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V Národnej galérii v Londýne visí obraz 
známeho talianskeho maliara 16. sto-
ročia Tiziana Vecelliho. Obraz nesie ná-
zov „Alegória rozvážnosti“ a je v skut-
ku nezvyčajný. Je na ňom vyobrazená 
ľudská hlava s troma mužskými tvára-
mi, pričom každá z nich pozerá odliš-
ným smerom a má rozdielny vek. Obraz 
zachytáva tri obdobia ľudského života: 
mladosť, zrelý vek a starobu. Pohľady 
na odlišné strany pripomína minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť. Pod ľudskými 
tvárami sú vyobrazené hlavy troch zvie-
rat - vlk, lev a pes, ktoré údajne taktiež 
symbolizujú rozdielne obdobia života. 
Nad celým obrazom Tizian umiestnil 
latinský názov, ktorý v preklade znie: 
Zo skúsenosti z minulosti koná prítom-
nosť rozvážne, aby nepokazila budúce 
skutky.

Aj v našom akademickom prostredí sme 
vyzvaní, aby sme konali v prítomnos-
ti rozvážne a múdro, pričom môžeme 
a máme vychádzať zo skúseností z mi-
nulosti. Minulosť nezmeníme, ale svo-
jimi prítomnými rozhodnutiami máme 
zaručiť budúcnosť našej univerzity pre 
chvíle, keď na našich pozíciách budú už 
iní ľudia. 

Končí sa ďalší kalendárny rok. Je to prí-
ležitosť zhodnotiť to, čo priniesol v na-
šom osobnom aj pracovnom živote. Po-
zrieť sa pred Pánom života a času na 
postoje, ktoré sme (ne)zaujali, na člo-
veka, ktorého sme (ne)prijali, na oča-
kávania, ktoré sme (ne)naplnili. Z aka-
demického pohľadu sme tak povediac 
v polčase. Čaká nás skúškové obdobie, 
a potom letný semester. Je to čas, kto-
rý môžeme naplniť múdrymi rozhod-
nutiami. 

V novembri agentúra ARRA už po jede-
násty raz zverejnila hodnotenie kvali-
ty vzdelávania a výskumu slovenských 
vysokých škôl, v ktorom Katolícka uni-
verzita dosiahla veľmi priaznivé výsled-
ky. Pre tých, ktorí majú informácie iba 
z médií a podľa toho si vytvárajú svo-
ju mienku, je hodnotenie možno až ne-
čakané. Opäť sa ukázalo, ako sa môže 
výrazne líšiť objektívne posúdenie in-
štitúcie od mediálneho obrazu, ktorý sa 
okolo nej vytvorí. Dosiahnutý výsledok 
nás, samozrejme, teší. Znamená pre 
nás povzbudzujúci záväzok nenechať 
sa znechutiť alebo odradiť, ale poctivo 
každodennou prácou prispievať k rastu 
našej univerzity.

prof. František Trstenský 
prorektor KU, šéfredaktor
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Vzácni moji spolupracovníci, ctené ko-
legyne a kolegovia v pedagogickom 
zbore, študenti  a zamestnanci našej 
Katolíckej univerzity, ctení priatelia, 
priaznivci, dobrodinci a podporovate-
lia našej univerzity.

Ďakujem každému z Vás za duchovnú, 
intelektuálnu, formačnú i materiálnu 
pomoc našej univerzite v končiacom sa 
roku a teraz k Vianociam rád splácam 
svoju podlžnosť životu každého z Vás 
v priestore duchovnosti života.

Každé Vianoce sa nám dostáva najväč-
ší podiel na zázraku ľudskosti, ktor ý 
aspoň na niekoľko hodín zavládne vo 
svete. Priznávame sa, ako sme strácali 
z darov života, dobra, ľudskosti počas 
minulých dní a mesiacov. Práve Viano-
ce sú príležitosťou k návratu: sú aj na-
ším „novým“ narodením, a to okrem 
iného aj plným prijatím zodpovednos-
ti za svoj život, za život tých druhých, 
za svet okolo nás. 

Vianoce sú pozvaním k tomu, aby sme 
vytvorili domov tam, kde sa nachádza-
me. Domov ako miesto dôver y, lásky 
a nádeje. Ako na Vianoce, tak aj po celý 
nový rok 2016 sa budeme snažiť vytvá-
rať všade tam, kde žijeme, takýto „do-
mov života“.

Vrúcne Vám ďakujem aj za Vašu spo-
mienku na mňa a s láskou a vďačnosťou 
spomínam v  modlitbe i pri sv. omšiach 
na každého z Vás.

Jozef Jarab

ViAnOčný POzdrAV 
rektOrA kU

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015, 
ktoré v novembri 2015 zverejnila Akade-
mická rankingová a ratingová agentúra 
(ARRA), vyznelo pre Katolícku univerzitu 
v Ružomberku (KU) veľmi priaznivo. Dve 
jej fakulty v konkurencii ostatných sloven-
ských fakúlt obstáli dobre, dve ďalšie preu-
kázali výborné výsledky. „V roku 2015 bolo 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku vy-
naloženej veľa práce v súvislosti s vyko-
naným auditom a výsledkami komplexnej 
akreditácie. Katolícka univerzita musela 
neraz čeliť spochybňovaniu kvality posky-
tovaného vzdelávania,“ pripomína rektor 
KU Mons. prof. Jozef Jarab. Správu agen-
túry ARRA vníma ako dôležitý pozitívny 
signál pre budúcich záujemcov o štúdium 
a pre verejnosť. 

V poradí už jedenáste hodnotenie ARRA 
prinieslo štyrom fakultám Katolíckej uni-
verzity vo svojich odboroch nasledujúce 
hodnotenie. 

V skupine filozofických fakúlt Filozofická 
fakulta KU potvrdila nastolený trend z mi-
nulého roku a obhájila vynikajúce druhé 
miesto. Ak berieme do úvahy skutočnosť, 
že víťazná Fakulta humanitných a prírod-
ných vied PU poskytuje vzdelávanie naj-
mä v prírodovedeckých a pedagogických 
odboroch, potom Filozofická fakulta KU je 
v súčasnosti najlepšou „čisto“ filozofickou 
fakultou na Slovensku.  

Skupina medicínskych fakúlt, kde je zara-
dená aj Fakulta zdravotníctva KU, sa delí 
na dve podskupiny. V prvej podskupine s 
počtom štyroch fakúlt sa nachádzajú všet-
ky lekárske a farmaceutická fakulta. Tie 
v hodnotení ARRA pravidelne obsadzu-
jú prvé štyri miesta. Fakulta zdravotníctva 
KU v podskupine piatich nelekárskych fa-
kúlt obsadila tretie miesto. Celkovo obsa-
dila siedme miesto, čo je zlepšenie o jed-
nu priečku v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. 

V skupine siedmich teologických fakúlt 
si Teologická fakulta KU udržala štvrté 
miesto z predchádzajúceho roku, keď nad-
priemerne hodnotenie získala za atraktivi-
tu štúdia a za grantovú úspešnosť.
   

Najvýraznejší posun smerom nahor do-
siahla Pedagogická fakulta KU. V skupi-
ne pedagogických fakúlt získala  tretie 
miesto. Ide o historicky najlepšie umiest-
nenie tejto fakulty v doterajšom hodnote-
ní ARRA. Spomedzi všetkých desiatich po-
rovnávaných fakúlt dosiahla Pedagogic-
ká fakulta KU najvyššie bodovanie za ob-
lasť vzdelávania a atraktivitu štúdia. „Ak 
sme za jeden rok dokázali zlepšiť kvalitu 
plnenia hodnotených kritérií tak význam-
ne, že z minuloročného 7. miesta sme sa 
v rebríčku nezávislého hodnotenia sloven-
ských vysokých škôl pedagogických fakúlt 
vyšplhali až na celkové 3. miesto, pričom 
v dvoch významných kritériách nám patrí 
absolútne prvenstvo, môžeme konštatovať, 
že naša fakulta je v rámci všetkých fakúlt 
na Slovensku skokanom roka,“ uviedol de-
kan Pedagogickej fakulty KU Tomáš Jab-
lonský. Hodnotenie ARRA tiež ukázalo, že 
táto fakulta má jeden z najnižších podielov 
nezamestnaných absolventov na všetkých 
absolventoch, len 3,2%. Rovnako má zo 
všetkých pedagogických fakúlt na Sloven-
sku najnižší počet študentov na profesora 
alebo docenta a najvyšší podiel profesorov 
a docentov zo všetkých učiteľov.

Rektor KU Jozef Jarab uzatvára výsledky 
konštatovaním: „Hodnotenie slovenských 
vysokých škôl sa opiera o verejne dostupné 
a overiteľné údaje jednotlivých fakúlt, kto-
ré potom posudzujú nezávislí hodnotitelia. 
Kvalitatívny rast vnímam ako povzbudenie 
do ďalšej práce a záväzok zároveň“.

-rr-
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V dňoch 26. – 30. októbra 2015 sa v Poľ-
sku, Bielsko-Biala konala prvá medziná-
rodná konferencia študentov na tému 
Modern measurement of energy securi-
ty in Europe. Prostrednítcvom programu 
Erasmus+ bolo umožnené poslucháčom 
sociálnej práce z PF KU, v sprievode PhDr. 
Vladimíry Hulinovej, PhD. a Mgr. Daniela 
Markoviča, PhD., participovať na tejto kon-
ferencii.

Na tomto stretnutí študentov a pedagógov 
sa zúčastnili aj študenti z Maďarskej re-
publiky, Českej republiky a iných sloven-

ských škôl. Konferencia sa konala na miest-
nej univerzite University of Bialsko-Biala. 
Prednášky, okrem hlavnej témy, boli zame-
rané na predstavenie Poľska a ich univer-
zity až po zaujímavé témy týkajúcej sa Eu-
rópskej únie s následnou diskusiou, taktiež 
prednášky o obnoviteľných zdrojoch, ma-
nažmente, kariérnom poradenstve či témy 
o utečencoch. Vo voľnom čase boli pripra-
vené spoločenské podujatia so študentmi 
z Poľska a exkurzia poľského mesta Biel-
sko-Biala.

Karolína Hančinová, Veronika Martinková,  
Lukáš Čulý, Boris Pták

Študenti kU na medzinárodnej 
konferencii v Bielsko-Bialej

? Repertoár Scholy cantorum tvorí pre-
dovšetkým gregoriánsky chorál a par-

ciálne súčasný liturgický spev. Ako sa 
Vám darí v konkurencii moderných hu-
dobných štýlov získať mladých ľudí prá-
ve pre tento hudobný žáner? 
Keďže ružomberskú schólu vytvárajú štu-
denti a jej obsadenie sa priebežne dopĺňa a 
mení, je tu výhoda, že starší členovia pod-
chytia mladších študentov a vlastným za-
nietením ich doslova nakazia. To je ten naj-
lepší spôsob získavania mladých ľudí pre 
ešte stále nie celkom tradičný druh litur-
gickej hudby a za to som im úprimne vďač-
ná (mám v schóle naozaj skvelých mladých 
ľudí). Ďalšou výhodou je skutočnosť, že na 
Katedre hudby je možnosť zapísať si povin-
ne voliteľný predmet Schola cantorum, čo 
znamená, že niekedy sa z pragmaticky zapí-
saného predmetu môže stať „srdcová záleži-
tosť“. A na mieste je aj tretí dôvod, ktorý po-
zorujem už od vzniku schóly v roku 1999: 
na Katolícku univerzitu a špeciálne na našu 
katedru prichádzajú študenti s pevným du-
chovným základom, dobrým rodinným zá-

zemím a srdcom otvoreným pre pravé hod-
noty (ktoré gregoriánsky chorál skutočne 
ponúka) a s takýmto materiálom sa naozaj 
dobre pracuje.

? Dá sa povedať, že gregoriánsky cho-
rál, respektíve spôsob jeho interpre-

tácie, sa vyvíja? Čím je to spôsobené?
Hoci je tento najstarší liturgický spev rím-
skej Cirkvi naoko vzdialený súčasnému po-
slucháčovi, v posledných desaťročiach sa 
teší veľkej priazni vedeckého skúmania 
v zahraničí i v domácom prostredí a zároveň 
sa spája s jeho veľkou interpretačnou rene-
sanciou. Ide o spev, ktorého korene siahajú 
do obdobia prvých kresťanov a teda do čias 
židovskej kantilény. Postupom stáročí sa z 
neho etabloval vysoko profesionálny spev, 
ktorý bol vzorom pre viachlasné hudob-
né formy neskoršej polyfónnej hudby. Dnes 
síce nevieme s presnosťou určiť, ako sa pô-
vodne interpretoval (škoda, že CD nahráv-
ky či iné technické vymoženosti prišli až tak 
neskoro), ale na základe poznatkov grego-
riánskej semiológie – vednej disciplíny, skú-

O gregOriánSkOm cHOrále 
A Práci SO ScHOlOU cAntOrUm
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila 
vo februári 2015 Schole cantorum z Katedry hudby PF KU prestížnu Cenu Fra 
Angelica za prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultú-
re a umení na Slovensku. Na významnom medzinárodnom festivale vysokoškol-
ských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica v máji 2015 boli členovia 
tohto vokálneho telesa ocenení bronzovým diplomom. V septembri 2015 schó-
la účinkovala na IX. Medzinárodnom festivale v Budapešti Ars Sacra a jej vystú-
penie ocenil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku pán Rastislav Ká-
čer. O gregoriánskom speve a práci so zborom sme sa porozprávali s doc. Jan-
kou Bednárikovou, ktorá toto vokálne zoskupenie vedie.



majúcej najstaršie notácie gregoriánske-
ho chorálu – je dnes možná pomerne viero-
hodná interpretácia. V Európe i na vzdiale-
nejších kontinentoch (Amerika, Ázia) pôso-
bí slušné množstvo odborníkov – muziko-
lógov i vedúcich schól, ktorí rozvíjajú naj-
novšie vedecké poznatky gregoriánskeho 
chorálu a vkladajú do nich osobné prežíva-
nie gregorianistu, dirigenta i poslucháča. So 
svojimi schólami sa zúčastňujú na mnohých 
interpretačných festivalov, odborných kon-
ferenciách a seminároch, porovnávajú vlast-
ný spôsob naštudovania spevov a prostred-
níctvom konfrontácie sa prirodzene vyvíja-
jú. Keď sa na to pozriem vlastnými očami, 
za 16 rokov dirigentskej praxe sa aj môj štýl 
nazerania na interpretáciu chorálu zmenil 
a je poznačený osobným dozrievaním i na-
dobúdaním nových skúseností. Skutočnosť, 
že naša schóla bola vyzdvihnutá Cenou Fra 
Angelica, je pre mňa potvrdením, že sme na 
správnej ceste.

? Občas sa v našich rádiách objavia mo-
derné piesne upravené na spôsob gre-

goriánskych spevov (Enigma, Gregorian). 
Ako to vnímate? 
Priznám sa, že Enigma kedysi dostala aj 
mňa. Koncom 80-tych rokov minulého sto-
ročia to bola nesmierne podmanivá hudba, 
akej vo vtedajších médiách až tak veľa nebo-
lo. Dnes musím konštatovať, že ide o zvlášt-
nu formu bez autentickej hodnoty, avšak 
v kútiku duše stále prechovávam pochope-
nie pre priaznivcov takéhoto pseudogrego-
riánu.

? Zameriavate sa aj na súčasný liturgic-
ký spev. Na ktoré zásady je potrebné 

zvlášť upriamiť pozornosť napríklad pri 
liturgii v našich chrámoch? 
Túto otázku by som radšej „preklopila“ na 
gregoriánsky chorál, pretože o zásadách sú-

časného liturgického spevu sa písalo roz-
hodne viac ako o tých gregoriánskych. Za 
jeden z prvoradých predpokladov dobrej 
interpretácie gregoriánskeho chorálu po-
važujem osobné prijatie kresťanskej spiri-
tuality, alebo aspoň pozitívny vzťah k vie-
re a duchovným hodnotám. Priam nevy-
hnutné sú dobré sluchové a spevácke zruč-
nosti ako aj schopnosť prispôsobiť sa cel-
ku (správny gregorián totiž znie tak, ako-
by ho spieval jeden jediný interpret, hoci v 
schóle ich je, samozrejme, viac). Nevyhnut-
né je tiež osvojenie si notácií gregoriánske-

ho chorálu, predovšetkým kvadratickej no-
tácie (linajkovej, ktorá – jednoducho pove-
dané – určuje, čo spievať) a sanktgallenskej 
notácie (bezlinajkovej, ktorá naznačuje, ako 
spievať). Vítaná je aspoň minimálna znalosť 
latinskej liturgickej reči, základné vedomos-
ti o dejinách a vývine gregoriánskeho chorá-
lu a najmä o jeho hudobných formách. Me-
dzi najoverenejšie zásady kvalitnej inter-
pretácie gregoriánskeho chorálu patrí spev 
v prísnom legáte, dobrá výslovnosť a spev 
spamäti (ináč povedané dobre nacvičený, 
„usadený“ repertoár). Neslobodno tiež za-
búdať na vhodné prostredie (gregoriánsky 
chorál mimo chrámu nikdy nevyznie auten-
ticky) a homogénnosť schóly (buď mužská 
alebo ženská schóla; ak je zmiešaná, spevá-
ci spievajú v oktáve a to už nie je jednohlas-
ný spev).

