal 12 rokov. 
Štúdium absolvoval na viacerých európskych 
univerzitách. V roku 1956 napísal dizertačnú 
prácu z teológie, v ktorej sa venoval turínske-
mu plátnu. Habilitáciu doktora politických 
vied získal v roku 1961 v Padove. V centre jeho 
odborného záujmu sú moderné slovenské deji-
ny, najmä obdobie prvej Slovenskej republiky.

Od roku 1956 pôsobil Milan Ďurica ako 
profesor teológie na Saleziánskej vysokej škole 
teologickej v Abano Terme. Prednášal sloven-
ský jazyk na univerzite v Padove, kde pôsobil 
až do odchodu na dôchodok v roku 1997. Na 
Slovensku pôsobil v Ústredí slovenského kato-
líckeho študentstva a bol spoluzakladateľom a 
generálnym tajomníkom Ústredia slovenských 

katolíckych intelektuálov. V roku 1991 ho mi-
nister kultúry vymenoval za prvého riaditeľa 
Slovenského historického ústavu v Ríme, za-
slúžil sa o jeho založenie a uznanie vo Vatikáne. 
Od roku 1993 pôsobil ako profesor Cirkevných 
dejín na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. V 
tom istom roku založil Ústav dejín kresťanstva 
na Slovensku v Bratislave, ktorý doteraz vedie.

Milan Ďurica bol ako teológ vymenovaný 
pápežom Jánom XXIII. za poradcu Prípravnej 
komisie 2. Vatikánskeho koncilu. Je spoluau-
torom viacerých encyklopédií vo svete, spo-
lupracoval na šiestich talianskych, nemec-
kých a latinských encyklopedických dielach. 
Bibliografia jeho prác predstavuje 1 700 pub-
likácií vydaných v ôsmich jazykoch. Za jeho 
vedeckú a kultúrnu činnosť ho najvyšším ob-
čianskym vyznamenaním Veľkého dôstojníka 
Radu za zásluhy Talianskej republiky ocenil 
aj prezident Talianska. Rímska Accademia 
Teatina per le Scienze ho poctila titulom čest-
ného akademika. Milan Ďurica bol členom 
mnohých medzinárodných vedeckých asociá-
cií, s ktorými dodnes spolupracuje.  (na, net)

Poľská akadémia vied a umení 
ocenila archeológa Pavla Mačalu 

Pamätnou medailou Jána Pavla II. za  organizačný a odborný 
podiel v realizácii medzinárodného slovensko-poľského projektu 
zameraného na výskum počiatkov roľníctva a pastierstva Karpát v 
rokoch 1991 až 2008, ukončený publikovaním dvoch monografií, 
ocenila Poľská akadémia vied a umení (PAU) v Krakove slovenské-
ho archeológa a vedúceho Katedry histórie na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku (KU), Filozofickej fakulte PhDr. Pavla Mačalu, CSc., 
vedúceho slovenskej časti projektu. Ocenenie mu odovzdal prezident 
PAU prof. dr. hab. Andrzej Bialas v stredu 17. decembra 2008 na sláv-

nostnom zasadnutí Komisie prehistórie Karpát PAU v Krakove.
Súčasťou podujatia bola aj prednáška Dr. Mačalu o význame 

archeologických výskumov v regióne Nízkych Beskýd pre praveké 
dejiny a ranný stredovek východného Slovenska. Ocenenému ar-
cheológovi v Poľsku osobne blahoželali generálny konzul Slovenska 
v Poľskej republike Dr. Ivan Horský, prorektorka KU pre výchovu a 
vzdelávanie doc. Jana Moricová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo 
Varšave Dr. Helena Jacošová a Jozef Fignár, starosta obce Hankovce, 
kde sa realizovala časť archeologického výskumu.

KU v Ružomberku blahoželá Dr. Mačalovi k významnému ocene-
niu a želá mu mnoho ďalších tvorivých síl a pracovných aj osobných 
úspechov.  (zn)

Profesor
Milan S. Ďurica 
v Ružomberku

Historické   problémy 
Slovenska a ich vplyv na 
súčasnosť budú témou 
prednášky historika prof. 
Milana Stanislava Ďuricu 
vo    š tvr tok    2 .    apr í la    o 
10.30 hod. na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, 
F i l o z o f i c k e j    f a k u l t e 
(Hrabovská cesta 1, blok 
F ,    m i e s t n o s ť    F    4 0 3 ) . 
Obsahom verejnej pred-
nášky, na ktorú pozýva-
me, budú najmä základné 
problémy – otázka etno-
genézy   Slovákov,   otázka 
stredovekej štátnosti na 
našom území, otázka slo-
venskej   historiografie  a 
jej zjavných nedostatkov v 
minulosti i v súčasnosti.

 (r)
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RECENZIA

MAZŮREK, J.: Historicko-politické aspekty vývoja ná-
rodného a svetového hospodárstva, Koprint, Banská 

Bystrica 2007. ISBN 978-80-969837-1-1.

Publikácia doc. PaedDr. Jaroslava Mazůreka, CSc. podá-
va súvislý pohľad na najdôležitejšie hospodárske medzníky 
vo vývoji ľudskej spoločnosti. Z hľadiska odborno-meto-
dického zamerania sa sústreďuje na potreby vysokoškol-
ského štúdia ekonómie a histórie. Analyzuje problematiku 
historicko-politických aspektov vývoja národného a sveto-
vého hospodárstva. Autor venuje veľký priestor deskripcii 
národného a svetového hospodárstva od prvotnopospolnej 
spoločnosti až po súčasnosť. Zaoberá sa tiež analýzou hos-
podárskej situácie v Československu do roku 1989.

Vysokoškolská učebnica pozostáva z vybraných kapitol 
pojednávajúcich o hospodárskom vývoji od prvotnopos-
polnej spoločnosti cez obdobie feudálneho hospodárstva 
k formovaniu kapitalistického spôsobu výroby. Pozornosti 

autora neuniklo ani obdobie osvietenstva, ktoré prinieslo 
hospodárske reformy a následne vyústilo do priemyselnej 
revolúcie. To bol začiatok éry kapitalistického hospodáre-
nia. Autor vo svojej publikácii spomenul aj veľkú hospo-
dársku krízu, podrobne opísal vývoj hospodárstva v období 
prvej i druhej svetovej vojny, pričom nevynechal ani hospo-
dársky obraz vtedajšieho Československa. Dielo zachytáva 
vývojové etapy hospodárstva krajín Európy, načrtáva obraz 
Sovietskeho zväzu s jeho špecifikami, akými boli tzv. nová 
ekonomická politika a kolektivizácia v korelácii s vývojom 
vyspelých trhových ekonomík vybraných krajín, pričom 
poukazuje aj na negatíva hospodárskeho vývoja centrálne 
plánovaných ekonomík.

V závere tejto hodnotnej publikácie autor načrtol pro-
ces demokratizačných zmien, ktoré zasiahli aj hospodárstvo 
a priniesli mnoho pozitívnych zmien pre jeho ďalší rozvoj 
a pozitívny rast.

PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
Tajomníčka KSVaSNC PF KU 

Detašované pracovisko Poprad

Úlohou kňazov na univerzite 
je predovšetkým služba iným
Rektor KU sa stretol s kňazmi pôsobiacimi na univerzite.

Vzájomné zoznámenie sa, prezentácia uskutočnených 
aktivít rektorskéhu úradu, plány do budúcna i riešenie ak-
tuálnych otázok dominovali stretnutiu rektora Katolíckej 
univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu s kňazmi 
pôsobiacimi na univerzite. Stretnutia sa v pondelok 26. janu-
ára zúčastnilo takmer 50 kňazov zo všetkých štyroch fakúlt 
univerzity.

„Veľmi si vážim vašu účasť na stretnutí. To, že ste si našli 
čas a prišli znamená, že vám na univerzite záleží, nie je vám 
ľahostajná, a chcete sa aktívne zúčastňovať na dianí v nej,“ 
podotkol rektor Tadeusz Zasępa. Zopakoval, že ako jednu z 
priorít univerzity vníma aj jej poslanie napomáhať činnosti 
Katolíckej cirkvi na Slovensku v príprave kňazov, učiteľov, 
pracovníkov médií a ďalších odborníkov. „Mojou snahou je 
a bude čo najlepšie spolupracovať s biskupmi, aby sa uni-
verzita stala vo vedomí ľudí osožnou a kvalitnou inštitúciou 
Katolíckej cirkvi na Slovensku,“ uviedol rektor. Úlohu pri jej 
formovaní majú tiež kňazi, ktorí sú podľa rektora povolaní 
k službe iným.

Prítomným kňazom sa počas takmer hodinového stret-
nutia prihovorili napríklad aj dekan KU, Teologickej fakulty 
v Košiciach prof. Anton Konečný a špišský pomocný biskup 
Mons. Štefan Sečka.  (na)

Plnia katolícke médiá 
v slovenskej spoločnosti 
svoju úlohu?

Pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Tadeusza Zasępu, sa po štyroch rokoch stretli zástupcovia 
katolíckych médií na Slovensku. Náplňou a výsledkom kon-
ferencie mala byť analýza pokrokov, či zlyhaní na mediál-
nom trhu. 

Aký je význam, či zmysel katolíckych médií? Aký je zmy-
sel konferencie? Jozef Tiňo z Ústredia slovenskej kresťan-
skej inteligencie v úvodnom príhovore upozornil na skutoč-
nosť, že ak chcú katolícke médiá preniknúť do prísne dele-
ného mediálneho priestoru, „je potrebné aby sa prispôsobili 
komerčným médiám“. Toto konštatovanie poopravil, či vy-
vrátil príhovor Juraja Spuchľáka, riaditeľa Rádia Lumen, 
poukázaním na reklamu, ako na problematickú v súvislosti 
s katolíckymi médiami. Podľa neho reklama nemôže tvo-
riť hlavný zdroj príjmov katolíckeho média, rovnako ako 
je potrebné zvažovať morálny rozmer zadávateľa reklamy. 
Jednou z nastolených otázok bolo aj venovanie sa citlivým 
témam. Vedúca sekretariátu Katolíckych novín Martina 
Grochalová uviedla i skutočnosť, kedy sa obranou novín 
stáva, že o citlivej téme mlčia. To však pripomína apatiu. 
Zaznel rovnako názor, že v porovnaní so svetovými (napr. 
talianskymi) médiami je spomenutá „tichá obrana“ skôr 
nepochopiteľná. Zázrakom označil vznik Tv Lux jej riaditeľ 
Marek Poláček: „Chceme ukázať ľuďom hodnoty, ktoré im 
prinesú vnútornú radosť.“ Podľa laickej verejnosti sa v do-
statočnej miere nezohľadňuje jej hlas, rovnako ako aj hlas 
odborníkov, ktorí nie sú priamo v redakciách katolíckych 
médií. A práve ich snaha by mala posúvať médiá k šíreniu 
posolstva ku ktorému sa hlásia.

Po skončení konferencie prichádza čas na realizáciu na-
stolených otázok v praxi, rovnako, ako pripustiť kritiku aj 
vo „vlastných radoch“. A to je väčšinou najťažšie... 

Ján Hacek (KU FF), písané pre Zumag a doplnené
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Ocenenie za vedeckú činnosť – Cenu rektora Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) za vedu si v utorok 17. feb-
ruára prevzali 12 vedci univerzity. Ocenenie si osobne 
počas pravidelného rokovania vedenia KU odniesli doc. 
Nadežda Stollárová, mim. prof. KU, doc. Tomáš Jablonský, 
Dr. Ján Gunčaga z KU Pedagogickej fakulty (KU PF), prof. 
Pavel Marek, doc. Peter Olekšák, Dr. Pavol Labuda z KU 
Filozofickej fakulty (KU FF), z KU Fakulty zdravotníctva (KU 
FZ) boli ocenení prof. Anton Lacko, doc. Jozef Květenský, Dr. 
Vladimír Littva, z KU Teologickej fakulty (KU TF) prof. Cyril 
Hišem, doc. Jozef Leščinský a Dr. Ján Veľbacký. Rektor oce-
nil vedcov v kategóriách profesor, docent a odborný asistent 
s PhD. “Univerzita sa bez kvalitných vedcov a vedeckej čin-
nosti nezaobíde. Je mi preto cťou oceniť pedagógov a vedcov, 
ktorí patria k najlepším na fakultách,” povedal prof. Tadeusz 
Zasępa, rektor KU. Dodal, že aj v budúcnosti bude univerzita 
podporovať takú vedeckú činnosť, ktorá je vysoko hodnotená 
v akademických a vedeckých kruhoch. Ocenenia dosiahli ved-
ci na fakultách KU najmä za systematickú a kvalitnú vedeckú 
činnosť.

V kategórii profesorov rektor KU ocenil doc. RNDr. 
Nadeždu Stollárovú, PhD., mim. prof. KU z KU PF s 1 279 
bodmi v evalvačnej tabuľke vedeckých výkonov napríklad za 
monografiu Innowacie v badaniach bilogicznych, ktorú vydali 
v roku 2007 v Krakowe. Z KU FF si ocenenie odniesol prof. 
PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (340 bodov) za členstvo v 
edičnej rade karentovaného časopisu, publikované zahraničné 
štúdie, za vedenie domácich a zahraničných vedeckých gran-
tov a napríklad za monografiu Pravoslavní v Československu 
1918 – 1953, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. z KU FZ bol so 
475 bodmi ocenený za štyri zahraničné monografie, vydané 
učebnice a publikované články, štúdie. Oceneným vedcom 
v kategórii profesorov je na KU TF prof. ThDr. Cyril Hišem, 
PhD. s 202 bodmi, ktorý napríklad viedol domáce vedecké 
granty a organizoval medzinárodné vedecké konferencie.

Medzi docentmi KU vynikajú vo vedeckej činnosti doc. 
PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. z KU PF so 443 bodmi za ve-
denie vedeckých domácich a zahraničných grantov, tiež nap-
ríklad za štúdie publikované v zahraničí – Výchovný štýl v ro-
dine ako spôsob rozvoja prosociálnosti a Co-operate learning 
in the classroom, doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. (383 bo-
dov) z KU FF za organizovanie svetovej vedeckej konferencie 
Rodina a médiá v roku 2008, za publikované vedecké články, 
štúdie v domácich, zahraničných vydavateľstvách a vydané 

učebnice. Doc. MUDr. Jozef Květenský, CSc. z KU FZ dosia-
hol v evalvačnej tabuľke vedeckých výkonov 155 bodov za za-
hraničnú monografiu, vedecké štúdie a učebnice, doc. ThDr. 
Jozef Leščinský, PhD. z KU TF získal 329 bodov za vydané 
monografie, štúdie vo vedeckom zborníku, organizovanie ve-
deckých podujatí či členstvo v edičných radách časopisov.

V kategórii odborných asistentov s PhD. získal cenu rekto-
ra KU pedagóg a vedec z KU PF PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
so 753 bodmi za vedenie vedeckých domácich a zahraničných 
grantov, tiež za členstvo v medzinárodnom výbore konferen-
cie a zahraničné štúdie. Mgr. Pavla Labudu, PhD. (296 bo-
dov) z KU FF ocenil rektor KU najmä za vedenie vedeckých 
grantov zo zahraničia LSI Science-Religional Dialogue. PhDr. 
Vladimír Littva, PhD. z KU FZ s 506 bodmi je spoluautorom 
dvoch mongrafií, okrem toho prednášal na vedeckých podu-
jatiach v zahraničí, publikoval vedecké články, štúdie doma i 
v zahraničí, Dr. Ján Veľbacký, PhD. z KU TF s 300 bodmi bol 
ocenený za zahraničnú monografiu Il doppio ufficio nottur-
nale, zahraničné štúdie a články.

KU sa podľa jej rektora venuje výskumu, učeniu a vzdelá-
vaniu študentov, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovna-
kej láske k vede. “Úlohou katolíckej univerzity je venovať sa 
bez výhrad a predovšetkým hľadaniu pravdy,” podotkol prof. 
Tadeusz Zasępa.  (na)

 Snímky: Archív KU (2)

Ocenenie vedcov Katolíckej univerzity v Ružomberku

Profesor Jozef Ďurček ocenený 
za zásluhy o vznik univerzity

Ocenenie za zásuhy o vznik Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) – Medailu za zásluhy o vznik KU si po-
čas rokovania Vedeckej rady (VR) KU v stredu 4. marca 
prevzal bývalý rektor KU (11/2001 – 6/2004), emeritný 
prof. KU prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.. Ocenenie mu 
odovzdal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý osobitne 
vyzdvihol zásluhy prof. Ďurčeka o vznik KU. „Je nám cťou 
oceniť osobnosť, ktorá stála pri zrode a formovaní KU,“ 
podotkol rektor KU a dodal, že prof. Ďurček je príkladom 
neúnavnej práce v prospech univerzity. KU zároveň oceni-
la dekana KU, Teologickej fakulty v Košiciach Mons. Prof. 
ThDr. Ing. Antona Konečného, PhD., pri príležitosti jeho 
65. narodenín a prof. PhDr. PaedDr. Pavela Mareka, Dr. 
z KU, Filozofickej fakulty, Katedry histórie pri príležitosti 
jeho 60. narodenín.  (vb)
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Aká je chudoba z pohľadu 
sociálnej náuky Cirkvi?

Aktuálnej téme chudoby z pohľadov sociálnej 
náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied 
sa bude venovať medzinárodná vedecko-odbor-
ná konferencia s názvom Sociálne posolstvo Jána 
Pavla II. pre dnešný svet, ktorá sa uskutoční vo 
štvrtok 26. marca od 9.00 hod. v Poprade, v aule 
detašovaného pracoviska Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, Pedagogickej fakulty (KU PF).

Konferenciu organizujú KU PF Katedra spo-
ločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, Katedra 
manažmentu a marketingu, Katedra ekonomiky a 
cestovného ruchu a Pápežská rada Iustitia et pax 
pri Konferencii biskupov Slovenska. Bližšie infor-
mácie o konferencii získajú záujemcovia e-mailom 
na konferenciapp@gmail.com.  (r)

Budú diskutovať 
o cirkevnej historiografii 
19. a 20. storočia

Zhodnotiť vôbec po prvýkrát výsledky histo-
rického bádania v oblasti cirkevnej historiografie 
19. a 20. storočia si kladie za svoj cieľ medziná-
rodná vedecká konferencia s názvom Cirkvi 19. a 
20. storočia v českej a slovenskej historiografii. 
Podujatie, ktoré organizuje Katolícka univerzita v 
Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie 
(KU FF KH) v spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci a Centrom pre 
štúdium demokracie a kultúry v Brne, sa uskutoční 
v dňoch 22. až 24. apríla na KU FF v Ružomberku. 
“Spoločné aprílové stretnutie slovenských a čes-
kých historikov má ponúknuť ucelený odborný 
pohľad na problematiku, ktorá bola v uplynulom 
polstoročí štátnou mocou umlčiavaná a vytláčaná 
na okraj záujmu odbornej verejnosti,” podotkol 
spoluorganizátor konferencie PhDr. Pavol Mačala, 
CSc., vedúci Katedry histórie KU FF.

Konferenciu otvoria v stredu 22. apríla o 8.30 h. 
Počas dvoch prednáškových dní na nej vystúpi vyše 
60 referujúcich z Českej republiky a Slovenska. 
Záštitu nad konferenciou prevzali bývalý prezident 
Slovenskej republiky Michal Kováč a prvý podpred-
seda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej re-
publiky Jan Kasal. Bližšie informácie a program 
podujatia nájdete na www.ff.ku.sk.  (jm)
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Na základe pozvania predsedu Pápežskej rady 
pre spoločenské dorozumievacie prostriedky Mons. 
Claudia Maria Celli a predsedu Pápežskej rady pre lai-
kov Stanislava kardinála Rylka v dňoch 7. až 10. júna 
absolvovali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) prof. Tadeusz Zasępa a prorektor pre vedu a roz-
voj – prvý prorektor KU doc. Peter Olekšák zahraničnú 
služobnú cestu v Taliansku. Jej cieľom bolo prehĺbe-
nie kontaktov so zahraničnými partnermi a otvore-
nie dialógu o ďalších možných oblastiach spolupráce. 
Zástupcovia vedenia KU navštívili aj kardinála Ennia 
Antonelliho, predsedu Pápežskej rady pre rodinu. V 
priateľskom rozhovore spomínal najmä na svoju náv-
števu KU, kde v septembri 2008 vystúpil počas sve-
tového kongresu Rodina a médiá. „Veľmi vďačíme 
Katolíckej univerzite v Ružomberku, že sa sústredí na 
vážne témy života rodiny. Môže byť inšpiráciou a po-
vzbudením pre mnohé, nielen akademické pracoviská,“ 
uviedol kardinál Antonelli. V rovnakom duchu na jeho 
slová nadviazal aj kardinál Rylko, ktorý počas návšte-
vy vyzdvihol najmä angažovanie sa laikov na príprave 
i v programe kongresu v Ružomberku. Rektor a pro-

Jozef kardinál Tomko: 
Miesto Katolíckej univerzity v Ružomberku 
je na Slovensku nezastupiteľné

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz 
Zasępa a prorektor pre vedu a rozvoj – prvý prorektor KU 
doc. Peter Olekšák na návšteve u Jozefa kardinála Tomka.

