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Kto dokáže nájsť slová, ktoré by boli dostatočne vznešené a

primerané, aby svojím významom mohli naplno vystihnúť 

a úplne obsiahnuť ten fakt, tú pravdu, že Boží syn sa stal 

jedným z nás ľudí a narodil sa v zabudnutom judejskom

mestečku v štrnástom roku panovania cisára Augusta? 

Narodil sa ako brat všetkých, ktorí kedykoľvek na svete žili,

žijú a budú žiť. Práve táto pravda – či už o nej vieme alebo 

nechceme vedieť – vytvára radostnú a slávnostnú atmosféru 

Štedrého večera, vyčarúva úsmev na ľudských tvárach, 

odráža sa vo svetlách stromčeka a zaznieva vo vianočných

koledách.

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh ot-

com skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril 

k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1 – 2). Táto skutočnosť trvá. Boh 

hovorí k človeku mnohorako a rozmanitým spôsobom.

Prostredníctvom jestvovania sveta, neustále udržiavaného 

v bytí úkonom Božej stvoriteľskej vôle, keďže Boh vždy chce 

jeho bytie, a preto spôsobuje, že svet jestvuje. Prostredníc-

tvom zmyslu ľudských dejín, v ktorých – ak sa len chceme na

ne pozorne zadívať a zamyslieť – všetko smeruje k plnosti, k 

Otcovi. Prostredníctvom odvekých intuícií všetkých kultúr a 

národov sveta, odovzdávaných v kultoch, mýtoch a ústnom

podaní a vyjadrujúcich nedostatočnosť človeka a jeho túžbu 

po plnosti dobra a krásy. Napokon prostredníctvom zmluvy s

vyvoleným národom, v ktorej všetky podvedomé ľudské túž-

by boli prejavené a defi nitívne potvrdené, dopovedané do 

konca a vyjadrené v Božej predpovedi Prisľúbeného. „Zjavila

sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom“ (Tít

2, 11). „Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný“ (Iz 9, 6).

Nemožno považovať takto formulovanú predpoveď za Boží 

úsmev pre človeka? 

Keď sa pozeráme na svet vo svätý Štedrý večer, vyzerá,

akoby sa niekto naňho usmial, tak srdečne, úprimne. Ulice a

cesty tohto dňa od svitu také preplnené, obchody plné ľudí,

domy naplnené horúčkovitým náhlením. Posledné nákupy,

posledné prípravy, ešte nejaká pohľadnica s prianím pre 

niekoho, na koho sa zabudlo, nejaký sviatočný telefonát, 

nejaká drobnosť potrebná na štedrovečerný stôl, ešte, ešte a

ešte... až sa to v hlave pletie a čas sa nedá dobehnúť. 

Postupne, ako zapadá súmrak, všetko sa pomaly upokojuje.

Ulice pomaly pustnú, vrava tíchne, až sa všade robí prázdno 

a iba tu a tam sa mihnú poslední oneskorenci, ale aj oni

rýchlo miznú v bránach domov; na uliciach a cestách už 

nikto nie je. Všetci sú u seba, medzi svojimi. Spolu.

Je to jediný deň v roku, keď človek nechce byť sám, keď

samota najviac bolí.

V jase pravdy, že Boh prišiel k ľuďom, človek najhmatateľ-

nejšie vidí a cíti, že jeho povolaním je život s ľuďmi a pre 

ľudí. A nikdy sa tak neteší, že je spolu s inými ľuďmi, ako

práve v tento jeden, svätý večer. 

Je zaujímavé, že počas celého roka nám ani nemusí prísť na 

um, že niekto je kdesi sám, chudobný, opustený, ale v tento 

večer začíname hoci len z diaľky spolucítiť s takýmito ľuďmi.

Akosi všetci myslíme na všetkých. Ale inak ako počas roka. 

Žičlivejšie, ľudskejšie. A to nezávisle na tom, aké je naše 

presvedčenie.

V tento večer sa cítime akísi lepší, ľudskejší, väčší. A je to 

správne, nikdy totiž človek nemal právo cítiť sa tak veľký ako 

práve v túto noc, keď Boh – Dieťa prišlo k ľuďom. 

V atmosfére tejto noci aj my nachádzame seba samých ako 

deti. Vždy radi zalietame mysľou do našich detských liet. 

Ako často siahame za dobrými detskými knihami alebo si 

radi pozeráme knižky, ktoré sme si z detstva zapamätali,

detské obrázky, hry? Človek by sa tak chcel vrátiť do tých

čias! Dokonca aj vtedy, keď boli ťažké a neboli tak pekné, 

aké sú roky našich detí, bolo v nich predsa niečo, čo im

dávalo neopakovateľnú hodnotu. Čo to bolo? Bezstarostnosť 

a pohodlie? Asi nie. Alebo vedomie, že vtedy všetko bolo 

len pred nami, bolo len túžbou? Asi tiež nie, pretože malý 

človek nedokáže vidieť krásu v tom, čo nepozná. Svet vidíme 

teda detskými očami a prežívame detskou dušou – je to 

taký pekný svet! Toľko je v ňom dobra a toľko dôvery voči 

ľuďom, toľko nádeje... Práve takýto obraz sveta a človeka 

sme postupne, ako nám pribúdali roky, ako sme sa stávali 

dospelými, strácali.

A hľa, v túto svätú noc Božieho narodenia stojíme zoči-voči 

pravde, že to všetko sa dá znovu získať. To všetko, čo sme

objavovali vo svete ako deti a čo stratilo svoj jas a význam 

postupne, ako sme nadobúdali „skúsenosti“ dospelých ľudí, 

zrelých ľudí. Hľa, Boh sa narodil ako dieťa!

Dieťa to je bytosť, ktorá dôveruje, miluje, zvedavo sa pozerá,

pýta, hľadá. Dobre, že Ho stále hľadáme. Keď človek hľadá 

pravdu v záhadách sveta, v zmenách spôsobu života,

v zápase za sociálnu spravodlivosť – hľadá práve Jeho. 

Dokonca aj vtedy, keď v zápale tohto hľadania Ho stráca, 

dokonca aj vtedy, keď Ho odháňa a bojuje proti Nemu v 

presvedčení, že tak rýchlejšie a istejšie dôjde k pravde, aj 

vtedy Ho hľadá. A ak taký človek bude až do konca čestný 

a verný sebe, nakoniec Ho nájde – v Betleheme. Tam, kde 

všetko je také jednoduché a obyčajné a zároveň také veľké a

neobsiahnuteľné. 

A tak Ho nachádzame – ďaleko od sveta, akoby na periférii 

jeho záležitostí. A hoci toto Narodenie dalo nový zmysel 

svetovým dejinám, dáva aj nášmu životu zmysel, lebo 

Narodený je „obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo 

všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko (...) On

je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1, 15 – 17). 

Katolícka univerzita v Ružomberku praje celému Slovensku 

a všetkým Slovákom doma i v zahraničí, aby sa k Nemu 

priblížili v tichu a sústredenom zamyslení. Nech žičlivosťou 

a dobrotou preukazovanou iným ohlasujú dobrú novinu, že 

Boh je medzi nami.

TADEUSZ ZASĘPA,
rektor KU
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Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
nadviazala spoluprácu s Pápežskou 
univerzitou sv. Tomáša Akvinského – 
Angelicum v Ríme (Pontifi cia Università 
San Tommaso d'Aquino – Angelicum). 
Podpísaním Memoranda o spolupráci 
sa študentom a pedagógom KU otvára-
jú možnosti absolvovať študijné alebo 
výskumné pobyty, spolupracovať na me-
dzinárodných vedecko-výskumných pro-
jektoch či využívať zdroje univerzitných 
knižníc. Administratívnym zamestnancom 
univerzity ponúka nadviazaná spolupráca 
v akademickom roku 2012/2013 možnosť 
absolvovať zahraničnú, pracovnú stáž.

„Verím, že spolupráca s touto prestížnou 
univerzitou bude úspešná a naši študenti 
a vedecko-pedagogickí pracovníci využijú 
mnohoraké možnosti, ktoré ponúka,“ 
podotkol rektor KU prof. Tadeusz Zasę-
pa. Dodal, že v súčasnosti KU pripravuje 
návštevu prof. Miroslava Konštanca Ada-
ma, O. P., rektora partnerskej Pápežskej
univerzity sv. Tomáša Akvinského spojenú
s hosťovskou prednáškou.