? Každý pedagóg sa teší, keď vidí na 
študentoch isté ovocie svojej námahy. 

Aké ovocie Vašej práce poteší Vás?
Vždy ma poteší, keď sa nám vydarí vystú-
penie, keď nám ľudia dajú najavo pozitívne 
dojmy a keď sami zažijeme ten osobitný po-
cit duchovna a radosti. Ešte viac ma poteší, 
keď sa bývalí členovia po čase ozvú a pre-
javia istú nostalgiu po schóle a spoločnom 
speve. Potešujúca je aj skutočnosť, keď štu-
denti vo vlastnej farnosti vytvoria podmien-
ky pre naše vystúpenie. Ale dokáže ma do-
jať aj obyčajný nácvik, počas ktorého sú štu-
denti flexibilní, počúvajú sluchom i srdcom 
a moje snaženie odmenia nádherným spe-
vom. Takých chvíľ je veľa a vďaka nim mám 
pocit trvalého zadosťučinenia. Mám pros-
te skvelých schólistov a ich radosť, veselosť, 
ochota a precítený spev ma pravidelne „infi-
kuje“ pozitívnou energiou. Som za všetkých 
– bývalých i súčasných – nesmierne vďačná 
a s láskou ich nosím v srdci. 

-rr-

za jeden 
z prvoradých 
predpokladov 
dobrej 
interpretácie 
gregoriánskeho 
chorálu 
považujem 
osobné prijatie 
kresťanskej 
spirituality, alebo 
aspoň pozitívny 
vzťah k viere 
a duchovným 
hodnotám."

doc. Janka Bednáriková, PhD.
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V októbri pripravil Referát pre zahranič-
né vzťahy, mobility a formáciu KU pre 
všetkých záujemcov o študijný pobyt či od-
bornú stáž v zahraničí  Informačný deň.

Stretnutie malo za cieľ oboznámiť poslu-
cháčov KU s ponukami tohto európskeho 
programu, ktorý je určený tak pre študen-
tov ako aj zamestnancov s úmyslom rozvo-
ja ich zručností.

Prostredníctvom osobných stretnutí s do-
mácimi študentmi, ktorí už úspešne ab-
solvovali zahraničný pobyt, sa záujem-
covia mohli poradiť v praktických otáz-
kach spojených s ubytovaním, financia-
mi či prípravou potrebných tlačív. O svo-
je skúsenosti sa podelili aj zahraniční štu-
denti z Čiech, Lotyšska a Poľska, ktorí ten-
to semester okusujú život Erasmus študen-
ta na KU a svojim kolegom pomohli rozptý-
liť pochybnosti spojené so zahraničným po-
bytom.

Program Erasmus+ je zameraný na vyso-
koškolské a odborné vzdelávanie. Študen-
tom umožňuje nasledujúce individuálne 
mobility:

ŠTUDIJNÝ POBYT 
Študent má možnosť absolvovať časť svoj-
ho vysokoškolského štúdia na univerzite 
v zahraničí. Toto štúdium nahrádza porov-
nateľné obdobie štúdia na domácej vyso-
koškolskej inštitúcii. Po ukončení študijné-
ho pobytu v zahraničí študent získa písom-
ný doklad o absolvovaní štúdia spolu s vý-
pisom dosiahnutých výsledkov štúdia. 

STÁŽ
Študent má možnosť nadobudnúť praktic-
ké a odborné zručnosti vo firme, podniku 
alebo organizácii v zahraničí, adaptovať 
sa na požiadavky európskeho trhu práce 
a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľ-
skej krajiny.

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ
Po skončení svojho vysokoškolského štúdia 
(ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stup-
ni štúdia) má absolvent možnosť nadobud-
núť praktické a odborné zručnosti vo fir-
me, podniku alebo organizácii v zahra-
ničí. Na mobilitu sa prihlási v poslednom 
ročníku štúdia. Počas stáže je evidovaný 
na ÚPSVaR.

ml

Prihlasovanie na akademický rok 2016/2017 
bude otvorené od februára 2016.

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

inFOrmAčný deň 
ERASMUS+ 

Roky plynú ako voda a niekedy sa len 
tak zastavíme a zaspomíname si, čo krás-
ne sme v určitý čas prežili. Možno taká 
nostalgia, možno taký “skr ytý útek” 
z častokrát náročnej reality. Ani ja nie 
som iná. Tiež si rada zaspomínam. Spý-
tate sa na čo? Tak vám to teda prezradím.

Jedného dňa som sa rozhodovala nad 
mobilitou, nad Erasmom. Povedala som 
si len, že však si podám žiadosť, aj tak 
ma istotne neprijmú. Keď prišli ale vý-
sledky a stálo tam, že som bola vybratá 
na mobilitu do Ríma, bola som veľmi šo-
kovaná, a vyronila som aj pár sĺz, že to 
nie je moje vytúžené Švajčiarsko. Dala 
som sa ale na to. A keď prišiel deň môj-
ho odchodu, tešila som sa, ale som sa aj 
bála. Samozrejme, ja som väčšinou ta-
kým magnetom na problémy a ani v tom-
to prípade to nebolo inak. Už od začiat-
ku ma nejaké sprevádzali, či už s ubyto-
vaním, alebo okradnutím a pod. Neraz 
som si “porevala” a pýtala som sa, prečo 
toto Boh všetko dopustil. Odpoveď je ale 
jasná. Všetko ťažké za sebou skrýva nie-
čo úžasné. To bolo aj v mojom prípade. 
Rok v Ríme bol síce veľmi náročný, ale na 
druhej strane veľmi krásny a nezabudnu-
teľný. Zažila som tam aj veľa krásneho, 
vytvorili sa tam úžasné priateľstvá, kto-
ré ešte stále pretrvávajú a na koniec, bola 
som v srdci Cirkvi, kde sa píše “história”. 

Počas môjho pobytu som sa dostala do 
Centra sv. Vavrinca, ktoré založil sv. Ján 
Pavol II. pre mladých. Pracovala som tu 
nie len s mladými, ale robila som aj dob-
rovoľníčku vo Vatikáne, blízko sv. otca. 
Pre mňa je to ešte stále také tajomstvo, 
ktorému veľmi nerozumiem, ale prinies-
lo mi to veľmi pekné spomienky. Také je-
dinečné momenty boli, keď som sa moh-
la osobne stretnúť s obidvoma pápežmi: 
pápežom Benediktom XVI. (s tým ale fot-
ku nemám) a pápežom Františkom. Keď-
že som tam bola práve v období, keď sa 
pápeži menili, situáciu som prežívala 

veľmi intenzívne. Sede vacante a samot-
né konkláve boli pre mňa nezabudnuteľ-
nými a neoddeliteľnými súčasťami môj-
ho Erasmus pobytu. Rozpoviem vám takú 
úsmevnú situáciu. Raz som si pozerala 
zobrazenia z Ježišovho života na dverách 
baziliky sv. Petra, keď v tom prišiel ku 
mne, vtedy ešte kardinál Bergoglio, a pý-
tal sa ma, že čo robím, a potom sa krátko 
niečo opýtal o mne, odkiaľ som, kde štu-
dujem. Onedlho na to, vyšiel novozvole-
ný pápež František. Vôbec som netušila, 
že kto to je. A ani som ho nevidela – dô-
vodom boli slabé okuliare. Keď som ale 
o hodinu dostala jeden z prvých výtlač-
kov a uvidela som fotku novozvoleného 
pápeža, ostala som stáť, moje srdce napl-
nila ešte väčšia radosť, než som prežíva-
la, a iba som sa usmievala. Veď ja som sa 
s ním osobne stretla. Ľudia okolo sa len 
tak zastavovali a spoločne sme zdieľali 
veľkú radosť, ja osobne ešte moju osob-
nú s mojimi priateľmi. Vtedy som si ani 
len nepomyslela, že budem mať možnosť 
si s ním ešte osobne “pokecať” už aj ako 
s pápežom Františkom. Jedného dňa, po-
čas môjho štúdia v knižnici, mi zazvonil 
telefón, či by som mohla prevziať z rúk 
sv. otca pápežskú exhortáciu Evange-
lium gaudium. Odpoveď bola jednoznač-
ne “áno”. Taký zaujímavý čas mojej prí-
pravy, však som bola vybratá ako repre-
zentantka všetkým mladých sveta. Me-
dzitým mi mobilita už skončila a ja som 
začala posledný ročník môjho bakalár-
skeho štúdia. Do Ríma som sa ale vráti-

la a 24. novembra 2013 som sa oficiálne 
stretla so svätým otcom. Veľmi jedinečný 
moment. Ani ho neviem opísať a na to, čo 
som prežívala, by nestačil asi ani jeden 
papier. Naozaj niečo úžasné. Nepíšem to 
s cieľom, že by som sa chcela chváliť, ale 
sa s mojou radosťou podeliť.

Som veľmi vďačná Bohu za všetko, čo 
som mohla počas mojej mobilit y za-
žiť. Bol to čas aj trápenia, ale aj radosti. 
A preto, každému jednému, kto má ešte 
možnosť sa, teraz už Erasmus+, mobili-
ty zúčastniť, to vrelo odporúčam. Nikdy 
neviete, čo počas nej prežijete a všetko, 
čo prežijete, bude nielen krásnou spo-
mienkou, ale aj časom veľkého osobné-
ho rastu.

Mária Buláková

cez erasmus  
som sa stretla s pápežom

Stretnutie s pápežom.
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V dňoch 29. septembra a 1. októbra 2015 
sa na FF KU uskutočnili prednášky profe-
sora Paula Rotha (na snímke). Počas pr-
vej z nich, nazvanej Bringing It All Back 
Home: Refounding Analytic Philosophy of 
History, prednášajúci poukázal na vývoj 
na poli filozofie histórie v poslednom ob-
dobí a kritizoval nezáujem o tému naratív-
nej explanácie.

Podľa Rotha je práve výskum tejto záleži-
tosti dôležitý a mohol by byť základom pre 
opätovné vybudovanie analytickej filozofie 
histórie. Autor taktiež zdôraznil, že histo-
rici by si mali uvedomiť zásadný vplyv tzv. 
naratívnej perspektívy, t. j. skutočnosť, že 
mnohé z toho, čo vo svojich prácach uvá-
dzajú, je formulované v pojmoch, ktoré ne-
boli dostupné v nimi opisovanej dobe. Na-
vyše by mali pouvažovať nad provokatív-
nou tézou, podľa ktorej objekty a témy ich 
diel sú tvorené až v ich príbehoch. Pred-
náška venovaná dejinám analytickej filo-
zofie, Intolerance: Revisiting Debates abo-
ut Logic and Pragmatics, sa zamerala na 
objasnenie kontroverzných stanovísk Da-
vidsona a Quina, ako aj na ich prepojenie 
s Carnapovým princípom tolerancie. Prvý 
autor trvá na tom, že neexistuje nič také 
ako jazyk, ktorý by bol stabilnou štruktú-
rou, zatiaľ čo druhý upozorňuje, že kaž-
dý pokus dopracovať sa k akémusi pravé-

mu významu (napr. pri preklade alebo pri 
bežnej komunikácii) je odsúdený na ne-
úspech. Roth sa preto domnieva, že komu-
nikácia a používanie jazyka sú nestabilné 
a pokusné aktivity, ktoré nie sú založené 
na fixnom podklade. Profesor Roth počas 
svojho pobytu na FF KU v Ružomberku tak-
tiež vystúpil s prednáškou na tému Strate-
gies for Writing Publishable Papers, ktorá 
bola venovaná problematike akademické-
ho písania v humanitných vedách.

Profesor Paul Roth pôsobí na Katedre filo-
zofie Kalifornskej univerzity v Santa Cruz. 
Medzi jeho odborné záujmy patria hlavne 
témy z oblasti filozofie spoločenských vied 
a filozofie histórie, ale aj dejiny analytickej 
filozofie. Je jedným zo zakladajúcich orga-
nizátorov pravidelnej konferencie Philoso-
phy of Social Science Roundtable. Viac in-
formácií o jeho aktivitách a publikáciách je 
dostupných na jeho webstránke na acade-
mia.edu.

-ff ku-

Prednášky profesora Paula 
A. rotha z University of california

Slovenský tím odborníkov v európskom pro-
jekte EU Kids Online koordinuje Pavel Izra-
el z Katedry žurnalistiky a Juraj Holdoš z Ka-
tedry psychológie FF KU. V tíme je ešte Jan-
ka Majherová z Katedry informatiky PF KU 
a trojicu z Katolíckej univerzity dopĺňajú 
dvaja výskumníci z Fakulty masmediálnej in-
formácie UCM v Trnave, pedagóg z UK v Bra-
tislave a psychologička z Výskumného ústa-
vu detskej psychológie a patopsychológie.

Výskumný network sa zaoberá problema-
tikou používania internetu deťmi a mláde-
žou, a to hlavne z pohľadu možných príleži-
tostí a rizík. V rámci projektu sa v roku 2010 
v 25 európskych krajinách uskutočnil roz-
siahly výskum na vzorke detí vo veku 9 – 16 
rokov. Slovensko však v tom čase v projek-
te nebolo zastúpené. Ďalší zber dát sa plá-

nuje na rok 2017 a nadnárodnú koordiná-
ciu projektu od London School of Economics 
prebral Hans Bredow Institute na univerzite 
v Hamburgu. „Slovensko má reálnu šancu, 
aby prestalo byť bielym miestom na mape 
Európy v zmysle dostupných dát o tom, ako 
deti a mládež používajú internet,“ uviedol 
Pavel Izrael.

Projekt EU kids online vznikol v roku 2006 
ako súčasť európskeho programu Bezpeč-
nejší internet. Jedným z jeho prínosov je vy-
tvorenie otvorenej databázy štúdií zaobera-
júcich sa problematikou internetu a jeho po-
užívaním deťmi a mládežou. Okrem vedec-
kých aktivít je cieľom projektu rozvíjať pove-
domie spoločnosti v otázke internetovej bez-
pečnosti a mediálnej gramotnosti.

-ff ku-

kU má zástupcov v európskom 
výskumnom networku

Hosťom Katedry histórie FF KU bol v rámci 
Týždňa vedy a techniky EÚ profesor Vadim 
Zadunajski z Ukrajinskej katolíckej univer-
zity. V stredu 11. novembra 2015 prednášal 
na tému Ukrajinské kozáctvo v 20. storočí 
i v súčasnosti. Vo štvrtok vystúpil s témou 
Vývoj ukrajinského kozáctva od počiatku 
do prvej svetovej vojny.

Prof. Vadim Zadunajski je ukrajinským his-
torikom, narodil sa v Donecku, kde býval 

do roku 2014. Pôsobil na tamojšej Národ-
nej univerzite v Donecku na katedre histó-
rie Ukrajiny. V súčasnosti pôsobí na Ukra-
jinskej katolíckej univerzite vo Ľvove (ka-
tedra svetovej histórie novoveku). Zaoberá 
sa dejinami vojenstva Ukrajiny a východnej 
Európy, umením Kozákov. Publikoval viac 
ako 160 prác z dejín, v tom sú tri autorské 
monografie.

-ff ku-

Prednášky prof. zadunajského 
z Ukrajinskej katolíckej 
univerzity vo Ľvove

V celoštátDni 14. až 17. november 2015 
patrili významnej medzinárodnej študent-
skej psychologickej konferencii, ktorej dru-
hý ročník (prvý sa konal v roku 2013 v Am-
sterdame) sa uskutočnil práve na FF KU.

Podujatie bolo realizované pod záštitou 
Európskej federácie psychologických štu-
dentských asociácií (EFPSA), ktorej čle-
nom je i Slovenská asociácia študen-
tov a absolventov psychológie (SAŠAP). 
A práve jej dobrovoľníkom, organizačné-
mu tímu pozostávajúcemu prevažne z na-
šich študentov a absolventov psycholó-
gie, možno poďakovať za výbornú realizá-
ciu tejto výnimočnej udalosti. Téma konfe-
rencie Human Nature – Two Sides of One 
Mind spájala počas štyroch dní rôznoro-
dé prednášky, zaujímavé postery a inšpira-
tívne workshopy v podaní mnohých domá-
cich i zahraničných odborníkov a lektorov. 