Snímka: Archív KU

rektor KU sa v Ríme stretli aj so slovenským veľvys-
lancom vo Vatikáne J. Ex. Jozefom Draveckým s man-
želkou. Pri spoločnej pracovnej večeri sa venovali naj-
mä Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a 
Svätou stolicou, časti venovanej vzdelávaniu. Nemenej 
významnú časť programu absolvovala ružomberská 
delegácia s Talianskou biskupskou konferenciou a pre-
fektom Kongregácie pre katolícku výchovu kardiná-
lom Zenonom Grocholewskim. Odovzdali mu Výročnú 
správu o činnosti KU v roku 2008, ktorú si so záuj-
mom preštudoval a prijal pozvanie na oficiálnu náv-
števu KU. „Miesto Katolíckej univerzity v Ružomberku 
je na Slovensku nezastupiteľné,“ skonštatoval Jozef 
kardinál Tomko, ktorého zástupcovia KU navštívili 9. 
júna. Univerzitné spoločenstvo nabáda k dialógu viery 
a vedy na Slovensku, v Európe a vo svete. „Teším sa z 
každého úspechu univerzity a želám jej veľa Božieho 
požehnania,“ podotkol kardinál Tomko.

Zahraničnej služobnej ceste v Taliansku pred-
chádzala návšteva predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska, spišského biskupa Mons. Františka Tondru 
a vedenia univerzity, v zastúpení prvého prorektora 
doc. Petra Olekšáka v USA, kde rokovali o možnostiach 
spolupráce a podpore rozvojových projektov univerzi-
ty, najmä vybudovania novej univerzitnej knižnice.
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Novým predsedom správnej rady Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) bude na dvojročné funkčné obdobie pre-
šovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej 
cirkvi Mons. Ján Babjak, SJ. Rozhodli o tom v stredu 
27. mája počas rokovania správnej rady jej členovia. 
Podpredsedom správnej rady sa stal primátor mesta 
Ružomberok Ing. Michal Slašťan. „V mene vedenia 
Katolíckej univerzity v Ružomberku úprimne ďaku-
jem doterajšiemu predsedovi správnej rady Mons. 
Tomášovi Galisovi za jeho obetavú prácu v prospech 
univerzity. Mons. Jánovi Babjakovi, ktorého zvolili 
členovia správnej rady za nového predsedu, želám 
veľa Božieho požehnania,“ uviedol na rokovaní re-
ktor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Členovia správnej rady sa na poslednom zasad-
nutí zoznámili so správou o hospodárení KU v roku 
2008 a rozpočtom univerzity na rok 2009, oba do-
kumenty schválili. Prorektor pre vedu a rozvoj doc. 
Peter Olekšák predstavil Výročnú správu o činnosti 
KU za rok 2008. Pozornosť správna rada venovala aj 
návrhu dlhodobých investícií KU v rokoch 2008 až 
2012. Program rekonštrukcie a výstavby je v súlade 
s deklarovanými programovými zámermi rektorské-

ho úradu, v zhode s dlhodobým zámerom KU na roky 2006 
– 2011 a plánom investícií, ktorým sa zaoberal Akademický 

Správna rada si zvolila nového predsedu

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa s novým predsedom správnej rady 
Mons. Jánom Babjakom počas slávnosti v Litmanovej na hore Zvir.

Snímka: Archív KU

Do siete fakultných nemocníc na Slovensku je od stre-
dy 3. júna zaradená aj Ústredná vojenská nemocnica SNP v 
Ružomberku (ÚVN). Oznámil to jej riaditeľ Igor Čombor po-
čas slávnostného podujatia, ktoré sa v Ružomberku konalo 
pri tejto príležitosti. Označil to za významný medzník v histó-
rii ružomberskej nemocnice. „Stálo nás to nemálo síl, no naša 
dobrá spolupráca s Katolíckou univerzitou v Ružomberku 
(KU) Fakultou zdravotníctva (FZ) sa zúročila do postavenia, 
ktoré nemocnici pomôže naplno rozvíjať medicínsku vedu a 
výskum.“

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa vysoko ocenil progresív-
ny rozvoj KU FZ vo výchove a vzdelávaní budúcich i súčas-
ných zdravotníckych pracovníkov. „Byť zdravotníkom, leká-
rom znamená predovšetkým slúžiť. Je to duchovné povolanie 
a veľmi ma teší, že práve Katolícka univerzita v Ružomberku, 
ktorá sa venuje hlbšej formácii mysle i srdca svojich študen-
tov, vo vzdelávaní týchto profesií zohráva na Slovensku ne-
zanedbeteľnú úlohu.“ Podľa neho štatút fakultnej nemocnice 
prinesie ÚVN najmä prehĺbenie kontaktov a väčšie zázemie 
na uskutočnovaňie kvalitných medzinárodných vedeckých 
projektov a úloh.

KU FZ chce v nasledujúcom období požiadať o akreditáciu 
v treťom stupni vzdelávania, preto bola nevyhnutná transfor-
mácia postavenia ÚVN. Podľa dekana KU FZ prof. Antona 
Lacka je uvedený proces dôležitý z niekoľkých dôvodov: „Aby 
sa jednotlivé klinické pracoviská fakultnej nemocnice mohli 
v plnom rozsahu venovať vedecko-výskumnej činnosti a aby 
mohla prebiehať výchova predgraduálna a postgraduálna s 
možnosťou udeľovania pedagogických a vedeckých hodností 
– doktor, docent a profesor,“ uviedol. Význam vidí aj v podpo-
re vojenského zdravotníctva a jeho výskumu, ktoré by mohli 
byť podkladom pre výučbu na iných vysokých školách.

KU FZ vznikla v roku 2005, jej predchodcom bol Ústav 
zdravotníctva. Vzdelávanie v dennej a externej forme usku-
točnuje na šiestich katedrách a dvoch subkatedrách, prak-
tická výučba prebieha v klinickom pracovisku – ÚVN. 
V akademickom roku 2008/2009 na FZ študuje v bakalár-
skom a magisterskom stupni v odboroch ošetrovateľstvo a 
pôrodná asistencia vyše 1 100 študentov.

ÚVN je najväčším vojenským zdravotníckym zariadením 
na Slovensku. Od roku 1994 je príspevkovou organizáciou, jej 
zriaďovateľom je Ministerstvo obrany SR. Nemocnica je pavi-
lónového typu, v piatich lôžkových nemocničných pavilónoch 
má rozmiestnených vyše 400 lôžok. Pocienti môžu využívať 
zdravotnícku starostlivosť v 30 odborných oddeleniach – 18 
lôžkových a 12 nelôžkových.

Ústredná vojenská nemocnica SNP 
v Ružomberku je fakultnou nemocnicou

Prof. MUDr. Anton Lacko, dekan KU Fakulty zdravotníctva.

Snímka: Anton Kulan
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Akademický senát rokoval o budúcnosti univerzity

Priority ďalšieho rozvoja univerzity, najmä jej zotrva-
nie medzi univerzitami v budúcej kategorizácii vysokých 
škôl Ministerstvom školstva SR (MŠ SR), boli jedinou té-
mou mimoriadneho rokovania Akademického senátu (AS) 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v piatok 3. apríla. 
Konalo sa na žiadosť rektora KU prof. Tadeusza Zasępu a 
okrem vedenia univerzity sa ho zúčastnili aj dekani všetkých 
štyroch fakúlt.

Zasadnutie senátu nadviazalo na rokovanie širšieho ve-
denia, ktoré v novembri 2008 rokovalo o rovnakej téme a 
určilo spoločné riešenia úloh s časovým harmonogramom 
ich plnenia. V septembri 2008 rektor KU zároveň vydal prí-
kaz, podľa ktorého môžu dekani fakúlt prijímať na externú 
formu štúdia najviac taký počet študentov, aký príjmu na 
dennú formu a prepočítaný počet študentov na pedagóga 
má byť podľa príkazu najviac 20. „Nie všetky úlohy fakul-
ty splnili, preto vedenie univerzity považovalo sa dôležité 
o týchto vážnych témach opäť hovoriť,“ podotkol rektor. 
Vysvetlil dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia senátu a 
požiadal, aby sa jeho členovia vyjadrili, či má ostať KU uni-
verzitou, vysokou školou alebo odbornou vysokou školou. 
Prorektor pre vedu a rozvoj – prvý prorektor KU doc. Peter 
Olekšák vysvetlil, že každá kategória má svoje kritéria, ktoré 
je potrebné spĺňať.

Členovia senátu väčšinovo podporili myšlienku vedenia 
KU a požiadali rektora, aby podnikol nevyhnutné kroky, kto-
ré zabezpečia zotrvanie KU medzi univerzitami. Prorektor 
Olekšák predstavil členom senátu bilanciu sebahodnote-
nia KU, kde sa AS KU zoznámil s konkrétnymi kritériami, 
ktoré Akreditačná komisia a MŠ SR považujú za kľúčové 
pri kategorizácii slovenských vysokých škôl. Sú to naprík-
lad výsledky hodnotenia výskumnej činnosti na univerzite, 
realizované výskumné projekty, počet absolventov dokto-
randského štúdia a počet pedagógov s PhD. na prepočítaný 
počet študentov, ktorý musí byť v jednotlivých hodnotených 
obdobiach najviac 20.

Prorektor Olekšák vysvetlil, že existuje niekoľko spôso-
bov, ako uvedené kritérium naplniť. Riešenia sú v znížení 
počtu prijímaných študentov, zvyšovaní počtu pedagógov s 
tretím stupňom vysokoškolského vzdelania a v definovaní 
plánu zvyšovania kvality vo vedeckej, vzdelávacej a admi-
nistratívnej činnosti. Dekani fakúlt KU, ktorí sa rokovania 
zúčastnili, deklarovali, že kritériá MŠ SR splnia a podniknú 
také kroky, ktoré smerujú k náprave súčasného stavu.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa a predseda AS KU doc. 
Jozef Domenik sa členom senátu a hosťom poďakovali za 
účasť a vyjadrili nádej, že KU bude i naďalej napredovať v 
kvalite vedy, výchovy a vzdelávania.

senát KU na svojich zasadnutiach 6. júna 2006 a 16. decem-
bra 2008. Správna rada ocenila jednotné spracovanie vý-
ročnej správy univerzity a fakúlt, ktoré podľa nich efektívne 
sumarizujú aktivity univerzity v oblasti výchovy, vzdelávania, 
vedy, zahraničných vzťahov a hospodárenia. Plán investícií 
správna rada prijala bez pripomienok.

Správna rada je podľa vysokoškolského zákona orgán, 
ktorý podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy 
a spoločnosti. Medzi jej najvýznamnejšie kompetencie patrí 
uplatňovanie verejného záujmu v činnosti verejnej vysokej 
školy, najmä v súvislosti s majetkom a štátnymi dotáciami. 
Napríklad dáva predchádzajúci písomný súhlas k nadobud-
nutiu majetku univerzity, vyjadruje sa k dlhodobému zámeru 
vysokej školy, k výročnej správe o činnosti, schvaľuje výročnú 
správu o hospodárení univerzity, po schválení v akademic-
kom senáte schvaľuje rozpočet univerzity, na návrh predsedu 
určuje plat rektora, dáva podnety a stanoviská k činnosti vy-
sokej školy, ktoré zverejňuje. Má 14 členov, ktorých menu-
je minister školstva – časť na návrh rektora, časť na návrh 
akademického senátu a časť po vyjadrení sa rektora. Správna 
rada KU pracuje v súčasnosti v tomto zložení: predseda 
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., podpredseda Ing. Michal 
Slašťan a členovia Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Ing. 
Andrej Sočuvka, Ing. Igor Vida, Ing. Juraj Blanár, Mons. 
ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., Ing. Miloslav Čurilla, Mons. 
PaedDr. Andrej Imrich, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Peter 
Jakubík, Ing. Ľubomír Sidor, doc. MUDr. Jozef Domenik, 
PhD., MPH., Bc. Marek Gabaj.

Ján Babjak
Nový predseda správnej rady KU Ján Babjak sa narodil 

28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou. Vyštudoval Cyrilo-
metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, za kňaza ho vy-
svätil biskup Joachim Segedi 11. júna 1978 v Prešove. Pôsobil 
ako kaplán v Prešove, spravoval farnosť v Ľubici, v roku 1987 
tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Do roku 1990 bol pre-

fektom kňazského seminára Cyrilo-metodskej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave. O rok neskôr správcom gréckokatolíc-
kej farnosti v Bratislave. Neskôr pokračoval v štúdiách na 
Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, ktoré zavŕšil získa-
ním licenciátu zo spirituality. V rokoch 1993 – 1994 bol mi-
nistrom jezuitského exercičného domu v Prešove, neskôr pra-
coval v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. V roku 
1996 dokončil teologické štúdiá a obhájil doktorskú prácu na 
tému Michal Lacko, SJ – formátor a informátor gréckokatolí-
kov. V rokoch 1997 – 2002 pôsobil ako riaditeľ Centra spiri-
tuality Východ – Západ Michala Lacka, SJ v Košiciach. V tom 
čase prednášal východnú spiritualitu na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity a na Gréckokatolíckej bohosloveckej fa-
kulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom viacerých 
knižných publikácií literatúry faktu, najmä z obdobia ná-
silnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. Významnou je jeho 
osemdielna publikácia Zostali verní. Za biskupa ho vysvätil 
pápež Ján Pavol II. 6. januára 2003 vo Vatikáne. V januári 
minulého roku bol Mons. Babjak vymenovaný za prešovské-
ho arcibiskupa.

Michal Slašťan
Podpredseda správnej rady Michal Slašťan sa narodil 12. 

februára 1957 v Ružomberku. Po štúdiách na Základnej ško-
le v Likavke a Gymnáziu v Ružomberku pokračoval ako po-
slucháč Lesníckej fakulty Technickej univerzite vo Zvolene. 
V roku 1998 sa zdokonalil v nemeckom jazyku na Jazykovej 
škole v Žiline, štúdium zavŕšil štátnou skúškou. V rokoch 
1981 až 1987 pôsobil vo firme Drevokup n.p. Ružomberok, od 
septembra 1987 do augusta 1992 pracoval v Lesnom závode v 
Ružomberku. Od septembra 1992 bol konateľom a riaditeľom 
v spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok. Ako po-
slanec Žilinského samosprávneho kraja pôsobí od roku 2001, 
v roku 2002 sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v 
Ružomberku. V roku 2006 si ho občania Ružomberka zvolili 
za primátora. Je ženatý, s manželkou Katarínou vychovávajú 
dve deti.
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Z b o r n í k  R o d i n a  a  m é d i á 
a n a l y z u j e  v zť a h  r o d i n y  a  m é d i í

Podnietiť celospoločenskú diskusiu o úlohe rodiny v dneš-
nej spoločnosti a o médiách, ich vplyve na rodinu, i o tom, 
čím môžu médiá, novinári prispieť k zdravému formovaniu 
rodiny bolo cieľom svetového kongresu Rodina a média, kto-
rý sa od 5. do 7. septembra 2008 konal na Katolíckej univer-

zite v Ružomberku (KU), Filozofickej fakulte (FF). Na kon-
grese vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta a zaznelo 
množstvo podnetných prednášok a diskusných príspevkov. 
Z nich je tvorený zborník s názvom Rodina a média (Family 
and media), ktorý KU a Nadácia Family, Hope for Tomorrow 
predstavili v pondelok 18. mája novinárom a verejnosti v 
Bratislave.

„My všetci sme presvedčení o špeciálnom mieste, ktoré 
rodina zaberá nie len v spoločnosti, ale taktiež v duchovnom 
poriadku sveta,“ uviedla pred novinármi prezidentka belgic-
kej Nadácie Family, Hope for Tomorrow a predsedníčka or-
ganizačného výboru kongresu Elizabeth Drucka Lubecka de 
Séjournet. Zdôraznila, že všetky kultúry a všetky náboženstvá 
kladú základnú dôležitosť práve rodine, či to je nukleárna ro-
dina typická pre Európu alebo rodina v širšom slova zmysle, 
spoločná pre iné časti sveta. „A tak nachádzame samých seba 
konfrontovaných týmto paradoxom: na jednej strane rodina 

zostáva základným sociálnym štandardom a na strane druhej 
sa zdá, že je pod atakom zo všetkých strán.“

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa upozornil, že celý ro-
dinný život, bez ohľadu na nové okolnosti a nový životný 
štýl podmienený rozvojom informačných a komunikačných 
technológií, sa odohráva v morálnom kontexte. „Je potreb-
né upozorniť na sústredenie sa rodiny na konzum. Podstatou 
konzumnej mentality je to, že chúťky sa stotožňujú s potre-
bami. Rodina, ktorá si nekupuje, neprijíma určité veci, nie je 
moderná.“ Podľa neho médiá nemajú žiadnu úctu k tajom-
stvu. Spochybňujú každý druh poslušnosti ako iracionálny a 
redukujú hodnoty na čo najjednoduchšie. „Ak podľahneme 
takému prístupu, bude to viesť k vymiznutiu všetkej poézie z 
rodinného života, osobitne vzhľadom na oblasť náboženstva a 
náboženských obradov, ktoré zohrávajú v rodine aj v spoloč-
nosti podstatnú úlohu.“

Podľa usporiadateľov svetového kongresu Rodina a médiá 
môže byť zborník využívaný ako základný didaktický materiál 
v školách a na univerzitách, pri formačných kurzoch mladých 
párov, či na seminároch so sociálnym podtónom. „Podáva 
stravu pre reflexiu, odpovede na fundamentálne otázky živo-
ta, lásky a ľudstva, slobody a spravodlivosti, ako aj cestu na 
dosiahnutie nášho spoločného cieľa – šťastia,“ podotkli.

Kongres rodiny, ktorý KU v roku 2008 zorganizovala na 
požiadanie World Organisation for the Family z Washingtonu 
a nadácie Famille de Demain so sídlom v Bruseli, sa uskutoč-
nuje od roku 1981. Jeho prvé ročníky sa konali v Latinskej 
Amerike, prvý európsky kongres rodiny bol v roku 1986 
v Paríži. Poslednými hostiteľskými mestami boli Moskva, 
Lublin a Kyjev. V Ružomberku kongres navštívilo vyše 400 
účastníkov, vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sve-
ta. Záštitu nad ním prevzali predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. František Tondra, prvá dáma SR Silvia 
Gašparovičová a európsky komisár Ján Figeľ. Tvárou kongre-
su bola herečka Michaela Čobejová a bratia Timkovci z kapely 
No Name. Hymnu kongresu Svet sa nás týka nahralo osem 
známych spevákov, napríklad aj Robo Opatovský, Zuzana 
Smatanová a Tomáš Bezdeda. 

Na svetovom kongrese sa zišlo vyše 400 účastníkov, vzťahu rodiny 
a médií sa venovalo 30 odborníkov zo 16 krajín. Na snímke práca 
v jednej zo sekcií.

Záujem o prezentáciu zborníka prejavili novinári, aj široká verej-
nosť. Na snímke zľava hovorca KU Vladimír Buzna, generálna ta-
jomníčka organizáce Nové ženy pre Európu Jana Jamborová, re-
ktor KU prof. Tadeusz Zasępa, prezidentka Nadácie Family, Hope 
for Tomorrow a predsedníčka organizačného výboru kongresu 
Elizabeth Drucka Lubecka de Séjournet a podpredsedníčka orga-
nizačného výboru kongresu Jolanta Bisping Mycielska z Famille de 
Demain.