Poslaním pontifi kálnej univerzity je
prispievať k šíreniu tradičnej katolíckej
doktríny v súčasnom svete. „Prijímaním
všetkých radikálnych zmien, no bez kom-
promisov, by sme sa radi stali modernými
učeníkmi sv. Tomáša Akvinského,“ píše sa
v poslaní univerzity. Akademickú komu-
nitu Angelicum tvorí 150 profesorov z 30
krajín a 1 400 študentov z 98 krajín sveta.
Medzi jej bývalých študentov napríklad
patrili medievalista, vedec a  odborník 
na stredovek M. D. Chenu, O. P., teológ
a promotér ekumenického hnutia J. M.
Tillard, O. P. a Karol Wojtyla – pápež Ján 
Pavol II. Výuka na univerzite prebieha v 
talianskom a anglickom jazyku.

Na čele Pontifi kálnej univerzity sv.
Tomáša Akvinského stojí v úrade rektora
Slovák, dominikánsky páter Miroslav K.
Adam. Narodil sa 2. augusta 1963 v Mi-
chalovciach, kde vyštudoval gymnázium.
V roku 1987 promoval na Vysokej škole
veterinárskej v Košiciach. V rokoch
1987 – 1990 pracoval v Štátnom

Prefekt Kongregácie pre katolícku výcho-
vu, kardinál Zenon Grocholewski prijal
v utorok 20. novembra 2012 vo Vatikáne 
košického arcibiskupa metropolitu Mons.
Bernarda Bobera a rektora Katolíckej
univerzity v Ružomberku (KU) prof.
Tadeusza Zasępu. Požiadali ho, aby bola
v pápežskej ročenke medzi katolíckymi
univerzitami zapísaná aj KU. Kardinál
Grocholewski toto zapísanie podľa arcibis-
kupa Bobera nevylúčil. „Myslím, že všetko
je na dobrej ceste,“ povedal metropolita
a veľký kancelár KU Bernard Bober. V ro-
čenke je podľa jeho slov v súčasnosti okolo
50 z celkovo 1 500 katolíckych univerzít 
vo svete.

Arcibiskup Bober spolu s rektorom Zasę-
pom okrem činnosti univerzity predstavili
aj jej zámer otvoriť novú Univerzitnú
knižnicu, ktorá má byť otvorená v roku
2013. „Bude to najväčšia knižnica na Slo-
vensku, knižnica pre všetkých Slovákov na
celom svete vďaka digitalizácii,“ povedal
Vatikánskemu rozhlasu prof. Zasępa.
S metropolitom Boberom oslovili kardi-
nála Grocholewskeho, či budovu knižnice
príde požehnať a zároveň, či príjme čestný 
doktorát Doctor honoris causa KU. Obe
ponuky podľa arcibiskupa Bobera prefekt
Kongregácie prijal.

Zástupcovia KU rokovali v Ríme aj s 
rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša,
rektorom Pápežskej Lateránskej univerzi-
ty, navštívili Jozefa kardinála Tomka, ako
aj sekretára Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskupa Cyrila Vasiľa, Pápežské 
slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda a
LUMSA.

Zdroj: TK KBS z RV SK, upravené

Zástupcovia univerzity v Ríme
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veterinárnom ústave v Michalovciach ako 
veterinárny lekár, bakteriológ a hygie-
nik potravín. V februári 1989 vstúpil do 
tajného noviciátu rehole dominikánov, 
28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a
13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990
– 1995 absolvoval fi lozofi cko-teologické 
štúdium na Cyrilometodějskej teologickej 
fakulte Palackého univerzity v Olomouci.
Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995
pôsobil ako kaplán študentov Ekonomic-
kej univerzity vo farnosti Bratislava-Kal-
vária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z
teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. 
V rokoch 1996 – 2001 absolvoval licen-
ciátne a doktorské štúdium kánonického 
práva na Pápežskej univerzite sv. Tomáša
Akvinského – Angelicum v Ríme. V rokoch
2001 – 2005 bol provinciálom Rehole
dominikánov na Slovensku. V rokoch 
2001 – 2010 pôsobil ako odborný asis-
tent kánonického práva na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, 
v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte
sv. Tomáša Akvinského v Kyjeve. V rokoch
2003 – 2005 bol sudcom Metropolitného 
tribunálu Košickej arcidiecézy. Dňa 11. ok-
tóbra 2005 bol vymenovaný za profesora
na Fakulte kánonického práva Pápežskej 

univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme.
V letných mesiacoch rokov 2006 – 2007 
pracoval ako obhajca zväzku na Metropo-
litnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy 
v Kalifornii. Od roku 2006 pracoval ako 
sudca Prvej inštancie Interdiecézneho 
tribunalu Rímskej diecézy a ostatných
diecéz Lazia. Od roku 2009 bol komisá-
rom Kongregácie pre náuku viery a takisto 
Kongregácie pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života v 
Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný 
za dekana Fakulty kánonického práva a 
prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomá-
ša Akvinského v Ríme, kde dnes pôsobí 
ako rektor. Na tento post bol vymenovaný 
so schválením Kongregácie pre katolícku
výchovu a veľkým kancelárom univerzity 
P. Brunom Cadorém dňa 26. marca 2012.
Viac informácií o rektorovi uvádza na
svojej internetovej stránke aj Slovenská 
spoločnosť kánonického práva (http://
sskp.kapitula.sk), ktorej je členom.

(TK KBS)
Životopis spracovaný podľa zdrojov TK KBS a SSKP.
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Akademický senát Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS
PF KU) na svojom 2. zasadnutí v utorok 
20. novembra 2012 zvolil kandidáta na
funkciu dekana fakulty doc. PaedDr. To-
máša Jablonského, PhD., m. prof. KU.

V prezentácií priorít na nasledujúce funkč-
né obdobie súčasný dekan spomenul štyri
piliere rozvoja: zvýšenie úrovne vzdeláva-
nia a nové študijné programy, rozvoj vedy 
a umenia, rozvoj infraštruktúry a duchov-
ný rozvoj a formáciu. Po oznámení vý-
sledku tajného hlasovania dekan fakulty 
doc. Tomáš Jablonský poďakoval všetkým
senátorom a celej akademickej obci PF KU
za prejavenú dôveru a zdôraznil tímový 
duch spolupráce celého vedenia fakulty 
a univerzity. 

Akademický senát PF KU vyjadril aj súhlas 
s návrhom kandidáta na funkciu deka-
na fakulty doc. Tomáša Jablonského na 
vymenovanie prodekanov. Prodekankou
pre kvalitu a akreditáciu sa stala doc.
RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof.
KU, prodekankou pre výchovu a vzde-
lávanie Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.,
prodekankou pre vedu a umenie doc. Ing. 
Emília Janigová, PhD. a prodekanom pre 
zahraničné vzťahy a mobility Dr. Dušan
Kováč-Petrovský, PhD.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasepa dňa
11. decembra 2012 vymenoval doc. To-
máša Jablonského za dekana fakulty na

druhé funkčné obdobie, ktoré mu začína
22. decembra 2012.

Tomáš Jablonský vyštudoval učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov na
Trnavskej univerzite v Trnave (1994). V 
rigoróznom konaní pokračoval na Uni-
verzite Komenského v Bratislave (2002), 
kde zároveň v roku 2005 ukončil dokto-
randské štúdium v odbore pedagogika a v 
roku 2007 sa habilitoval. Od roku 1999 do
roku 2007 pôsobil ako odborný asistent na
Trnavskej univerzite v Trnave, na funkčné 
miesto docenta v odbore pedagogika na-
stúpil na PF KU v roku 2007. Od júla 2008
pôsobil ako prodekan PF KU pre výchovu 

a vzdelávanie, v decembri 2008 sa stal
dekanom fakulty. Od roku 2009 obsadil 
funkčné miesto profesora v odbore peda-
gogika na PF KU. V centre jeho vedeckého
záujmu je pedagogika, etická výchova a
metodológia pedagogického výskumu. Je
členom v národných a medzinárodných
výboroch v oblasti výskumu a edičných
rád domácich a zahraničných časopisov.