Spomínaných prezentácií a workshopov 
sa malo možnosť zúčastniť približne 200 
účastníkov pochádzajúcich z celej Európy. 
Konferenciu garančne zastrešovali profe-
sor Čermák (FF KU) a profesor Roe (Ma-
astricht University). Cieľ konferencie – vy-
tvoriť platformu pre výmenu skúseností, 
názorov, či výsledkov výskumov z rozma-
nitých psychologických oblastí, a to medzi 
profesionálmi na jednej strane a študent-
mi alebo absolventmi psychológie na dru-
hej strane – bol v plnej miere splnený. Ne-
možno nespomenúť, že mimoriadne úspeš-
nému výsledku celého podujatia predchá-
dzala systematická intenzívna dvojročná 
príprava organizátorov spojená s veľkým 
úsilím a ešte väčším zápalom. Skutočnosť, 
že sa celú udalosť oplatilo usporiadať po-
tvrdzuje aj vyhodnotenie oficiálnej spät-
nej väzby, a najmä prijímanie tej neoficiál-
nej, čo bolo po celý čas trvania konferencie 

reflektované v obojstrannom mimoriadne 
ďakovnom a vrelom vzťahu medzi účast-
níkmi a organizátormi.

Slovenská asociácia študentov a absolven-
tov psychológie pôsobí v Ružomberku, Tr-
nave, Nitre, Bratislave, a od tohto školské-
ho roka navyše rozšírila pole svojej pôsob-
nosti do Prešova a Košíc. Jej poslaním je ší-
riť psychologickú osvetu nielen medzi štu-
dentmi psychológie, čo sa aj vďaka konfe-
rencii podarilo dosiahnuť.

-ff ku-

Po holandskom Amsterdame 
slovenský ružomberok
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PF KU je od roku 2014 zapojená do projek-
tu COST Zosúlaďovanie prístupov pre ana-
lýzu politík súvisiacich s lesníctvom v Eu-
rópe (COST Action FP1207 – Orchestra-
ting forest-related policy analysis in Euro-
pe (ORCHESTRA).

Cieľom projektu je podať prehľad o postu-
poch prípravy politík, spôsobe ich formu-
lácie, schvaľovania a implementácie v les-
níctve a ďalších nadväzujúcich sektoroch 
(životné prostredie, pôdohospodárstvo a 
rozvoj vidieka) vo vybraných štátoch Eu-
rópy. Sledujú sa politiky realizované na ná-
rodnej, regionálnej alebo miestnej úrov-
ni, v ktorých boli použité v nejakých for-
mách participatívne prístupy. V rámci rie-
šenia projektu sa vytvorila medzinárodná 
sieť s viac ako 30 organizáciami z celej Eu-
rópy, ktorá zabezpečuje interdisciplinár-
nu spoluprácu medzi sociológmi, polito-
lógmi, ekonómami a environmentalistami. 
Sieť je zameraná na európske procesy naj-
mä v kontexte EUROPA 2020 a programu 
rozvoja vidieka. Koordinátorkou projek-
tu je profesorka Tuula Packalen z Fínske-
ho lesníckeho výskumného ústavu (Metla) 
so sídlom v Joensuu.

V priebehu mesiacov február až marec 
2015 sa pracovníci PF KU spolu s pracov-
níkmi z dvoch slovenských lesníckych pra-
covísk (Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 
a Ústav ekológie lesa SAV) podieľali v rám-
ci aktivít projektu COST na celoeurópskom 
prieskume zameranom na participatív-
ne procesy pri príprave strategických do-
kumentov súvisiacich s lesníctvom. Kaž-
dá krajina zapojená do prieskumu mala 
zabezpečiť štruktúrované rozhovory s re-
prezentatívnymi respondentmi, a to s pra-
covníkmi z rozhodovacej a riadiacej sfé-
ry, so zástupcami záujmových organizá-
cií a združení z lesníckej praxe, akademic-
kej sféry a mimovládnych organizácií. Ná-
vrh otázok pre rozhovor vypracovala profe-
sorka Daniela Kleinschmit z Univerzity vo 
Freiburgu so svojim tímom. Slovenskí rieši-

telia projektu COST ORCHESTRA zrealizo-
vali 13 štruktúrovaných rozhovorov. Infor-
mácie získané z prieskumu vyhodnotili a 
doplnili o zhodnotenie aktuálneho právne-
ho zabezpečenia participatívnych procesov 
na Slovensku. Získané výsledky prezento-
vali na medzinárodnej konferencii projek-
tu COST ACTION, ktorá sa konala v dňoch 
23. – 25. septembra 2015 vo Vedeckom 
poľnohospodárskom ústave (Science Agro 
Institute) v Bordeaux. Program konferen-
cie bol zameraný na porovnanie skúseností 
so zapájaním vedcov a predstaviteľov ďal-
ších významných záujmových skupín do 
procesu prípravy koncepčných dokumen-
tov v lesníctve. Na konferencii sa zo Slo-
venska zúčastnili pracovníčky PF KU, a to 
Mária Kozová (z Ústavu transdisciplinár-
nych štúdií v životnom prostredí), Ivana 
Tomčíková a Iveta Rakytová (z Katedry ge-
ografie) a Zuzana Dobšinská z Lesníckej fa-
kulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Program konferencie bol zostavený z pred-
nášok hlavných pozvaných prednášateľov 
a prezentácií prípadových štúdií z jednot-
livých európskych krajín. Prípadové štú-
die predstavovali príklady pozitívnej pra-
xe, ale aj prípady negatívnych skúseností. 
Na konferencii boli za Slovensko prezen-
tované dve prípadové štúdie, a to: Parti-
cipatívne procesy v lesnom hospodárstve 
na národnej úrovni - prípadová štúdia Slo-
venska (Zuzana Dobšinská, Mária Kozo-
vá, Jaroslav Salka, Iveta Rakytová a Iva-
na Tomčíková) a Hodnotenie participatív-
nych procesov v oblasti riadenia mestských 

lesov: príklady zo Slovenska (Mária Kozo-
vá, Zuzana Dobšinská a Ivana Tomčíková). 
Konferencia vytvorila interaktívne diskus-
né fórum, ktoré umožnilo 44 účastníkom 
z 21 krajín výmenu najnovších vedeckých 
prístupov a praktických skúseností ako 
skvalitniť participatívne procesy a ako rie-
šiť konfliktné situácie. Diskutovalo sa tiež 
o tom, v čom spočívajú faktory úspešnosti 
participatívnych procesov a participatívne-
ho plánovania, a čo je potrebné zmeniť ale-
bo posilniť, aby sa zvýšila aj motivácia ši-
rokej verejností zapájať sa do týchto proce-
sov. Vybrané  prípadové štúdie budú pub-
likované v renomovaných karentových ča-
sopisoch.

Mária Kozová

medzinárodný projekt 
COST ACTION ORCHESTRA

Účastníčky konferencie zo Slovenska.

V celoštátnej súťaži o Cenu Daniela Tupé-
ho získala prvé miesto študentka tretieho 
ročníka bakalárskeho študijného progra-
mu psychológie na FF KU – Barbora Mol-
čanová. Súťaž každoročne vyhlasuje dekan 
FiF UK v Bratislave a učitelia i študenti si 
tak pripomínajú pamiatku študenta Danie-
la Tupého, ktorý bol v roku 2005 ako dvad-
saťjedenročný zavraždený. V novembri 
tohto roku uplynulo už desať rokov od jeho 
násilnej a stále neobjasnenej smrti.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti 
všetkých filozofických fakúlt na Sloven-
sku so svojimi originálnymi prácami za-
meranými na problematiku násilia, xeno-
fóbie, rasizmu, netolerancie v slovenskom, 
ale i medzinárodnom prostredí. Zaslaných 
bolo 20 prác, ktoré boli hodnotené odbor-
nou komisiou v troch sekciách – spoločen-
sko-vednej a humanitnej, umelecko-literár-
nej a mediálnej. Barbora Molčanová získa-
la prvé miesto v umeleckej sekcii za prácu 
s názvom Hrdinovia medzi nami – opísala 

životný príbeh muža, ktorý prežil koncen-
tračný tábor. Hrdinu svojho príbehu osob-
ne poznala a jeho životné udalosti sa jej 
dotkli natoľko, že nemohla o nich neho-
voriť.

Víťazné práce bude možné si prečítať, keď-
že budú publikované v špeciálnom zbor-
níku.

-ff- ku-

Študentka FF víťazkou 
celoslovenskej ceny daniela tupého

Živý prenos prednášky nositeľa 
Pulitzerovej ceny

3. novembra 2015 sa v Konferenčnej miest-
nosti Univerzitnej knižnice KU uskutočni-
lo verejné sledovanie živého prenosu pred-
nášky nositeľa Pulitzerovej ceny Jamesa B. 
Steeleho pod názvom Hlas pravdy v časoch 
globálneho utajovania.

Investigatívni žurnalisti majú k dispozí-
cii nové nástroje, ktoré im v kombinácii 
s osvedčenými praktikami umožňujú pre-
niknúť do tajomstiev korporátnej aj vlád-
nej sféry spôsobom, aký bol v minulosti 
takmer nemožný. James Steele ponúkol vo 
svojej prednáške pohľad na vývoj a význam 

investigatívnej žurnalistiky, pričom využil 
aj príklady z prípravy jeho článkov, za kto-
ré získal Pulitzerovu cenu. Hoci investiga-
tívni novinári stále čelia množstvu vážnych 
výziev, majú veľa nových príležitostí odha-
liť čitateľom činnosti tých, ktorých kona-
nie negatívne ovplyvňuje blahobyt, zdra-
vie a životné podmienky obyvateľov.

Prednáška bola tlmočená do slovenčiny. 
James B. Steele počas diskusie odpovedal 
aj na otázky publika. 

-ff ku-

V dňoch 7. – 8. septembra 2015 sa na FF 
KU uskutočnila konferencia s názvom Po-
znanie a reálnosť hodnôt. Konferenciu 
organizovala Spoločnosť pre kresťansky 
orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej 
republike.

Táto filozofická akademická spoločnosť, 
ktorej zakladajúcimi členmi boli prof. Sta-
nislav Sousedík z Prahy a prof. Peter Volek, 
vedúci katedry filozofie na FF KU, organi-
zuje konferenciu každoročne. Na tohto-
ročnej vystúpili v rámci dvoch dní 10 pred-
nášajúci. Konferencia sa do Ružomber-
ka vrátila po 10 rokoch, keďže sa tu usku-
točnila naposledy v roku 2005. Členovia 
spoločnosti zároveň rozhodli, že jubilej-
ný 20. ročník konferencie sa uskutoční v 
Olomouci 5. – 6. septembra 2016 s témou 
Quid est Deus?

-ff ku-

19. ročník konferencie SkOF

Pohľad na účastníkov konferencie.
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Pod hlavnou záštitou arcibiskupa-metropoli-
tu arcidiecézy ostrihomsko-budapeštianskej 
a maďarského prímasa J. Em. Pétera kardiná-
la Erdő, J. E. Jana Bosca Graubnera, arcibisku-
pa olomouckého, metropolitu moravského a 
J. E. Andrzeja Dzięgu, arcibiskupa-metropoli-
tu štetínsko-kamienskeho sa dňa 24. novem-
bra 2015 na PF KU uskutočnil prvý Kongres 
katolíckej pedagogiky.

Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou 
o 9. hodine v Kostole sv. rodiny v Ružomber-
ku-Rybárpoli, ktorú celebroval J. E. olomouc-
ký arcibiskup a moravský metropolita Jan Bos-
co Graubner. Nasledovalo spoločné plenár-
ne zasadnutie v Aule Jána Pavla II., uvádzané 
J. E. arcibiskupom-metropolitom prof. Andr-
zejom Dzięgom. Zasadnutie otvoril slávnost-
ným príhovorom rektor KU Mons. prof. ThDr. 
Jozef Jarab, PhD. Po odznení hlavných referá-
tov (Fülöpné dr. Erdő Mária: Čo očakávame 

od katolíckej pedagogiky, prof. PaedDr. ThDr. 
Amantius Akimjak, PhD.: Prečo katolícka pe-
dagogika?, prof. dr hab. Jan Zimny: Výchov-
no-vzdelávacie predpoklady v katolíckej peda-
gogike) pokračovali účastníci kongresu z Ma-
ďarska, Poľska, Česka, Ukrajiny, Brazílie a Slo-
venska prácami v piatich tematických sekci-
ách s názvami Základy katolíckej pedagogiky, 
Nový model katolíckej pedagogiky, Katolícke 
školstvo v historickej perspektíve, Rodina v ka-
tolíckej výchove a Sociálne kontexty katolíc-
kej výchovy. Prvý kongres katolíckej pedagogi-
ky zorganizovala Medzinárodná rada katolíc-
kych pedagógov pri Pedagogickej fakulte Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku. Nasledujúce 
ročníky Kongresu katolíckej pedagogiky budú 
uskutočňovať vždy pod gesciou jednej z krajín 
zastúpených v Medzinárodnej vedeckej rade 
katolíckych pedagógov PF KU.

Dušan Kováč – Petrovský

kongres katolíckej pedagogiky

Pod hlavnou záštitou arcibiskupa-metropoli-
tu arcidiecézy osV dňoch 10. – 12. novembra 
2015 sa na pôde PF KU uskutočnil 3. ročník 
medzinárodnej konferencie Lingua e Cul-
tura italiana nell’Europa centrale, teda Ta-
liansky jazyk a kultúra v strednej Európe. 
Konferenciu otvorili príhovory prodeka-
na pre zahraničné vzťahy a mobility a ria-
diteľa Ústavu talianskeho jazyka a kultú-
ry PF KU Dott. Dušana Kováča – Petrovské-
ho, PhD., riaditeľky Talianskeho kultúr-
neho inštitútu v Bratislave Dott. Antonie 
Grande a riaditeľa Centra európskeho vý-
skumu Libro Editoria Biblioteca prof. Dott. 
Edoarda Barbieriho, PhD. z Katolíckej uni-
verzity v Miláne.

Účastníci z Talianska, Ruska, Maďarska, 
Poľska a Slovenska sa počas troch dní ve-
novali problematike digitalizácie a mo-
derných metód vo výskume a vyučova-
ní talianskeho jazyka a talianskej kultúry 
vo svete. Hlavná časť programu konferen-
cie sa realizovala formou medzinárodnej 
vyššej školy pre doktorandov a diploman-
tov, keď univerzitní pedagógovia z Kato-
líckej univerzity v Miláne a z Jagellonskej 
univerzity v Krakowe venovali tejto kate-
górii publika sériu prednášok na témy sú-
visiace s využívaním moderných metód 

a prostriedkov pri výskume a vypracúva-
ní diplomovej a dizertačnej práce. Po nich 
vždy nasledovali korelujúce vystúpenia sa-
motných doktorandov a diplomantov, ktorí 
referovali a diskutovali o svojich skúsenos-
tiach s využívaním súčasných technologic-
kých a informatických možností pri vlast-
nom výskume. S ústrednou témou vyššej 
školy úzko súviseli dve sprievodné podu-
jatia s odborným výkladom pre zahranič-
ných i slovenských diplomantov a dok-
torandov – návšteva Univerzitnej knižni-
ce KU a návšteva historickej Čaplovičovej 
knižnice v Dolnom Kubíne, kde prof. Edo-
ardo Barbieri z milánskej univerzity jedi-
nečným spôsobom objasnil možnosti a me-
tódy práce so starými knižničnými fondmi 
pri modernom výskume.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
J. E. veľvyslanca Talianskej republiky na 
Slovensku Roberta Martiniho v rámci XV. 
Týždňa talianskeho jazyka vo svete a Týž-
dňa vedy a techniky na Slovensku. Orga-
nizátormi boli Ústav talianskeho jazyka 
a kultúry PF KU a Centrum európskeho vý-
skumu Libro Editoria Biblioteca Katolíckej 
univerzity v Miláne.

Dušan Kováč – Petrovský

III. Medzinárodná konferencia:
taliansky jazyk a kultúra 
v strednej európe

Zástupcovia PF KU sa posledných päť ro-
kov pravidelne zúčastňuje na medzinárod-
nom kultúrnom podujatí Týždeň talian-
skeho jazyka vo svete, účelom ktorého je 
propagovať taliansky jazyk v jeho rôznych 
podobách. Tohtoročný, v poradí už 15. 
ročník, bol zameraný na prepojenie talian-
činy a hudby a realizoval sa pod vedením 
Ústavu talianskeho jazyka a kultúry a Ka-
tedry hudby.

Z ich spolupráce vznikla myšlienka pred-
staviť taliančinu v hudbe a hudbu v talian-
čine formou koncertu, ktorý sa uskutoč-
nil dňa 15. októbra 2015 v ružomberskej 
synagóge pod názvom Sotto un cielo ita-

liano, v preklade Pod talianskym nebom. 
Študenti a pedagógovia z Katedry hudby 
predstavili širokej verejnosti panorámu 
diel talianskej hudby od renesancie až po 
súčasnú populárnu tvorbu.