Kongres zviditeľnil mesto Ružomberok na Slovensku i vo svete. 
Na fotografii zľava predsedníčka organizačného výboru kongresu  
Elizabeth Drucka Lubecka de Séjournet, primátor Ružomberka a 
podpredseda správnej rady KU Michal Slašťan a podpredsedníčka 
organizačného výboru  kongresu Jolanta Bisping Mycielska.

Snímky: Archív KU (3)
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Význam rodiny v spoločnosti je podľa organizátorov 
svetového kongresu Rodina a média, ktorý sa konal v sep-
tembri 2008 na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), 
nenahraditeľný a vyžaduje si veľkú pozornosť. Morálne 
i ekonomicky pevná a fungujúca rodina má prispievať k 
podstatnému zotaveniu sa spoločnosti po rôznych eko-
nomických a spoločenských krízach. Uviedli to v ponde-
lok 18. mája novinárom pri príležitosti Medzinárodného 
dňa rodiny a prezentácii zborníka Rodina a média, ktorý 
sumarizuje prednášky a príspevky od 30 prednášajúcich 
zo 16 krajín z ružomberského kongresu.

V duchu zodpoved-
nosti za budúce gene-
rácie vyzvali organizá-
tori kongresu rodičov 
k úlohe vychovávať a 
rozvíjať deti a mládež 
v duchu úcty ku kaž-
dej ľudskej bytosti, 
osobitne k najslabším 
a    najbezbrannejš ím. 
„Naliehavo žiadame 
médiá, aby boli spojen-
cami rodiny, ak chcú 
pravdivo napĺňať pod-
statu svojho poslania, ktorým je služba verejnosti a dôs-
tojnosti našich blížnych v plnom rešpektovaní Pravdy, 
uviedol prof. Tadeusz Zasępa. Cez svoje vysielacie kaná-
ly, cez noviny, televízne obrazovky, rádiá a na internete 
by mali médiá podporovať rodinné hodnoty a verejné 
programy v službe rodiny. Deklaráciu, ktorou organi-
zátori kongresu vyzývajú k ochrane rodiny ako základu 
prosperujúcej spoločnosti, môže verejnosť podporiť na 
internetovej stránke www.rodinaamedia.sk.

Organizátori kongresu zdôrazdnili obrovský vplyv 
médií na rodinu, najmä deti. Štatistické výsledky me-
diálnej spotreby z Americkej filmovej asociácie podľa 
nich ukazujú, že kým mladý človek dovŕši 17 rokov, strá-
vi 63 835 hodín pozeraním filmov, televíznych progra-
mov, hraním videohier a počúvaním hudby. Štúdia ve-
dená Dr. Jeffrey G. Jognsonom z Columbia University 
a Newyorským štátnym psychiatrickým inštitútom skú-
mala v roku 2002 deti v 707 rodinách po dobu 17 rokov. 
Adolescenti a mladí dospelí, ktorí sledovali televíziu viac 
než sedem hodín týždenne, mali vyššiu pravdepodobnosť 
(od 16 do 200%) agresívneho konania alebo trestných 
činov v neskorších rokoch. „Jognsonova štúdia, ktorú 
na kongrese Rodina a média v Ružomberku predstavil 
Dr. Ted Baehr z USA, zistila spojenie medzi násilím a 
sledovaním akýchkoľvek, nielen násilných programov,“ 
podotkol Tadeusz Zasępa.

Dodal, že potreba mediálnej výchovy je nevyhnutá 
najmä pre nekritické prijímanie mediálnych odkazov v 
rodinách. Z výskumu, ktorý v roku 2004 na Slovensku 
realizoval Dr. Ondrej Krajňák, napríklad vyplýva, že deti 
sa o televíznych programoch najčastejšie rozprávajú so 
svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Naopak, najmenej so 
svojím vychovávateľom alebo učiteľom. Až 90 % rodi-
čov nikdy neoslovilo televíziu a nenapísalo svoju reakciu 
na nejaký televízny program. Vyše 13 % žiakov sa nikdy 
nestretlo s násilným programom na obrazovkách sloven-
ských televízií. Len výnimočne sa stretlo 30 % a niekedy 
až 38 % žiakov. Iný názor majú rodičia a televízni tvorco-
via. Rodičia v 69 % priznávajú, že programov s násilnými 
scénami je veľa a sotva 23 % si myslí, že primerane. Že je 
programov s násilnými scénami priveľa si myslí aj 84,6 
% slovenských televíznych tvorcov.

Zborník

R O D I N A  A  M É D I Á

Dvojjazyčný slovensko-anglický zborník Rodina a mé-
diá na 650 stranách prináša súhrnný prehľad 55 príspev-
kov, ktoré odzneli v dvojdňovom programe kongresu. 
Prednášajúci sa zamerali na analýzu vzájomného vzťahu 
a pôsobenia médií a rodiny z pohľadu niekoľkých príbuz-
ných oblastí života – z pohľadu politiky, teológie, filozofie, 
žurnalistiky, medicíny, pedagogiky, pro-life a dobrovoľníc-
kych hnutí. Cenným príspevkom v zborníku sú aj správy 
z workshopov a pracovných skupín kongresu z pera štu-
dentov, absolventov Katedry žurnalistiky KU FF a záverč-
ný adresár, kde čitateľ nájde kontakty na prednášajúcich 
– autorov príspevkov.

Hlavnou editorkou zborníka je Teréria Rončáková, spo-
lueditormi Pavel Izrael a Juraj Považan. Redakciu anglic-
kých textov viedol Albert Kulla, z anglického jazyka pre-
kladali aj Pavel Izrael, Pavol Novák a Zuzana Škrinárová. 
Talianske texty preložila Júlia Iskrová, francúzske Mária 
Lalinská, poľské texty preložil Ondrej Štefaňák. Zborník 
odborne recenzovali doc. Danuša Serafínová a doc. 
Michał Drożdż. Grafickú úpravu, sadzbu a tlač zabezpečilo 
Vydavateľstvo Michala Vaška z Prešova. Cena zborníka je 5 
EUR, záujemcovia si ho môžu objednať e-mailom na rodi-
naamedia@rodinaamedia.sk. Viac informácii o svetovom 
kongrese Rodina a média získajú na oficiálnej internetovej 
stránke www.rodinaamedia.sk.

V ý z n a m  r o d i n y  v  s p o l o čn o s t i 
j e  n e n a h r a d i t e ľn ý
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Veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotnú pedagogickú, or-
ganizátorskú, riadiacu prácu v oblasti vysokého školstva ude-
lil vo štvrtok 26. marca v Trenčianskych Tepliciach prvému 
dekanovi (2001 – 2007) Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU), Filozofickej fakulty doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc., 
mim. prof. KU minister školstva SR a podpredseda vlády Ján 
Mikolaj. „Som vďačný Bohu a Panne Márii, že mi bolo dopria-
te vydať svedectvo o Katolíckej univerzite v Ružomberku,“ 
podotkol k oceneniu docent Vaško.

Ako uviedol minister Mikolaj, pri oceneniach sa uznáva 
najmä celoživotná pedagogická činnosť, ale aj poctivá učiteľ-
ská práca. Pedagógovia nezískavajú s medailami finančnú 
odmenu, ide hlavne o morálne ocenenie. Podľa ministra je na 
Slovensku, vrátane vysokých a materských škôl, takmer stoti-
síc učiteľov. “Vybrať ocenených nie je jednoduché,” podotkol 
Ján Mikolaj. Pri príležitosti dňa učiteľov odovzdal 16 Veľkých 
medailí sv. Gorazda, 20 Malých medailí sv. Gorazda a 20 ďa-
kovných listov.

Medzi ocenenými bol aj veľký kancelár KU, košický arcibis-
kup Mons. Alojz Tkáč, ktorému minister udelil Veľkú medailu 
sv. Gorazda za dielo vykonané na poli národnej sakrálnej kul-
túry, vzdelanosti a cirkevného školstva, všetkých jeho typov a 
stupňov a podporu svätogorazdovskej tradície na Slovensku a 
pri príležitosti 75. výročia narodenia. Slávnosť ocenenia spes-
trili kultúrnym programom žiaci Základnej umeleckej školy v 
Dubnici nad Váhom a Trenčianskych Tepliciach a komorný 
orchester slovenských učiteľov.

Vedec, literárny kritik a básnik doc. PhDr. Imrich Vaško, 
CSc., mim. prof. KU vyštudoval Filozofickú fakultu (FF) 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (UPJŠ). V roku 
1968 v nej získava doktorát a v roku 1986 titul kandidá-
ta vied na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe 
a Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied v 
Bratislave. Od roku 1962 do roku 2000 nepretržite pôsobil 
na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ, kde sa 
v roku 1990 habilitoval. Neskôr pracoval na KU FF, kde sa v 
roku 2001 stal prvým dekanom. Jeho vedecké a pedagogic-
ké pôsobenie sa sústreďuje na výskum slovenskej literatúry. 

Pracuje ako pedagóg, literárny kritik, básnik, esejista, editor 
slovenskej katolíckej moderny. Imrich Vaško je členom re-
dakčných rád odborných časopisov (Disputationes Scientificae 
Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Academia, Verbum), 
vedeckých rád Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 
fakulty KU, Fakulty zdravotníctva KU, Rady pre vedu, vzde-
lávanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska a iných. 
Je podpredsedom Ústredia slovenskej kresťanskej inteligen-
cie a vedúcim Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa KU FF. 
Autorsky a spoluautorsky vydal od roku 1979 do roku 2000 
šesť monografií, dodnes bol editorom desiatky zborníkov a 
autorom piatich básnických zbierok. Jeho život a dielo ocenili 
popredné slovenské i zahraničné inštitúcie.

Ve ľk á  m e d a i l a  s v.  G o r a z d a 
p r e  d o c e n t a  I m r i c h a  Va š k a   

Prvé miesto z Medzinárodného súťažného festivalu v 
zborovom speve Ad Gloriam Dei z mesta Pińczów v Poľsku 
si tento rok odniesol spevácky zbor Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) – Benedictus. Prvenstvo na umeleckom 
podujatí, ktoré sa konalo od 16. do 17. mája, získal v konku-
rencii dánskych, maďarských a poľských spevákov. „Týmto 
umiestnením reprezentoval zbor Benedictus nielen Katolícku 
univerzitu v Ružomberku, ale tiež mesto Ružomberok a 
Slovensko,“ uviedol Miroslav Hrtús z Katedry hudby KU 
Pedagogickej fakulty (PF). Okrem súťažného vystúpenia vo 
farskom kostole sv. Jána Apoštola a evanjelistu sa Benedictus 
zúčastnil nesúťažnej prehliadky účastníkov festivalu v rámci 
poobedňajšieho kultúrneho podujatia na námestí.

Univerzitný spevácky zbor Benedictus vznikol v roku 1997 
pri vtedajšej Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v 
Ružomberku, v súčasnosti pracuje pri KU PF pod vedením 
umeleckého vedúceho a dirigenta Ivana Mráza. Počas svojej 

existencie realizoval niekoľko koncertných vystúpení v mno-
hých slovenských mestách a uskutočnil 12 zahraničných ume-
leckých zájazdov, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, 
Českej republike a Francúzsku. Svojim vystúpením obohatil 
viaceré významné cirkevné aj svetské podujatia celonárodné-
ho charakteru.

Zbor umelecky spolupracoval s viacerými hudobnými in-
terpretmi a telesami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, 
Ukrajiny a USA, s ktorými vytvoril množstvo spoločných 
projektov. Podieľal sa napríklad na realizácii nahrávok šies-
tich hudobných albumov. Jeho repertoár tvoria prevažne 
sakrálne, menšie necyklické zborové skladby, ale aj niektoré 
väčšie cyklické vokálno-inštrumentálne diela (P. G. Zrunek 
– Missa I. pro festis Natalitiis, J. B. Pergolesi – Stabat Mater, 
L. van Beethovenn – Fantasie c-Moll, op. 80, W. A. Mozart 
– Requiem, J. J. Ryba – Česká mše vánoční a pod.). 

(hud)

Prvenstvo pre univerzitný zbor Benedictus

Doc. Imrich Vaško po prevzatí ocenenia. 
 Snímka: Archív KU
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Ke by  s o m  c h o d i l  s o  s l ú c h a d l a m i  n a  u š i a c h , 
n e n a p í s a l  by  s o m  n ič
S Antonom Laučekom o literatúre.  Ľahko-vážne...

Ako ste sa dostali k 
písaniu, čo vás k tomu 
viedlo?

Pamätám si, že písať som 
začal v treťom ročníku na 
strednej škole. Na hodine 
chémie som si všimol oz-
nam v novinách o tom, že 
televízia hľadá námet na 
film. Vtedy som napísal 
dve poviedky. Mali sme 
síce dobrého profesora, aj 
bol obľúbený, ale chémia 
mi išla na nervy. Technické 
predmety som skutočne 
nemal rád.

O čom boli tie poviedky?

Jedna z nich bola akýmsi snom chlapca, ktorému sa nechcelo 
chodiť do školy. Písal som o tom, aké by bolo úžasné nechodiť 
do školy. Alebo keby žiakov nosili na nosidlách. Išlo o puber-
tálne nápady. Druhá poviedka bola o starom otcovi, ktorý ke-
dysi choval holuby. Jeho vnuk na to prišiel a chcel mu urobiť 
radosť, tak chovali holuby spolu. Napokon však došlo k nedo-
rozumeniu medzi nimi, vinou rodičov – strednej generácie. 
Tento zámer rodičia skazili a príbeh sa končí smrťou starého 
otca. S touto poviedkou som uspel, natočili o tom televízny 
film. Volal sa Benedikt, aj sa viackrát vysielal. Teraz už nie, 

bol totiž čiernobiely. Vďaka tomu som však začal písať, a aj 
spolupracovať s televíziou.

Vyčkávanie na múzu je však mnohokrát ťažké. 
Kde ste čerpali a stále čerpáte inšpiráciu?

Väčšinou v prírode. Musím sa priznať, že ju mám veľmi rád. 
Keď človek ide do prírody, musí ju vnímať nielen očami, ale 
aj srdcom, aby vedel o nej písať. Okrem toho, inšpirácia sa dá 
čerpať všade okolo človeka. Vidím mladých ľudí, ktorí akoby 
nič nikdy nepočúvali, nič nevideli. Majú na ušiach slúchadlá, 
počúvajú hudbu, a zabúdajú si všímať ľudí okolo nich. Ľudí, 
ktorí hovoria nádherné príbehy. Stačí si sadnúť do autobusu 
a už si vypočujete taký dialóg, ktorý sa dá okamžite zapísať a 
môžete z neho čosi vyťažiť. Keby som chodil so slúchadlami 
na ušiach, nenapísal by som nič.

Čo robí Anton Lauček vo voľnom čase?

Veľa času venujem behaniu. Rád si však aj zaplávam. Priznám 
sa, že najradšej chodím do Popradu, pretože Tatralandia a 
Bešeňová sú príliš drahé. Pri ceste na kúpalisko do Popradu 
sa mi aj s cenou lístku na vlak stále oplatí plávať tam.

Okrem toho, že učíte na univerzite, čomu sa ešte 
popri tom venujete?

Píšem novú publikáciu Iba tak III., a tiež monografiu o 
Rudolfovi Fábrym. Rád by som si však aj trochu oddýchol.

Michal Domenik (www.rkhlas.sk), krátené
Snímka: Filip Struhárik

Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci od spisovateľa a 
pedagóga Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Antona 
Laučeka je knihou Liptova roku 2008 v kategórii literatúra 
pre deti a mládež. Rozhodla o tom v utorok 26. mája päťčlen-
ná odborná komisia a vyhlasovatelia rovnomennej súťaže z 
Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v 
Liptovskom Mikuláši (LKGFB), ktorí každoročne hodnotia 
najlepšie knihy a autorov z regiónu. Kniha Antona Laučeka 
upúta najmä svojim obsahom. Autor, napriek tomu, že je 
dospelý, nestráca detský pohľad na vojnu a udalosti spred 
niekoľkých rokov približuje nevinne, s detskou čistotou. 
Nestráca svoj povestný humor, ktorý akcentuje aj pri tejto 
vážnej téme, uviedla členka hodnotiacej komisie, riaditeľka 
LKGFB Marcela Feriančeková.

Anton Lauček sa narodil 7. apríla 1950 v Ružomberku. V 
rokoch 1965 – 1968 študoval na Strednej všeobecnej ško-
le v Ružomberku, do roku 1974 na Pedagogickej fakulte v 
Banskej Bystrici, v odbore slovenský jazyk – nemecký ja-
zyk. V rokoch 1979 – 1985 si vzdelanie doplnil diaľkovo na 
Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, v 
odbore slovenský jazyk – história. Pôsobil ako vychováva-
teľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v 

Ružomberku, Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši, 
neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže v Ružomberku 
Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od 
roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej 
fakulte sv. Ondreja v Ružomberku, z ktorej neskôr vznikla 
Katolícka univerzita v Ružomberku.

Autorsky debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982). 
Čitateľom vo svojich dielach približuje najmä medziľudské 
vzťahy v ich najrôznejších podobách. Tragické udalosti v ru-
žomberskej mestskej časti Černová z roku 1907, známe aj ako 
černovská masakra, vykreslil v historickom románe Cez utr-
penie (1997). Známa je jeho životopisná próza Anjelom svo-
jim prikážem o tebe (2000) o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. 
V roku 2007 napísal prvý román o černovskom rodákovi, 
národnom dejateľovi Andrejovi Hlinkovi s názvom Andrej. 
Lauček je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov 
(1992), učebnice Katolícka moderna (2003) a Literatúry pre 
deti a mládež /1990 – 2004/ (2004). Autorsky sa podpísal aj 
pod monografie Výrobný román (2003), Schéma a dogma v 
literatúre (2006), Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja 
(2008). Pôsobí ako odborný asistent na Katedre slovenské-
ho jazyka a literatúry Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Filozofickej fakulty. Je slobodný, žije v Černovej.

K n i h o u  L i p t ova  j e  ro m á n 
P u š ky  v  h rn c i , g ra n á t y  v  k re d e n c i
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S cieľom hľadať a identifikovať nové možnosti akade-
mickej spolupráce sa konalo od 10. do 11. mája výročné 
sympózium neformálneho združenia Catholic University 
Project (CUP) v Ríme. Katolícku univerzitu v Ružomberku 
(KU) na ňom zastupovali doc. Stanislav Košč, prorek-
tor pre zahraničné vzťahy a mobility a Janka Kaščáková, 
PhD., prodekanka KU Filozofickej fakulty pre zahraničné 
vzťahy.

Témou sympózia bolo predstaviť 
možné oblasti intenzívnej bilaterálnej 
či multilaterálnej vedeckej spolupráce. 
Stretnutie predstavilo spoločné záujmy, 
napríklad pozornosť štúdiu rodiny a jej 
rôznorodým vnútorným i vonkajším 
vzťahom, sústredený vedecký výskum v 
oblasti bioetiky alebo spoločný záujem 
o odborné štúdium biblických základov 
teologického vzdelávania, ktoré sú pri-
rodzenou prioritou pre mnohé katolíc-
ke vzdelávacie inštitúcie.

„Všestranná podpora prof. Jima 
McAdamsa a jeho kolegov z Nanovic 
Institute pôsobí od začiatku ako vý-
borný „katalyzátor“ pre prehĺbenie 
spolupráce aj medzi samými katolíc-
kymi univerzitami v strednej Európe. 
Krátke, ale intenzívne stretnutie, bolo 
pre našu univerzitu i školou efektív-
nosti, vzhľadom na veľký pokrok, ktorý 
bolo možné konštatovať u našich kole-
gov z okolitých krajín, najmä v oblasti 
cieľavedomého rozvíjania zahraničnej 
vedeckej spolupráce a vzdelávania,“ informoval Stanislav 
Košč.

Pre KU sa ďalej ukázali zaujímavé impulzy, ktoré po-
núkli partnerské univerzity, napríklad v oblasti filozofické-
ho, teologického, sociologického výskumu v oblasti teórie a 
praxe mieru (na túto tému sa – ako výsledok tohto stretnu-
tia – dohodla spolupráca na príprave spoločnej maďarsko-
slovenskej konferencie v Ostrihome), projektové zámery v 
oblasti štúdia vzťahov medzi Cirkvou a štátom, prirodze-
ného práva v rozličných oblastiach právnych vied a praxe, 
etiky a ekológie, ktoré predniesli účastníci z Maďarska.