(TA KU)

Dekanom Pedagogickej fakulty  KU

zostáva docent Tomáš Jablonský
zaznamenali sme
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Katolícka univerzita v Ružomberku (KU)
udržuje kvalitu vzdelávania a vedy a konti-
nuálne ju zvyšuje. Vyplýva to z aktuálneho
Hodnotenia fakúlt vysokých škôl - Ran-
king fakúlt vysokých škôl v SR na základe
porovnania ukazovateľov kvantity a kvality 
vzdelávania a výskumu, ktoré v stredu, 28. 
novembra 2012 predstavila Akademická
rankingová a ratingová agentúra(ARRA). 
KU a jej štyri fakulty boli posudzované v 
skupine fi lozofi cké, pedagogické, teologické 
a lekárske vedy.
„Pozorne sledujeme, čo o nás hovoria 
nezávislí hodnotitelia, ktorí skúmajú kvalitu 
vysokých škôl. Naša radosť a spokojnosť je o 
to väčšia, keď môžeme každý rok pozorovať
naše neustále zlepšovanie. Je to pre nás 
dôkazom, že sme na dobrej ceste a môžeme
byť ešte lepší,“ uviedol k hodnoteniu rektor
KU prof. Tadeusz Zasępa. Dodal, že kon-
tinuálne zvyšovanie kvality na univerzite 
je výsledkom systematickej práce všetkých
pedagógov a vedeckých pracovníkov na 
fakultách.
Filozofi cká fakulta KU sa v skupine fakúlt so 

zameraním na fi lozofi cké vedy posunula z 
minuloročného šiesteho miesta na aktuálne 
tretie s bodovým ohodnotením 57,3. ARRA 
konštatuje, že „za vzostupom Filozofi ckej 
fakulty KU je zlepšenie v plnení väčšiny 
ukazovateľov, kde najvýraznejší je nárast 
v získaných prostriedkoch z grantových 
agentúr VEGA a KEGA a to o takmer 30 
%.“ Pedagogická fakulta KU s hodnotením 
47  bodov získala ôsme miesto v skupine
pedagogické vedy. ARRA konštatuje, že za 
jej miernym poklesom v rebríčku nemožno 
hľadať výrazné zhoršenie v plnení kritérií,
ale skôr zlepšenie ostatných fakúlt v skupi-
ne. Teologická fakulta KU sa umiestnila v 
skupine teologické vedy na treťom mieste 
s hodnotením 48,5 bodov. Z minuloročné-
ho štvrtého miesta v rebríčku sa posunula 
nahor vďaka nárastu bodov v kategórii 
indikátorov pokrývajúcich publikačné a 
citačné aktivity. „Výrazne jej polepšil aj fakt, 
že ako jediná z teologických fakúlt získala 
aj zahraničný grant,“ konštatujú v správe
hodnotitelia ARRA. Fakulta zdravotníctva 
KU s priemerným bodovým hodnotením 

25,7 v skupine lekárske vedy dosiahla devia-
te miesto, čím sa oproti vlaňajšiu zlepšila o
jedno miesto v rebríčku.
V poradí ôsmy ranking fakúlt vysokých
škôl vynikol na základe porovnania verejne
dostupných a overiteľných ukazovateľov 
kvantity a kvality vzdelávania a výskumu.
ARRA hodnotila spolu 109 fakúlt, z nich 103
fakúlt verejných a šesť fakúlt súkromných
vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11
skupín podľa svojich odborov.
ARRA je nezávislé občianske združenie,
ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť
kvalitu slovenských vysokých škôl a vedec-
kých ustanovizní. Počas svojej existencie pri-
pravila a zverejnila šesť správ hodnotiacich
slovenské vysoké školy. Realizovala tiež rôz-
ne projekty a štúdie, napríklad identifi káciu
slovenských vedcov porovnateľných so 
svetovou špičkou v projekte Vedecká špička,
štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov 
o absolventov vysokých škôl, porovnanie
vedeckej výkonnosti českých a slovenských
vysokých škôl a iné.

(TA KU)

ARRA: KU udržuje kvalitu
a kontinuálne ju zvyšuje

Rektor Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (KU) prof. Tadeusz Zasępa dňa
5. decembra 2012 vymenoval do funkcie 
riaditeľa Právnického inštitútu KU (PI KU) 
JCDr. Jozefa Marčina, PhD. s účinnosťou
od 1. januára 2013.

PI KU bol zriadený dňa 14. júna 2011. 
Úlohou nového inštitútu je pripraviť na 
akreditáciu študijný program právo a 
študijný program kánonické právo a ná-
sledne ich realizovať otvorením študijných 
programov. Úlohou inštitútu, ktorý reali-

zuje svoju vedecko-pedagogickú činnosť 
na katedre práva a katedre kánonického
práva, je tiež výskum v odbore právo, 
kánonické právo, ako aj v oblasti vzťahov 
cirkvi a štátu. Zriadenie je prvým krokom
k zriadeniu Právnickej fakulty KU, ku kto-
rej vzniku univerzitu povzbudil zriaďova-
teľ - KBS, zastúpený vtedajším predsedom
Mons. Františkom Tondrom listom zo dňa 
1. decembra 2008.

KU 14. decembra 2012 požiadala  Akredi-
tačnú komisiu o akreditáciu bakalárskeho

študijného programu právo, ako aj ma-
gisterského a doktorandského študijného
programu kanonické pravo.

(TA KU)

Právnický inštitút KU
s novým riaditeľom

Rozvoj pedagogických, vedeckých a
kultúrnych vzťahov medzi Katolíckou 
univerzitou v Ružomberku (KU) a Trnav-
skou univerzitou v Trnave (TU) je cieľom
Memoranda o spolupráci, ktoré na roky 
2012-2017 podpísali rektor KU prof. Tade-
usz Zasępa, PhD. a rektor TU prof. JUDr.
Marek Šmid, PhD. (na snímke vpravo)
počas zasadnutia Vedeckej rady KU v 
stredu 7. novembra 2012. Podľa dohody 
budú univerzity spolupracovať najmä
pri spoločných aktivitách v rámci národ-
ných a európskych projektov, pri výmene 
dosiahnutých výsledkov, uskutočňovaní 
študijných programov, pri spoločnej orga-
nizácii vedeckých podujatí, výmene kníh
a informačných materiálov, pri výmene 
mladých vedcov, ašpirantov a študentov so 
zameraním na vedecký výskum, študijný 
pobyt a rôzne druhy praxe a pri výmene
odborníkov vo vedeckých radách univerzít 
a fakúlt.
„Teší nás, že na Slovensku máme v Trnav-
skej univerzite vzácneho spojenca v obha-
jovaní kresťanských princípov a v ochra-

ne morálnych a duchovných hodnôt,“ 
podotkol rektor KU prof. Zasępa. Ako 
dodal, dúfa, že memorandum otvorí nové
možnosti v spolupráci oboch univerzít.
Rektor TU prof.  Marek Šmid v prítomnos-
ti členov Vedeckej rady KU a pri príle-

žitosti prebiehajúcich osláv 20. výročia
obnovenej TU udelil rektorovi KU prof.
Tadeuszovi Zasępovi pamätnú listinu ako
prejav pocty za trvalé zachovávanie priaz-
ne a priateľstva.

(TA KU)

Intenzívnejšia spolupráca

s Trnavskou univerzitou
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NÁBOŽENSTVO A ŠTÁT
Príhovor Mons. Jozefa kardinála Tomka, Dr. h. c. KU
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V tlači a v médiách sa dosť často objavia
pod rôznymi titulmi správy o pomere 
medzi dvoma tzv. „svetmi“, medzi nábo-
ženskou a svetskou spoločnosťou. Sú to 
skutočnosti, ktoré pretínajú život každého
štátneho spoločenstva. Hovoríme o nábo-
ženstve a štáte, o viere a rozume, o Cirkvi
a politike, o laikoch a veriacich, o posvät-
ných a svetských záležitostiach a podobne. 
Štát je politická spoločnosť, Cirkev je ná-
boženské spoločenstvo. Sú to dva rozličné
útvary, oba s osobitnými vlastnosťami a 
rozdielnymi cieľmi. Ten istý človek je ob-
čan štátu a zároveň veriaci, teda účastný 
na spoločenstve, založenom na viere (ak 
len nie je úplný ateista).