„Nepoznám krajší darček, ako daro-
vať hudbu! Koncert realizovaný v rám-
ci 15. ročníka Týždňa talianskeho jazyka 
vo svete je vhodnou príležitosťou darovať 
originálny hudobný darček celému mes-
tu Ružomberok.“ Týmito slovami uviedla 
koncertné podujatie Dr. Rosangela Liberti-
ni, PhD. z Ústavu talianskeho jazyka a kul-
túry PF KU. Vyjadrila úprimné poďakova-
nie pedagógom Katedry hudby za to, že aj 

v dnešnej dobe, keď sa v našej spoločnosti 
počúva prevažne elektronicky reproduko-
vaná hudba, dokážu so svojimi študentmi 
hudbu autenticky interpretovať a ponúkať 
ju ako dar vždy nový a unikátny. Drama-
turgia talianskeho koncertu sa niesla v du-
chu známych i menej známych skladieb 
hudobných majstrov z obdobia renesan-
cie, baroka, klasicizmu, romantizmu, pr-
vej i druhej polovice 20. storočia.

Srdcom vokálnej zložky podujatia boli spe-
váčky a hlasové pedagogičky Miriam Žiar-
na a Martina Procházková. Úvodné spe-
vácke čísla hudobne sprevádzalo Gitarové 
kvarteto Moniky Mihaľovej zo Základnej 
umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružom-
berku. Klavírny sprievod ďalších koncert-
ných čísel zabezpečili pedagógovia Kated-
ry hudby Štefka Palovičová-Kovačeva, Zu-
zana Zahradníková, na husliach hral Ras-
tislav Adamko. Koncert sa konal v spolu-
práci s Talianskym kultúrnym inštitútom 
v Bratislave, ktorý plní ústrednú úlohu 
pri organizácii podujatí na území Sloven-
ska v rámci 15. Týždňa talianskeho jazy-
ka vo svete.

Týždeň talianskeho jazyka vo svete je me-
dzinárodná kultúrna udalosť, ktorá sa 
koná každý rok v októbri v 86 krajinách 
sveta. Vznikla v roku 2001 s cieľom pro-
pagovať taliansky jazyk v jeho rôznych po-
dobách po celom svete. Jednotlivé roční-
ky podujatia sú špecifické odlišnou témou, 
ktorá sa zameriava na určitú oblasť vyu-
žitia talianskeho jazyka. Tohtoročnou té-
mou bola Taliančina v hudbe. Predchádza-
júce ročníky boli zamerané napr. na vyu-
žitie taliančiny vo vede či vo vydavateľ-
stvách. Téma budúceho ročníka bude zve-
rejnená Talianskymi kultúrnymi inštitút-
mi v jednotlivých krajinách v januári 2016. 
Na podujatiach v rámci Týždňa talianske-
ho jazyka vo svete každoročne participujú 
ústavy a katedry talianskeho jazyka a ro-
manistiky na vysokých školách a univerzi-
tách, stredné školy, na ktorých sa vyučuje 
taliančina, ako aj rôzne asociácie a vzde-
lávacie inštitúcie, ktoré majú vo svojom 
programe šírenie talianskeho jazyka a kul-
túry.

Ivana Vernusová

taliančina v hudbe,  
hudba v taliančine
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Z iniciatívy Slovenského výboru Sveto-
vej organizácie pre predškolskú výcho-
vu vznikla myšlienka usporadúvať vždy 
4. novembra Deň materských škôl na Slo-
vensku. Katedra predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky PF KU zareagovala na 
túto myšlienku výtvarnou súťažou pre 
deti z materských škôl v meste Ružombe-
rok a v blízkom okolí s názvom Obrázky 
z mesta. Súťaže sa zúčastnili deti od 4 do 
6 rokov.

Hlavnou témou bolo nakresliť  svoje 
mesto, okolie mesta Ružomberok, prípad-
ne región, v ktorom deti žijú, so zamera-
ním na kultúru s prvkami ľudovej archi-
tektúry.

Deti z materských škôl sa vo veľkom počte 
zapojili do tejto zaujímavej súťaže  a osob-
ne so svojimi učiteľkami sa zúčastnili aj 
vernisáže najlepších prác, ktorá bola spo-
jená so zaujímavým hudobným progra-
mom. Vernisáž sa konala v priestoroch 
univerzitnej knižnice Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku dňa 28. októbra 2015. 
Slávnostne ju otvorili svojimi príhovormi 
dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr.
Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU a ve-
dúca Katedry predškolskej a elementár-
nej pedagogiky prof. PhDr. Mária Kožu-
chová, CSc.

Hlavnou organizátorkou za Katedru pred-
školskej a elementárnej pedagogiky bola 
PaedDr. Mária Vargová, PhD. Komisiu, 
ktorá hodnotila práce detí, tvorili orga-
nizátori a PaedDr. akad. mal. Marta Bo-
šelová, PhD. a PaedDr. Jozef Zentko PhD. 
Bol hodnotený výtvarný výraz, výpovedná 
hodnota ako aj zvládnutie výtvarnej tech-
niky podľa veku dieťaťa.

Ďakujeme všetkým materským školám, 
učiteľkám a deťom, ktoré sa aktívne zapo-
jili do tejto výtvarnej súťaže. V budúcnos-
ti sa na Katedre predškolskej a elementár-
nej pedagogiky PF KU budeme usilovať 
zachovať túto tradíciu a prezentovať zruč-
nosti  detí z materských škôl z mesta Ru-
žomberok a jeho okolia.

Mária Vargová

Výtvarná súťaž pre deti 
materských škôl

Dňa 27. októbra 2015 sa konalo na pôde 
PF KU zasadnutie Medzinárodnej vedeckej 
rady katolíckych pedagógov, ktorá pracu-
je pod záštitou Mons. prof. Jozefa  Jaraba, 
PhD., rektora KU a  doc. PaedDr. Tomáša 
Jablonského, PhD., dekana PF KU.

Členmi Medzinárodnej vedeckej rady ka-
tolíckych pedagógov sú vysokoškolskí pe-
dagógovia zo Slovenska, Poľska, Českej re-
publiky, Maďarska a Ukrajiny.

Zasadnutiu predchádzala slávnostná sv. 
omša s jednotlivými časťami v slovenskom, 
poľskom, maďarskom a latinskom jazyku, 
ktorú v kaplnke sv. Alberta na KU celebro-
val J. E. Mons. prof. dr hab. Andrzej  Dzię-
ga, arcibiskup – metropolita a pedagóg Vy-
sokej školy pedagogickej v Štetíne. Konce-

lebrantmi boli prítomní kňazi, členovia tej-
to vedeckej rady, spoločne s rektorom Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku.

Na úvod prvej časti pracovného stretnutia 
si prítomní v pietnom zamyslení a v mod-
litbe spomenuli na J. Em. Jána Chryzosto-
ma kardinála Korca, doktora Honoris cau-
sa KU, ktorý nedávno odišiel do večnosti.

Predseda Medzinárodnej vedeckej rady 
katolíckych pedagógov prof. PhDr. ThDr. 
Amantius Akimjak, PhD. informoval prí-
tomných o akademických tituloch a vedec-
ko-pedagogických hodnostiach, ktoré sa v 
tejto oblasti vzdelávania udeľovali na PF 
KU za posledných desať rokov trvania tej-
to vedeckej rady. Dr. Rafal Crupzyk z uni-
verzity v Rzeszowie predstavil prítomným 

filozofické základy katolíckej pedagogi-
ky a o systéme katolíckeho vzdelávania vo 
svete hovoril Dr. Wacław Kedzior z Pápež-
skej univerzity sv. Jána Pavla II. v Krakove.

Stretnutia sa so svojimi príspevkami aktív-
ne zúčastnili aj podpredseda Medzinárod-
nej vedeckej rady katolíckych pedagógov 
prof. dr  hab. Jan Zimny, PhD. z Katolíc-
kej univerzity v Lubline,  Fülötné Erdö Má-
ria, rektorka Katolíckej vysokej školy Apora 
Vilmosa v maďarskom Váci so svojimi kole-
gami a prof. Jurij Szczerbiak z univerzity 
v Tarnopole na Ukrajine.

Dušan Kováč – Petrovský

zasadnutie medzinárodnej rady 
katolíckych pedagógov

V rámci Týždňa vedy a umenia Ústav soci-
álnych vied, pod vedením prof. PhDr. Anny 
Žilovej, PhD., zorganizoval interaktívne fó-
rum pre doktorandov študijných progra-
mov v rámci študijného odboru sociálna 
práca.

Dňa 11. novembra 2015 sa uskutočnil 
workshop Doktorandi pre doktorandov. 
Bol vytvorený priestor najmä pre výmenu 
skúsenosti zo študijného pobytu Erasmus+ 
a iných študijných a výskumných pobytov. 
Cieľom bol tiež osloviť najmä doktoran-
dov, aby možnosti, ktoré im univerzita po-
núka, využívali. Študentky priniesli zaují-
mavé a inšpirujúce zážitky a poukázali na 
množstvo príležitostí pre svoj osobnostný a 
odborný rozvoj v rámci študijných pobytov.

Počas workshopu vystúpili doktorandky 
Mgr. Katarína Kohútová a Mgr. Lenka Ku-
hejdová, ktoré sa zúčastnili výmenného 
pobytu za účelom štúdia na Jihočeskej uni-
verzite v Českých Budejoviciach v akade-
mickom roku 2014/2015. V rámci poby-
tu absolvovali vzdelávanie v oblasti Meto-
dológie výskumu, Štatistickej analýzy dát 
a Teórie rehabilitácie. Predmety boli prí-
nosné pre ich doktorandské štúdium a ve-
domosti nadobudnuté počas štúdia môžu 
využiť pri písaní dizertačnej práce.

Mgr. Katarína Kohútová okrem zahranič-
ného pobytu absolvovala 30. septembra 
2015 prezentačný seminár pod názvom 
Aplikovaná štatistika vo výskumoch.

Následne sa zúčastnila 3. - 4. novembra 
2015  aj vzdelávacieho semináru s názvom 
Regresná analýza I., II. v Bratislave, ktorý 
organizovala spoločnosť Acrea, s. r. o. Vý-
stupom uvedeného semináru bolo prehĺ-
benie a zdokonalenie vedomostí o uvede-
nej štatistickej procedúre a získanie certi-
fikátu.

Doktorandky Mgr. Barbora Holíková 
a Mgr. Veronika Révayová sa zúčastnili 
zahraničného pobytu v Poľskej republike 
za účelom absolvovania konferencie s ná-
zvom Dobročinnosť, filantropia a sociál-
na práca, ktorá sa konala na Vysokej ško-
le Technicko-ekonomickej v Jarosławe. Sú-
časťou pobytu bolo aj  navštívenie Uniwer-
sytet Rolniczy v Krakowe a Psycho-onkolo-
gické oddelenie v Płocku.

Interaktívne fórum doktorandi pre dokto-
randov vytvorilo priestor pre plodnú disku-
siu, ktorá bola vedená v príjemnej a uvoľ-
nenej atmosfére. Prvá aktivita by mohla 
pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Lenka Kuhejdová

interaktívne fórum 
pre doktorandov

Do už tradičnej univerzitnej súťažnej šou, pod názvom KU 
má talent, sa tento rok zapojilo 14 súťažiacich.
Univerzitné pastoračné centrum na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku  aj ten-
to rok organizovalo súťaž KU má talent. 
V Aule Jána Pavla II. sa prišli predviesť naj-
mä spevácke talenty, no nechýbali ani ta-
nečné, recitátorské, či maliarske. Do súťaž-
nej prehliadky sa zapojilo 14 účinkujúcich, 
ktorých hodnotila šesťčlenná porota zlože-
ná z pedagógov rôznych fakúlt univerzity.

Prvé miesto si kresbou získala Patrícia 
Bumbarová, ktorá priamo na mieste vytvo-
rila svoje nové výtvarné dielo – ľudské oko. 
Mária Vlasatá si piesňou Ružičky „vyspie-
vala“ druhé miesto, a tretie miesto si za 

prezentáciu svojej tvorby vyslúžil fotograf 
Róbert Švec. Porota udelila aj štvrtú cenu, 
a to Petrovi Hricovi za vlastnú tvorbu a pre-
vedenie v podaní rapu. Svojho favorita na 
víťaza si určilo aj publikum, ktoré sa roz-
hodlo podporiť speváka Mateja Stacheru.

Účasť divákov nebola sklamaním. Potvrdila 
to aj moderátorská dvojica Monika Tuková 
a Dušan Dojčár, ktorá zhodnotila, že publi-
kum opäť raz dokázalo, nielen potleskom, 
ale aj hojnou účasťou, podporiť svojich fa-
voritov.

-rr-

kU má tAlentOVAnýcH 
ŠtUdentOV

www.upac.sk ]

Z malých škôlkárov raz možno vyrastú veľkí umelci.
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Všetci seminaristi – študenti Teologic-
kého inštitútu TF KU a Kňazského se-
minára biskupa Jána Vojtaššáka v Spiš-
skej Kapitule – v dňoch od 8. do 14. no-
vembra 2015 vykonali ďakovnú púť do 
Ríma pri príležitosti 200. výročia tohto 
kňazského seminára. Urobili tak v čase 
návštevy Ad limina slovenských bisku-
pov v Ríme. 

Počas svojho pobytu v Ríme navštívi-
li  všetky hlavné baziliky, katakomby 
a iné kostoly i pamätihodnosti, ktoré 
Rím ponúka. Vo Vatikáne mali možnosť 
sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra, 
kde prosili pri hrobe sv. Petra a sv. Jána 
Pavla II. o upevnenie vo svojom povo-
laní. Veľký dojem zanechali na nich aj 
Vatikánske múzeá a zvlášť Sixtínska ka-
plnka. 

V deň spomienky na sv. Martina z To-
urs, patróna Spišskej diecézy, sa im do 
pamäte vryli nezabudnuteľné momen-
ty z generálnej audiencie a stretnutia 
so Svätým Otcom Františkom na ná-
mestí sv. Petra. Seminaristi boli usade-
ní v tesnej blízkosti pri Svätom Otcovi, 
preto hneď po preložení pápežovho prí-
hovoru k slovenským pútnikom zboro-
vo zaspievali refrén pápežskej hymny: 
„Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka 
Kristovho!“ 

„Pri tejto príležitosti Vás čo najsrdeč-
nejšie  pozdravujeme a vy jadr ujeme 
Vám našu podporu a duchovnú blíz-
kosť aj touto duchovnou kyticou, ktorú 
obetujeme za Vás,“ uviedli v liste, ktorý 
Svätému Otcovi odovzdali dvaja pred-
stavení a hlavný duktor. 

„Modlíme sa za Vás, aby Vás Pán zacho-
val vo svojej službe v zdraví, v pokoji 
a láske ku všetkým. Prosíme tiež o mod-
litby za nás, za upevnenie v našom po-
volaní. A tiež prosíme o Vaše Apoštol-
ské požehnanie pre náš kňazský semi-
nár,  aby mal vždy dostatok rozhod-
ných, odhodlaných, horlivých a svätých 
seminaristov i predstavených, ochot-
ných ísť za Pánom, darcom každého po-
volania,“ uvádza sa v závere listu Svä-
tému Otcovi.

Bohoslovci  mali  možnosť  cestou do 
Ríma navštíviť aj mesto Assisi. V Ríme, 
okrem iného programu, zabezpečil i 
asistenciu a spev na svätej omši s bis-

kupmi v Lateránskej  bazil ike a ces-
tou naspäť si pozreli Benátky, kde ich 
srdečne prijali a pohostili vo farnosti 
Panny Márie Karmelskej.

Všetkých účastníkov púte napĺňa vďač-
nosť voči všetkým dobrodincom, ktorí 
ich duchovne sprevádzali a pomohli im 
zúčastniť sa tejto ďakovnej púte. Vďa-
ka patrí aj pánovi kardinálovi Jozefo-
vi Tomkovi, ktorý bohoslovcov osobne 
prijal, odovzdal im ružence od Sväté-
ho Otca Františka a povzbudil ich v po-
volaní. Zároveň kňazský seminár ďaku-
je všetkým kňazom i rehoľným sestrám 

bývajúcim v Slovenskom pápežskom 
kolégiu sv. Cyrila a Metoda i v Kolégiu 
Nepomucenum v Ríme za ich pomoc pri 
organizovaní púte, za ich pohostinnosť, 
i za to, že mohli, ako jediný kňazský se-
minár zo Slovenska, sprevádzať svojich 
biskupov počas ich návštevy Ad limina 
v Ríme.

Peter Majda

Seminaristi pozdravili pápeža 
Františka na ďakovnej púti

V Kňazskom seminári biskupa Jána Voj-
taššáka v Spišskej Kapitule sa v piatok 27. 
novembra 2015 uskutočnila vedecká kon-
ferencia pri príležitosti 200. výročia jeho 
vzniku a 25. výročia obnovenia jeho čin-
nosti. 