„Ich ochota na spoluprácu a na podporu našich vedec-
kých projektov, ako i vôľa podeliť sa o mnohoročné skú-
senosti je ďalším veľmi sľubným impulzom z tohto stret-
nutia.“ Napokon podporu osobne prezentoval aj zástupca 
Oddelenia pomoci Cirkvi v strednej a Východnej Európe 
pri Biskupskej konferencii USA James M. McCann, ktorý 
zdôraznil ochotu amerických biskupov podporiť mobility 
študentov i učiteľov za účelom spolupráce s Univerzitou 
Notre Dame. „Je zrejmé, že podaná ruka na spoluprácu je 
výzvou, ktorá môže každého účastníka významným spôso-
bom posunúť ku kvalite realizovaného výskumu a posky-
tovaného vzdelávania. Žiada si to prehĺbiť svoju znalosť 
anglického jazyka a pochopiť potrebu napredovať týmto 
smerom,“ uzatvoril Stanislav Košč.

CUP vznikol v roku 2005 z iniciatívy Nanovic Institute 
pre európske štúdie pri Univerzite Notre Dame v USA 
(štát Indiana) a združuje Katolícku univerzitu Jána Pavla 
II. v Lubline, Univerzitu Pétra Pázmánya v Budapešti, 
Ukrajinskú katolícku univerzitu v Ľvove a Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku. 

 (sk)

Nové možnosti na spoluprácu katolíckych univerzít

Účastníci sympozia v Ríme. Prodekanka pre zahraničná vzťahy a mobility KU FF Dr. Jana 
Kaščáková (piata zľava) a prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilty doc. Stanislav Košč 
(prvý sprava).

Snímka: Archív KU

Výročná konferencia ACISE 
v Ružomberku

Výročná konferencia Medzinárodnej asociácie katolíc-
kych pedagogických fakúlt a inštitútov pre vedy o vzdelá-
vaní (ACISE) v roku 2010 bude na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku (KU). Rozhodlo o tom generálne zhromaž-
denie ACISE, ktoré zasadalo v dňoch 16. až 17. apríla na 
Portugalskej katolíckej univerzite v Porte. Súčasťou bola 
zároveň odborná konferencia Sociálne občianstvo: nová 
výzva pre výchovu a vzdelávanie. Ponuku na uskutočne-
nie konferencie na KU, pod záštitou rektora i dekana KU 
Pedagogickej fakulty, prezentoval osobne prorektor KU pre 
zahraničné vzťahy a mobility doc. Stanislav Košč.

Na podujatí ho sprevádzala Dr. Mária Lalinská z pro-
jektového oddelenia dekanátu KU PF, ktorá by sa mala stať 
koordinátorkou organizačného výboru budúcoročnej konfe-
rencie. Na konanie konferencie a generálneho zhromažde-
nia v roku 2011 podala návrh Univerzita Sv. Ducha v Kasliku 
v Libanone.

ACISE počas 20 rokov svojej existencie vytvorila mimo-
riadne funkčnú a iniciatívnu sieť pre rôznorodú vedeckú i 
pedagogickú spoluprácu. V súčasnosti združuje 22 člen-
ských inštitúcií z 10 krajín, okrem Európy aj z Libanonu, a 
v blízkej budúcnosti sa usiluje rozšíriť svoje pôsobenie aj do 
Latinskej Ameriky. Jej členom od roku 2006 je aj KU, kon-
krétne jej Pedagogická fakulta.  (zah)
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Podpísanie rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorá vytvorí 
platformu pre zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce medzi 
Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a Univerzitou 
kardinála Štefana Wyšinského (UKSW) vo Varšave bolo hlav-
ným cieľom návštevy hostí z Poľska na KU v utorok 26. mája. 
Zástupcov UKSW viedol prorektor prof. Henryk Skorowski 
v sprievode dekana Teologickej fakulty prof. Stanisława 
Dziekońského, dekana Fakulty historických a spoločenských 
vied prof. Jarosława Korala a predstaviteľov Inštitútu soci-
ológie. Hostí prijal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, stretnu-
tia sa zúčastnil aj prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility 
doc. Stanislav Košč.

V priateľskom rozhovore načrtli možnosti spolupráce 
oboch univerzít najmä vo vede, vo výskume a vo vzájomných 
akademických mobilitách. Zástupcovia UKSW vysoko ocenili 
skutočnosť, že KU má v oblasti sociálnej práce priznané prá-

va vykonávať habilitácie, čím patrí popri nemeckej Univerzite 
vo Freiburgu a Univerzite Božského Srdca v Miláne k trom 
európskym katolíckym univerzitám, kde môžu vedeckí pra-
covníci dosiahnúť v uvedenom vednom odbore najvyššiu aka-
demickú kvalifikáciu. Delegáti načrtli aj možnosti užšej spo-
lupráce aj v oblasti žurnalistiky a teológie, v ktorých UKSW 
patrí medzi najkvalitnejšie akademické inštitúcie v Poľsku.

UKSW je mladou, mimoriadne dynamickou a kvalitnou 
univerzitou, tohto roku oslávi desať rokov svojej existencie. 
Vznikla ako nástupkyňa Katolíckej teologickej akadémie, 
ktorá fungovala vo Varšave od roku 1954. „V programe LLP 
Erasmus patrí UKSW medzi najdôležitejších zahraničných 
partnerov Katolíckej univerzity v Ružomberku, keďže s ňou 
máme dohodu o vzájomnej výmene študentov a učiteľov až v 
jedenástich oblastiach,“ podotkol prorektor Stanislav Košč.

 (zah)

Súčasnosť i budúcnosť Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU), jej aktivity vo vzdelávaní, vý-
chove, vede a rozvojové projekty dominovali ako 
témy návštevy rektora KU prof. Tadeusza Zasępu 
a prorektora pre vedu a rozvoj – prvého prorekto-
ra KU doc. Petra Olekšáka u rožňavského biskupa 
J. E. Mons. Vladimíra Fila v Rožňave. Pri stretnutí 
uvítal informácie z prostredia univerzity a vedenie 
KU uistil o jeho podpore. „Viackrát som prezen-
toval, že bez spolupráce nie je rozvoj univerzity 
možný. Vítam preto každé podnetné stretnutie, 
ktoré nám môže ponúknuť nové rady a pripo-
mienky k fungovaniu i vízii Katolíckej univerzity 
v Ružomberku,“ podotkol po stretnutí rektor. Ako 
dodal, úlohou univerzity je pripravovať a vzdelá-
vať napríklad kňazov, učiteľov, pracovníkov médií 
a ďalších odborníkov a tým inšpirovať nielen aka-
demickú obec, ale aj iné akademické pracoviská 
na Slovensku. „Mojou snahou je a bude čo naj-
lepšie spolupracovať s biskupmi, aby sa KU stala 
vo vedomí ľudí osožnou a kvalitnou inštitúciou 
Katolíckej cirkvi na Slovensku,“ uviedol.

Zahraniční hostia rokovali o užšej spolupráci

Zástupcovia UKSW podpisujú rámcovú zmluvu o spoluprácí s KU.

Účastníci návštevy na spoločnej snímke s rektorom.

J. E. Mons. Vladimír Filo s rektorom KU Tadeuszom Zasępom a s prvým 
prorektorom KU doc. Petrom Olekšákom.
 Snímky: Archív KU (3)

Na návšteve u rožňavského biskupa Vladimíra Fila
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Väčšina absolventov je 
s vyštudovaným študijným 
odborom spokojná

Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) s výberom študijného odboru je nad celoslovenským prie-
merom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia ab-
solventov vysokých škôl v praxi, ktorý v minulých dňoch zverejnil 
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) a realizoval v priebehu 
roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjad-
rilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský 
priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, 
hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 
57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe 
bola na univerzite vyvážená.

Pri hľadaní práce boli absolventi vysokých škôl úspešní. Vyše 
80 % (81,1 %) našlo svoje uplatnenie na Slovensku, 8,4 % absol-
ventov sa zamestnalo v cudzine. Z dôvodu ďalšieho pokračovania 
v štúdiu, materskej alebo nezamestnanosti nepracovalo 8 % opý-
taných. Zaujímavým ukazovateľom z prieskumu je napríklad aj 
to, že 29 % absolventov dennej formy pracovalo už počas štúdia. 
Na pracovných miestach vyžadujúcich vyštudovaný alebo príbuz-
ný odbor je zamestnaných asi tri štvrtiny (72 %) magisterských 
absolventov, u absolventov bakalárskeho stupňa je to necelá po-
lovica (44 %).

Všeobecne je situácia vysokoškolákov, pokiaľ ide o možnosť 
získať zamestnanie, pomerne priaznivá. Príčinou je zvýšený dô-
raz na vzdelanie a kvalitu pracovnej sily na jednej strane, zaos-
távaním počtu študentov vysokých škôl napriek stále vysokému 
záujmu o štúdium a dlhodobými potrebami pracovného trhu na 
strane druhej, konštatuje ÚIPŠ v správe v najnovšom čísle časo-
pisu Academia.

ÚIPŠ prieskum realizoval na vzorke 3 873 absolventov prvého 
alebo druhého stupňa vyskokoškolského štúdia v dennej alebo 
externej forme, ktorí ukončili štúdium v roku 2006.

Výsledky aktuálneho prieskumu ÚIPŠ sú v niektorých oblas-
tiach zhodné s prieskumom spokojnosti študentov vysokých škôl, 
ktorý koncom roka 2006 realizovala renomovaná agentúra GfK 
na vzorke 184 poslucháčov KU Filozofickej fakulty. Vyplynulo z 
neho, že opätovne by si školu vybralo 78,9 % opýtaných (65 % 
slovenský priemer), priateľom by ju odporučilo 80,4 % študen-
tov (70,1 %), využiteľnosť vedomostí v reálnej praxi označilo ako 
úplne a dobre využiteľné 66,5 % študentov (53,2 %).

Vedecká rada schválila 
nových profesorov

Novými profesormi Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) v odbore Teória a dejiny žurna-
listiky sa po vymenovaní prezidentom SR stanú doc. 
PhDr. Danuša Serafínová, CSc., mim. prof. UK a doc. 
ThDr. Peter Olekšák, PhD., z Katedry žurnalistiky KU 
Filozofickej fakulty. V odbore Odborová didaktika – 
Teória vzdelávania náboženskej výchovy bude ako pro-
fesor pôsobiť doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Rozhodla 
o tom Vedecká rada (VR) KU, ktorá rokovala v stredu 
15. apríla.

Jej členovia sa zaoberali aj správou o vydavateľskej 
činnosti KU v rokoch 2000 – 2008. V diskusii VR pod-
porila myšlienku vybudovania Univerzitného vydava-
teľstva VERBUM, účelového a informačného pracoviska 
univerzity, ktoré bude realizovať vlastnú vydavateľskú 
činnosť na podporu vzdelávacej, vedecko-výskumnej, 
propagačnej a administratívnej činnosti univerzity. 
Jeho koncepciu a štatút VR predstavil prvý prorektor 
– prorektor pre vedu a rozvoj doc. Peter Olekšák.

Členovia VR počas posledného rokovania súhlasili 
s udelením čestného titulu doctor honoris causa prof. 
PhDr. Júliusovi Paštékovi, DrSc. za mimoriadny prí-
nos pre slovenskú kresťanskú kultúrnu sféru a prof. 
Michaelovi Novakovi ako medzinárodne uznávanej 
osobnosti, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a ší-
renie kresťanských ideálov majú medzinárodný význam 
a ohlas.

Nadácia Tatra banky 
podporí rozvojové projekty   

Nadácia Tatra banky (NTB) podporila v minulých 
dňoch dva rozvojové projekty Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU). V programe Vzdelávanie na úrovni 
NTB podporí debarierizáciu spoločných priestorov re-
ktorátu. Podľa rektora KU prof. Tadeusza Zasępu inves-
tícia do debarierizácie umožní plnohodnotné využívanie 
priestorov rektorátu handicapovaným osobám, ktoré 
majú obmedzenú pohybovú schopnosť. „Z dôvodu ne-
existencie, napríklad výťahu pre imobilov sa nemohli 
doteraz telesne postihnutí študenti aktívne podieľať 
na podujatiach či akciách, ktoré sa konali na vyšších 
poschodiach v budove,  nemohli tiež plnohodnotne vy-
užívať služby administratívnych pracovísk rektorátu,“ 
uviedol.

S podporou Tatra banky absolvuje vedenie univer-
zity a fakúlt v septembri päťdňový riešiteľský works-
hop, zabezpečovaný konzultačnou agentúrou doc. Ivana 
Perlakiho z Ivan Perlaki Consulting. Vzdelávanie pomô-
že manažmentu univerzity zmeniť pohľad na východis-
kovú situáciu univerzity, podporí snahu efektívne modi-
fikovať ciele a očakávania budúcnosti a pripraví na stra-
tegické riešenie scenárov, ktoré môžu nastať. „Workshop 
zároveň dopomôže kvalitne identifikovať aktuálne po-
hľady na univerzitu, jej aktivity a stratégiu. Konkrétnym 
výstupom zo školiteľského workshopu bude okrem ma-
nažérskych zručností pre vedenie univerzity a fakúlt aj 

POČTY ABSOLVENTOV KU 
V AKADEMICKOM ROKU 2007 / 2008

Bc. Mgr. PhD. CELKOM

KU FF 172 196 6 374

KU PF 1 550 739 25 2 314

KU TF 647 64 9 720

KU FZ 486 223 0 709

SPOLU 2 855 1 222 40 4 117
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Kongres IMEM o vzťahoch 
medzi informatikou, 
manažmentom, ekonómiou 
a matematikou

Ako fórum pre výmenu skúseností v oblasti využi-
tia informatiky a matematických metód v ekonómii a 
manažmente v teórii a praxi hospodárskeho vývoja na 
Slovensku i v zahraničí poslúži medzinárodný kongres 
IMEM (Interdisciplinárne vzťahy v teórii a praxi infor-
matiky, manažmentu, ekonómie a matematiky), ktorý 
sa od 9. do 11. septembra uskutoční na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku (KU) Teologickom inštitúte  v 
Spišskej Kapitule Teologickej fakulty v Košiciach.

V jeho programe sa odprezentujú odborníci z ved-
ných odborov informatiky, manažmentu, ekonómie a 
matematiky. S vyžiadanými prednáškami napríklad 
vystúpia prof. Jozef Kelemen zo Sliezskej univerzi-
ty v Českej republike, ktorý sa zaoberá kognitívny-
mi vedami a informatikou, bádateľ v matematickom 
modelovaní ekonomických závislostí prof. Vladimír 
Mityushev z Jagellovskej univerzity v Krakove, eko-
nomickým aplikáciam vo vyučovaní na stredných ško-
lách sa bude v príspevku venovať dr. András Kovács z 
Univerzity Debrecen v Maďarsku, vystúpia aj ekonóm 
prof. Jarko Fidrmuc z Mníchovskej univerzity a doc. 
Štefan Janovjak zo spoločnosti Syngenta/Novartis zo 
Švajčiarska.

Kongres, nad ktorým prijali záštitu rektor KU prof. 
Tadeusz  Zasępa a dekan KU Pedagogickej fakulty (PF) 
doc. Tomáš Jablonský, okrem iného tiež prispeje k zo-
známeniu sa účastníkov s praktickými poznatkami na 
úrovni interdisciplinárnych vzťahov v uvedených ved-
ných odboroch, k posilneniu vzdelanostnej úrovne štu-
dentov a pedagógov a k výmene odborných skúseností 
zo Slovenska a zahraničia

Podujatie organizujú KU PF Ústav matematiky, 
fyziky a informatiky v spolupráci s Katedrou manaž-
mentu a marketingu, Katedrou ekonómie a cestovného 
ruchu a s Inštitútom Andreja Radlinského v Dolnom 
Kubíne. Viac informácii nájdu záujemcovia na interne-
tovej stránke http://imem.ku.sk.

S vďačnosťou prijímam možnosť povedať slová, ktoré majú 
s vďakou a úctou zhrnúť naše päťročné vysokoškolské sna-
ženie. Zároveň si však uvedomujem, že sa pokúsim vysloviť 
nevysloviteľné.

Milí priatelia,  čo povedať v tomto okamihu?!

Chce sa mi usmiať – prirodzene, radostne, s hrdosťou, s lás-
kou voči svojim najbližším, ale predovšetkým jednoducho, ľud-
sky. Ľudsky, pretože len takto možno pristúpiť k titulu, ktorý dnes 
získavame. Márne totiž sú i budú naše tituly, ak medzi nimi bude 
chýbať človek. Jednoduchý, úprimný, milujúci Lásku.

Moja stará mama, ktorá sa dnes z celého nášho ročníka isto 
teší zhora, zvykla často vo svojom dialekte hovorievať: „Sut ľude 
i ludiska“. Sú ľudia a ľudia. Ak by dnes ešte bola medzi nami a 
prítomná v tejto aule, isto by sa tešila z každého absolventa, zo 
všetkých mojich spolužiakov, hoci by ich nepoznala. Človek a jeho 
vnútro, prepojené s večnosťou, stáli v jej očiach vždy v popredí. 
Neukončila vysokú školu a predsa bola múdra. Nikto jej nikdy ne-
udelil žiaden titul, no k poznaniu toho najdôležitejšieho ho ani 
nepotrebovala. Svojím životom si napokon titul udelila sama. 
Nebola vysokoškolsky vzdelaná, ale bola múdra.

Tak aj dnes – v našom postoji zhŕňame päťročný kontakt s 
vedeckou prácou. No k tomu, aby sme boli skutoční vedci, nám 
chýba ešte mnoho. Sme mladí, očakávame, dúfame, no dnes si 
chceme uvedomiť, že skutočná veda nespočíva v štúdiu kníh a od-
borných materiálov. To podstatné je totiž ľudským očiam nevidi-
teľné. Prikláňame sa v tomto k známemu tvorcovi Exupérymu. Aj 
v zhode s ním to podstatné vyjadruje veta „Sut ľude i ludiska“. 

Ďakujeme Vám, naši rodičia, že ste sa zachovali ľudsky a priali 
ste nám, keď ste nás doviedli až k štúdiu na vysokej škole. No toto 
súvisí s ešte väčšou vďakou: Za rozhodnutie prijať nás pred rokmi 
ako dar do Vašich životov. Ďakujeme Vám, milí súrodenci, pria-
telia, známi, že ste nám žičili a zachovali sa ľudsky, keď ste nás 
podporovali a pomáhali nám v mnohých náročných situáciách. 
Ďakujeme Vám, naši vyučujúci, za rozhľad, poznanie, vedomosti, 
s ktorými sme si potykali s Vašou ľudskou, pomocnou rukou.  Na 
záver, no nie nakoniec, vyslovujeme vďaku vedeniu fakulty a ce-
lej univerzity. Muž, ktorý stojí dnes na jej čele, je osobnosť, pred 
ktorou sa hlboko skláňame. Rektor – profesor Tadeusz Zasępa bol 
päť rokov osobou, ktorá nás nielen vzdelávala, ale učila byť ľudský-
mi. Rovnako hlboko sa dnes skláňame pred docentom Imrichom 
Vaškom, pod vedením ktorého sme na tejto fakulte prežili väčšiu 
časť svojho vysokoškolského štúdia. Obaja sú ľuďmi, ktorí dru-
hému darujú celé svoje srdce bez ohľadu na to, či má jeden, štyri 
alebo žiaden titul.

Vzdelaný človek nie je automaticky aj múdry. Želám všetkým 
nám – tu prítomným, zvlášť absolventom a pedagógom, aby sme 
boli hodní prijať titul v Aule Jána Pavla II. a schopní byť múdrymi 
ľuďmi.

Mgr. Lukáš Marťák
(absolvent žurnalistiky na KU FF 

v akademickom roku 2008/2009)

To podstatné je ľudským očiam 
neviditeľné...
Absolventi ďakujú

aktualizovaný Dlhodobý zámer KU s projektovanými 
stretegickými scenármi,“ informoval rektor.