Štát má vlastnú moc, aby mohol dosiah-
nuť a uplatňovať svoje poslanie, na prvom
mieste zaručiť osobnú slobodu každého
občana a jeho prvotných zriadení ako je 
rodina, práca a pod. Tiež vytvoriť bezpeč-
nostné, hospodárske a kultúrne podmien-
ky pre život občanov. Štát sa nemá stať 
Molochom, ktorý požiera vlastné deti,
ani Leviatanom, ktorý pohlcuje celú ich 
hospodársku a podnikavú schopnosť. Štát
nemôže povýšiť svoju moc nad právu a
spravodlivosť, nemôže ideológiou potláčať 

každú slobodu, nemôže sa stať diktatúrou 
s monopolom na poli politiky, hospo-
dárstva, médií, prípadne aj myslenia a 
zmýšľania.

Práve moc a prostriedky sú aj pokušením 
pre štát. Potrebuje mať vedľa seba službu, 
ktorá by bola pre občanov i pre štát kritic-
kým svedomím a predkladala mu pred oči
vyššie hodnoty, ako sú: osobná a sociálna 
spravodlivosť, spoločné dobro, hodnota 
ľudského života, pravdy a pravdivosti, 
dôstojnosť muža a ženy ako ľudskej osoby, 
hodnota ich manželstva a rodiny. Nábo-
ženstvo a Cirkev potrebujú k vytvoreniu 
takého svedomia slobodu slova a činu pri 
ohlasovaní a uplatňovaní svojho posol-
stva. Tu nestačí sloboda kultu a obradov, 
ani uzatvorenie náboženskej činnosti do
súkromného osobného svedomia, tu je 
absolútne nutná sloboda vstúpiť do spo-
ločenského diania spoločnosti a vystúpiť 
na verejnosti. To neznačí začať ozajstnú 
politickú činnosť, ale treba vnášať pravé 
ľudské hodnoty do manželstva, do rodiny, 
do rôznorodých spolkov, do škôl a bu-
dovať základné a trvalé etické hodnoty, 
ktoré hýbu ľuďmi v spoločenskom každo-
dennom chovaní.

Takú náboženskú slobodu si prajú veriaci
kresťania i zdravo zmýšľajúci nekresťania.
kresťanstvo vlastne takou tichou duchov-
nou revolúciou podkopalo útlak rímskych
cisárov, rozložilo úpadkovú spoločnosť
prvých storočí a vnieslo medzi ľudí ideály 
rovnosti a bratstva. kresťania si žiadajú
slobodu, ktorú dnes zaručuje aj medziná-
rodná Deklarácia ľudských práv. My kato-
líci odmietame teokraciu, čiže nadvládu
jedného náboženstva; nevyhovuje nám
ani systém jedného štátneho náboženstva,
ktoré by vládna moc privilegovala na úkor
iných veriacich. Štát má byť neutrálny v 
tom zmysle, že každému zaručí slobodu
mať a verejne vyznávať svoje náboženské
presvedčenie. To však neznamená, že
chceme ateistický alebo krajne agnosticky, 
proti viere zaujatý štát. Tým menej ateis-
tickú vládu, ktorá by utláčala a popierala
náboženskú slobodu občanov.

O túto slobodu musíme aj dnes bojovať.
Dokonca v štátoch, ktoré tú slobodu
bránili, ba v histórii dali základ ich štátu.
Myslím na Spojené štáty americké, ktoré
vznikli z túžby po náboženskej slobody.
Dnes však tam Katolícka cirkev, na

čele s kardinálom Dolanom a biskupmi,
bojuje proti zákonom uloženej povinnosti
vykonávať v katolíckych nemocniciach po-
trat a platiť morálkou zakázané antikon-
cepčné prostriedky. V Indii a niektorých 
iných ázijských štátoch nemôžu kresťania 
slobodne sa zhromažďovať a vláda je 
pomalá proti násiliu a útokom zo strany 
fanatických inonáboženských skupín. 
Niektoré štáty prekážajú alebo sťažujú
život cirkevným školám. Pritom porušujú 
právo rodičov vychovávať vlastné deti v 
duchu a v ústavoch podľa svojho výberu. 
Keď rodičia platia školskú daň štátu, tak si
tým plnia svoju povinnosť a nemajú platiť 
ešte vlastne druhú daň na cirkevnú školu. 
V jednom z kanadských štátov to vyriešili
spravodlivo: občan platí školskú daň štátu,
ale pri tom písomne určí, či to má daňový 
úrad poslať na štátnu alebo na cirkevnú
školu, ktorá vlastne plní verejnú službu
výchovy mládeže.

Sú aj iné styčné oblasti medzi štátom a 
Cirkvou, najmä pri vynášaní zákonov, kto-
ré sa týkajú etiky. Nie je nijakým mieša-
ním sa do „politiky“, keď sa Cirkev ozve na
obranu etických hodnôt na ochranu ľud-
skej osoby. V tej oblasti Cirkev robí službu 
všetkým občanom, lebo vykonáva úlohu
kritického svedomia na ochranu človeka.
Znovu treba zdôrazniť, že sloboda nábo-
ženstva sa neobmedzuje len na obrady a
súkromné svedomie, ale zahrňuje Bohom
zjavené pravdy a tiež základné ľudské
práva človeka. Kresťanstvo je v základoch 
náboženstvo „vtelenia“, Ježiš Kristus sa 
sám vtelil a stal členom ľudskej spoločnos-
ti, neuzavrel sa do nejakého mýtického

alebo mystického sveta, prehlásil hodnotu 
„tela“, čiže veľkých ľudských hodnôt, ako 
to zjavujú evanjeliá. kresťanstvo má v 
krvi sociálne volanie. Anglický spisovateľ 
Chesterton dobre poznamenal, že „celá 
kresťanská ikonografi a predstavuje svä-
tých s očami otvorenými na svet, zatiaľ čo 
budhistická ikonografi a znázorňuje všetky 
bytosti s očami zavretými vo vnútornej 
kontemplácii“.

Základné smernice pre vzťahy medzi 
štátom a Cirkvou zhrnul takto Druhý 
vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium 

et spes – Radosť a nádej (č. 76): „Politické 
spoločenstvo a Cirkev sú na svojom vlast-
nom poli pôsobnosti od seba navzájom ne-
závislé a samosprávne. Ale obidve, i keď z
rozličného titulu, stoja v službe osobného 
a spoločenského povolania toho istého 
človeka. Túto službu budú môcť tým účin-
nejšie vykonávať na osoh všetkým, čím 
lepšie budú medzi sebou udržovať zdravú
spoluprácu“.

Náboženstvo patrí k základným dimen-
ziám človeka. Vylúčiť túto dimenziu z
pôsobnosti vo verejnom živote značí konať
proti základnému ľudskému právu človeka 
na náboženskú slobodu. Štát nemá právo 
porušovať túto slobodu. Náboženstvo
robí verejnú službu spoločnosti a štátu.
Katolícka Cirkev náboženskou a morálnou
výchovou a charitnou činnosťou prispieva
k mravnému a ľudskému povzneseniu 
občanov a k budovaniu osvety a kultúry,
ako je to jasne viditeľné v misiách. „Dajte 
teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je 
Božie!“ (Mk 12,17). Cisár čiže štát si svoje 
práva uplatňuje aj mocou, Boh však mlčí 
a na jeho práva sa ľahko zabúda. Chceme 
ho azda zavrieť do sakristie?!

Jozef kardinál Tomko
Prevzaté zo zdrojov: RV SK, TK KBS

Treba vnášať 

pravé ľudské

hodnoty 

do manželstva, 

do rodiny, 

do rôznorodých

spolkov, do škôl a 

budovať základné

a trvalé etické

hodnoty, ktoré

hýbu ľuďmi

v spoločenskom 

každodennom 

chovaní..“

Jozef kardinál Tomko
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Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na
svojom plenárnom zasadnutí  v novembri 
na Donovaloch schválila Memorandum
medzi  KBS a Katolíckou univerzitou v 
Ružomberku (KU).  Podľa neho, univerzi-
ta od 1. novembra 2012 zriadila Katolícke 
biblické dielo (KBD), ktorého úlohou bude
koordinovať biblické aktivity vedeckého 
charakteru v Slovenskej republike. Bude 
sa preto angažovať najmä v organizovaní 
celoživotného vzdelávania v oblasti biblic-
kých vied, bude pomáhať katechetickým 
a pastoračným centrám v ich aktivitách
správnou aplikáciou biblických tém, bude
podporovať vydávanie vedeckej, odbornej
a populárnej biblickej literatúry, bude
pripravovať pre pedagógov a študentov 

KU biblické aktivity katecheticko-pasto-
račného charakteru a bude spolupracovať
so Slovenskou biblickou spoločnosťou,
autonómnou inštitúciou, ktorá patrí do
celosvetovej rodiny Spojených biblic-
kých spoločností. Riaditeľom KBD sa 
podľa rozhodnutia KBS stal ThLic. Peter
Nákačka. Slovenskí biskupi na ostatnom 
rokovaní zároveň vyjadrili poďakovanie
KU, jej rektorovi a Akademickému senátu 
KU, za podporu návrhu zriadenia KBD ako
súčasti univerzity.