Po úvodnej básni Prolog v podaní Mgr. Pav-
la Ondríka zazneli otváracie príhovory rek-
tora kňazského seminára ThDr. Petra Maj-
du, PhD. a spišského diecézneho biskupa 
Mons. Štefana Sečku. O obnovení činnos-
ti kňazského seminára po páde komunis-
tického režimu počas pôsobenia biskupa 
Mons. Františka Tondru predniesol príspe-
vok Mons. prof. Jozef Jarab, PhD., rektor 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Histo-
rické okolnosti vzniku spišského seminára 
pred 200 rokmi a jeho dejiny počas pôso-
benia biskupa Jána Vojtaššáka prítomným 
priblížil HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Pre 
činnosť kňazského seminára sú dôležité aj 
budovy, v ktorých seminár sídli. Ich deji-
nami sa vo svojej prednáške zaoberal Mgr. 
et Mgr. Vladimír Olejník. Kňazský seminár 
však netvoria len budovy, ale aj bohoslov-
ci a kňazi. Príspevok o bohoslovcoch a kňa-
zoch zo Šariša v službách Spišskej diecézy 
v 19. a 20. st. predstavil doc. ThDr. Peter 
Sedlák, PhD. Boj komunistov proti Katolíc-
kej cirkvi na našom území vrcholil v roku 
1950. Jeho dôsledkom bolo aj násilné zru-

šenie seminára v Spišskej Kapitule. Na túto 
tému odznela prednáška z pera doc. PhDr. 
Ivana Chalupeckého, PhD. Po období roz-
kvetu tak nastalo obdobie trvajúce takmer 
štyridsať rokov, keď sa zatvorili brány se-
minára na Spiši pre seminaristov. Okolnos-
ti vzdelávania spišského kléru počas tohto 
obdobia a pokusy o obnovenie spišského 
seminára za čias kapitulného vikára Joze-
fa Ligoša prítomným priblížil Mons. prof. 
František Dlugoš, PhD. Posledným pred-
nášajúcim bol  ThDr. Martin Koleják, PhD. 

Jeho príspevok na tému Súčasné intelektu-
álne výzvy v príprave diecéznych kňazov 
poukázal na dôležitosť kvalitnej intelektu-
álnej a duchovnej formácie v seminári. 

Vedeckú konferenciu ukončila diskusia, 
ktorá priniesla mnohé zaujímavé podne-
ty týkajúce sa činnosti spišského kňazské-
ho seminára.

Tomáš Tomusko
autor fotografie: Mário Brezňan

Vedecká konferencia 
pri príležitosti 200. výročia 
spišského seminára

V dňoch od 23. do 25. októbra 2015 sa dva-
ja členovia Inštitútu aplikovanej etiky prof. 
Alexandra Spesza pri TF KU, prof. Ino-
cent-Mária V. Szaniszló OP a Norbert Sza-
nyi, zúčastnili na výročnej konferencii čle-
nov Združenia bioetikov strednej a východ-
nej Európy (BCE) pri Katolíckej teologickej 
fakulte Viedenskej univerzity v Rakúsku.

Nosnou témou konferencie boli Etické as-
pekty sexuálnej pedagogiky detí. Predná-
šajúci prvého dňa boli pedagógovia, druhý 
deň sa niesol viac v znamení psychológie.

Prvý blok prednášok v piatok večer repre-
zentovali odborníci ako doc. Dr. Karlhe-
inz Valtl z Centra pre vzdelávanie učite-
ľov Viedenskej univerzity so zameraním na 
vzdelávanie v oblasti sexuálnej pedagogi-
ky, ktorý sa prehľadne venoval Aktuálnym 
konceptom sexuálnej pedagogiky. Na dru-
hý deň ho nasledoval prof. DDr. Jochen 
Sautermeister z Mníchovskej univerzity 
s prednáškou na tému Psychosexuálny vý-
voj dieťaťa až do obdobia puberty a diplo-
movaného sociálneho pedagóga Olafa Ka-
pellu s témou Sexuálna výchova v európ-
skej perspektíve na príklade Svetovej zdra-
votníckej organizácie s podtitulom Štan-
dardy pre sexuálnu výchovu.

Druhá časť konferencie sa venovala „práci 
v skupinách“ na tému Etické výzvy.  Jeden 
zo slovenských účastníkov, prof. Szaniszló, 
uviedol: „Sexuálna pedagogika sa nemô-
že zúžiť len na biologické otázky. Otázkou 
ostáva spôsob vzdelávania detí a rodičov. 
V modernej dobe vysokého nebezpečen-
stva sexuálneho zneužívania nielen dospe-
lých, ale aj tých najzraniteľnejších, je veľ-
mi potrebné nájsť správny spôsob  preven-
cie v procese dospievania.“

Inocent-Mária V. Szaniszló OP a Norbert Szanyi

konferencia bioetikov 
o psychológii a pedagogike detí

Účastníci konferencie diskutovali o spišskom seminári.

Na vzácny moment bohoslovci iste nezabudnú.
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ŠtUdentSká kVAPkA krVi
Na pôde TF KU a Kňazského seminára sv. 
Karola Boromejského v Košiciach sa dňa 
19. novembra 2015 uskutočnila Študent-
ská kvapká krvi, do ktorej sa zapojila 40 
darcov. Nechýbali bohoslovci, študenti a 
pedagógovia TF KU.

Cieľom tejto kampane je rozširovať rady 
pravidelných darcov krvi. Je tiež príleži-
tosťou povzbudiť sa medzi sebou navzá-
jom a rozhodnúť sa pre správny krok po-
môcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Dominik Adamčík

Teologická fakulta Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a Arcibiskupský úrad v Ko-
šiciach zorganizovali konferenciu pod ná-
zvom Košická arcidiecéza vo svetle výro-
čí v roku 2015, ktorá sa konala v Košiciach 
4. novembra 2015 na TF KU. Konferencia 
sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia 
návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Koši-
ciach. Na konferencii odzneli prednášky od 
Mons. Dr. László Kiss-Rigá na tému Pokora 
teológa a moderná teológia. Na 100. výro-
čie narodenia Ferenca Gála, ale aj prof. Dr. 

Péter Zakara Dodatky k dejinám boja pro-
ti alkoholizmu na území Košickej diecézy 
v polovici 19. storočia. Potom nasledovali 
prednášky vyučujúcich z domácej TF KU, 
a to prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. o Ju-
bileách Košickej arcidiecézy a doc. PhDr. 
ThDr. Štefana Lenčiša, PhD. na tému Šty-
risto rokov od založenia jezuitského kolé-
gia v Humennom.

Po prestávke v druhom bloku predná-
šok odzneli svedectvá Mons. Jozef Tótha, 
90. ročného košického bohoslovca pred lik-
vidáciou seminára v roku 1950, ale aj doc. 
PhDr. Marty Germuškovej, CSc. K tematike 
a poetike próz Jozefa Tótha.

Radoslav Lojan

košická arcidiecéza  
vo svetle výročí

Z podnetu prefekta Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov kardinála Fernanda Fi-
loniho sa 22. októbra 2015 konala na KU 
vedecká konferencia z príležitosti 50-teho 
výročia promulgácie dekrétu Druhého va-
tikánskeho koncilu  Ad gentes – o misijnej 
činnosti Cirkvi.

Bohatý obsah konferencie predstavoval od-
borné prednášky, svedectvá a osobné stret-
nutia s misionármi a misijnými dobrovoľ-
níkmi, ktorí sa angažujú v prospech misií. 
Cieľom tejto konferencie bolo upriamiť po-
zornosť predovšetkým na kňazov a dobro-
voľníkov z Košickej arcidiecézy a ich obe-
tavá práca za misie. Misijnú problematiku 
obohatila aj výstava misijných artefaktov, 
filmov, hudby a ďalších misijných aktivít.

Konferencia mala svoje vyvrcholenie v slá-
vení svätej omše, ktorú celebroval spolu 
s kňazmi a misionármi Mons. Bernard Bo-
ber, košický arcibiskup. Slávnostným kaza-
teľom bol P. Masseo Golha OFM, misionár 
pôsobiaci v Južnom Sudáne.

Štefan Lenčiš

  Sv. omša sa niesla v slávnostnom duchu.

O misiách a misionároch 
košickej arcidiecézy

V roku 2014 získala Nobelovu cenu za mier 
17-ročná pakistanská študentka Malala Jú-
safzajová. Malalu pre jej iniciatívy podpo-
rujúce vzdelávanie dievčat postrelil ozbro-
jenec z hnutia Taliban. Vo svojom príhovore 
v OSN vyslovila pamätnú vetu: „Jedno die-
ťa, jeden učiteľ, jedna kniha a jedno pero 
môžu zmeniť svet. Ak sa mladým nedá do 
ruky pero, teroristi im dajú do ruky zbra-
ne“. Na piatich kontinentoch sveta je 210 ti-
síc katolíckych škôl, v ktorých sa učí približ-
ne 58 miliónov študentov. Vo svete jestvuje 
1865 katolíckych univerzít a vysokých škôl. 
Niektoré sú v krajinách s bohatou kresťan-
skou tradíciou, iné sú v krajinách, kde kres-
ťania tvoria výraznú menšinu. Veľakrát sú 
to práve a len katolícke školy, ktoré posky-
tujú vzdelanie v najchudobnejších častiach 
sveta a pomáhajú tak zmeniť svet. 

Približne 2000 zástupcov katolíckych vzde-
lávacích inštitúcií z celého sveta sa v dňoch 
18. – 21. novembra 2015 zúčastnilo vo Vati-
káne na kongrese venovanom oblasti vzde-
lávania, ktorého organizátorom bola Kon-
gregácia pre katolícku výchovu. Podnetom 
k jeho usporiadaniu bolo 50. výročie vy-
dania dokumentu 2. vatikánskeho koncilu 
o kresťanskej výchove Gravissimum educa-
tionis a 25. výročie zverejnenia dokumen-
tu Jána Pavla II. o katolíckych univerzitách 
Ex corde ecclesiae. Katolícku univerzitu 
v Ružomberku zastupoval prof. František 

Trstenský, prorektor pre zahraničné vzťa-
hy. Príprava kongresu trvala tri roky, počas 
ktorých kongregácia vyhodnocovala dotaz-
níky zaslané katolíckym školám po celom 
svete. Z nich pripravila pracovný dokument 
– lineamenta venovaný výzvam, ktoré stoja 
pred nami v oblasti vzdelávania. 

Zasadnutia prebiehali v dvoch centrách: 
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne a v Centre Ma-
riapoli v Castelgandolfe. Účastníci boli roz-
delení do troch sekcií podľa svojho zamera-
nia: základné a stredné školy; vysoké ško-
ly a univerzity; zákony a školská legislatíva. 
Zasadnutia spočívali v príspevkoch vybra-
ných prednášateľov, ku ktorým vždy nasle-
dovala diskusia. „Bola to príležitosť k osob-
ným stretnutiam so zástupcami Kongregá-
cie pre katolícku výchovu, s niektorými ďal-
šími členmi vatikánskych inštitúcií a kato-
líckych univerzít z celého sveta,“ priblížil 
prof. Trstenský význam konferencie z po-
hľadu Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V sobotu 21. novembra celé podujatie vy-
vrcholilo stretnutím s pápežom Františkom 
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Účastníkom 
pripomenul, že správne vzdelávanie musí 
zasiahnuť rozum, srdce a ruky. Rozum, aby 
prinášal nové podnety a myšlienky; srdce, 
aby horelo láskou a zanietením; ruky, aby 
sme boli odhodlaní konať. Kríza súčasné-
ho vzdelávania vo svete spočíva v uzatvo-
rení sa pred transcendentnom. Svätý Otec 
sa dotkol aj sociálneho postavenia učiteľov, 
keď pripomenul, že patria medzi najslab-
šie zarábajúce povolania, čo nie je dobrou 
vizitkou pre tých, ktorí stoja na čele štátov 
a môžu to zmeniť.  

 „Pred katolíckymi univerzitami stoja tri zá-
kladné úlohy: zachovať si vlastnú identi-
tu, usilovať sa o otvorenosť a dialóg so spo-
ločnosťou a ponúkať kvalitné vzdelávanie 
a formáciu,“ zhodnotil prof. Trstenský zá-
very, ktoré vyplynuli z kongresu v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania. 

-rr-

Svetový kongres o katolíckej 
výchove vo Vatikáne
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V súvislosti s komplexnou akreditáciou, 
zverejnením jej výsledkov, ako aj  výsled-
kov ARRA, sa veľa hovorí o vede a vý-
skume. Agentúry radi hodnotia výstupy v 
číslach. Môže to byť jedno z relevantných 
kritérií hodnotenia inštitúcie, ale nemusí 
celkom zobrazovať reálnu situáciu práce 
vykonanej v danej inštitúcii. V zahraničí 
sa  totiž nikto nepýta, koľko sme na vedu 
a výskum minuli. Pýtajú sa na výsledky a 
zameriavajú sa na ich prezentáciu. Som 
preto veľmi rád, že sa aj na FZ KU začali 
zamestnanci viac sústreďovať na prezen-
táciu svojej práce a výstupov. Nesústreďu-
jú sa už len na zorganizovanie prezentácie 
na domácej pôde a v okolitých krajinách, 

ale aj na budovanie  obrazu o učení, vede 
a výskume ďaleko za hranicami.

Od 9. do 12. septembra  2015  sa dva-
ja naši pedagógovia, Vladimír Littva 
a Imrich Andrási,  aktívne zúčastnili 
v Mníchove na 5. celosvetovej medziná-
rodnej konferencii zameranej na Advance 
Care Planning and End of Life Care. Palia-
tívna starostlivosť sa v posledných desia-
tich rokoch stal jednou zo závažných do-
mén starostlivosti o človeka. Z tohto dô-
vodu je potrebné, aby sa v danej oblasti aj 
na našej fakulte pokračovalo tak v budo-
vaní medzinárodných kontaktov, ako aj  
výskume.

Od 29. do 31. októbra 2015 sa  naši vedec-
ko-pedagogickí zamestnanci Katedry ur-
gentnej zdravotnej starostlivosti zúčast-
nili európskeho kongresu Resuscitation 
2015 v Prahe, kde doktorand Marek Šich-
man zaujal medzinárodné vedecké a od-
borné publikum témou Kvalita poskyto-
vania KPR vzhľadom na frekvenciu kom-
presií vo vzťahu k biometrickým para-
metrom.

V čase od 13. do 16. novembra 2015 sa 
päť vedecko-pedagogických zamestnan-
cov z katedier Fyzioterapie – Marína Sr-
poňová a Peter Kutiš, Ošetrovateľstva – 
Eva Moraučíková, Urgentnej zdravotnej 
starostlivosti – Imrich Andrási a Verejné-
ho zdravotníctva – Vladimír Littva aktív-
ne zúčastnilo  medzinárodného kongresu 
CEU na univerzite San Pablo v Madride. 
Prezentovali výsledky výskumu vo svojich 
oblastiach vedy. Ich  vystúpenie sa stre-
tlo so značným ohlasom. Krok za krokom 
chceme postupne získavať aj viac grantov 
– financií, ale aj kooperáciu s podobnými 
inštitúciami v Európe a vo svete. Dúfajme, 
že sa nám to podarí. 

Vladimír Littva

Prezentujeme svoje postoje, 
vedu aj výskum

Na pôde FZ KU sa už tradične v prvý no-
vembrový týždeň, v dňoch 5. – 6. novem-
bra 2015, konal 10. ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie Ružomberské zdra-
votnícke dni. Organizátori, FZ KU, Ústred-
ná vojenská nemocnica Ružomberok – fa-
kultná  nemocnica, Vysoká škola polytech-
nická v Jihlave a Univerzita Jána Kocha-
nowskiego v Kielcach hostili 170 účast-
níkov z domova i zo zahraničia. Akcia sa 
uskutočnila pod záštitou Slovenskej lekár-
skej komory, Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek, Slovenskej komo-
ry medicínsko-technických pracovníkov 
a Slovenskej komory fyzioterapeutov. 

Zástupcovia jednotlivých vysokoškolských 
inštitúcií, ale aj renomovaní odborníci 
z klinickej praxe, prezentovali vlastné vý-
sledky a skúsenosti týkajúce sa aplikácie 
najnovších vedeckých poznatkov v zdra-
votníctve. Odborný program prebiehal 
v sekciách venovaným medicínskym ve-
dám, ošetrovateľstvu, gynekológii a pôrod-
nej asistencii, verejnému zdravotníctvu, fy-
zioterapii, rádiologickej technike a urgent-
nej zdravotnej starostlivosti, ale podujatie 
poskytlo priestor aj na interdisciplinárnu 
diskusiu.

-ml-

ružomberské
zdravotnícke dni 2015 Dňa 26. októbra 2015 Katedra laboratór-

nych vyšetrovacích metód v zdravotníctve  
FZ KU zorganizovala úspešný seminár na 
tému Kontrola zdanlivých maličkostí v la-
boratórnej prevádzke.  Seminár pozdravi-
la  dekanka  FZ KU doc. MUDr. Anna Les-
ňáková, PhD., ktorá vo svojom príhovore 
zdôraznila dôležitosť neustáleho zlepšo-
vania vzdelávacej úrovne na FZ KU aj za-
vádzaním  nových foriem výučby. 