Dodal, že KU prijala správu o podpore projektov 
NTP s potešením a vďakou. „Ďakujeme za finančnú 
podporu Nadácie Tatra banky a veríme, že realizácia 
projektov utuží naše vzájomne dobré vzťahy, spoluprá-
cu a napomôže k ďalšiemu rozvoju Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku,“ dodal.
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FUCE o novej výzve pre 
katolícke univerzity

Vyše 30 predstaviteľov z 22 univerzít 
a deviatich krajín Európy a Libanonu sa 
stretlo od 15. do 16. mája v Lisabone na 
pravidelnej výročnej konferencii Európskej 
federácie katolíckych univerzít (FUCE). 
Počas konferencie, ktorá sa konala na 
Portugalskej katolíckej univerzite, disku-
tovali účastníci na tému nového správania 
študentov ako výzvy pre katolícke univerzi-
ty. „Konferencia ukázala na niektoré výraz-
ne odlišné kultúrne, politické i spoločenské 
kontexty, v ktorých jednotlivé univerzity 
pôsobia, ale zároveň na množstvo podob-
ných problémov, ktoré je potrebné riešiť,“ 
skonštatoval prorektor pre zahraničné 
vzťahy a mobility doc. Stanislav Košč, ktorý 
Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) 
na podujatí zastupoval.

Podľa neho stále dominuje požiadavka 
jasného povedomia katolíckeho charakteru 
univerzity, čo sa musí prejaviť vo všetkých 
oblastiach jej pôsobenia. „Nové správanie 
sa študentov kladie na katolícku univer-
zitu požiadavku viac študentov počúvať 
– identifikovať ich potreby a očakávania a 
tiež ich vnímanie katolíckej univerzity ako 
svojho vzdelávacieho a formačného pro-
stredia,“ uviedol prorektor Košč. Jedným 
z konkrétnych návrhov lisabonskej konfe-
rencie FUCE je aj návrh propedeutického 
seminára v prvom ročníku štúdia, v ktorom 
by skúsení pedagógovia predstavili novým 
študentom víziu katolíckej univerzity a 
konkretizovali ju do vzdelávania, štúdia a 
každodenného života študentov.

Okrem oficiálneho programu, stretnu-
tia s predstaviteľmi iných univerzít a tiež 
s tajomníkom Medzinárodnej federácie 
katolíckych univerzít Mons. Guy-Ráalom 
Thiviergom, bola podľa Stanislava Košča 
konferencia priestorom na lepšie spozna-
nie sa a nadviazanie priateľských a pra-
covných kontaktov do budúcnosti. V roku 
2010 bude výročnú konferenciu FUCE 
hostiť Ukrajinská katolícka univerzita v 
Ľvove.

K U    j e    r i a d n y m    č l e n o m    F U C E 
(Fédération des Universités Catholiques 
Européennes), dcérskej organizácie IFCU 
(International Federation of Catholic 
Universities), ktorá oficiálne združuje eu-
rópske katolícke univerzity, od roku 2007. 

(zah)
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RECENZIA

Vybrané kapitoly z politológie so zameraním na manažment
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD., m. prof. KU

Publikácia vysokoškolského pedagóga doc. PaedDr. Jaroslava Mazůreka, 
PhD., m. prof. KU s názvom Vybrané kapitoly z politológie so zameraním na 
manažment predstavuje ucelený pohľad na politologickú problematiku s akcen-
tom na manažérsku prax. 

Autor v súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúceho Katedry spoločenských 
vied a sociálnej náuky Cirkvi Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na De-
tašovanom pracovisku v Poprade.

Vysokoškolské skriptá sú obsahovo bohaté a prehľadne spracované, posky-
tujú študentom študijného programu manažment i širokej čitateľskej verejnosti 
pohľad na úlohy štátu v spoločenskej i ekonomickej sfére. Pozornosť je v nich 
tiež venovaná  procesu transformácie ekonomiky po roku 1989.

Autor vo svojej práci analyzuje postavenie štátu v medzinárodnom systéme, 
rozoberá otázku národných spoločností a veľkých hospodárskych subjektov. 
Jednotiacim motívom publikácie je definovanie pojmov a kategórií politickej 
vedy a načrtnutie profilu politológie, čo predstavuje nevyhnutný aspekt pre 
adekvátnu orientáciu manažérov v socio-ekonomickej realite. V práci autor ne-
zabúda ani na vplyv médií, ktoré v nemalej miere ovplyvňujú verejný život.

Doc. J. Mazůrek svojimi publikáciami neustále prispieva k rozširovaniu po-
znania v oblasti dejín, hospodárskych dejín, kultúry, literatúry a v neposlednom 
rade načiera aj do poznatkov politológie. K spracovaniu svojich prác pristupu-
je vhodným a čitateľom zrozumiteľným spôsobom - a to selektívnym výberom 
najviac potrebných kategórií opisovanej problematiky. V spomínanej publikácii 
sa venuje vzťahu verejnosti k politickému dianiu, vymenúva subjekty a objekty 
politiky, uvádza jednotlivé formy usporiadania štátu, vysvetľuje funkcie a úlohy 
exekutívy, legislatívy a judikatúry v štáte a definuje úlohy hlavy štátu. Zaoberá 
sa tiež fungovaním politického systému a diferenciáciou volebných systémov. 
V skriptách študentom i ďalším čitateľom približuje postavenie politických 
strán v politickom systéme, objasňuje úlohy mimovládnych organizácii tretieho 
sektora, pričom jasne rozlišuje medzinárodné integračné zoskupenia od lobbis-
tických, záujmových skupín a teroristických organizácií. 

V publikácii, ktorá je určená predovšetkým pre manažérov, jej autor opi-
suje problematiku vodcovstva  ako nevyhnutného aspektu manažérskej praxe, 
pričom komparuje politické vodcovstvo s manažérskym. Vo svojich skriptách 
podáva charakteristiku a štruktúru vodcovstva, uvádza varianty  politického 
vodcovstva a hovorí tiež o víziách a ich implementácii v spoločenskej aj ekono-
mickej realite.

V závere svojej práce autor necháva priestor na prezentáciu sociálnej politi-
ky, nazerá na jej princípy, funkcie a nástroje v kontexte štátu, ktorú porovnáva 
s modelom sociálnej politiky Európskej únie.

Autorovou ambíciou bolo prezentovanou publikáciou napomôcť študentom 
i čitateľom v orientácii v politologických pojmoch a predložiť spracovaný mate-
riál ako prostriedok k prehĺbeniu všeobecného rozhľadu.

Pretože byť dobrým manažérom znamená tiež dokázať sa správne zoriento-
vať nielen v ekonomickej, ale i v sociálno-politickej realite.  

PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. 
tajomníčka KSVaSNC PF KU Detašované pracovisko Poprad
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Veríme vo vnútornú silu nových hodnotných vecí
Z príhovoru rektora KU pri otvorení akademického roka 2009/2010

Vaše excelencie, magnifi cencie, spektability, honorability, 
vzácni hostia, vážená akademická obec Katolíckej univerzity 
v Ružomberku!

Pred desiatimi rokmi sa začala činnosť i história katolíc-
kej univerzity na Slovensku. Katolícka cirkev i spoločnosť 
na Slovensku s očakávaním prijala vznik tejto vedeckej a 
vzdelávacej ustanovizne po „období totalitného komunis-
tického režimu. Štátna moc si uzurpovala výhradné prá-
vo na vedu a poznanie a zneužívala celý školský systém, 
vrátane vysokých škôl a univerzít, na ateizáciu celej našej 
spoločnosti. Po tzv. nežnej revolúcii sa ukázala nevyhnut-
ná potreba zriaďovať nielen základné a stredné katolícke 
školy, ale vynaložiť všetko úsilie aj na zriadenie katolíckej 
univerzity, ktorá by pomáhala celej spoločnosti k duchov-
nej obrode a k formovaniu vyspelej inteligencie na Slo-
vensku v duchu opravdivého humanizmu a kresťanského 

svetonázoru.“ (Z pastierskeho listu slovenských biskupov 
v roku 2000.)

Sme presvedčení, že očakávania spred desiatich rokov 
sa začali napĺňať. Katolícka univerzita v Ružomberku má 
dnes štyri fakulty: fi lozofi ckú, pedagogickú, teologickú a 
zdravotnícku. Zapája sa do výskumu v spolupráci s domá-
cimi i zahraničnými univerzitami. Študuje na nej takmer 
8 000 študentov, zväčša v dennej forme. 

Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. v konštitúcii o kato-
líckych univerzitách Ex corde ecclesiae (Zo srdca cirkvi) 
zdôraznil: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca cir-
kvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri 
vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vyni-
kajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí 
pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania 
sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasępa, PhD..  Snímka: Archív KU 
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Profesor Pašteka a arcibiskup Hrušovský
ocenení čestným titulom doctor honoris causa

Čestným titulom doctor honoris causa ocenila Katolícka 
univerzita v Ružomberku (KU) v stredu 30. septembra pro-
fesora Júliusa Pašteku a emeritného arcibiskupa Dominika 
Hrušovského. Slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti otvo-
renia akademického roka 2009/2010 na KU, spojeného so 
zhromaždením akademickej obce a zasadnutím vedeckých 
rád univerzity a fakúlt.

Podľa slov rektora KU prof. Tadeusza Zasępu obe osob-
nosti ocenené čestným titulom doctor honoris causa repre-
zentujú všetko to, čo je úlohou KU v spoločnosti. „Od vzniku 
našej univerzity ju charakterizuje úsilie okrem vzdelávania 
študentov, najmä vychovávať ich a formovať. Sme pozvaní 
k tomu, aby sme slúžili Pravde, Dobru a Kráse,“ podotkol.

Literárny vedec, profesor Július Pašteka je aktívny tvor-
ca kresťanskej kultúry, ktorý sa významne zaslúžil o pozdvi-
hnutie národného, no zároveň medzinárodného povedomia 
o Slovensku, našom národe, našej kultúre, vede a viere. 
„Jeho význam, ako slovenského katolíckeho vedca umenia, 
tkvie v jeho prínose pre slovenskú kultúrnu sféru prostred-
níctvom jeho tvorby, akademickej činnosti a života,“ vy-
svetľuje rektor KU.

Mons. Dominik Hrušovský patrí medzi najväčšie osob-
nosti slovenského katolíckeho života v posledných desaťro-

čiach. „Jeho celoživotný zápas za slobodu katolíckej cirkvi, 
ako aj za práva Slovákov ho radí medzi tie slovenské osob-
nosti, ktoré sa najvýznamnejšou mierou zaslúžili o výrazné 
kultúrne, cirkevné a národne povznesenie Slovákov,“ uvie-
dol rektor.

Ružomberskí vyskokoškoláci sa do posluchární po let-
ných prázdninách opäť vrátia 28. septembra. Slávnostné ot-
vorenie nového akademického roka 2009/2010 na KU bude 
30. septembra. Program začne o 9.00 h bohoslužbou v Uni-
verzitnom kostole sv. Rodiny, o 10.30 h je v Aule Jána Pavla 
II. na Hrabovskej ceste naplánované zasadnutie akademic-
kej obce spojené so zasadnutím Vedeckej rady KU a vedec-
kých rád fakúlt a s odovzdaním čestných doktorátov.

KU vznikla v roku 2000, vzdelanie poskytovala na dvoch 
fakultách – pedagogickej a fi lozofi ckej. O dva roky neskôr 
sa stala verejnou vysokou školou. Predchodcami KU boli ru-
žomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej uni-
verzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta 
Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách – peda-
gogickej, fi lozofi ckej, teologickej a zdravotníckej dnes KU 
vzdeláva 8 000 študentov, väčšinu v dennej forme štúdia. V 
novom akademickom roku 2009/2010 oslávi 10. výročie od 
svojho vzniku.

venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujú-
cich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske 
k vede. (...) Cirkev skúma pomocou svojich katolíc-
kych univerzít a pomocou ich humanistického a vedecké-
ho dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich 
svetlom darovaného zjavenia. (...) Cťou a zodpovednos-
ťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad 
veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži 
dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) 
Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slo-
bodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku 
a Bohu.“

Akože sa teda môžeme netešiť z toho, že Slovensko hneď 
len čo začalo samostatne slobodne dýchať, začalo realizovať 
túžbu po vzniku katolíckej univerzity! Jej existenciu a rozvoj 
garantovalo prostredníctvom medzinárodnej zmluvy s Vati-
kánom, aby tak v spolupráci so všetkými slovenskými uni-
verzitami aj katolícka univerzita riešila základný problém 
našej civilizácie, a síce aby konkrétne človek nežil v akom-
koľvek ohrození a aby veda slúžila dobru človeka.

Naša univerzita sa nedávno stala členom Medzinárodnej 
federácie katolíckych univerzít, aby sa tak mohla zaoberať 
problematikou človeka vo svetovom meradle. Vďaka tomu 
Slovensko bude viditeľné aj vo veľkej akademickej obci 
s medzinárodným charakterom.

V posledných týždňoch boli zverejnené výsledky kom-
plexnej akreditácie vysokých škôl. V prípade KU akreditačná 
komisia konštatovala, že v rokoch 2002 – 2007 nespĺňala 

všetky kritériá pre začlenenie medzi univerzity, a preto na-
vrhla jej začlenenie medzi vysoké školy. V súlade s platným 
zákonom bude mať KU jeden rok na odstránenie zistených 
nedostatkov. Terajší študenti KU môžu pokojne študovať, 
pretože študijné programy, na ktoré boli prijatí, sú akredito-
vané. Od 1. júla 2008 KU prijala opatrenia, ktorých cieľom 
bolo splniť kritériá začlenia medzi univerzity a využívam 
túto príležitosť, aby som oznámil, že už v tomto čase stano-
vené kritériá plníme.

Veríme vo vnútornú silu nových hodnotných vecí, aj v 
silu mladej Katolíckej univerzity v Ružomberku, hľadiac 
na trendy jej činnosti rovnako, ako pracovná skupina EUA 
(Európska asociácia univerzít), ktorá vo svojej hodnotiacej 
správe v roku 2007 napísala: „Katolícka univerzita ašpiruje 
na dosiahnutie výnimočnosti vo výskume a zdá sa byť od-
hodlaná dosiahnuť tento cieľ tak pôsobivo, ako v krátkom 
čase dosiahla dobrú úroveň vzdelávania a služieb poskyto-
vaných širšej komunite.”

Dúfame, že srdcom Katolíckej univerzity bude moderná 
knižnica, ktorá bude slúžiť nielen našim študentom a pro-
fesorom, ale vďaka digitalizácii aj celej Katolíckej cirkvi na 
Slovensku, ako aj Slovákom na celom svete.

Dnešný deň je na našej univerzite výnimočný aj vďaka 
prítomnosti J.  E. arcibiskupa Dominika Hrušovského a prof. 
Júliusa Pašteku, ktorým môžeme dnes odovzdať čestný titul 
doctor honoris causa Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Všetkých Vás srdečne vítam!
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Komplexná akreditácia vysokej školy sa líši od priebež-
ných akreditácií jednotlivých študijných programov. Zmys-
lom komplexnej akreditácie je posúdiť kvalitu vysokých škôl 
v 24 oblastiach výskumu a plnenie ďalších kritérií, tak ako 
to určujú pravidlá akreditačnej komisie zverejnené na ad-
rese www.akredkom.sk. Oblasti výskumu boli posudzované 
podľa fakúlt. A priemer výsledkov fakúlt je hodnotením celej 
univerzity.

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) vypracovala ak-
reditačný spis formou sebahodnotenia a predložila ho na po-
súdenie 31. augusta 2008. Hodnotené boli výkony univerzity 
v šiestich rokoch pred rokom, v ktorom sa komplexná akre-
ditáciu začala. V našom prípade bola posudzovaná činnosť 
za roky 2002 – 2007. Nakoľko KU vznikla v roku 2000, išlo 
o posúdenie prvých rokov jej činnosti.

V tieto dni boli Akreditačnou komisiou zverejnené vý-
sledky hodnotenia. V prípade KU konštatovala, že v rokoch 
2002 – 2007 nespĺňala všetky kritériá KZU1 – KZU6 pre 
začlenenie medzi univerzity (laicky 1. liga), a preto navrhla 
jej začlenenie medzi vysoké školy (2. liga).

Čo bude nasledovať? Hovorí o tom zákon o vysokých ško-
lách v paragrafe 85 odsek 2: „Ak univerzitná verejná vysoká 
škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa 
§ 84 ods. 4 písm. e) na základe komplexnej akreditácie čin-
ností vysokej školy podmienky podľa § 2 ods. 14, minister-
stvo vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia 
na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od doručenia 
výzvy podala správu o ich výsledku. Zároveň požiada Akre-
ditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie výsledku opatrení 
kontrolou na vysokej škole. Ak vysoká škola nedostatky ne-
odstránila, ministerstvo predloží vláde návrh zákona, kto-
rým prestane byť univerzitná vysoká škola začlenená medzi 
univerzitné vysoké školy.“

V súlade s uvedeným znením zákona očakávame výzvu 
ministerstva, aby sme do roka podali správu o odstránení 
nedostatkov. Ak by sme nedostatky neodstránili  do   septem-
bra 2010, ministerstvo školstva následne môže predložiť vlá-
de návrh zákona, ktorý by určil začlenenie medzi vysoké ško-
ly. A následne Národná rada SR niekedy v roku 2011 môže 
rozhodnúť o tomto preradení. (Ak vstúpi do platnosti návrh 
nového znenia Zákona o vysokých školách, návrh minister-
stva na preradenie univerzity medzi vysoké školy schváli vlá-
da, nie NR SR). Ak by sa teda malo uskutočniť preradenie 
KU medzi vysoké školy, môže sa tak stať najskôr na prelome 
rokov 2010/2011.

Čo konkrétne znamená táto situácia pre študentov a záu-
jemcov o štúdium na KU? Terajší študenti KU môžu pokojne 
študovať, pretože študijné programy, na ktoré boli prijatí, sú 
akreditované.

Záujemcov o štúdium chceme ubezpečiť, že od 1. júla 
2008 KU prijala opatrenia na to, aby jej činnosť bola upra-
vená k plneniu kritérií univerzitných vysokých škôl. Sme 
pripravení v tomto čase deklarovať plnenie kritérií KZU1 
– KZU6.

Veríme vo vnútornú silu nových hodnotných vecí, aj v 
silu mladej Katolíckej univerzity v Ružomberku, hľadiac na 
trendy jej činnosti rovnako, ako pracovná skupina EUA (Eu-
rópska asociácia univerzít), ktorá vo svojej hodnotiacej sprá-
ve v roku 2007 napísala: „Katolícka univerzita ašpiruje na 
dosiahnutie výnimočnosti vo výskume a zdá sa byť odhod-
laná dosiahnuť tento cieľ tak pôsobivo, ako v krátkom čase 
dosiahla dobrú úroveň vzdelávania a služieb poskytovaných 
širšej komunite.”

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

V ý s l e d o k  k o m p l e x n e j  a k r e d i t á c i e
K a t o l í c k e j  u n i v e r z i t y  v  R u ž o m b e r k u
z a  j e j  č i n n o s ť  v  r o k o c h  2 0 0 2  –  2 0 0 7

V roku 2010 oslavuje Katolícka univerzita v Ružomberku 
(KU) 10. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bude 
popri iných sprievodných podujatiach organizovať v dňoch 
od 18. do 20. mája 2010 ďakovnú púť zamestnancov, pedagó-
gogov, študentov a priateľov univerzity do Ríma. Jej cieľom 
bude na miestach, ktoré majú pre kresťanov zvlášť veľký vý-
znam, poďakovať Bohu za doterajšiu činnosť KU a vyprosiť 
ďalšie dobrá.

KU v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour pripra-
vili štyri varianty dopravy a programu púte. Popri ceste do 
Ríma a naspäť sú pripravené alternatívne trasy so zástavka-
mi v Padove, Benátkach či Assisi. Cestovať je možné autobu-
som alebo letecky z Budapešti. Pútnikov čaká v Ríme bohatý 
spoločný program, ktorému dominuje audiencia u pápeža 
Benedikta XVI. spojená s požehnaním. V programe púte, 
ktorá sa uskutočňuje pod vedením predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. Františka Tondru a veľkého kan-
celára KU Mons. Alojza Tkáča, účastníci spoznajú aj vzácne 
historické a kultúrne pamiatky talianskej metropoly – Svä-

topeterské námestie, Vatikánske múzeá, Baziliku sv. Petra 
a Sixtínsku kaplnku, Baziliku sv. Pavla za hradbami, Bazili-
ku sv. Jána v Lateráne, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v 
budove Scala Santa, Baziliku sv. Kríža, Lateránsku baziliku 
a iné dominanty. Pútnici sa stretnú napríklad s emeritným 
prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov J. Em. 
Jozefom kardinálom Tomkom, ale aj s prefektom Kongre-
gácie pre katolícku výchovu J. Em. kardinálom Zenonom 
Grocholewskim.