(TA KU)

Katolícke biblické dielo je
súčasťou Katolíckej univerzity
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V rámci Týždňa vedy sa 6. novembra 2012
konali pod gesciou ružomberskej pobočky 
Slovenskej jazykovednej spoločnosti na
Katedre slovenského jazyka a literatúry 
Filozofi ckej fakulty KU dve podujatia
venované lingvistike.

Prvé bolo motivované jubileom dlhoroč-
ného spolupracovníka KSJL FF KU, PhDr.
Štefana Liptáka, CSc., dialektológa, pôso-
biaceho v Slavistickom ústave J. Stanisla-
va SAV v Bratislave. Druhé podujatie sa
nieslo v spomienkovom duchu na osob-
nosť Vlada Uhlára (1912 – 1996), sloven-
ského jazykovedca, pôsobenie ktorého
bolo dlhoročne späté s Ružomberkom.

Prednáška Š. Liptáka s názvom Zo spo-
mienok na výskumy našich nárečí doma
a v zahraničí sa opierala o jeho dlhoročné
praktické skúsenosti s terénnym dialekto-
logickým výskumom nielen na Slovensku,
ale aj Zakarpatskej Ukrajine. Š. Lipták je
spoluautorom významných diel slovenskej
dialektológie (Atlas slovenského jazyka I,
Slovník slovenských nárečí), bádateľom,
ktorý sa orientuje (okrem iného) najmä
na výskum lexiky slovenských nárečí. 
Osobitnú pozornosť vo svojich príspev-
koch venoval aj problematike slovenských
nárečí na slovensko-ukrajinskom jazyko-
vom pomedzí.

Pri príležitosti nedožitého životného 
jubilea s medailónom Na storočnicu
Vlada Uhlára vystúpil prof. PhDr. Jozef 
Mlacek, CSc., ktorý mal možnosť spoznať
V. Uhlára aj ako pedagóga počas svojho 
pôsobenia na Strednej priemyselnej škole 
textilnej a papiernickej v Ružomberku 
(1959 – 1963). Hlavný referát (J. Mlacek) 
i koreferát (Š. Lipták) predstavil V. Uhlára
najmä z hľadiska jeho lingvistických ak-
tivít – praktickej jazykovedy, onomastiky,
dialektológie, terminológie a pod.

(FF KU)

Dvakrát o lingvistike

Ten vo svojom príhovore zdôraznil nevy-
hnutnú potrebu budovať identitu Katolíc-
kej univerzity vďaka plneniu Božej vôle.
Toto je úlohou nielen kňazov či koordiná-
torov z UPaC, ale úlohou každého člena 
univerzitného spoločenstva. Popoludní 
prebiehalo v spoločenských priestoroch 
Pedagogickej fakulty KU diskusné fórum,
v ktorom moderátorka PhDr. Helena 
Palaťková diskutovala s kňazmi UPaC o. 
Jozefom Žvandom a o. Róbertom Slotkom
o vzniku, činnosti a víziách UPaC.

Večer na vysokoškolskej mládežníckej sv.
omši v Kostole sv. Rodiny zídení vysoko-
školáci opäť ďakovali Bohu za dar UPaC. 
V kázni sa prihovorili štyria univerzitní 
kňazi, ktorí prostredníctvom Božieho
slova svedčili o svojej duchovnej službe na
KU. Tento deň ukončil spoločenský večer 
pri diskotékovej hudbe, kde sa takmer
stovka mladých vysokoškolákov zabávala 

do polnoci. Bodkou za slávnostným dňom 
bola krátka záverečná modlitba.

Tím UPaC Jána Vojtaššáka dnes tvoria 
piati kňazi, piati koordinátori – zamest-
nanci, a mnoho spolupracovníkov z radov 
študentov, pedagógov a zamestnancov 
KU. Úlohou UPaC je prostredníctvom 

duchovných, kultúrnych, spoločenských a 
športových podujatí napomáhať integrál-
nej formácii študentov KU a podieľať sa 
na napĺňaní poslania KU, formovať myseľ
a srdce.

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
duchovný správca UPaC Jána Vojtaššáka

Počas sv. omše.

Upécečko oslávilo desaťročnicu

zo života UPaC

V pondelok 5. novembra 2012 si univerzitné spoločenstvo na Katolíckej univerzite
v Ružomberku pripomenulo 10. výročie založenia UPaC Jána Vojtaššáka, ktoré zriadil 
vtedajší spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Súčasťou osláv bola
slávnostná sv. omša v Kaplnke sv. Alberta, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich,
spišský pomocný biskup.
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V rokoch 2008 – 2012 členovia Katedry 
histórie a biblických vied Teologickej fa-
kulty KU realizovali dva projekty zamera-
né na preskúmanie vzácneho duchovného 
a kultúrneho dedičstva nášho národa,
ktorým je preklad Svätého písma ešte
do predbernolákovskej slovenčiny. Jeho
vznik sa datuje do začiatku 18. storočia. 
Na označenie prekladu sa zaužíval názov 
Kamaldulská Biblia, lebo jediný zacho-

vaný exemplár tohto rukopisu pochádza 
z knižnice, ktorú vlastnila rehoľa kamal-
dulov žijúca v Červenom Kláštore v krás-
nom prostredí Pienin a Dunajca. Členovia 
projektu vytvorili osobitnú internetovú 
stránku http://kb.kapitula.sk , ktorá 
umožňuje študovať originálny text tejto 
Biblie v digitalizovanej podobe (ukážka na
snímke).

 doc. František Trstenský, PhD. (TF KU)

Kamaldulská Biblia na internete

Katolícka univerzita v Ružomberku priví-
tala na svojej pôde v stredu 7. novembra 
2012 investigatívneho novinára a nositeľa
prestížneho novinárskeho ocenenia Pu-
litzerovej ceny Tima Weinera. Prednáška
známeho a úspešného novinára  niesla
názov Informácie sú moc. Auditórium si 
mohlo vypočuť zážitky priamo z praxe
amerického spravodajcu, ktorý pracoval 
ako korešpondent v Pakistane, Afganista-
ne, Sudáne a v iných krajinách.

,,Ľudia, ktorí chcú byť slobodní, sa musia 
vyzbrojiť silou informácie. Najviac ne-
znášam ignoranciu, ktorá má dva typy –
poraziteľnú a neporaziteľnú,“ dodal hneď
v úvode Weiner. Bývalý redaktor Phila-
delphia Inquirer sa snažil poodhaliť štu-
dentom pozadie utajených informačných 
programov Pentagonu a CIA, ktorým sa
venuje už dvadsaťpäť rokov. Poslucháčov 
univerzity zaujal inteligentným humorom 
a ochotou odpovedať na otázky z pléna. 
Na záver nechýbalo odporúčanie pre bu-
dúcich novinárov v podobe myšlienky, že 
pravdivé informácie majú väčšiu moc ako
konšpiračné teórie a mylné fakty.

Tim Weiner (56) v roku 1988 ako investi-
gatívny reportér v The Philadelphia Inqu-
irer získal Pulitzerovu cenu za národné 
spravodajstvo za svoje články o utajených 
informačných programoch v Pentagone 
a CIA. Národnú knižnú cenu za vecnú 
literatúru získal neskôr za svoju knihu z 
roku 2007 s názvom Legacy of Ashes: The 

History of the CIA. Jeho najnovšia kniha
Enemies: A History of the FBI, mapuje his-
tóriu utajených spravodajských operácií 
FBI od vytvorenia tohto úradu začiatkom
20. storočia až po jeho súčasnú úlohu vo
vojne proti terorizmu

Zuzana Budzáková/media.ku.sk

Držiteľ Pulitzera prednášal

študentom o sile informácií
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5. 2. 2013
Milan Lach, SJ: Ako sa modlia východní 
kresťania v pôstnej dobe?
Náčrt modlitby na kresťanskom východe v 
dobe prípravy na Paschu. Potreba modlitby 
a potreba pôstu pre súčasného človeka. 
Ako ich defi nujú východní cirkevní otcovia?
Ako sa vníma modlitba na kresťanskom
Východe? Liturgia ako stredobod, z ktorého 
vychádza celý duchovný život východného 
kresťana. Liturgické modlitby v pôste, ako 
výzva k osobnému obráteniu a k príprave
na sviatok Paschy. V čom môže tento pohľad 
obohatiť západného kresťana?