Úvodnú prednášku na tému Charakteris-
tika biologických vplyvov a analytických  
chýb v  laboratórnej prevádzke prednie-
sol prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, 
PhD. Rozobral  možné biologicke vplyvy  
a analytické chyby ovplyvňujúce  poten-
ciálne významne výsledok laboratórne-
ho testovania. Poukázal na skutočnosť, že 

biologické vplyvy sú až dvojnásobne vyš-
šie ako analytické chyby, pričom reálne 
celková chybovosť môže podľa typu vy-
šetrenia predstavovať až 15 %. Násled-
ne Ing. Martin Fuchsberger sen. a Ing. 
Martin Fuchsberger jr. predniesli pred-
nášku Pipetovanie pod kontrolou spojenú 
s praktickými ukážkami. V prednáške ro-
zoberali a demonštrovali konštrukciu pi-
piet i kvalitatívne rozdiely rôznych typov 
pipiet. Zároveň zdôraznili dôležitosť kon-
troly pipetových špičiek a s  tým súvisiace 
možné zdroje chýb. Poukázali aj na veľ-
ký zdravotný význam zanedbávanej ergó-
nomie pipiet. Následne, formou panelo-
vej diskusie všetkých prednašateľov, prí-
tomní poukázali na dôležitosť, ktorú tre-
ba venovať laboratórnej vode a možným 
zdrojom jej nespoľahlivosti, vrátane bak-

teriálnej a pliesňovej kontaminácie. Trva-
lé kontinuálne  monitorovanie vodivosti  
je conditio sine qua non. 

Veľké množstvo účastníkov seminára oce-
nilo hlavne kvalitu prednášok a spojenie 
teórie s praktickou demonštráciou labo-
ratórnych pomôcok, ktorá sa uskutočnila 
zásluhou  firmy ECOMED, za čo jej pat-
rí vďaka.

Rudolf Pullmann

Študenti odboru Urgentná zdravotná sta-
rostlivosť na FZ KU Michal Kušnír, Adam 
Hudec, Veronika Kalusová, Jana Greizin-
gerová a Adriana Hurtuková spolu s ve-
decko-pedagogickým pracovníkom Kated-
ry urgentnej zdravotnej starostlivosti Ma-
rekom Šichmanom navštívili leteckú zá-
chrannú službu v Londýne – London's Air 
Ambulance (LAA). LAA zaisťuje poskyto-
vanie urgentnej zdravotnej starostlivos-
ti v Londýne a jeho okolí. Táto letecká zá-
chranná služba funguje v Londýne už 25 
rokov a za uvedené obdobie zasahovala 
u viac ako 30 000 pacientov.  Za rok 2014 
posádky zasahovali pri 2 259 prípadoch, 
z čoho najväčšiu skupinu predstavovali zá-
sahy pri dopravných nehodách, strelných,  
bodných poraneniach, pádoch z výšok, že-
lezničných nehodách a u detí do 16 rokov. 
Posádku vrtuľníka tvoria dvaja piloti, zá-
chranár a veľmi netradične, vzhľadom na 
paramedický systém poskytovania neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti vo Veľkej 
Británii, aj lekár.  London's Air Ambulan-
ce funguje 24 hodín denne, 7 dní v týžd-
ni v dvoch režimoch. Cez deň posádka za-
sahuje pomocou vrtuľníka a v noci alebo 
v prípade zlých poveternostných podmie-
nok, kedy nie je možné lietať, pomocou po-
zemnej ambulancie. Priemerný čas od pre-
bratia výzvy po vzlet predstavuje 2 – 3 mi-
núty, pričom na najvzdialenejšie miesto 
v rámci ich akčného rádiusu posádka do-
razí najneskôr do 12 minút od prebratia 
výzvy. 

LAA je špecializovaný trauma tím, kto-
rý využíva pri ošetrovaní pacientov civil-
né postupy v prednemocničnej starostli-
vosti v kombinácii s vojenskými postupmi 
a postupmi intenzívnej starostlivosti o pa-
cienta v kritickom stave so zlyhávajúcimi 
vitálnymi funkciami. Filozofia poskytova-
nia urgentnej zdravotnej starostlivosti LAA 
je "urob len výkony bezprostredne zachra-
ňujúce život, ktorých odklad nie je možný 
a čo najskôr doprav pacienta do trauma-
centra".

LAA patrí medzi špičku vo svojom odbo-
re v rámci sveta. Posádka  má, ako jedna 

z mála, na palube vrtuľníka k dispozícii 
štyri krvné konzervy 0 Rh-, ktoré môžu zo-
stať v špeciálnej chladničke po dobu 72 ho-
dín. V prípade, že v tomto čase nie sú po-
užité, krv sa obmieňa, pričom nepoužitá 
krv sa vracia do krvnej banky nemocnice. 
Dôvodom zavedenia používania krvných 
konzerv je fakt, že ročne posádky zasahu-
jú u 250 pacientov v ťažkom hypovolemic-
kom šoku. Cieľom London's Air Ambulance 
je výskum, inovácia nových postupov, tech-
nológií a intervencií, ktoré zlepšia celkové 
prežívanie pacientov v prípade traumatic-
kých poranení. 

Marek Šichman

navštívili leteckú záchrannú 
službu v londýne

Študenti FZ KU získali v LAA cenné skúsenosti.

kontrola zdanlivých  maličkostí
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Vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry 
ošetrovateľstva FZ KU Helena Kadučáko-
vá, Mariana Magerčiaková, Marcela Ižová 
a Katarína Zrubáková (na snímke) v rámci 
svojho 4-dňového pobytu v Londýne nav-
štívili významné miesta vo vzťahu k odbo-
ru ošetrovateľstvo. 

Jednou zo zastávok bolo Múzeum Floren-
ce Nightingale venované významnej osob-
nosti – zakladateľke moderného ošetrova-
teľstva. Múzeum ponúka prierez životom 
F. Nightingale, jej pôsobenie v Krymskej 
vojne a všetky aktivity, ktorými Florence 
prispela k rozvoju ošetrovateľskej starost-

livosti o pacientov, vrátane jej publikačnej 
činnosti. F. Nightingale vstúpila do dejín 
ošetrovateľstva aj založením prvej ošetro-
vateľskej školy v roku 1870 pri Nemocnici 
sv. Tomáša v Londýne. Túto nemocnicu si-
tuovanú do nádherného prostredia na bre-
hu rieky Temža pedagógovia Katedry ošet-
rovateľstva tiež navštívili. 

V Múzeu vedy Science Museum of Lon-
don sa prioritne zamerali na časť  „história 
medicíny“, ktorá  ponúka veľmi zaujíma-
vú sondu vývoja zdravotnej starostlivosti 
s unikátnym vyobrazením modelových si-
tuácií, používaných pomôcok, prístrojov, 

inštrumentária, pracovných odevov leká-
rov a sestier a mnoho ďalšieho. Aj takéto 
skúsenosti či cestovateľské zážitky sú veľ-
kým prínosom pre osobný či odborný rast 
pedagógov FZ KU a majú vplyv aj na zvy-
šovanie kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu, preto „cestovateľky“ odporúča-
jú návštevu uvedených zaujímavých miest 
v Londýne každému, kto má úprimný zá-
ujem o rozvoj svojej profesie a nechápe ju 
iba ako svoje povolanie, ale aj poslanie. 

Mariana Magerčiaková

Po stopách histórie 
ošetrovateľstva

1. októbra 2015 sa na FZ KU konala medzi-
národná konferencia s názvom Potreby zo-
mierajúcich a ich spiritualita. Konferencia 
bola organizovaná v rámci projektu KEGA 
č. 034KU-4/2013 s názvom Uspokojovanie 
spirituálnych potrieb zomierajúcich pa-
cientov z pohľadu pracovníkov v zdravot-
níctve z hľadiska praxe.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 50  
odborníkov zo Slovenska, Českej republiky 
a Poľska. Odznelo 19 príspevkov zamera-
ných na finálne obdobie nášho pozemské-
ho života.  Aj keď ide o vážnu tému, pre-
vládala nádej človeka stojaceho na prahu 
večnosti. Účastníci ocenili skutočnosť, že 

mali možnosť získať pohľady na zomiera-
nie z praxe, lebo  súčasná doba sa vyznaču-
je skôr túžbou vytesniť nepríjemné skutoč-
nosti z médií, poznania, ale aj celkovo zo 
života. Každopádne, či chceme alebo nie, 
smrť zostáva súčasťou života každého člo-
veka. 

V závere konferencie účastníci vyslovili  
prianie, aby sa konferencie s podobným te-
matickým zameraním konali aj po ukonče-
ní projektu, či už na Fakulte zdravotníctva 
KU alebo v spolupráci na inom pracovisku. 

Vladimír Littva

Spiritualita 
na konci života

Študijný program venovaný 
identite a hodnotám európy

Vo štvrtok 29. októbra 2015 sa uskutočni-
lo stretnutie zástupcov Federácie katolíc-
kych univerzít Európy (FUCE) v belgickom 
meste Namur. Katolícku univerzitu v Ru-
žomberku, ktorá je členom tejto organizá-
cie, zastupoval prof. František Trstenský, 
prorektor pre zahraničné vzťahy KU. Ďal-
šími účastníkmi boli zástupcovia katolíc-
kych univerzít z Belgicka, Francúzska, Ír-
ska, Libanonu, Poľska, Španielska, Talian-
ska a Vatikánu.

Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Univer-
sity of Namur, ktorá bola založená v roku 
1831 a hlási sa k jezuitskej tradícii vyso-
kého školstva. V súčasnosti má šesť fakúlt 
s celkovým počtom 6 600 študentov. Pro-
rektor Trstenský sa stretol aj s jej rektorom, 
ktorým je Yves Poullet, aby s ním prebral 
možnosti vzájomnej akademickej spolu-
práce, najmä výmeny študentov a vyučujú-
cich v rámci programu Erasmus+.

Cieľom stretnutia FUCE bola príprava štu-
dijného programu, ktorý by sa zameral na 
identitu, hodnoty a históriu Európy. Prezi-
dent FUCE, Thierry Magnin, z Katolíckej 
univerzity vo francúzskom Lyone, pred-
stavil základné línie študijného progra-
mu, ktorý bude zahrňovať interdiscipli-
nárny pohľad teológie, filozofie a histórie. 
Následne zazneli príspevky zúčastnených, 
ktoré sa dotýkali tak obsahovej náplne ako 

aj praktickej realizácie. Súčasťou rokova-
nia bolo aj vytvorenie pracovnej skupiny, 
ktorá bude zodpovedná za konkrétnu po-
dobu realizácie tohto programu.

Prorektor Trstenský zhodnotil stretnu-
tie slovami: „V posledných rokoch Európa 
intenzívne diskutuje o vlastnej identite. 
Do tejto diskusie sa aktívne zapájajú aj ka-
tolícke univerzity poukazovaním na kres-
ťanské korene nášho kontinentu. Považu-
jem za dôležité, aby aj Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku využila svoje členstvo vo 
federácii nielen k tomu, aby bola prítomná 
pri rozhovoroch, ale aby do nich aj aktívne 
vstupovala. Týmto spôsobom môže zaznieť 
aj náš hlas v Európe.“

Na návrh prezidenta FUCE sa prof. Franti-
šek Trstenský stal členom užšej pracovnej 
skupiny, ktorá koordinuje ďalšie práce pri 
príprave študijného programu.

-rr-

}}} 

Zástupcovia katolíckych univerzít diskutovali o novom študijnom programe.
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Univerzitná knižnica KU v Ružomberku, 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
FF KU, Katedra výtvarnej výchovy PF KU 
a Klub nezávislých spisovateľov  v Bratisla-
ve 6. októbra 2015 symbolicky uviedli do 
života knihu pod poetickým názvom Kraji-
na vo mne (Vydavateľstvo Verbum 2015). 

Piati autori, ktorých spája nielen literatú-
ra a umenie vo všeobecnosti, ale najmä lás-
ka ku krajine, obohatili prezentáciu svojou 
prítomnosťou a autorským čítaním textov. 
Poetka Mila Haugová, básnici Rudolf Ju-

rolek a Juraj Kuniak, akademický maliar 
Ján Kudlička a akademický sochár Rasti-
slav Biarinec (obaja pôsobiaci na PF KU) 
priniesli aj im blízke symboly krajiny (šíp-
ky, oriešky, mušle, drevený fragment ar-
chitemtúry, starý odznak Horskej služby), 
ktorými novú knihu symbolicky pokrsti-
li. Kniha, ktorá sa stala spoločným dielom 
spriatelených autorov, predstavuje rôzne 
polohy vnímania okolitej krajiny vo for-
me básní, denníkových zápiskov, krátkych 
próz a reflexií. Po ich odznení sa k jednot-
livým autorom a ich literárnemu dielu vy-

jadroval aj ďalší z prizvaných hostí – lite-
rárny vedec Ján Zambor. Podujatím spre-
vádzala Jana Juhasová, ktorá sa na knihe 
redaktorsky podieľala. Počas prezentácie 
boli v komornej inštalácii predstavené ilu-
strácie oboch výtvarníkov. Celkovú atmo-
sféru dotváral známy hudobník a skladateľ 
Peter Machajdík. 

-uk ku-

krAjinA VO mne

PETER ABONyI A MARTIN BIšťAN
„Výber z tvorby l lX“
Peter Abonyi a Martin Bišťan – úplné pro-
tiklady, ktoré sa však v istom bode stre-
távajú. Aj napriek rozdielnym povahám 
v odborných názoroch zastávali vždy rov-
naké ciele, čo ocenila nielen laická, ale 
aj odborná verejnosť. V roku 1997 získa-
li najvýznamnejšie ocenenie pre architek-
tov na Slovensku – Cenu Dušana Jurkoviča 
za Kostol Božského Srdca v Lomnej. Spo-
lupracovali nielen na stavbách sakrálneho 
charakteru akými bezpochyby sú Kláštor 
františkánok v Ružomberku, ale aj na urba-
nistických riešeniach verejných priestorov 
ako napríklad Námestie Slobody v Ružom-
berku.  Na výstave „Výber z tvorby L LX“ 
v priestoroch Univerzitnej knižnice KU boli 
predstavené architektonické diela, ktoré 
sú ich „výkladnou skriňou“. Podľa slov jed-
ného z autorov: „pri ich realizácii nedošlo 
k žiadnym, alebo len k minimálnym úpra-
vám a kompromisom“.

Peter Abonyi vo svojej tvorbe nadväzuje 
na živý kultúrny odkaz veľkých osobností 
liptovskej kultúry ako boli Ladislav Hanus 
a Jozef Kútnik – Šmálov. Profesionálne sa 
orientuje na koncepčnú autorskú architek-
tonickú tvorbu hlavne v oblasti sakrálnych 
a kultúrnych stavieb, tiež stavieb v oblas-
ti administratívy a cestovného ruchu. Pe-
ter Abonyi  v spolupráci s J. Hýravým pro-
jektoval aj Kostol v Liptovských Sliačoch.  
Slovenská komora architektov ocenila jeho 
nedávnu tvorbu – administratívnu budo-
vu GasOil Spišská Teplica (Poprad), cenou 
CE.ZA.AR 2012 v kategórii občianskych 
a priemyselných stavieb. Na svojom konte 
má niekoľko projektov rodinných domov, 
víl, ale aj známy Kozí vŕšok pri Ivachnovej 
či Čokolatériu Passé v Ružomberku. 

Tvorbu Ing. arch Martina Bišťana môžeme 
rozčleniť do troch celkov. Územný rozvoj 
a urbanizmus (územný plán mesta Ružom-
berok), architektúra a stavebníctvo, inte-
riérová tvorba a stavebný dizajn. Po for-
málnej stránke sa venuje tvorbe projektov 
a realizácií v širokom rozsahu, od rodin-
ných domov, cez administratívne a prie-
myselné stavby, projekty urbanistického 
charakteru až po projekty kostolov a sak-
rálnych  stavieb. Z nich uveďme napr. Kos-
tol sv. Jozefa – Svit, Kostol Panny Márie Po-
mocnice kresťanov – Medzibrodie nad Ora-
vou, Kostol a pastoračné centrum sv. Cy-
rila a Metoda – Piešťany, Kostol sv. Teré-
zie – Prievidza, Dom saleziánov – Prešov, 
Areál sestry Zdenky Schelingovej – Krivá 
a ďalšie. 

-uk ku-

Abstraktné maľby exodov (odchody, pre-
suny, vysťahovanie) s konkrétnymi po-
solstvami pripomínajú udalosti 20. sto-
ročia, kedy dochádzalo k vyháňaniu oby-
vateľov z rôznych dôvodov. Cieľom vý-
stavy je podľa autorov „poučenie z mi-
nulosti, aby v budúcnosti už nepribúda-
li nové kapitoly do knihy vyhnanstiev“. 
Na niektorých dielach spolu s autorom 
spolupracovali aj ľudia s mentálnym 
znevýhodnením z neziskovej organizá-
cie Lepší svet, s ktorou Fero Guldan už 
dlhé roky spolupracuje.