Zamestnanci KU v pracovnom pomere na ustanovený pra-
covný čas získajú zo sociálneho fondu podporu vo výške 100 
EUR, ktorá sa odráta z ceny zájazdu. Záujemcovia o púť z ra-
dov zamestnancov, pedagógov a priateľov KU sa môžu do 15. 
októbra 2009 prihlásiť na sekretariáte rektora KU u p. Jan-
ky Pudišovej (e-mail: jana.pudisova@ku.sk, tel.: +421 44 43 
16 200, mobil: +421 918 722 014). Pri nahlasovaní účasti je 
potrebné uviesť osobné údaje, adresu, svoj e-mail, telefónne 
číslo a zvolenú alternatívu dopravy. Následne bude záujem-
cov kontaktovať cestovná kancelária Awertour.

Ďakovná púť do Ríma v máji 2010
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Medzinárodná konferencia 
Ambiguity sa konala 
v Ružomberku

Katedra anglického jazyka a literatúry Filozofi ckej fakul-
ty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KAJaL FF KU) sa v 
dňoch 24. – 26. júna stala hostiteľkou medzinárodnej inter-
disciplinárnej konferencie s názvom Ambiguity. Zúčastnilo sa 
na nej viac ako 50 prednášajúcich zo siedmych krajín, vrátane 
Spojených štátov amerických a Veľkej Británie, v oblastiach 
ako lingvistika, literatúra, rétorika, sociológia a pedagogika. 
Najviac zúčastnených prezentovalo literárne príspevky, tema-
ticky od stredovekej literatúry až po obdobie postmoderny, z 
rôznych anglofónnych oblastí (USA, Veľká Británia, Kanada 
a Nový Zéland).

Plenárne prednášky mali medzinárodne uznávaní vedci. 
Profesorka Angela Smith z Veľkej Británie, odborníčka na 
postkoloniálnu literatúru a autorka dvoch kníh o Katherine 
Mansfi eld, ponúkla svoj pohľad na chápanie nejednoznač-
nosti či dvojzmyselnosti modernistami a v modernistickej 
literatúre. Profesor Grahame Smith (Veľká Británia) predsta-
vil Londýn ako zdroj obdivu i odporu pre Charlesa Dickensa 
a jeho tvorbu. Profesorka Kathleen Dubs sa zamyslela nad 
úlohou a dôležitosťou hostiteľa Harryho Baileyho v Chauce-
rových Canterburských poviedkach. Ďalšiu zaujímavú tému 
prezentovala profesorka Ann Dobyns (USA), ktorá okrem 
iného analyzovala prejavy prezidenta Spojených štátov ame-
rických Baracka Obamu, v ktorých využíva nejednoznačnosť, 
keď hovorí o rase. 

Profesor Gary Scudder (USA) podnietil veľkú diskusiu 
svojou prednáškou o programe Globálne moduly o moder-
ných komunikačných technológiách pre spoločné vyučovanie 
naprieč kontinentmi, ktorý je na rozdiel od iných podobných 
projektov založený na individuálnych ľuďoch, veľmi jednodu-
cho aplikovateľný do akéhokoľvek prostredia a nevyžaduje si 
žiadne zmeny v existujúcich programoch. 

Garantka KAJaL FF KU docentka Nóra Séllei, sa zaobe-
rala nejednoznačnosťou prítomnosti impéria a národa v ne-
skorých románoch Virginie Woolf. Profesorka Milada Fran-
ková mala pútavú prednášku o nejednoznačnosti v súčasnej 
britskej próze. Docent Anton Pokrivčák odvážne spochybnil 
súčasné kritické teórie a nastolil otázku možného konca lite-
rárnej kritiky v jej doterajšej podobe. Okrem prezentácií z an-
glofónnych literatúr zarezonoval aj plenárny príspevok z me-
todológie docentky Silvie Pokrivčákovej, v ktorej poukázala 
na úskalia moderného vzdelávania.

Aj prednášky v sekciách mali vyrovnanú, nadštandardne 
vysokú úroveň. Inšpiratívne témy podnietili dlhú a mnoho-
krát fascinujúcu diskusiu. Atmosféra celej konferencie bola 
vynikajúca, k čomu, okrem účastníkov a organizátorov, pris-
peli v nemalej miere aj študentskí dobrovoľníci KAJaL. Ich 
obrovské nasadenie, ochotu, šikovnosť a dobrú úroveň an-
gličtiny hodnotili všetci veľmi pozitívne. Povzbudení slovami 
uznania z úst pozvaných hostí aj účastníkov sa organizátori 
rozhodli, že neostanú pri osamotených aktivitách tohto dru-
hu, ale že založia tradíciu medzinárodných monotematických 
a zároveň interdisciplinárnych konferencií na katedre, ktoré 
sa budú konať každý druhý rok. 

Jana Kaščáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility FF KU

Katedra psychológie získala 
špičkové psychologické 
laboratórium

Laboratórium bolo vybudované v rámci zahraničné-
ho rozvojového projektu, ktorý je zameraný na personál-
ny rozvoj vedecko-pedagogických pracovníkov katedry 
a súčasne aj na jej materiálno-technický rozvoj. V rámci 
tohto aspektu projektu ide o budovanie katedry ako pra-
coviska   vzdelávaco-výcvikového,   vedecko-výskumného 
a poradensko-psychologického.

Laboratórium bude technicky špičkovo vybavené a bude 
slúžiť ako edukačno-výcvikové pracovisko, teda ako vý-
učbová miestnosť s prioritou na kurzy zamerané na prácu 
s klientom, pretože špeciálne vybavenie psycholaboratória 
umožňuje (nepozorovane) sledovať celý priebeh psycholo-
gicko-poradenského procesu. Svojím variabilným zariade-
ním vytvára aj priestor pre kvalitnú realizáciu zážitkových 
sociálno-psychologických výcvikov a tréningov, ktoré v príp-
rave budúcich psychológov majú nezastupiteľné miesto.

Ako vedecko-výskumné pracovisko vytvára moderný ot-
vorený systém: experimentálneho a demonštračného zaria-
denia (možnosť realizovať rôzne experimenty, pokusy, pozo-
rovania); psychodiagnostického vybavenia (možnosť práce 
so psychodiagnostickými nástrojmi a metódami); s výpočto-
vou a multimediálnou technikou (možnosť výskumne praco-
vať a štatisticky spracovávať výskumné dáta).

Ako poradensko-psychologické pracovisko má labora-
tórium ambíciu svojím priestorom zabezpečovať i možnosť 
psychologického poradenstva, ktoré bude poskytované 
v príjemnom, nerušenom prostredí samostatnej poraden-
skej miestnosti. Bude slúžiť ako kontaktné centrum posky-
tovania poradenských služieb psychológa klientovi.

Perspektívne sa uvažuje o vytvorení paralelnej formy, 
virtuálnej online psychologickej poradne, v rámci ktorej 
tím odborníkov (školský psychológ, poradenský psychológ, 
klinický psychológ, psychoterapeut, psychiater a i.) bude 
ponúkať pomoc tým, pre ktorých bezprostredný kontakt so 
psychológom je z akýchkoľvek dôvodov nemožný.

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
vedúca Katedry psychológie FF KU
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„Vzkriesenie“ pátra Štefana Halienku

Keď som vo štvrtok podvečer vstúpil do jedálne pátrov 
jezuitov v rehoľnom dome v Ivanke pri Dunaji, spolu s ka-
plánmi Róbertom a Dušanom a študentom Martinom zo 
Skalice sme zažili príjemný šok. V ústrety nám náhle prišiel 
v plnej sile, tak ako sme ho doteraz poznali, usmiaty pá-
ter Štefan Halienka (na snímke druhý zľava). Nechcel som 
tomu veriť. „Števko opäť žije, ďakujem  Ti, Bože,“ mysľou 
mi náhle prebehli tieto slová. Prečo?

Mnohí na Katolíckej univerzite dobre poznajú pátra Šte-
fana, veď tu ako univerzitný kaplán pôsobí od roku 2001. 
Dennodenne tu v kaplnke či v Rybárpoli slávil svätú omšu, 
vysluhoval sviatosť zmierenia, ponúkal mnohé duchovné 
rozhovory, moderoval desiatky sústrední zo spirituality. 
Popri všetkej tej namáhavej duchovnej službe v rámci Uni-
verzitného pastoračného centra organizoval púte do veľko-
nočného Ríma, či po Európe, viedol sociálnu sekciu, rád 
fotografoval a miloval hory a turistiku. Pred rokom sme 
o tomto čase spolu leteli na opačný koniec našej planéty, 
do Austrálie, kde sme sa zúčastnili Svetových dní mládeže 
v Sydney. Bol to neopísateľný zážitok. Avšak po návrate od 
protinožcov, po návrate na Katolícku univerzitu, sa pátrovi 
Štefanovi výrazne zhoršil zdravotný stav.

Začiatok tohto roka priniesol smútok nám všetkým. Le-
kári určili vážnu diagnózu, zhubnú chorobu. Nasledujúce 
mesiace prešiel páter osobnou kalváriou, choroba, nevlád-
nosť, bezmocnosť. V marci sme ho boli navštíviť a našli sme 
ho v zúboženom stave. Asi najťažšie chvíle prežíval počas 
veľkonočných sviatkov,  keď svojim krížom dopĺňal to, čo 

azda chýbalo Kristovmu krížu. Liečebné procedúry a che-
moterapia ho takmer priviedli na hrobárovu lopatu. Ako 
nám neskôr napísal, potom, čo mohol opäť hýbať pravou 
rukou, boli to najťažšie chvíle v jeho živote, ktoré ho vnú-
torne preskúšali, pretavili. Pod krížom však nezostal sám. 
V modlitbách na neho mysleli mnohí. Až teraz sa ukázali 
skutoční priatelia, ukázalo sa, že páter Štefan má množ-
stvo hlbokých priateľov. V tých ťažkých chvíľach mu boli 
na pomoci aj rehoľné sestry, ktoré mu pri nemocničnom 
lôžku dennodenne s láskou slúžili. Čo mu ostávalo? Iba 
modlitba, obeta a dôvera v Božie milosrdenstvo. Tých pár 
riadkov, ktoré tu teraz píšem to všetko ani nedokážu vyjad-
riť. To musí byť prežité. 

Potom však prišla zmena. Pátrov zdravotný stav sa začal 
rapídne meniť k lepšiemu. Dnes už má za sebou tri che-
moterapie. Zdá sa, že zabrali. Zdá sa, že zabrali modlitby 
mnohých. Zdá sa, že zabrala aj jeho nádej. Hlavu pátra 
Štefana dnes zdobia viaceré sivé vlásky, viaceré ako pred 
nedávnom. Prechádzajúc sa v nádhernej jezuitskej záhrade 
v Ivanke pri Dunaji v ešte krajší slnečný júnový podvečer, 
keď  nám tento Boží muž, opäť plný života, toto všetko po-
rozprával,  prerozprával svoj príbeh dozrievania, som si tie 
sivé vlásky všimol. A veľmi sme sa tešili, keď mu v tej chvíli 
čistou radosťou žiarili oči.

Naša spoločnosť, ale aj naša Katolícka univerzita pot-
rebuje k svojmu rastu veľa modlitby a veľa úprimnej a ne-
zištnej obety. Len toto môže byť jej ozajstným základom. 
Pred rokom bola potrebná obeta nášho nového rektora. On 
bol prvý. Potom emeritný dekan Filozofickej fakulty. Dnes 
je tu obeta už spomínaného univerzitného kaplána. Všimli 
ste si? Všimli ste si, že všetci traja prešli čímsi podobným, 
ale všetci žijú? Náhoda, či nie skôr Božie darovanie? Toto 
vzkriesenie je aj naším vzkriesením. Ono totiž ukazuje, že 
v živote sa skúškam, aj tým najnáročnejším, nevyhneme. 
A platí to aj o našej Katolíckej univerzite. Avšak aj v tých 
najťažších situáciách je potrebné statočnej a čestne bojo-
vať a dôverovať Otcovi. Dôverovať presne tak, ako to robil 
náš rektor, neskôr dekan a teraz univerzitný kaplán. A tak 
vzkriesenie pátra Štefana je aj naším vzkriesením.

o. Jozef Žvanda

Vzťahy a dohody medzi zamestnávateľom a zamest-
nancami, predovšetkým tvorbu a využitie sociálneho fon-
du, dĺžku dovolenky a pod. definuje kolektívna zmluva na 
rok 2010, ktorú 2. septembra 2009 podpísali rektor Kato-
líckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasepa 
a predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO 
OZ) KU Ing. Radislav Kendera, PhD.

Na stretnutí Radislav Kendera vyjadril spokojnosť 
s vyjednanými podmienkami, ktoré uspokojujú ostatné 
nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. 
Dodal, že so zamestnávateľom dohodli ďalšie výhody pre 
zamestnancov, nad rámec zákonníka práce a kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa. Napríklad, všetci zamestnanci, 
ktorí pocestujú na ďakovnú púť KU do Ríma získajú zľavu 
100 EUR z ceny zájazdu zo sociálneho fondu. 

„Odborový orgán pri kolektívnom vyjednávaní zo zá-
kona zastupuje záujmy všetkých zamestnancov bez ohľa-
du na ich členstvo v odboroch. Kolektívna zmluva sa teda 
vzťahuje na všetkých zamestnancov,“ podotkol Radislav 
Kendera.

Cieľom ZO OZ KU je rozvoj školstva v demokratickom 
spoločenskom systéme a obhajoba zákonných a stavov-
ských práv zamestnancov v školstve na KU. Členmi odbo-
rov sa môžu stať pedagogickí i nepedagogickí zamestnan-
ci univerzity. Záujemcovia o členstvo v odboroch môžu 
prihlášky odovzdať na fakultách členom výboru ZO: Mgr. 
Janke Bugáňovej, Jánovi Gregorovi (Fakulta zdravot-
níctva KU), Bc. Ladislavovi Finíkovi (Filozofická fakulta 
KU, Pedagogická fakulta KU) alebo priamo na rektoráte 
Ing. Kataríne Slašťanovej a Radislavovi Kenderovi.

Podpísali kolektívnu zmluvu na rok 2010
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Centrom a strediskom akademického diania je na 
vysokých školách okrem prednáškových miest-
ností aj univerzitná knižnica. Katolícka univer-
zita v Ružomberku vkročila do nového roka so 
smelým plánom vybudovať novú modernú kniž-
nicu, ktorá by mala byť slávnostne sprístupnená 
v roku 2012. O týchto plánoch sme sa rozprávali 
s prvým prorektorom a prorektorom pre vedu a 
rozvoj KU doc. ThDr. Petrom Olekšákom, PhD.

Priblížte nám myšlienku vybudovania univerzitnej 
knižnice? Kto inicioval tento projekt?

Plány vybudovať novú univerzitnú knižnicu verejne pre-
zentoval  v apríli 2008 rektor KU prof. Tadeusz Zasepa pri 
predstavovaní programu rektorského úradu pred akademic-
kou obcou. Myšlienka vybudovať novú knižnicu nevyplynula 
z akýchsi megalománskych plánov, ale z nevyhnutnej potreby 
zabezpečiť pedagógom a študentom KU modernú knižnicu, 
ktorá by zodpovedala požiadavkám doby. 

V akom stave je projekt v súčasnosti? Čo nové sa po-
darilo podniknúť?

Pozemky vo vlastníctve univerzity, na ktorých by mala univer-
zitná knižnica vyrásť, sú pripravené. V minulom období sme 
asanovali tri chátrajúce budovy, na ktorých mieste vyrastie 
nová budova. Stavebné povolenie bolo vydané, s výstavbou 
sme teda začali. Do zimy sa uskutoční prekládka sietí. Návrh 
a projektová dokumentácia je verejne dostupná na našej in-
ternetovej stránke (www.ku.sk), v sekcii Financie a rozvoj, 

kde sa s projektom a priebehom prác môže zoznámiť ktokoľ-
vek. Výstavbu knižnice by sme chceli realizovať v niekoľkých 
etapách, o každej z nich budeme informovať. 

Hovoríte o modernej univerzitnej knižnici. Kde čer-
páte inšpirácie? Slúži vám niektorá z fungujúcich 
zahraničných knižníc ako vzor? 

Viackrát sme tiež navštívili zahraničné univerzity, naprík-
lad v USA, Taliansku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, ktoré 
iba upevnili náš názor, že kvalitná knižnica je podmienkou 
kvalitnej vedeckej a tvorivej činnosti pedagógov a študentov. 
Knižnice, ktoré sme videli boli pre nás inšpiráciou, no nie je-
dinou. V Ružomberku budujeme originálnu knižnicu, ktorá 
bude mať všetko to, čo čitateľ od modernej knižnice očakáva. 

Znamená to teda, že knižnica bude vybavená najmo-
dernejšími technológiami, ktoré uľahčia jej návštev-
níkom štúdium a požičiavanie literatúry?

Nielen to. Súčasťou knižnice bude univerzitný archív, pred-
náškové, galerijné priestory, ktoré budú môcť využívať umel-
ci na prezentovanie svojej tvorby, priestory na organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí, tiché študovne, odde-
lenie vzácnych výtlačkov, do ktorého postupne zhromažďu-
jeme unikátne knihy, súčasťou bude aj malá kaviareň. Našim 
zámerom je vytvoriť knižnicu pre všetky fakulty KU, ktorá 
bude pracovať na princípe jednotnej databázy. Poslucháči si 
v nej budú môcť na jednom mieste požičiavať aj knihy, ktoré 
sú umiestnené aj na pracoviskách KU v Košiciach či Spišskom 
Podhradí. No a keď už hovoríme o požičiavaní a vracaní kníh, 
zefektívniť by ich mal najmodernejší elektronický systém na 
princípe non-stop prevádzky v ktorýkoľvek deň v roku.

Katolícka univerzita v Ružomberku začala 
s výstavbou Univerzitnej knižnice

Vizualizácia novej Univerzitnej knižnice KU. Autor: A – Projekt
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Znie to trošku futuristicky, najmä ak uvážime, že väč-
šina čitateľov si pod knižnicou predstaví azda starú 
budovu plnú starých políc plných kníh...

Možno áno, no doba i technológie posúvajú ľudstvo dopredu. 
A krása ľudskej tvorivosti, ktorú nám daroval Boh, je v tom, 
že dokáže skĺbiť moderné s tradičným, aj keď ide o nové tech-
nológie v knižniciach. Náš projekt teda nie je nereálny. Nie-
koľko knižníc v zahraničí pracuje podobne, takže nemáme 
obavy, že sa projekt nepodarí zrealizovať aj v Ružomberku. 
Nádejame sa, že knižnica nebude slúžiť len univerzite, ale aj 
mestu, regiónu a Slovensku. Napokon, v mnohých oblastiach 
iste poslúži aj Európe, svetu, pretože už dnes vlastníme vzác-
ne zväzky kníh, ktoré nájdete len v knižnici KU.

Spomeňte aspoň niektoré...

Z osobných darov rektora KU prof. Tadeusza Zasepu je to 
napríklad ručne vyrobená veľkoformátová kniha Modern Art 
– Revolution and Painting v hodnote vyše 200 000 korún. 
Vydali ju v náklade 170 kusov v talianskom vydavateľstve 
v roku 2001 a KU vlastní prvý číslovaný výtlačok, jediný na 
svete. Kniha je pozoruhodná i svojimi rozmermi a váhou, 
váži vyše 40 kilogramov a meria 70 x 50 cm. Na 543 stranách 
mapuje 265 reprodukcií diel významných maliarov 19. a 20. 
storočia. Ďalšou zaujímavou je kniha Etiópske ikony z kanad-
ského vydavateľstva či jeden z piatich originálov knihy, ktorú 
dostal pri poslednej návšteve Slovenska pápež Ján Pavol II. 
Osobitne si tiež ceníme dar od známeho slovenského histo-
rika Milana Stanislava Ďuricu, ktorý v januári daroval KU 
osobnú knižnicu s približne 30 000 zväzkami kníh.

Univerzitná knižnica KU v súčasnosti

Jej poslaním je poskytovať knižnično-informačné služby naj-
mä študentom a pedagógom a pracovníkom univerzity, ako 
aj ostatným používateľom. Pracuje na troch pracoviskách 
– centrálne v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhra-
dí. V roku 2008 zaznamenala vyše 81 000 výpožičiek, z toho 

23 751 bolo prezenčných. Knižnica v súčasnosti disponuje 177 
miestami v študovniach a čitárňach a 114 počítačmi pre pou-
žívateľov. Eviduje 105 030 knižničných jednotiek. Z nich je 
425 dochádzajúcich periodík. Služby knižnice vlani využívalo 
7 310 registrovaných používateľov, z čoho bolo 6 387 študen-
tov univerzity, staralo sa o nich 16 zamestnancov.