Milan Lach, SEODr. sa narodil v roku 
1973 v Kežmarku. V roku 1995 vstúpil do 
noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. 
Základné teologické štúdiá absolvoval na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
UPJŠ v Prešove a na Teologickej fakulte TU 
v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pôsobil
v Košiciach v Centre spirituality Východ – 
Západ Michala Lacka TF TU ako vedecký 
pracovník. V roku 2004 začal postgraduálne
štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte
v Ríme, kde v roku 2009 získal doktorát z 
teológie (SEODr.) obhajobou dizertačnej
práce na tému Prínos Juraja Joannikija Bazi-
loviča OSBM na mníšsku formáciu baziliá-
nov Mukačevskej eparchie (1789-1821). V 
rokoch 2009 - 2011 pracoval v Košiciach ako 
riaditeľ Centra spirituality Východ – Západ 
M. Lacka. Od roku 2011 je prodekanom pre 
zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Je
vedúcim katedry systematickej teológie a
vyučuje kresťanskú spiritualitu a spiritualitu
kresťanského Východu.

12. 2. 2013
Elena Sláviková – Rabarová: Filmová poé-
ma „Prívet ponad tisícročie“ – fi lm o Kon-
štantínovom Proglase v oživenom obraze
Autorské premietanie fi lmu pri príležitosti
1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na
naše územie. „Prívet ponad tisícročie“ je
fi lmová poéma na verše Konštantínovho
Proglasu o aktuálnosti cyrilo-metodského
posolstva na prahu 3. tisícročia. Z hľadiska
realizácie by sme mohli tento fi lm označiť 
ako animáciou oživenú galériu veľko-
moravského ranostredovekého umenia s 
uplatnením súdobých výtvarných artefaktov 
a umeleckých remesiel, ako sú kaligrafi a, 
iluminácia, miniatúra, ikonomaľba, kovole-

járstvo a kníhviazačstvo – výroba kédexov.

Mgr. art. Elena Sláviková – Rabarová, 
dramaturgička, scenáristka a režisérka sa
narodila v Šaštíne. V roku 1969 absolvovala
Divadelnú fakultu, odbor dramaturgia na
VŠMU v Bratislave. V roku1968 až 1972 
bola vedúcou dramaturgičkou Štúdia ani-
movaných fi lmov v Slovenskej fi lmovej tvor-
be v Bratislave. Od roku 1973 tam pôsobila
ako scenáristka a režisérka animovaných
fi lmov s prevažne etnografi ckým a umelec-
ko-historickým zameraním. Od roku 1993
pracuje v tejto oblasti ako slobodný umelec.
Žije v Bratislave.

19. 2. 2013
Marián Bublinec: Odraz vzťahov Najsvä-
tejšej Trojice v živote rodiny
Zamyslenie nad vzťahmi v Trojici, ich apli-
kácia na každodenný život v rodine a v živo-
te jednotlivca. Uvažovanie bude ukotvené v 
teológii, ale s aplikáciou aj do antropológie,
psychológie a pastorácie.

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. bol od
júla 2011 do decembra 2012 diecéznym ad-
ministrátorom diecézy Banská Bystrica, kde
pôsobil ako generálny vikár, farár a kaplán 
vo viacerých farnostiach. V rokoch 1992-
1995 študoval katechetiku v Ríme, ktorú od
roku 1995 prednáša na Teologickom inštitú-
te v Badíne pri Univerzite Komenského.

26. 2. 2013
Mária Spoločníková: Corpus Christi
Kríž a fi guratívne stvárnený korpus na
ňom, ako najvýraznejšia súčasť sakrálne-
ho umenia s obsahovou pripomienkou
dramatických chvíľ na Golgote, predstavuje
jadrný zmysel, súhrn Kristovho utrpenia. 
Pre prehĺbenie duchovného života je pohľad
na kríž, spojený s pestovaním iných čností aj 
najúčinnejším prameňom pre dosiahnutie
cieľa kresťanskej dokonalosti a správnej
cesty do večnosti.

Akad. mal. Mária Spoločníková je
významnou predstaviteľkou slovenskej
reštaurátorskej školy, ktorá od roku 1953
celý doterajší život zasvätila znovuobjavova-
niu krásy obrazov a plastík starých majstrov 
v našich chrámoch a galériách. Medzi
Spoločníkovej najdôležitejšie výsledky patrí 
reštaurovanie gotických polychrómovaných
plastík (Madony a sv. Alžbety) a účasť na zá-
chrane tabuľových  malieb hlavného oltára
Dómu sv. Alžbety v Košiciach, vzácnej dre-
vorezby Madony z Lomničky, z Ruskinoviec,
drevorezieb Majstra Pavla z Levoče, tzv. z
Malej Kalvárie Ukrižovania v Bazilike sv.
Egídia v Bardejove, ako aj plastiky bansko-
bystrického oltára taktiež od Majstra Pavla z
Levoče, v Kaplnke sv. Barbory. Mnohé ďalšie
diela reštaurované M. Spoločníkovou po-
chádzajú z lokalít celého Slovenska (Levoča,
Lipany, Lendak, Huncovce, Prešov, Spišské
Podhradie, Spišská Kapitula, Sliače,
Kežmarok, Kopernica, Betliar, Krásna 

Program intelektuálnej formácie v Kolégiu KU počas letného semestra 2012/2013

Interdisciplinárny prednáškový cyklus intelektuálnej formácie pre členov Kolégia KU, študentov a pedagógov 

spojený s diskusiami a hudbou. Miesto: Rektorát KU (Sieň rektorov). Čas:  16.00 h

5. február 2013 Milan Lach Ako sa modlia východní kresťania v pôstnej dobe?

12. február 2013 Elena Sláviková – Rabarová Filmová poéma „Prívet ponad tisícročie“ – fi lm o Konštantínovom
Proglase v oživenom obraze

19. február 2013 Marián Bublinec Odraz vzťahov Najsvätejšej Trojice v živote rodiny

26. február 2013 Mária Spoločníková Corpus Christi

5. marec 2013 Marián Mráz Výber životného partnera a modality spolužitia
v pohľade antropologických vied

12. marec 2013 Eva Žilineková Kultúra, kultúrnosť a kultivovanosť
Komunikácia verbálnym a neverbálnym prejavom

19. marec 2013 Juraj Pigula Antropologická otázka v Confessiones sv. Augustína

9. apríl 2013 Juraj Jurica Spravodlivosť a právo

16. apríl 2013 Anton Tyrol Sväté písma hebrejského ľudu a kresťanská Biblia

23. apríl 2013 Juraj Feník Som zahrnutý darmi... (Fil 4:18): Financie v listoch apoštola Pavla

Viac informácií o Kolégiu KU, programe intelektuálnej formácie, prednášajúcich a abstraktoch prednášok na stránke www.kolegium.ku.sk alebo e-mailom: kku@ku.sk.

Hôrka, Ilija), ale i z depozitárov  Slovenskej
národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy 
a Východoslovenskej galérie v Košiciach. 
Bohatá je aj teoretická práca reštaurátor-
ky. Jej biografi a zahrňuje desiatky štúdií v 
odborných periodikách a v šiestich obrazovo 
textových publikáciách, v ktorých zhodno-
cuje stav umeleckých pamiatok v rôznych 
regiónoch Slovenska, priebeh ich reštauro-
vania, ale aj širšie súvislosti ich spoločenské-
ho uplatnenia a poslania sakrálneho umenia 
vôbec. Diela z reštaurátorských aktivít Márie
Spoločníkovej v prinavrátenej kráse plnia
svoju funkciu v našich chrámoch a neraz 
reprezentujú vysokú úroveň nášho sakrálne-
ho umenia na samostatných výstavách tohto
odboru doma i v zahraničí.