Tému exodov objavovali členovia OZ 
Krásny Spiš v snahe porozumieť dnešné-
mu životu. Čím viac sa do témy vnárali, 
tým viac boli prekvapení jej veľkosťou, 
prítomnosťou a aktuálnosťou. Pôvod-
ne bola téma exodov šitá na Levoču a 
Spiš. Lenže podobné udalosti zažili aj 
iné mestá a iné regióny Slovenska. A za-
žívame to aj dnes. K výstave bola vydaná 
aj publikácie Spišské exody v 20. storo-
čí, ktorá čaká na svoju dotlač a rozšíre-
nú verziu. Výstavy na tému exodov orga-

nizuje združenie so želaním: „aby sa ne-
prehlbovali staré diery tajomnej neprí-
tomnosti a nevytvárali sa nové. Zhodné 
sú v pocite, že sú  mementom a  varova-
ním do budúcnosti.“ 

Druhou výstavou sú Národnosti na Slo-
vensku. (Na snímke pohľad na vystave-
né maľby.) Fero Guldan prostredníctvom 
kombinovanej techniky vytvára abstrakt-
né maľby s konkrétnymi symbolmi pre 
jednotlivé menšiny, ktoré boli na Sloven-
sku oficiálne uznané. Každé dielo ne-
sie v sebe úryvok z Biblie, ktorý je pre-
ložený a napísaný aj v pôvodnom jazy-
ku menšiny. Trinásť plátien tak ukazuje 
rozmanitosť skladby obyvateľov Sloven-
ska. Výstava vznikla s finančnou pod-
porou Úradu vlády Slovenskej republi-
ky v programe Kultúra národnostných 
menšín. 

Autor malieb František Guldan sa venuje 
architektonickej a voľnej tvorbe. V roku 
1989 zakladal noviny Verejnosť, po za-
matovej revolúcii viedol SNG, od roku 

1991 je výtvarníkom na voľnej nohe. Vy-
stavoval v Antverpách v rámci Hlavné-
ho mesta kultúry Európy – 1993, tiež vo 
viedenskej galérii Mitte, v Prahe, Mní-
chove a v Paríži. Spoluautor myšlien-
ky a textov je Miroslav Pollák, v minu-
losti pôsobil ako splnomocnenec vlá-
dy pre rómske komunity, v súčasnosti 
pôsobí na UPJŠ v Prešove ako vedecko-
výskumný pracovník so zameraním na 
rómsku problematiku.

-uk ku-

exody – Xi. neVYŽenieŠ!
a národnosti na Slovensku
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku a Občianske združenie Krásny Spiš  
pripravili dve výstavy, ktoré navzájom úzko súvisia. Exody – XI. NEVYŽENIEŠ a Národnos-
ti na Slovensku. Obidva cykly pozostávajú z trinástich malieb Fera Guldana. Exody putujú po 
Slovensku v dramaturgii Miroslava Polláka od roku 2008. V priestoroch UK KU boli výstavy pre-
zentované od 30. októbra do konca novembra 2015.
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Od 4. do 20. novembra 2015 ste mali mož-
nosť v priestoroch Univerzitnej knižni-
ce KU navštíviť putovnú výstavu spojenú 
s lektorským výkladom pod názvom BIB-
LIA NA CESTÁCH na Slovensku. 

Vznik projektu bol inšpirovaný výsta-
vou Biblií v Českej republike. Takmer 200 
exemplárov kníh, z toho  40 kusov starých 
výtlačkov Biblií, spevníkov, modlitebných 
kníh, kancionálov a katechizmov v časo-
vom rozmedzí rokov 1750-1890 bolo mož-
né vidieť na modrom podlaží v UK KU. 
V slovenskej výstave sa nachádzali aj kni-
hy, ktoré sa v českej výstave nenachádzajú, 
z  tých najstarších napr. Žaltár z roku 1744, 
Písmo Svaté (Biblia Sacra) z roku 1776, 
Modlitebná kniha z roku 1782. „Veľmi sta-
rý a vzácny je pergamenový zvitok TORY 
bol zachránený z budovy synagógy, urče-
nej komunistickým režimom k demolácii, 
na ktorom je v hebrejskom jazyku opísa-
ná časť knihy Deuteronomium (5. Kniha 

Mojžišova) a to od kapitoly 22. po kapitolu 
27,“  uviedol Milan Šurman, lektor výstavy.

Z nových kníh, ktoré patria skôr do kolón-
ky „zberateľské“ zaujalo návštevníkov za-
ujímavé luxusné prevedenie tzv. BIBLIE 
DALÍ, ktorú ilustroval španielsky surrea-
lista Salvator Dalí. Kniha váži 12 kilogra-
mov a na Slovensku je len 333 kusov. Ďal-
ším unikátom bola biblia zo vzdialené-
ho Tichomoria (biblia z ostrova Samoa, či 
Nový zákon v jazyku Maurov, pôvodných 
obyvateľov Nového Zélandu), biblia vo for-
me MP3, ktorá obsahuje nahrávku celých 
textov  v jazyku domorodcov z ostrova Pa-
pua Nová Guinea v tzv. pidgin-english. 
Zvláštnosťou bola aj tzv. Biblia do nepoho-
dy chránená patentovým úradom (vystave-
ná v akváriu; na 1. obrázku), ktorá je vode 
odolná a nehorľavá. Pre slabozrakých a ne-
vidiacich návštevníkov bola určená Biblia 
pre nevidiacich (na 2. obrázku), celá napí-
saná v Braillovom písme. Výstava ponúk-

la aj súčasné preklady knihy kníh, tiež ko-
mentáre, slovníky, encyklopédie a sprie-
vodnú literatúru. 

-uk ku-

BiBliA nA ceStácH 
v Univerzitnej knižnici 

Katedra predškolskej a elementárnej pe-
dagogiky na PF KU zorganizovala sláv-
nostné vyhodnotenie celoslovenskej lite-
rárnej autorskej súťaže Slávme to spoloč-
ne 2015.  Vyhodnotenie druhého ročníka 
súťaže sa uskutočnilo 19. novembra 2015 
v Univerzitnej knižnici KU. Hlavným vy-
hlasovateľom podujatia bola PF KU a Klub 
Tomáša Munka v Ružomberku.

Slávnostné udeľovanie cien bolo spoje-
né s besedou s členmi odbornej poroty. 
Predsedom literárnej súťaže bol básnik, 
prekladateľ a literárny vedec doc. Mgr. et 
Mgr. Ján Gavura, PhD. z Prešovskej uni-
verzity. Ďalšími členmi poroty boli lite-
rárna vedkyňa a vysokoškolská pedago-
gička Mgr. Jana Juhásová, PhD. a básnik 
a režisér Marcel Lacko. PF KU a Klub To-
máša Munka reprezentovala Mgr. Silvia 
Kaščáková, PhD. Program obohatilo aj vy-
stúpenie študentiek z Katedry predškol-
skej a elementárnej pedagogiky – spevác-
ke vystúpenie Michaely Balákovej a Zuza-

ny Lachovej a umelecký prednes Silano-
vej tvorby v podaní Elišky Kišovej. Začí-
najúci a ešte nepublikujúci básnici ukáza-
li svoj talent a schopnosti nielen pred po-
rotou, ale ich verše zazneli aj pred publi-
kom, ktoré ich prišlo povzbudiť.

Prvé miesto získala Mária Bílá, študent-
ka žurnalistiky z  FF KU, ktorá pochádza 
z Nižného Hrušova. Druhé miesto patrí 
Jozefovi Horvátovi z FF KU a tretie miesto 
získala Mária Tvrdá, študentka predškol-
skej pedagogiky PF KU. Porota udelila aj 
dve čestné uznania, ktoré si odniesli Petra 
Popjaková a Diana Jeníková. „Súťaž bola 
venovaná duchovnému odkazu básni-
ka katolíckej moderny, Jankovi Silanovi, 
s ktorým sme, veríme, oslávili nielen veľ-
kosť jeho tvorby, ale vzdali sme hold a vy-
tvorili sme priestor mladej generácii začí-
najúcich autorov,“ dodala Silvia Kaščáko-
vá, koordinátorka súťaže.

Silvia Kaščáková

Vyhodnotenie 
literárnej súťaže 
Slávme to spoločne

?Ocenenie Fides et Ratio, udeľuje Kon-
ferencia biskupov Slovenska, čím vy-

jadruje úctu vedcom, ktorí svojím pôso-
bením a vedeckou činnosťou prispievajú 
k dialógu vedy a viery. Tento rok ste boli 
ocenený aj vy. Akú konkrétnu oblasť vedy 
ste prepájali s vierou?
Vzťah viery k vede môže byť rôzny. Od cel-
kom antagonistického k úplnému súzvuku. 
Jednou z vecí, ktoré dnes ľudí vyrušujú, je 
Darwinova evolučná teória. Darwin bol tiež 
veriaci človek, bol anglikán. Veril, že Boh 
všetko stvoril a nechal to tak. No a potom sa 
to už vyvíjalo samé. Samozrejme, že to nie 
je pravda, to sú tzv. beisti, ktorí zastávajú 
taký názor. My kresťania vieme, že Pán Boh 
sa stará o svet stále. V jednom kuse sa sta-
rá o nás všetkých a o všetko stvorenie, kto-
ré stvoril.

?Ocenenie Vám udelili aj za šírenie 
osvety medzi ľudí?

Chodili sme medzi ľudí na rôzne akoby kon-
ferencie. Organizovali sa ale pre obyčaj-
ných ľudí. Tam sme vysvetľovali tieto veci, 
ako to vlastne je. Boli tam fyzici, astrofyzi-
ci, biológovia a boli tam aj medici. Ja som sa 
toho zúčastňoval tiež. Bolo to také zaujíma-
vé. Kto tomu nechcel veriť, tak sa veľa pýtal. 
Snažili sme sa robiť tak, aby sa ľudia nebá-
li tejto otázky. A tiež sme hneď po revolúcii 
založili skupinu biológov, ktorí sa snažili vy-
svetľovať ľuďom  evolúciu a biologický vý-
voj a to ako to súvisí s kresťanstvom.

?Vydávate k tomu aj nejaké publikácie?
Áno. Vychádza časopis RaN – Radosť 

a nádej. Tu je publikovaná väčšina prác a 
článkov, ktoré sme robili. Časopis vychádza 

Ocenený prof. Holec:
„nebojte sa viery a vedy“
V septembri tohto roku Konferencia biskupov Slovenska 
slávnostne udelila ceny Fides et ratio za zásluhy o dialóg 
medzi vierou a vedou. Ocenenou osobnosťou bol  aj prof. 
RNDr. Peter Holec, CSc. (na snímke), ktorý pôsobí na Ka-
tedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU. Vzťahu 
vedy a kresťanstva sa venuje už dlhé roky. V čom spočíval 
jeho prínos v tejto oblasti rozpráva profesor Holec v nasle-
dujúcich riadkoch.

v Bratislave pod hlavičkou ÚSKI, teda Ústre-
die slovenskej katolíckej inteligencie, kde sa 
ľudia snažia pôsobiť najmä tou osvetou.

?Ako podľa Vás vnímajú ľudia dnes 
evolučnú teóriu vs. pohľad viery. 

Prikláňajú sa Slováci skôr k vede alebo 
viere?
Je to individuálne. Mnoho ľudí náš názor 
berie a máme niektoré prípady, keď ľudia 
vstali a odišli z prednášok. O Bohu by sme 
nič nevedeli, keby neprišiel a nezvesto-
val nám ju Ježiš Kristus. A čo je veda? To je 
vlastne človek, ktorý ľudským rozumom od-
haľuje niektoré zákonitosti – hmotné. Veda 
nevie nič o duchovne, lebo skúma hmot-
né záležitosti. Počul som aj také prirovna-
nie, že veda a viera sú dve koľajnice, ktoré 
nás vedú k pravde a nakoniec k tej konečnej 
pravde – k Bohu. Celkom to neberiem, lebo 
veda často vybočí z tej koľajnice – vráti sa, 
raz ide dole a raz hore. Čiže nie je to celkom 
tak. Myslím si, že viera je raz daná, kým ve-
decké poznatky sa neustále vyvíjajú. Polovi-
cu z toho čo vieme dnes, ešte pred päťdesia-
timi rokmi nik nevedel, alebo to ľudia po-
znali inak. A zas o ďalších päťdesiat rokov 
nemusí byť pravda to, čo vieme my. Viera sa 
mi zdá bazálnejšia, zásadovejšia, taká istot-
nejšia ako veda. 

?Tešíte sa z ceny? Iste je prínosom aj 
pre univerzitu...

Bol som veľmi prekvapený, že mi ju dali. 
Pravdupovediac som to vôbec nečakal. Ale 
potešilo ma to, lebo je to určitý výraz oce-
nenia niečoho, čo som robil a čo robím na-
koniec aj dodnes. No a som rád, že z toho 
môže trošku žiť aj Katolícka univerzita, že 
sa tu dejú pozitívne veci.

?Čo by ste odkázali tým, ktorí budú čí-
tať vaše slová? 

Chcel by som povedať všetkým, ktorí budú 
čítať tieto riadky, aby sa nebáli viery a aby 
sa nebáli vedy. Lebo keď veria, sú v istote. 
Keď robia len vedu, tak niečo hľadajú, ale 
nemusí to byť vždy správne a dobré. Veľký 
význam by som dal na morálku ľudí, lebo 
bez nej sme nič. Čo je dôstojnosť človeka? 
Dôstojnosť človeka je morálna dôstojnosť 
človeka. Nemôžem si vážiť nejakého vyso-
kého činiteľa, o ktorom viem, že kradne, 
nech je v akejkoľvek pozícii. Ale morálne-
ho človeka, hoc aj obyčajného, čo robí pri 
nejakom stroji a robí správne, snaží sa, aby 
to bolo čo najlepšie, robí pre rodinu, toho 
si veľmi vážim. Morálni ľudia majú vysokú 
cenu.

zhovárala sa: Monika Tuková

rozhovor
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Ak sa niekto sťažuje na nedostatok času, tak 
si musí uvedomiť, že nikto nemá viac alebo 
menej času. Pre každého má deň rovnako 24 
hodín. Nejestvuje nejaké tajomstvo úspešné-
ho písania kníh a článkov. Možno máte svo-
je obľúbený priestor pre prácu, svoj počítač, 
kávu alebo čaj v obľúbenej šálke, ale to všet-
ko sú druhotné faktory. Niektorí zvyknú hovo-
riť, že spisovateľom sa človek narodí. Nie je to 
tak. Môžete sa narodiť s určitým talentom, ale 
ten ešte za vás nenapíše článok alebo knihu. 
Talent rozvíjate zručnosťou. Vedecké písanie 
spočíva v troch základných vlastnostiach: tvr-
dá práca, sebadisciplína a odriekanie.

Počas dňa absolvujete viacero stretnutí a roz-
hovorov. Majte pri sebe zápisník, poznačte si 
myšlienky a podnety. Ľahko sa môže stať, že 
hodnotné  nápady, ktoré vám prišli na um po-
čas práce alebo pri rozhovoroch, zabudnete 

len preto, lebo ste si ich nezapísali. Veľa myš-
lienok prichádza vtedy, keď o danej téme, na 
ktorej pracujete, čítate knihy alebo diskutujete 
so svojimi kolegami alebo študentmi. Ak čas-
to cestujete autom, nepočúvajte rádio. Na-
miesto toho počúvajte nahrávky prednášok 
alebo konferencií. Môžete sa z nich veľa na-
učiť. Niektorí moji kolegovia neradi robia re-
cenzie iných kníh. Je to chyba. Čítaním sa mô-
žete dozvedieť veľa nového, rozširujete si ob-
zor a ešte k tomu aj získate na autorite pri zve-
rejnení vašej recenzie.

Keď sa rozhodnete napísať nejaký článok ale-
bo knihu, snažte sa, aby v odbore, ktorému 
sa venujete, bol skutočne aktuálnym príspev-
kom. Predovšetkým však musíte mať nadšenie 
pre svoj odbor. Vaše vlastné zanietenie je tou 
najlepšou motiváciou. Čítajte odborné člán-
ky a knihy, ktoré sa dotýkajú vašej matérie, 

PROF. SwEETMAN: „musíte mať 
nadšenie pre svoj odbor“

V dňoch 20. – 23. novembra 2015 zavítal  na  KU prof. Bren-
dan Sweetman (na snímke počas prednášky) z Rockhurst 
University v americkom Kansas City. Prof. Sweetman pred-
niesol dve verejné prednášky na Katedre filozofie FF KU. 
V prvej z nich s názvom Doing Research in Academia Today 
ma zaujali jeho praktické rady vysokoškolským učiteľom pre 
ich prácu na výskumných a publikačných projektoch. Chcem 
sa s niektorými jeho myšlienkami podeliť.

p
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aby ste udržiavali krok s najnovšími poznat-
kami. Buďte disciplinovaní v tom, že pôjdete 
na stretnutia, ktoré sú dôležité, ale nechoďte 
tam, kde nie ste potrební. Na písanie potrebu-
jete súkromie a čas. Keď som bol mladší, začí-
nal som svoj deň prácou na ľahších úlohách. 
V priebehu dňa som však bol unavený a ne-
vládal som sa sústrediť na náročné písanie. 
Preto vám odporúčam, aby ste začali pracov-
ný deň s náročnými úlohami. Nezačínajte deň 
odpoveďami na emaily. Zbytočne sa zamotáte 
a stratíte veľa času. Emailovú korešpondenciu 
vybavujte v priebehu dňa, keď si urobíte pre-
stávku, ale stále si strážte čas.