 Univerzitná knižnica v budúcnosti

- viac ako 310 000 kusov kníh,

- oddelenie vzácnych výtlačkov,

- jedinečný elektronický, automatizovaný systém 
požičiavania a vracania kníh,

- obsiahly archív s vyše 470 000 zväzkami kníh,

- študijné, klubové, spoločenské 
a konferenčné priestory,

- kaviareň na relaxáciu a oddych.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

Ak vás zaujal projekt Univerzitnej knižnice KU, podporte jeho 
realizáciu akýmkoľvek fi nančným darom:

Číslo účtu: 7 000 347 735 / 8180
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0034 7735
SWIFT kód: SUBASKBX

Názov a sídlo banky: Štátna pokladnica,
Radlinského 32, 910 05 Bratislava 15
Názov účtu: Dary a granty – Univerzitná 
knižnica KU
Skratka názvu účtu: DaG Univerz.kn.KU

Názov a sídlo banky pri platbách zo zahraničia:
Všeobecná úverová banka, a.  s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava, Slovakia

Práce na výstavbe novej Univerzitnej knižnice KU začali. Snímka: Archív KU
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Prístavba bloku „F“ Filozofickej fakulty

Od júla 2009 realizuje FF KU projekt prestavby a prístav-
by bloku F na Hrabovskej ceste v Ružomberku. Po dokonče-
ní stavebných prác by sa mal F blok fakulty rozšíriť o ďalších 
450 m2, v ktorých sú plánované nové priestory pre študijné 
oddelenie fakulty, kabinety katedier a jednu konferenčnú 
multimediálnu miestnosť.

Myšlienka projektu vznikla z potreby riešiť kapacitné po-
treby fakulty. Doterajší stav, keď bola fakulta dislokovaná 
v priestoroch dvoch budov, nebol optimálny - ani pre študen-
tov, ani pre vyučujúcich. Po diskusii vedenia fakulty, kolégia 
dekana i Akademického senátu FF KU sa sformovala myšlien-
ka zväčšenia kapacity existujúcich priestorov bloku F. V kon-
texte budúceho rozvoja kampusu KU na Hrabovskej ceste 
v Ružomberku prichádzali do úvahy dve alternatívy. Nad-
stavba existujúcej budovy o minimálne dve poschodia, alebo 
prístavba. Predbežné vyhodnotenia vhodnosti, efektívnosti, 
architektonického riešenia a fi nančnej nákladnosti ukázali, že 
do úvahy prichádza ako jediná možná alternatíva prístavba. 
Na jar roku 2009 sa začali prípravné architektonické práce 
a návrhy, z ktorých sa postupne vykryštalizoval aktuálne sa 
napĺňajúci architektonický návrh.

Realizácia prístavby bloku F sa uskutočňuje od júla 2009, 
termín ukončenia prác je v decembri roku 2009. Po fi nalizácii 
interiérov a sťahovaní bude k dispozícii študentom a vyučujú-
cim FF KU od januára 2010. V novej prístavbe bloku F bude 
situované modernizované študijné oddelenie s príjemným ča-
kacím priestorom pre študentov; na 1. a 2. poschodí sa bude 
nachádzať spolu 10 katedrových kabinetov pre vyučujúcich, 
a na 3. poschodí v prístavbe bloku F projekt počíta s viacúče-
lovou konferenčnou a rokovacou miestnosťou – inštalovaná 
výpočtová technika umožní videokonferenčné spojenie. Tak-
to rozšírená budova by mala byť v rozumnom predpoklade 
z hľadiska strednodobého časového horizontu rozvoja pre FF 
KU postačujúca.

Celkové náklady v rámci realizácie tohto projektu dosiahnu 
výšku 400 000 €. Túto fi nančnú čiastku fakulta uhradí z vlast-
ných zdrojov (usporené prostriedky a prostriedky získané v 
rámci žiadostí o podporu fakulty). To znamená, že prístavba 

bloku F nezaťa-
ží fakultu žiad-
n y m   ú v e r o m 
a l e b o   f i n a n -
čnou  ťarchou 
do budúcnosti. 
Naopak, už od 
roku 2010 by 
m a l a  f a k u l t a 
o k r e m   i n é h o 
profi tovať aj z 
úspory,   ktorá 
vznikne využí-
vaním  jednej 
b u d o v y   –   n a 
prevádzke  by 
sme ako fakul-
ta mali ročne 
u š e t r i ť   o k o l o 
50 000 €.

Architektonické riešenie prístavby bloku F vychádza zo 
širšej perspektívy architektonického riešenia celého priesto-
ru KU na Hrabovskej ceste. Zámerom, ktorý FF KU chcela 
dosiahnuť bolo, aby prístavba zapadala nie do kontextu star-
ších objektov, ale nových objektov plánovaných v tejto loka-
lite. Tomu sa prispôsobila výška prístavby, dizajnové riešenie 
okien a okenných otvorov, farebnosť fasády ako aj širšie po-
ňatie architektonického kontextu diela. V diskusiách počas 
jarných mesiacov roku 2009 sa objavilo niekoľko návrhov 
– ten, ktorý sa realizuje ako prístavba bloku F, je rozumný 
kompromis medzi požiadavkami a potrebami FF KU na jed-
nej strane, a celkovým riešením areálu Hrabovskej cesty na 
strane druhej.

I keď sa na prvý pohľad zdá, že prístavba vizuálne len málo 
ladí s budovou bloku F, veríme, že bude pozitívnou anticipáci-
ou budúceho univerzitného areálu KU.

Ján Hrkút, PhD.
prodekan FF KU pre fi nancie a rozvoj

Ukážka z projektu prístavby FF KU.

Metanexus Institute on Religion and Science (PA, 
USA) udelil Katolíckej univerzite v Ružomberku Filo-
zofickej fakulte (KU FF) na obdobie od 1. júna 2009 
do 31. mája 2014 zahraničný výskumný grant vo výške 
45 000 USD. Podporený vedecký grant sa zameriava na 
výskum rozličných podôb realizmu (vedecký realizmus, 
sémantický realizmus, hodnotový realizmus, realizmus 
literárnych postáv a pod.) a na vplyv jednotlivých realiz-
mov na možnosti dialógu medzi vedou a náboženstvom. 
Aspekty výskumu spadajú najmä do oblasti teoretickej 
a praktickej filozofie, teórie a histórie exaktných vied, 
politológie, ale i do oblasti literárnej teórie a kultúr-
nych štúdií.

Pracovný tím je tvorený skupinou 15 riešiteľov, pri-
čom osem riešiteľov je plnoúväzkových zamestnancov FF 
KU a ďalší siedmi sú riešitelia zo štyroch spolupracujúcich 
inštitúcií (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied 
v Bratislave a Univerzita Hradec Králové). Vedúcim grantu 
je Pavol Labuda (FF KU), ktorý získanie grantu komentoval 
nasledovne: „Ocenenie formou podpory nášho výskumné-
ho zámeru zo strany Metanexus Institute je pre mňa i pre 
celú skupinu veľkým povzbudením a zároveň výzvou. Po-
vzbudením pre pokračovanie v našom individuálnom, ale 
i tímovom výskume, ktorý na FF KU má už svoje základy. 
Výzvou v kladení dôrazu na prenesenie výsledkov nášho 

Zahraničný výskumný grant 45 000 USD 
na výskum realizmu
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Ako fórum pre výmenu skúseností v oblasti využitia 
informatiky a matematických metód v ekonómii a manaž-
mente v teórii a praxi hospodárskeho vývoja na Slovensku 
i v zahraničí poslúžil medzinárodný kongres IMEM (In-
terdisciplinárne vzťahy v teórii a praxi informatiky, ma-
nažmentu, ekonómie a matematiky), ktorý sa od 9. do 11. 
septembra uskutočnil na Teologickom inštitúte v Spišskej 
Kapitule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (KU).

V jeho programe sa odprezentovali odborníci z ved-
ných odborov informatiky, manažmentu, ekonómie a ma-
tematiky. S vyžiadanými prednáškami napríklad vystú-
pili prof. Jozef Kelemen zo Sliezskej univerzity v Českej 
republike, ktorý sa zaoberá kognitívnymi vedami a infor-
matikou, bádateľ v matematickom modelovaní ekonomic-
kých závislostí prof. Vladimír Mityushev z Krakovskej uni-
verzity v Poľsku, ekonomickým aplikáciam vo vyučovaní 
na stredných školách sa v príspevku venoval dr. András 
Kovács z Univerzity Debrecen v Maďarsku, vystúpili aj 
ekonóm prof. Jarko Fidrmuc z Mníchovskej univerzity a 
doc. Štefan Janovjak zo spoločnosti Syngenta/Novartis zo 
Švajčiarska.

Kongres, nad ktorým prijali záštitu rektor KU prof. Ta-
deusz Zasępa a dekan Pedagogickej fakulty (PF) KU doc. 
Tomáš Jablonský, podľa predsedu programového výboru 
doc. Ing. Igora Černáka, PhD. okrem iného tiež prispel k 
zoznámeniu sa účastníkov s praktickými poznatkami na 
úrovni interdisciplinárnych vzťahov v uvedených vedných 
odboroch, k posilneniu vzdelanostnej úrovne študentov a 
pedagógov a k výmene odborných skúseností zo Slovenska 
a zahraničia.

Podujatie zorganizovali KU PF Ústav matematiky, fy-
ziky a informatiky v spolupráci s Katedrou manažmentu 
a marketingu, Katedrou ekonómie a cestovného ruchu a 
s Inštitútom Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne. Viac 
informácií o kongrese nájdu záujemcovia na internetovej 
stránke http://imem.ku.sk.

Kongres IMEM o vzťahoch medzi informatikou, 
manažmentom, ekonómiou a matematikou

výskumu na etablované medzinárodné fórum. Máme úp-
rimnú radosť, že nami vypracovaný päťročný projekt (pra-
videlných výskumných seminárov, každoročných zahranič-
ných konferencií, plánovaných súborov vedeckých štúdií v 
špeciálnych číslach indexovaných časopisov a pod.) prešiel 
náročným medzinárodným posudzovaním a obstál i v tvr-
dých a transparentných podmienkach hodnotenia Meta-
nexus Institute a John Templeton Foundation. So cťou sa 
budeme snažiť výskumne reprezentovať celú Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku popri ďalších podporených členoch 
Metanexus networku, akými sú napríklad výskumné tímy z 
univerzít Oxford, Trieste, Köln, Paris, Lovain, ale i pre nás 
už partnerských univerzít Université Catholique de Lou-
vain, Pontificia Universitá Della Santa Croce alebo Univer-
sitá Pontificia Salesiana, Rome.“ Informácie o grantových 
aktivitách budú priebežne zverejňované na http://www.
ff.ku.sk/mgni.

Metanexus je celosvetový network vedcov, učiteľov, kle-
rikov a ostatných jednotlivcov, ktorí považujú za potrebné 
snažiť sa o konštruktívny dialóg medzi vedou, náboženstvom 
a umením. Na platforme zúčastnených univerzít a komunít 
zo 43 krajín sveta realizuje Metanexus interdisciplinárny, 
interkultúrny a medzináboženský dialóg, výskum a vzdelá-
vanie. Základným fórom Metanexus Institute je online ča-
sopis The Global Spiral. (Vybraté a preložené z www.meta-
nexus.net)

John Templeton Foundation je renomovaná fi lantropic-
ká organizácia, ktorej poslaním je pôsobiť ako katalyzátor 
pre výskum tzv. veľkých otázok ľudského života, ktoré vedú 
od odhaľovania zákonov prírody a univerza k hľadaniu od-
povedí na otázky povahy lásky, vďačnosti, odpustenia či tvo-
rivosti. (Vybraté a preložené z www.templeton.org.)

(FF KU)
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V uplynulom akademickom roku 2008/2009 študova-
lo na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku (KU) dovedna 10 500 poslucháčov. Z nich najviac bolo 
zo Žilinského (vyše 45 %) a Prešovského kraja (32 %).

Filozofickú fakultu KU navštevovalo v uplynulom aka-
demickom roku 1 177 študentov v ôsmich trojročných ba-
kalárskych neučiteľských študijných programoch a učiteľ-
stve akademických, výchovných predmetov v kombinácii. 
Okrem nich mohli pokračovať vo vzdelávaní v troch dvo-
ročných magisterských jednoodborových neučiteľských 
predmetoch a v učiteľstve všeobecno-vzdelávacích pred-
metov v kombinácii. Doktorandi sa mohli vzdelávať v 
troch študijnych programoch. Najväčšiu časť tvorili štu-
denti s trvalým pobytom v Žilinskom (40 %), Prešovskom 
(25 %), Banskobystrickom (11 %), Trenčianskom (10 %) a 
Košickom kraji (9 %).

Pedagogická fakulta KU vzdelávala 4 900 poslucháčov. 
Študovali v štyroch trojročných bakalárskych jednoodbo-
rových študijných programoch, v učiteľstve umeleckých a 
výchovných predmetov v kombinácii a učiteľstve akade-
mických predmetov v kombinácii. Okrem nich KU PF po-
skytovala vzdelávanie v dvoch dvojročných magisterských 
študijných programoch, v učiteľstve akademických pred-

metov v kombinácii, doktorandi mohli pokračovať v štú-
diu v troch študijných programoch. Najviac poslucháčov 
bolo zo Žilinského (47 %), Prešovského (32 %), Košického 
kraja (10 %) a po 5 % z Banskobystrického a Trenčianske-
ho kraja.

Fakulta zdravotníctva KU poskytovala vzdelávanie 
v bakalárskom a magisterskom stupni v dvoch študijných 
programoch v dennej a externej forme 1 130 študentom. 
Najväčšia časť bola zo Žilinského (38 %), Prešovského 
(27 %), Košického (24 %), Banskobystrického (6 %) a z 
Trenčianskeho kraja (3 %).

Teologická fakulta KU vzdelávala v troch neučiteľ-
ských trojročných bakalárskych študijných programoch, v 
učiteľstve akademických predmetov v kombinácii a v uči-
teľstve umeleckých a výchovných predmetov v kombiná-
cii. Okrem nich poskytovala dva dvojročné magisterské 
programy a šesťročný študijný program Katolícka teoló-
gia, v ktorej mohli poslucháči pokračovať aj v doktorand-
skom štúdiu. Najviac študentov pochádzalo z Košického 
(49 %) a Prešovského kraja (45 %). Menšiu časť tvorili 
vyskoškoláci s trvalým bydliskom v Žilinskom (2 %), Ban-
skobystrickom (2 %), Trnavskom a Bratislavskom kraji 
(oba 1 %).

V  m i n u l o m  a k a d e m i c k o m  r o k u  u n i v e r z i t u 
n a v š t e v o v a l o  v y š e  1 0  0 0 0  š t u d e n t o v
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Väčšina absolventov je 
s vyštudovaným študijným 
odborom spokojná

Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) s výberom študijného odboru je nad celoslovenským prie-
merom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia ab-
solventov vysokých škôl v praxi, ktorý v minulých dňoch zverejnil 
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) a realizoval v priebehu 
roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjad-
rilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský 
priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, 
hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 
57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe 
bola na univerzite vyvážená.

Pri hľadaní práce boli absolventi vysokých škôl úspešní. Vyše 
80 % (81,1 %) našlo svoje uplatnenie na Slovensku, 8,4 % absol-
ventov sa zamestnalo v cudzine. Z dôvodu ďalšieho pokračovania 
v štúdiu, materskej alebo nezamestnanosti nepracovalo 8 % opý-
taných. Zaujímavým ukazovateľom z prieskumu je napríklad aj 
to, že 29 % absolventov dennej formy pracovalo už počas štúdia. 
Na pracovných miestach vyžadujúcich vyštudovaný alebo príbuz-
ný odbor je zamestnaných asi tri štvrtiny (72 %) magisterských 
absolventov, u absolventov bakalárskeho stupňa je to necelá po-
lovica (44 %).

Všeobecne je situácia vysokoškolákov, pokiaľ ide o možnosť 
získať zamestnanie, pomerne priaznivá. Príčinou je zvýšený dô-
raz na vzdelanie a kvalitu pracovnej sily na jednej strane, zaos-
távaním počtu študentov vysokých škôl napriek stále vysokému 
záujmu o štúdium a dlhodobými potrebami pracovného trhu na 
strane druhej, konštatuje ÚIPŠ v správe v najnovšom čísle časo-
pisu Academia.

ÚIPŠ prieskum realizoval na vzorke 3 873 absolventov prvého 
alebo druhého stupňa vyskokoškolského štúdia v dennej alebo 
externej forme, ktorí ukončili štúdium v roku 2006.

Výsledky aktuálneho prieskumu ÚIPŠ sú v niektorých oblas-
tiach zhodné s prieskumom spokojnosti študentov vysokých škôl, 
ktorý koncom roka 2006 realizovala renomovaná agentúra GfK 
na vzorke 184 poslucháčov Filozofi ckej fakulty KU. Vyplynulo z 
neho, že opätovne by si školu vybralo 78,9 % opýtaných (65 % 
slovenský priemer), priateľom by ju odporučilo 80,4 % študen-
tov (70,1 %), využiteľnosť vedomostí v reálnej praxi označilo ako 
úplne a dobre využiteľné 66,5 % študentov (53,2 %).

POČTY ABSOLVENTOV KU 
V AKADEMICKOM ROKU 2007 / 2008

Bc. Mgr. PhD. CELKOM

KU FF 172 196 6 374

KU PF 1 550 739 25 2 314

KU TF 647 64 9 720

KU FZ 486 223 0 709

SPOLU 2 855 1 222 40 4 117

Dialóg ako cesta spolužitia

„Naučme sa žiť v spoločnom dome,“ je hlavným mot-
tom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
Dialóg ako cesta spolužitia, ktorá sa v piatok 2. októb-
ra uskutoční v kongresovej sále Ústrednej vojenskej 
nemocnice v Ružomberku (ÚVN). Hlavným cieľom je 
podľa predsedu organizačného výboru konferencie Dr. 
Karla Komáreka z Fakulty zdravotníctva Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (FZ KU) problematika rozvíja-
nia spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním 
vzájomných bariér. „Chceme informovať verejnosť a 
odborné inštitúce o realizovaných projektoch, skúse-
nostiach a pomoci rómskemu etniku. Chceme prehĺbiť 
spoluprácu medzi odborníkmi v tejto oblasti a analy-
zovať možnosti využitia práce rómskych aktivistov pri 
realizácii integračných projektov,“ priblížil ciele konfe-
rencie Karel Komárek. Pochopiť uvedenú problematiku 
a nájsť riešenia sa bude pokúšať takmer 40 domácich a 
zahraničných odborníkov v piatich tematických pracov-
ných skupinách – výchova a vzdelávanie v minoritných 
spoločenstvách, bioetika, ošetrovateľstvo a multikultu-
rálna zdravotná starostlivosť, osobitosti rizikových fak-
torov vzniku závažných ochorení v marginalizovaných 
skupinách, špecifi ká zdravia a vzdelávania v minorit-
ných spoločenstvách.

Hlavnými usporidateľmi konferencie sú FZ KU 
a ÚVN, na organizácii spolupracujú Slovenská akadé-
mia vied, Slovenská lekárska spoločnosť, Fundation of 
European Economic Interest Grouping EEIG – BRU-
XELES, Neinvestičný fond Zdravie a život a Mesto Ru-
žomberok. Záštitu nad jej konaním prevzali podpred-
seda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny doc. Dušan Čaplo-
vič a bývalý prezident SR Michal Kováč.

Noví akademickí zamestnanci:
Ďurka Róbert, Mgr., PhD. – Katedra psychológie FF KU – od 
1. septembra 2009, Gazda Imrich, Mgr., PhD. – Katedra žur-
nalistiky FF KU – od 1. júla 2009, Izrael Pavel, Mgr., PhD. – 
Katedra žurnalistiky FF KU – od 1. júla 2009, Palatinus David 
Levente, Ph.D. - Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU 
– od 1. septembra 2009.