5. 3. 2013
Marián Mráz, SJ: Výber životného part-
nera a modality spolužitia v pohľade
antropologických vied
Veľmi aktuálna a v slovenskom prostredí 
málo spracovaná téma vzťahu muža a ženy,
manželstva a ostatných foriem kohabitácie
je príležitosťou refl ektovať základné vrstvy 
tohto sociogénneho vzťahu a načrtnúť
premeny foriem spolužitia muža a ženy v 
posledných desaťročiach. Pre euroatlantické
kultúrne univerzum  je inštitúcia manžel-
stva axiologicky stále významná. Vznik 
nových sukcesívnych zväzkov, neformálnych
modelov spolužitia a životného štýlu single
si žiada hlbšie pochopenie a štúdium. Ak-
tuálna kríza spolužitia muža a ženy je totiž
sprevádzaná nárastom depresií a rozličných
foriem sociálnej patológie. Rozvoj matri-
moniálnych vied je potom nevyhnutným
predpokladom pre kvalitné poradenstvo

i terapiu. Autor najprv krátko predstaví 
formujúce sa matrimoniálne vedy. Načrtne
teóriu vzťahu  v rovine fi liácie a aliancie a 
zameria sa na problematiku selektívneho
procesu výberu partnera, aby mohol ukázať
premenu motivácií, kalkulov i foriem spo-
lužitia. Napokon sa bude venovať analýze
súčasnej krízy vzťahov muža a ženy, inštitú-
cie manželstva a rodiny a hľadaniu nových
východísk a riešení.  

doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz PhD.
Narodil sa v roku 1945 v Čároch na Záhorí. 
Absolvoval štúdium medicíny na Karlovej
univerzite v Prahe (1970), atestoval v inter-
nej medicíne. Pracoval ako lekár v Čechách
a od roku 1975 na Slovensku (Žilina, Mar-
tin). V roku 1981 vstúpil do Spoločnosti Je-
žišovej a tajne študoval fi lozofi u a teológiu. 
Po vysviacke, v rokoch 1991-93 absolvoval 
postgraduálne štúdiá vo Varšave (Pastorálna
teológia, Antropológia a Teológia manžel-
stva a rodiny). Dlhoročný člen Vedeckej
rady TU, pracovník Katedry psychológie,
kde prednáša Antropológiu, Matrimonio-
lógiu a Sexuológiu. Na Teologickej fakulte
prednáša Pastorálnu teológiu manželstva a
rodiny. Od roku 2009 prednáša antropoló-
giu aj v Poľsku (Bialystok). Dlhodobo spo-
lupracuje s Katedrou Psychologii Zdrowia
KUL v Lubline a s Katedrou Socjologii UKSW 
vo Varšave. Vo vedeckej a výskumnej práci
sa zaoberá teóriou medziľudských vzťahov,
špeciálne vzťahu muža a ženy a xenolo-
gickým i axiologickým aspektom tvorenia 
sociálneho univerza.

12. 3. 2013
Eva Žilineková: Kultúra, kultúrnosť 
a kultivovanosť
Komunikácia verbálnym a neverbálnym pre-
javom (alt. Interpersonálna komunikácia)
Motto: ... ak hovoríte jazykmi a nevydáte 
zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, 
čo sa hovorí? (1 Kor 14,9)   vs.  Čo ste ešte
nepovedali...? Dnešnú dobu si my sami
ničíme tým, že sa zo zle defi novateľných
dôvodov vyhýbame komunikácii slovom v 
jeho celostnom pôsobení. Dorozumievame 
sa e-mailami, smskami, naučenými komu-
nikačnými technikami a dobrovoľne sa
vzdávame človeka v nás. Nepredstaviteľne 
veľa strácame tým, že z našich slov odchá-
dza duša, že sa vyhýbame pocitom, ktoré sú
v obsahu a forme ľudskej komunikácie na
akejkoľvek úrovni vlastné iba nám, ľuďom. 
Ešte nie je neskoro!  Vráťme slovu jeho 
silu, lásku, radosť, teplo, hľadajme v slove
pravdu, jeho skutočnú podstatu i šírku jeho
významov. Zušľachtime svoj život tým, že 
po pochopení slova obránime v sebe Slovo...
To, z počiatku, to, čo má neodškriepiteľnú
váhu až podnes.

doc. Mgr. art. Eva Žilineková Art. D. 
Vysokoškolské štúdiá na vtedajšej DF VŠM
absolvovala v roku 1976. Počas druhého roč-
níka hosťovala v DPOH, dostala výnimočné
povolenie na účinkovanie v SRo, v dabingu
i v programoch, kde reprezentovala fakultu 
pod vedením svojich profesorov Mikuláša 
Hubu, Viliama Záborského a Ctibora Filčíka.
Ešte pred ukončením štúdií si za prvé agaž-
mán zvolila z ponuky mnohých slovenských 
divadiel vtedajšie Krajové divadlo v Nitre,
kde pôsobila šesť sezón. Inklinovanie k 

Intelektuálna formácia

na KU v letnom semestri
zaznamenali sme
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Vo vydavateľstve Paulínky, Praha, vyšla 
v minulých dňoch kniha Petra Cabana, 
docenta na katedre religionistiky a nábo-
ženskej výchovy Filozofi ckej fakulty Kato-
líckej univerzity v Ružomberku (FF KU)
s názvom The History of Christian Liturgy 
in Antiquity (Praha: Paulínky, 2012, s.139
ISBN 978-80-7450-058-9).

Publikácia ponúka systematický prehľad 
dejín kresťanskej liturgie v období antiky 
a vďaka zaujímavému obsahu a dobre zvo-
lenej organizácii a štruktúre textu zapĺňa 
prázdne miesto v rámci odbornej teologic-
kej literatúry v oblasti liturgiky. Porovna-
nie praxe liturgického života v hlavných 
centrách antického kresťanského sveta 

ako boli Rím, Jeruzalem, Konštantinopol,
a Alexandria a autentických historických
dokumentov z pera ranokresťanských au-
torov ponúka cenné svedectvo o bohatstve 
liturgického života kresťanstva v prvých 
storočiach svojho vzniku.

(FF KU)

The History of Christian Liturgy

Dňa 26. októbra 2012 sa na Filozofi ckej fa-
kulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
(FF KU) v rámci Roka bratov Grimmovcov 
uskutočnilo podujatie s názvom „Es war
einmal...“. 

Profesionálne rozprávačky príbehov zo
SRN pani Katharina Ritter a pani Gabi
Altenbach pútavo interpretovali známe i 
menej známe príbehy z knihy Kinder- und
Hausmärchen Jacoba a Wilhelma Grim-

movcov, ktorej 200. výročie vydania si v 
tomto roku pripomíname.
Tohto podujatia organizovaného pod
záštitou Goetheho inštitútu v Bratislave sa
v dvoch častiach zúčastnilo viac ako 150 
poslucháčov. Okrem študentov katedry 
germanistiky FF KU k nám prišli i študenti
a pedagógovia gymnázií z Ružomberka,
Dolného Kubína a Žiliny.

(FF KU)

Es war einmal...

História medzi vedou

a fi kciou. Aká je?
V piatok 5. októbra 2012 sa na pôde Filo-
zofi ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (FF KU) uskutočnila hosťovská 
prednáška prof. Jaroslava Millera, M.A.,
Ph.D. s názvom História medzi vedou 
a fi kciou. Vo svojej prednáške sa vedúci 
Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Palac-
kého univerzity v Olomouci zamýšľal nad 
špecifi kami historického výskumu, jeho 
objektivite a relatívnosti. Priblížil nové 
možnosti interpretácie historických pra-
meňov, pričom sa opieral o diela viacerých 
renomovaných osobností, či už historikov, 
fi lozofov dejín alebo literátov. Odpovedal 
na otázku, kam siahajú hranice historickej
vedy a čo je historikmi skúmateľné. Prof. 
Miller pricestoval na pozvanie Katedry 
histórie FF KU a jeho prednáška bola urče-
ná najmä doktorandom.