Keď píšete článok alebo knihu, napíšte 2 – 3 
strany každý deň, alebo aspoň každý druhý 
deň. To preto, aby ste si udržiavali neustály 
kontakt s témou, ktorej sa venujete. V tomto 
musíte byť veľmi disciplinovaní. Radšej si daj-
te predsavzatie, že denne napíšete 2 – 3 stra-
ny, než predsavzatie, že každý deň budete pí-
sať 3 hodiny. Nevydržíte sa sústrediť tak dlho. 
To je moja skúsenosť, ale možno ste výnim-
ka. Ak sa prichytíte pri tom, že hľadáte, ako si 
skrátiť písanie, je to signál, aby ste prestali pí-
sať, lebo už strácate koncentráciu. Ak chcete 
zachovávať denný poriadok, musíte si zosta-
viť reálne uskutočniteľné ciele. Na konci týž-
dňa budete mať napísaných 8 – 10 strán a po 
troch týždňoch práce možno 20 – 25 strán. Pri 
písaní sa nezdržiavajte úpravou viet, formu-
lácií, gramatiky. To robte pri redigovaní na-
písaných strán na konci týždňa. Vtedy čítaj-
te na inom mieste, dá vám to inú perspektívu. 
Snažte sa čítať text tak, akoby nebol váš, či mu 
porozumiete.

Keď máte napísaný článok alebo kapitolu va-
šej knihy, nebojte sa požiadať kolegu, ktorému 
dôverujete, aby ho prečítal a vyjadril svoj ná-
zor. Prijmite jeho kritiku správnym spôsobom, 
dostanete tak spätnú väzbu. Rozlišujte medzi 
oprávnenou a neoprávnenou kritikou. Prvá je 
konštruktívna kritika, ktorá vás posúva dopre-
du. Žiaľ, medzi vysokoškolskými učiteľmi sú 
aj takí, ktorých kritika je arogantná a nepraj-
ná. Vždy je ľahšie nájsť chybu, než chváliť. Po-
znám kolegu, ktorý po jednej necitlivej a ne-
oprávnenej kritike už nič viac nenapísal. Za-
chovajte si preto pri kritike zo strany druhých 
zdravý nadhľad a odstup.

Niektorým univerzitným učiteľom chýba se-
badôvera. Verte si. Buďte zanietení v tom, 
o čom píšete. Ak máte radi svoju prácu, pôj-
de vám to ľahšie. 

spracoval: František Trstenský

19. – 26. september 2015
V Budapešti sa uskutočnil IX. Me-
dzinárodný festival Ars Sacra, na 
ktorom KU aj Slovensko repre-
zentovala Schola cantorum, pô-
sobiaca na  Katedre hudby PF 
KU. V rámci podujatia jej členo-
via vystúpili v Karmelitánskom 
kostole s gregoriánskym cho-
rálom pod vedením doc. Janky 
Bednárikovej a skladbami v hus-
ľovom prevedení doc. Rastisla-
va Adamka s organovým sprievo-
dom doc. Zuzany Zahradníkovej.

25. – 27. september 2015
Katolícka univerzita Jána Pavla 
II. v Lubline zorganizovala kon-
ferenciu na tému Hľadanie cel-
kovej pravdy o prírode, človeku 
a Bohu. Išlo o konferenciu v rám-
ci programu The Catholic Uni-
versities Partnership. Na pozva-
nie hostiteľskej inštitúcie KU za-
stupoval prof. František Trsten-
ský, prorektor pre zahraničné 
vzťahy KU. 

29. september 2015
V Univerzitnej knižnici KU sa 
otvoril ďalší ročník poduja-
tia Hosť na KU. Prvým hosťom 
podujatia boli účastníci známej 
púte do Santiaga de Compostela 
k hrobu sv. Jakuba, apoštola, kto-
rí sa podelili o radosti, bolesti aj 
výzvy, s ktorými sa stretli počas 
putovania. 

1. október 2015
Na TF KU bol počas slávnost-
ného otvorenia akademického 
roka 2015/2016 uvedený do úra-
du  dekana TF KU prof. ThDr. Cy-
ril Hišem, PhD., ktorý povedie fa-
kultu druhé funkčné obdobie. 

1. – 4. október 2015
Prof. František Trstenský, pro-
rektor pre zahraničné vzťahy KU, 
sa zúčastnil na pracovnom stret-
nutí zástupcov katolíckych uni-
verzít vo francúzskom Toulouse. 
Cieľom stretnutia bola v prvom 
rade konkrétna spolupráca s In-
stitut Catholique de Toulouse, 
s ktorým má KU podpísanú zmlu-
vu v rámci Erasmus+ ako aj spo-
lupráca v rámci siete katolíckych 
univerzít.   

september

október

kronika
posledných 
mesiacov

6. október 2015
Rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab sa zúčastnil spomienkovej 
slávnosti z príležitosti 100. výro-
čia narodenia Štefana Garaja, ka-
pitulného vikára Spišskej diecé-
zy, ktorá sa uskutočnila v jeho ro-
disku, v Liptovskej Tepličke. 

Trnavský arcibiskup Mons. Ján 
Orosch vystúpil v Univerzitnej 
knižnici KU so svojou prednáškou 
v rámci intelektuálno-formačnej 
aktivity Hosť na KU. Zameral sa 
na tému migrantov, možnosti po-
moci zo strany Cirkvi a misijné 
poslanie Cirkvi.  Spolu s ním vy-
stúpil aj Viktor Jakubov, národ-
ný riaditeľ Pápežských misijných 
diel. 

10. október 2015
KU sa stala partnerom iniciatívy 
Strom za život, ktorá chce za kaž-
dé nenarodené dieťa vysadiť je-
den nový stromček. V tento deň 
sa zástupcovia KU pod vedením 
Univerzitného pastoračného cen-
tra zapojili do sadenia stromče-
kov v okolí Ružomberka. 

13. október 2015
V ďalšom pokračovaní intelektu-
álno-formačnej aktivity Hosť na 
KU vystúpil s prednáškou prof. 
MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
Hovoril na tému Pomoc pre ute-
čencov v Sýrii.
 
15. október 2015
Vďaka Ústavu talianskeho jazy-
ka a  kultúry PF KU už po pia-
ty raz uskutočnil v Ružomberku 
Týždeň talianskej kultúry. Ten-
to rok bola stanovená  téma Ta-

liančina v hudbe, hudba v talian-
čine. K spolupráci boli prizva-
ní aj  kolegovia z Katedry hudby 
PF KU, ktorí vytvorili originálny 
program koncertu, ktorý odznel 
v ružomberskej synagóge.

Svätý Otec František prijal zriek-
nutie sa úradu pomocného bis-
kupa Spišskej diecézy, ktoré 
mu predložil J.E. Mons. Andrej 
Imrich. Rektor KU mu zaslal ďa-
kovný list za jeho prácu v pro-
spech KU. Mons Imrich  bol v mi-
nulosti predsedom Správnej rady 
KU. 

19. október 2015
Prorektor prof. František Trsten-
ský sa zúčastnil slávnostného za-
sadnutia Vedeckej rady Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, na 
ktorom bol udelený titul doctor 
honoris causa“Generálnemu ta-
jomníkovi OSN Pan Ki-munovi. 
Program pokračoval v historickej 
budove Národnej rady SR, kde 
bola otvorená výstava venovaná 
70. výročiu založenia OSN.

20. október 2015
V rámci intelektuálno-formač-
nej aktivity Hosť na KU vystúpil 
s prednáškou na tému Potulky 
svetom Mons. ThLic. Marián Ga-
venda. 

21. október 2015
Poradenské centrum KU oficiál-
ne otvorilo svoje nové priestory v 
budove Univerzitnej knižnice KU. 
V spolupráci s Univerzitným pas-
toračným centrom Jána Vojtaššá-
ka sa v tento deň uskutočnilo po-
žehnanie nových priestorov, kto-
ré bolo spojené s ich prehliadkou.

30. september 2015
Na KU sa uskutočnilo otvorenie 
akademického roka 2015/2016. 
Otvorenie bolo spojené so sláv-
nostným zhromaždením akade-
mickej obce, na ktorom bol ude-
lený čestný titul doctor honoris 
causa akad. mal. Márii Spoloční-
kovej a doc. PhDr. Ivanovi Chalu-
peckému a čestný titul profesor 
emeritus Mons. prof. ThDr. Ing. 
Antonovi Konečnému, PhD.



25. november
Akademická rankingová a ratin-
gová agentúra (ARRA) zverejni-
la Hodnotenie fakúlt vysokých 
škôl 2015. Pre KU vyznelo veľmi 
priaznivo. FF KU obhájila z minu-
lého roka výborné 2. miesto a PF 
KU sa z minuloročného 7. miesta 
vyšvihla až na 3. miesto. FZ KU 
si polepšila o jednu priečku a ob-
sadila 7. miesto. TF KU udržala 
minuloročné 4. miesto.

29. november 2015
Chrám svätého Jakuba v Levoči 
bol slávnostne vyhlásený za Bazi-
liku menšiu svätého Jakuba v Le-
voči. Slávnostnú svätú omšu, pri 
ktorej sa prečítal dekrét o povýše-
ní kostola na Baziliku menšiu, ce-
lebroval spišský diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka. KU na sláv-
nosti zastupoval jej rektor Mons. 
prof. Jozef Jarab.

1. december 2015
Intelektuálno-formačný cyklus 
prednášok Hosť na KU zakončil 
v zimnom semestri svojím autor-
ským čítaním slovenský spisova-
teľ a pedagóg doc. PaedDr. Anton 
Lauček, PhD. Ďalšia séria pred-
nášok bude pokračovať v letnom 
semestri. 

2. december 2015
Akademický senát FF KU zvolil 
v tajnej voľbe Mgr. Mareka Babi-
ca, PhD. za kandidáta na dekana 
FF KU. Mgr. Marek Babic, PhD. 
bol jediným navrhnutým kan-
didátom a získal desať platných 
hlasov od desiatich prítomných 
senátorov.

3. december 2015
Správna rada KU sa na svojom 
zasadnutí oboznámila s výstav-
bou internátu, s čerpaním banko-
vého úveru na splatenie zostáva-
júcich finančných záväzkov spo-
jených s výstavbou Univerzitnej 
knižnice KU, s výsledkami audi-
tu a so stavom plnenia úloh, kto-
ré z neho vyplývajú.

december

Duchová, PhD. a za študentskú 
časť Mgr. Martin Cubinek. Za ta-
jomníka AS KU bol zvolený Mgr. 
Miroslav Huťka, PhD.

V rámci aktivity Hosť na KU vy-
stúpila známa aktivistka za 
ochranu rodiny Anna Verešová, 
riaditeľka mimovládnej organi-
zácie Áno pre život a hovorkyňa 
Aliancie za rodinu. V prednáške 
sa zamerala na stálu aktuálnosť 
ochrany manželstva a rodiny.  

11. november 2015
V univerzitnej Kaplnke sv. Alber-
ta v priestoroch PF KU sa slávila 
odpustová slávnosť jej patróna. 
Liturgická spomienka sv. Alberta 
síce pripadá na 15. november, ale 
z pastoračných dôvodov, aby sa 
sv. omše mohli zúčastniť študen-
ti a zamestnanci KU, sa presunu-
la na pracovný deň. Hlavným ce-
lebrantom bol rektor KU Mons. 
prof. Jozef Jarab. 

18. november 2015
Univerzitné spoločenstvo KU si 
modlitbami a bohoslužbou v Ka-
plnke sv. Alberta uctilo obe-
te teroristických útokov v Parí-
ži 13. novembra 2015. Sv. omšu 
za obete, pozostalých a za pokoj 
vo svete slúžil Mons. prof. Jozef 
Jarab. 

24. november 2015
V ďalšom pokračovaní aktivi-
ty Hosť na KU vystúpil so svo-
jou prednáškou na tému záchra-
nárstva prof. MUDr. Oto Masár, 
PhD., ktorý je prednostom Klini-
ky urgentnej medicíny a všeobec-
ného lekárstva na Lekárskej fa-
kulte Univerzity Komenského v 
Bratislave. Je považovaný za špe-
cialistu na liečbu bolesti pri ma-
lígnych ochoreniach. 

Prezident Andrej Kiska vymeno-
val v Prezidentskom paláci v Bra-
tislave 29 vysokoškolských profe-
sorov. Medzi novými profesormi 
sú aj dvaja vyučujúci z  TF KU v 
odbore katolícka teológia. Prof. 
ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. 
prednáša na Teologickom inšti-
túte v Spišskej Kapitule – Spiš-
skom Podhradí, ktorý je súčasťou 
TF KU. Prof. PhDr. ThDr. Štefan 
Lenčiš, PhD. prednáša na TF KU 
v Košiciach. 

3. november 2015
O 12:15 hod. v Kostole sv. Rodiny 
v Ružomberku – Rybárpoli rektor 
KU Mons. prof. Jozef Jarab slú-
žil zádušnú sv. omšu za zosnu-
lých pedagógov a študentov KU. 
Zvlášť sv. omša bola obetovaná aj 
za nedávno zosnulého otca kar-
dinála Jána Chryzostoma Korca. 

Košický arcibiskup-metropolita 
a Veľký kancelár KU Mons. Ber-
nard Bober sa dožil životného ju-
bilea 65 rokov. Pri tejto príležitos-
ti mu v mene celého univerzitné-
ho spoločenstva KU poslal rektor 
KU Mons. prof. Jozef Jarab po-
zdravný list. 

4. november 2015
V priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU bola otvorená putovná 
výstava Biblia na cestách. Výsta-
va rôznych vydaní Biblie mala za 
úlohu priblížiť túto knihu kníh 
nielen z pohľadu historického, 
ale predovšetkým priblížením jej 
posolstva súčasnému človeku. 
Expozícia trvala do 20. novem-
bra 2015.

10. november 2015
V Sieni rektorov KU uskutočnilo 
1. ustanovujúce zasadnutie no-
vozvoleného Akademického se-
nátu Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (AS KU) pre obdobie 
rokov 2015 – 2019. Predsedníč-
kou AS KU sa stala PhDr. Ľudmila 
Krajčíriková, PhD. Podpredseda-
mi AS KU sa stali: za zamestna-
neckú časť ThDr. PaedDr. Mária 

november

Univerzitné pastoračné centrum 
aj tento rok organizovalo súťaž 
KU má talent. Spomedzi študen-
tov sa prišli predviesť najmä spe-
vácke talenty, no nechýbali ani 
tanečné, recitátorské či maliar-
ske. Do súťažnej prehliadky sa 
zapojilo 14 účinkujúcich.

24. október 2015
V Nitre vo veku 91 rokov zomrel 
nitriansky emeritný biskup, kar-
dinál Ján Chryzostom Korec. 
Kardinálovi Korcovi udelila KU 
v roku 2009 čestný titul Doctor 
honoris causa. V mene univerzit-
ného spoločenstva KU zaslal rek-
tor Mons. Jozef Jarab sústrast-
ný list nitrianskemu diecéznemu 
biskupovi Mons. Viliamovi Judá-
kovi.
 
26. október 2015
KU navštívil minister školstva Ju-
raj Draxler. Stretol sa s rektorom 
KU Mons. prof. Jozefom Jarabom 
a vedením univerzity. Rektorovi 
KU vyjadril podporu pri realizácii 
opatrení vyplývajúcich z auditu.  

27. október 2015
V tradičnom čase o 16:16 hod. 
v priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU bol ďalším prednášajú-
cim v rámci intelektuálno-for-
mačnej aktivity Hosť na KU Th-
Lic. Róbert Neupauer. Hovoril na 
tému Zápas mladých o čistotou. 
Na túto tému sa pozrel cez náuku 
sv. Jána Pavla II. o teológii tela. 

29. október 2015
Na pôde Katolíckej univerzi-
ty v belgickom meste Namur sa 
uskutočnilo stretnutie zástupcov 
Federácie katolíckych univerzít 
Európy. Témou rokovania bolo 
vytvorenie študijného programu 
o identite, hodnotách a histórii 
Európy. KU zastupoval prorektor 
prof. František Trstenský.

30. október 2015
V Katedrálnej Bazilike svätého 
Emeráma v Nitre sa o 11. hodine 
slúžila pohrebná sv. omša za zo-

snulého kardinála J. Ch. Korca. 
Svätej omši predsedal krakovský 
arcibiskup, kardinál Stanisław 
Dziwisz. Následne telesné pozo-
statky kardinála pochovali v dol-
nej lodi Katedrály – Baziliky sv. 
Emeráma. KU na pohrebe zastu-
poval jej rektor Mons. prof. Jozef 
Jarab.