Nové vedecko-akademické hodnosti zamestnancov:
Ján Baňas – PhD. v odbore systematická fi lozofi a, FF KU 
– 19. augusta 2009, Jana Juhásová – PhD. v odbore teória a 
dejiny slovenskej literatúry, FF UK Bratislava – 12. 3. 2009, 
Monika Kekeliaková – PhD. v odbore slovenský jazyk a litera-
túra, FF UK Bratislava – 12. 3. 2009.

Nový zamestnanec prevádzky:
Igor Kontúr – na základe výberového konania pracuje od po-
lovice augusta 2009 s náplňou práce: správa budovy, údržba, 
šofér (FF KU).

Poďakovanie
Za viacročnú prácu na FF KU kolegovi PhDr. Daliborovi Miku-
lášovi. Prajeme mu na jeho novom pôsobisku veľa úspechov.

Za niekoľkoročnú prácu na FF KU tým zamestnancom pre-
vádzky, ktorí počas letných mesiacov zmenili svoje pracovisko 
a pôsobia na iných pracoviskách KU, menovite: Bc. Ladislav 
Fínik, Anna Gejdošová, Zita Bačkorová, Božena Kubalová, 
Katarína Maďarová.
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Harmonogram akademického roku 
2009 / 2010 na KU

Vyučovanie v zimnom semestri 28. 9. – 18. 12. 2009

Slávnostné otvorenie akad. roka 30. 9. 2009

Skúškové obdobie 21. 12. 2009 – 7. 2. 2010

Zimné prázdniny 8. – 14. 2. 2010

Vyučovanie v letnom semestri 15. 2. – 14. 5. 2010

Veľkonočné prázdniny 29. 3. – 5. 4. 2010

Slávnostné zakončenie akad. roka 12. 5. 2010

Skúškové obdobie 17. 5. – 18. 6. 2010

Ďakovná púť KU do Ríma 18. 5. – 20. 5. 2010

 TF KU

Promócie  FF KU

 FZ KU, PF KU

   7. – 11. 6. 2010

14. – 18. 6. 2010

21. – 25. 6. 2010

Začiatok akad. roka 2010 / 2011 20. september 2010

Nový študijný poriadok

Práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých uskutočňuje 
štúdium vo všetkých formách štúdia Katolícka univerzita 
v   Ružomberku vymedzuje jej študijný poriadok. Jeho 
novelizáciu prerokoval a schválil Akademický senát KU 
25.   júna, Ministerstvo školstva SR ho zaregistrovalo 
3. augusta a účinnosť nadobudol dňom jeho doručenia 
na KU 21. septembra. Fakulty sú povinné do dvoch mesiacov 
od nadobudnutia jeho účinnosti  povinné uviesť do súladu 
s nim fakultné študijné poriadky. Študijný poriadok je k 
dispozícii na internetovej stránke univerzity www.ku.sk 
v časti Úradná nástenka/Vnútorné predpisy.

Zomrel pedagóg a lekár Josef Květenský

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v stredu 19. augusta 
2009 zomrel pedagóg, vedecký pracovník a lekár z Fakulty 
zdravotníctva (FZ) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) doc. 
MUDr. Josef Květenský, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 
v banskobystrickom krematóriu v úzkom kruhu rodiny. Rektor KU 
prof. Tadeusz Zasępa, dekan FZ KU prof. Anton Lacko, vedenie 
univerzity a fakulty vyjadrujú smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

My v médiách

V príspevku s názvom Katolícka univerzita udelí dva čest-
né doktoráty informovala 27. septembra tlačová agentúra 
SITA o slávnosti otvorenia akademického roka 2009/2010 
na KU spojeného s udelením čestných titulov doctor hono-
ris causa Mons. Dominikovi Hrušovskému a prof. Júliu-
sovi Paštekovi. Pozvánku na podujatie odvysielalo Rádio 
Frontinus 23. septembra a uverejnila Tlačová kancelária 
KBS vo svojom spravodajskom servise z 24. septembra.

Rakúsky korešpondent nemeckého denníka Die Tages-
post Stephan Baier sa v príspevku Eine katholische Uni-
versität kämpft um ihren Status v čísle 111. zo 17. septem-
bra venuje komplexnej akreditácii na KU, jej súčasnosti a 
rozvojovým plánom do budúcnosti. Rovnakou témou sa 
11. augusta zaoberala aj nemecká katolícka tlačová agen-
túra Kathpress v príspevku Slowakei: Tauziehen um kat-
holische Universität Ružomberok.

Hostia Rádia Lumen rektor KU prof. Tadeusz Zasępa 
a prorektor pre vedu a rozvoj, prvý prorektor doc. Peter 
Olekšák sa 12. septembra s redaktorkou Annou Brillovou 
v relácii Od Ucha k duchu rozprávali o komplexnej akredi-
tácii, o minulosti a súčasnosti KU, o jej plánoch do budúc-
nosti a aktuálnych rozvojových projektoch. Do diskusie 
sa zapájali aj poslucháči svojimi telefonátmi, e-mailami 
a esemeskami.

V príspevku Univerzita zriadi také drahé televízne štú-
dio ako STV informovali 5. augusta Hospodárske noviny 
o pláne vybudovať nové, moderné televízne štúdio na Ka-
tedre žurnalistiky Filozofi ckej fakulty KU. Rovnakej téme 
sa venovala aj tlačová agentúra SITA 4. augusta.

O komplexnej akreditácii na slovenských vysokých ško-
lách informoval 4. augusta denník SME. Prvý prorektor 
doc. Peter Olekšák v príspevku informuje, že fakulty pri-
stúpili k plneniu kritérii Ministerstva školstva SR.

O internátoch, ich naplnenosti a aktuálnych cenách na KU 
informoval 4. augusta denník Pravda. Rovnakú tému  ma-
povali 16. júla aj Hospodárske noviny.

O poslednej šanci dostať sa na vysokú školu informoval 
denník Hospodárske noviny 30. júla. V príspevku moni-
toruje dodatočné prijímanie na vysoké školy a upresňuje 
počty prijímaných študentov.

Kompletný prepis príspevkov a archív relácií nájdete na 
internetovej stránke www.ku.sk v časti O univerzite/Press/
My v médiách.



Kto sme a kam smerujeme? Kam sa chceme 
dostať? Akými sa chceme stať? Ktoré sú 
naše základné hodnoty? Aký je dôvod 
našej existencie? 

To sú otázky staré snáď ako ľudstvo 
samo... V odpovediach sa môžu 
skrývať naše individuálne ciele, po-
slanie každého z nás, ale aj hodnoty, 
poslanie a vízia Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, ktorej súčasťou sme 
my všetci. 

Prečo tento úvod? S otázkami, ktoré 
čítate, sa začal náš príbeh i spolupráca 
s doc. Ivanom Perlakim - odborníkom 
v poradenstve manažmentu firiem 
a organizácií. V priebehu septem-
bra hľadalo na ne vedenie univer- 
zity - rektor, prorektori, dekani fakúlt, 
prodekani a ďalší kľúčoví zamestnanci 
univerzity odpovede. Na strategick-
ých riešiteľských workshopoch sme 

v Ružomberku. Príspevky v tomto 
čísle majú internú diskusiu o hodno-
tách, misii a vízii podnietiť, vysvetliť 
jednotlivé pojmy, ako ich chápeme my, 
podeliť sa s vami s výsledkami nášho 
spoločného uvažovania.    

Anonymný prieskum názorov bude 
prebiehať do 30. októbra 2009 pro- 
stredníctvom on-line dotazníka na našej 
internetovej stránke www.ku.sk/anketa. 
Tešíme sa z každého vášho názoru, 
ktorý bude pre nás určite prínosom. 
K formulácii základných hodnôt, misie 
a vízie sa po skončení prieskumu opäť 
zíde riešiteľský tím, aby na základe 
vašich pripomienok a námetov aktua-
lizoval formulácie základných a strate-
gických dokumentov KU.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
rektor KU

Pri uvažovaní o našej 
súčasnosti a budúcnosti 
nemôže nikto stáťbokom

sa spoločne zamýšľali nad tým, aké sú 
naše hodnoty, aké má univerzita po-
slanie a akú víziu svojho smerovania. 

Všetkým pedagógom, zamestnancom 
a študentom určite záleží na budúcno- 
sti Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
V úsilí o zvýšenie jej kvality nik 
nemôže stáť bokom. Sme na jednej 
lodi a skutočná zmena nastane jedine 
vtedy, ak bude našim spoločným 
cieľom. 

Vaše názory, rady a návrhy sú pre nás 
nesmierne dôležité! Preto vás všetkých 
pozývame do interného prieskumu 
k návrhu základných hodnôt, misie 
a vízie našej univerzity. Ich formulá-
cie nájdete v špeciálnom čísle Kuriéra 
- Informačného spravodajcu KU, 
ktorý držíte v rukách. Návrhy vznikli 
ako výsledok nášho spoločného 
uvažovania o Katolíckej univerzite 

mimoriadne vydanie

Zapojte sa do diskusie 
o  hodnotách, 

misii a vízii univerzity

Kde anonymnú anketu nájdete? 
www.ku.sk/anketa

Ako postupovať?  
1. Pozorne si prečítajte každé tvrdenie. 

2. Svoj súhlas alebo nesúhlas s jed-
notlivými tvrdeniami môžete vyjadriť 

výberom odpovedí: Plne súhlasím,
Súhlasím, Nie som si istý/istá, 

Nesúhlasím, Vôbec nesúhlasím 
3. V otvorených otázkach vyjadrite 

svoje názory na navrhované základné 
hodnoty, misiu a víziu našej 

univerzity, svoje návrhy 
a odporúčania na ich zlepšenie. 

Dokedy? 
Dotazník, prosíme, 

vyplňte do 30. októbra 2009.

Váš názor je dôležitý! Ďakujeme! 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA 
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
ROČNÍK VIII. | Mimoriadne číslo (október 2009)
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to, čo si myslí vedenie fakúlt, zamest-
nanci či študenti. 

Svoj názor máte možnosť vyjadriť 
v on-line prieskume na adrese www.
ku.sk/anketa, kde sa do 30. októbra 
môžete zapojiť do formulácie našich 
strategických pilierov – hodnôt, misie 
a vízie. 

Okrem toho, že máte možnosť vyjadriť 
sa k formuláciám a sami prispieť svo-
jim názorom, radou či pripomienkou, 
môžete sa pýtať na čokoľvek, čo vás 
v súvislosti s prieskumom zaujíma na 
e-maile: hovorca@ku.sk. 

misia
Prečo existuje Katolícka 

univerzita v Ružomberku? 
Čo je naším poslaním? 

Aký je zmysel 
našej existencie? 

Pýtali sa raz matky Terezy, čo považuje 
za svoj najväčší životný úspech. 
“Úspech?” zadivila sa. “O takom 
niečom som v Evanjeliu nikdy nečítala. 
Vždy sa tam píše len o obetavej 
službe.” Čo však znamená slúžiť? Aká 
je naša úloha v spoločnosti?  

Pri formulácii našej misie nejde o vy-
tvorenie definície, o spojenie prázd-
nych a nerealizovateľných slov. Misia 
je poslanie. Misia je to, čo môžeme 
a vieme urobiť. Mala by inšpirovať 
a pritiahnuť ľudí, mala by byť zreteľná, 
jasná, priama. Nejde nám o vymysle-
nie definície, ktorú zverejníme na in-
ternete, vyhlásime do sveta a neskôr 

na ňu zabudneme. Naša misia žije, 
hovorí o tom, čo robíme, aké je naše po-
slanie, čo nás robí jedinečnými, čo nás 
odlišuje od ostatných. Je to kontinuál-
ny proces, ktorý by mal žiť v každom 
z nás a realizovať sa dennodenne. 

Chceme byť inšpiratívnym miestom, 
v ktorom sa hľadá a nachádza Prav-
da. Spojení v rovnakej láske k vede 
sa usilujeme nielen vzdelávať, ale aj 
formovať osobnosť študentov. To je náš 
vlastný spôsob ako slúžiť dôstojnosti 
človeka a ako napĺňať naše poslanie 
v spoločnosti.

Vyjadrite svoj názor! 

Na to, aby sme úspešne uviedli sfor-
mulované hodnoty, misiu a víziu do 
života, budú podstatné dve veci. 

Správne pochopenie ich filozo-
fie a maximálna miera vnútorného 
stotožnenia sa s nimi. Len tak dáme 
našej spoločnej práci zmysel a aktu-
alizované hodnoty, dlhodobá misia 
i budúca vízia sa stanú neoddeliteľnou 
súčasťou našej každodennej práce. 

Za kľúč k úspechu považujeme vzá-
jomnú komunikáciu na všetkých úrov-
niach univerzity. Rovnako podstatné je 

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej viery, morálky a tradície poskytujeme 
univerzitné vzdelávanie a výchovu integrálnej osobnosti a výskum orientujeme na 
zvyšovanie kvality života človeka a pre dobro celej spoločnosti. 

Sme presvedčení, že týmto spôsobom 
dokážeme správne zostaviť optimálnu 
podobu našich hodnôt, misie a vízie, 
ktoré budú pre nás inšpiratívne a stanú 
sa zdrojom našich budúcich úspechov. 

Chceme medzi nás vniesť také prav-
idlá, s ktorými sa každý jeden z nás 
stotožní a príjme ich za svoje. Len tak 
môžeme napredovať, vyzrieť v jed-
note, len tak sa nám podarí byť lepší 
a silnejší. 

Spolu to určite dokážeme!

Vladimír Buzna, hovorca KU

Návrh misie Katolíckej univerzity v Ružomberku
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vízia 2015
Kam smerujeme a ako sa 

tam dostaneme?  
Ako by mala univerzita 

vyzerať v roku 2015? 
Čo by sme mali a chceli 

dovtedy dosiahnuť? 

Skúste si na chvíľu predstaviť, že by ste 
mali tú moc a vlastnili zázračný prsteň 
alebo prútik. Vedeli by ste, čo príde, 
dokázali by ste sa pripraviť na to, čo je 
pre vás teraz neočakávané. A ak by ste 
mali „naprogramovať“ univerzitu do 
roku 2015, čo by ste urobili? Ako si ju 
o päť-šesť rokov predstavujete? 

Vízia je pre nás budúcnosť, ktorú si 
spoločne tvoríme. Nie je pravda, že 
veci nemôžeme ovplyvniť. Ak vieme, 
kam smerujeme, čo chceme dosiahuť 
a poznáme spôsob ako, potom je len 
na nás, aby sme sa k vytúženému 
cieľu dennodenne približovali. Našu 

budúcnosť predpovedať nevieme, no 
vieme si ju pripraviť.

Úspech skutočne známych spoločností 
netvorí súbor nadpriemerných schop-
ností, zázračné recepty na šťastie, ale 
fakt, že ich čiastkové ciele sú nad-
priemerné. Spolu s vami chceme 
posúvať hranicu našej výnimočnosti! 

Naša diskusia o budúcnosti je tým 
zázračným prsteňom či prútikom, 
ktorý budúcnosť síce nezmení, ani 
neuľahčí, no dokáže nám pripraviť 
cestu, na konci ktorej nás čaká univer-
zita v roku 2015. Aká skutočne bude, 
záleží len na nás...

„Záleží, ako k tomu kto pristúpi, 
všetko možno brať alebo formálne ale-
bo zodpovedne.“ 
prof. Anton Konečný, dekan TF KU

Načo nám je vízia, keď 
dokážeme fungovať aj bez nej?

“Každý človek, každé povolanie musí 
mať svoju víziu, svoj cieľ. Víziou mo-
derného lekára je byť na blízku tým, 
ktorí to potrebujú.”
prof. Anton Lacko, dekan FZ KU

„Vízia je ako svetlo na konci tune-
la – ak sme sa na formulácii vízie 
a hodnôt KU zhodli, tak napriek dĺžke 

tunela je podstatné vidieť práve pers-
pektívu. Raz KU renomovanou uni-
verzitou naozaj bude a dúfam, že 
s pomocou Božou a aj našim spoločným 
pričinením.“
Ing. Richard Kerekeš, PhD., prodekan pre 
ekonomiku a zahraničné vzťahy PF KU

„Vízia v našom kontexte nám vytvára 
obraz budúcnosti – budúcnosti našej 
univerzity. Je veľmi potrebná pre tých, 
ktorí určujú ciele smerovania, ale aj 
pre všetkých tých, ktorí pomáhajú tie-
to ciele spoločne napĺňať.“ 
doc. Tomáš Jablonský, dekan PF KU  

Katolícka univerzita v Ružomberku je renomovaná univerzita, integrujúca vedu, 
vzdelávanie a kresťanské hodnoty.       

Návrh vízie Katolíckej univerzity v Ružomberku do roku 2015

Misia. Nie sú to len prázdne 
slová na papieri? 

„Vďaka misii získavame smer nášho 
konania a rozvoja. Misia je pre nás 
mapa, na ktorej si značíme, čo je pre 
nás najdôležitejšie, čo má byť v cen-
tre našej pozornosti, čo ho obklopuje 
a pomáha rozvoju.“  
prof. Tadeusz Zasępa, rektor KU

“Misia nie sú len slová na papieri, to 
je niečo, čo nosíme vo svojom srdci 
a podľa toho aj žijeme a sa správame.”
prof. Amantius Akimjak, prodekan pre 
výchovu a vzdelávanie PF KU
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Naše hodnoty determinujú našu 
prácu. Sú to princípy, ktorými sa 
v našom živote alebo práci riadime. Sú 
základnými piliermi našej univerzit-
nej kultúry, podporujú nás a inšpirujú 
k dosiahnutiu výnimočnosti. Hod-
noty sú zároveň našim záväzkom 
voči ľuďom, ktorí s nami komunikujú, 
ktorí nás navštevujú, našim záväzkom 
k študentom, ktorí sa pre našu uni-
verzity rozhodnú. Sú uistením, že ich 
u nás nájdu, že sa hodnotami, ktoré 
hlásame, aj riadime. 

Hodnoty nemusia byť módne, pretože 
sú trvácne. Nepodliehajú času, ba ani 
trendom. Sú tým, čo nás môže odlíšiť 

a charakterizovať, sú vetrom do pla-
chiet, tým, čo by sme mali mať vždy 
na zreteli v pracovnom i osobnom 
živote. V hodnotách neexistuje kom-
promis, ústupky, hodnoty nemožno 
prispôsobovať našim aktuálnym 
potrebám. Musí platiť evanjeliové: 
Vaše áno nech je áno, vaše nie nech je 
nie.      

Pretože spravodlivosť je pre nás prav-
da „v akcii“. Konáme dobro v najlepšej 
viere a usilujeme sa byť profesionálni, 
zodpovední vo vzťahu k iným. Uve-
domujeme si, že napriek našej rozdiel-
nosti, spoločne, v tíme nájdeme cestu 
k dialógu, jednotu v rozdielnosti.  

hodnoty
Akými 

princípmi sa riadime?  
Aké je naše presvedčenie, 

čomu veríme? 
Čo je pre nás podstatné?

Pravda 
Usilujeme sa o hľadanie Pravdy 
s ochotou podeliť sa s ňou.

Zodpovednosť 
Znamená konať dobro s najlepším 
úmyslom a niesť následky za svoje 
konanie. Zodpovednosť sa prejavuje aj 
v aplikácii lásky, múdrosti, čestnosti.

Aké hodnoty sú pre Vás pod-
statné? Čím sú pre Vás hodno-
ty?

„Pravda vo vzťahu k človeku. Pravda 
by mala byť zrakom univerzity. Ak 
človek nemá zrak, je slepý. Univerzita 
nemôže byť slepá k pravde o človeku, 
o svete a o Bohu.“ 
prof. Tadeusz Zasępa, rektor KU 

Návrh základných hodnôt Katolíckej univerzity v Ružomberku

Profesionalita 
Naše konanie je charakterizované 
ako „competence leadership“ (kom-
petentné vodcovstvo), zamerané na 
ľudskú osobu, prejavené obetavosťou, 
ochotou robiť viac, ako je povinnosť, 
aplikáciou subsidiarity.

Jednota 
Chceme pracovať pre spoločný cieľ, 
tímovou prácou, ctiť jednotu 
v rozličnosti.

„Pre mňa osobne je veľmi dôležitou 
hodnotou láska. Blízke sú mi aj hod-
noty, ktoré boli formulované ako 
základné hodnoty Katolíckej univer-
zity. Tým, čo ma motivuje k snahe 
o ich uskutočňovanie v praxi, je práve 
láska.“ 
doc. Jana Moricová,
prorektorka pre výchovu a vzdelávanie
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