(FF KU)

poézii, pravidelne oceňované na celoštát-
nej súťaži v prednese umeleckého slova v 
Poděbradoch, raz na medzinárodnej súťaži 
vo vtedajšom Leningrade, pokračovalo rov-
nako úspešne i počas profesionálnej herec-
kej praxe. Ešte pred ukončením vysokoškol-
ského štúdia a pred začatím prvej sezóny v 
angažmán sa začala jej pedagogická práca 
v predmete Technika javiskovej reči. Po 
lektorskom pracovnom zaradení pokračova-
la ako asistentka, odborná asistentka, vtedy 
už v predmete Koordinácia reči a pohybu, 
neskôr ako odborná asistentka aj v predme-
te Umelecký prednes. Po nástupe na NS v 
Bratislave  pokračovala v pedagogickej práci 
v predmetoch Koordinácia reči a pohybu a 
Umelecký prednes. V roku 1989 z rúk deka-
na novozriadenej ČaBF VŠMU Milana Kňaž-
ka prevzala diplom o úspešnom ukončení 
umeleckej ašpirantúry v odbore Herecká
tvorba, špecializácia Javisková reč a umelec-
ký prednes. V pedagogickej práci pokračo-
vala na tejto fakulte v predmetoch Technika
javiskovej reči a Umelecký prednes, s nado-
budnutím akademického titulu docentka 
(1. 3. 1997) v trvaní 36 rokov.  V roku 1996 
jej bola druhý raz udelená cena Litfondu
práve za dlhoročnú umeleckú tvorbu v pred-
nese umeleckého slova; už v roku 1988 túto
cenu prevzala za herecký výkon v postave 
Katy Pohlodkovej z hry K. Horáka Cesta.
Počas pedagogickej praxe mala možnosť
pôsobiť na Katedre dramaturgie a réžie, kde
sa venovala vo výučbe Techniky javiskovej 
reči i režisérom a dramaturgom,  pracuje s
poslucháčmi Katedry bábkarskej tvorby a 
dva semestre výučby strávila i s majstrami 
zvuku a fi lmového strihu Katedry strihovej
skladby na Fakulte fi lmovej a televíznej 
tvorby. Spolupracuje s VŠ študentmi, ktorí 
si majú možnosť i záujem zapísať predmet
prednášaný na DF VŠMU v rámci kreditné-
ho systému štúdia (divadelní vedci, režiséri
či dramaturgovia, v uplynulom období po-
slucháči Katedry produkcie, ale i poslucháči
rôznych odborov UK). Lektorsky pôsobí v 
niekoľkých redakciách STv a v komerčných
médiách, kde sa zameriava na zdokonaľova-
nie rečového prejavu moderátorov a redak-
torov. Jej skúsenosti využívajú moderátori i 
mimo svojho pôsobiska, z vlastnej iniciatívy.
10 rokov pracovala ako lektorka Divadelnej 
dielne dospelých na Gorazdovom Močen-
ku, zúčastňuje sa na mnohých súťažiach
na Slovensku i v Čechách ako porotkyňa. 
Skúsenosti z práce s umelcami – cudzincami
mala možnosť doplniť praxou vo funkcii na
Slovensku netradičnej – ako "dialog coach" 
vo veľkofi lme o Jánošíkovi pod režijným 
vedením vynikajúcej hollywoodskej reži-
sérky poľského pôvodu A. Holland a jej
dcéry K. Adamik. K vzácnym oceneniam jej 
práce patrí Cena Fra Angelica v roku 2004,
najvyššie celoživotné ocenenie umeleckej

práce Krištáľová ruža na Poděbradských 
dňoch poézie v roku 2007 a zasadenie mojej 
ruže do rozária v Poděbradoch vedľa takých 
hereckých osobností ako je M. Kráľovičová, 
L. Chudík a celá plejáda špičkových českých 
hercov. 

19. 3. 2013
Juraj Pigula, OSA: Antropologická otázka 
v Confessiones sv. Augustína
Keď sa priblížime k prvým stranám Con-
fessiones sv. Augustína, môžeme konštato-
vať, že otázky už načrtnuté v Dialógoch z 
Cassiciacum sa tu znova vynárajú a hľadajú 
odpoveď v konkrétnom živote autora. Otáz-
ka o človeku je takmer otravne pravidelná 
až po desiatu knihu, kde sa už ukazuje 
isté svetlo poznania a v posledných troch 
knihách sa quesitum utišuje. V Dialógoch a 
predovšetkým v Confessiones,  kde Augus-
tín opisuje svoj život, sa otázky obracajú v 
prvom rade na človeka, od neho sa čakajú 
odpovede. Je to človek, ktorý sa pýta a 
hľadá. Sám sebe však porozumie len pred 
večným TY.

ThDr. Juraj Pigula, PhD. v roku 1995 vstú-
pil do Rehole sv. Augustína. Po ukončení zá-
kladnej teológie v Ríme, absolvoval licenci-
átne a doktorandské štúdiá na Patristickom 
Inštitúte “Augustinianum” (2002 – 2007). 
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku v 
roku 2009 obhájil doktorát (ThDr., PhD.) na 
tému Donatizmus a teológia zmierenia sv. 
Augustína. Od roku 2005 vyučuje patroló-
giu na Teologickej fakulte KU. Je členom 
Českej patristickej společnosti, International
Association of Patristic Studies. Patrí k tímu 
autorov slovenských komentárov k Svätému 
písmu pre Nový a Starý zákon. 

9. 4. 2013
Juraj Jurica: Spravodlivosť a právo
Často v súčasnej dobe počujeme argumentá-
ciu „je to v súlade s právom“, používanú  ako 
najvyššiu mieru spravodlivosti a záväznosti. 
Aký je teda vzťah spravodlivosti a práva? 
Je pre mňa civilné právo vždy záväzné? 
Môžeme uvažovať nad tým, či právo má byť  
iba výsledkom spoločenskej dohody o tom 
čo je spravodlivé, alebo existuje vyšší princíp
podľa ktorej samotné právo má byť posudzo-
vané?  Je právo samotné norma normans, 
alebo iba norma normata?  Je spravodlivé 
to čo je zákonné, alebo je záväzné to čo je 
spravodlivé?

JUDr. Juraj Jurica, JCDr., PhD. je rím-
skokatolícky kňaz Košickej arcidiecézy. 
Vysvätený bol v roku 2002.  V roku 1995 
ukončil štúdium na Právnickej Fakulte UK 
v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu  
v Kňazskom seminári v Košiciach. Od roku
1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na La-

teránskej  Univerzite v Ríme. Štúdium ukon-
čil doktorátom z cirkevného práva (JCDr.,
PhD.) v r. 2005. Je vyučujúcim  kánonického
a civilného práva na Teologickej fakulte KU,
Metropolitným sudcom a členom  presbyter-
skej rady Košickej arcidiecézy. Spolupracuje 
s TV LUX a rádiom LUMEN. Svoje príspevky 
publikuje na http://jurica.sk/

16. 4. 2013
Anton Tyrol: Sväté písma hebrejského
ľudu a kresťanská Biblia
Kresťanské a židovské náboženstvo majú k 
sebe veľmi blízko. Obidve náboženstvá sú
zjavené, prijímajú teda podobným spôso-
bom Božie zjavenie. Ich kánon biblických
kníh je do istej miery rozdielny. Majú však 
mnoho spoločného. Porovnávať možno
exegetické metódy a prístupy, teologické
témy vychádzajúce z biblických posolstiev,
ich kontinuitu, diskontinuitu a progres a iné.
Pozoruhodný je Pavlov postoj voči židom a 
niektoré ukážky z judaistickej tradície.

Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
pochádza z Oravskej Polhory. Po štúdiách
na Univerzite Komenského študoval na Stu-
dium Biblicum Franciscanum, Flagellazione
v Jeruzaleme (Izrael). V rokoch 1999 – 2011
pôsobil ako riaditeľ Katolíckeho biblického
diela na Slovensku. Od roku 2011 je gene-
rálnym vikárom Spišskej diecézy. V rokoch 
2000 až 2004 bol prorektorom KU pre
vzdelávanie a výchovu. Je členom viacerých
vedeckých rád univerzít a redakčných rád
vedeckých časopisov.

23. 4. 2013
Juraj Feník: Som zahrnutý darmi...
(Fil 4:18): Financie v listoch apoštola Pavla
Táto prednáška bude pokusom analyzovať
texty v listoch Pavla, v ktorých sa spomína-
jú peniaze. Prinesie tak na svetlo Pavlovo
vnímanie konceptov ako fi nančné zabez-
pečenie, núdza, štedrosť, skúposť, dávanie,
solidarita. Prednáška vysvetlí v akých
situáciách sa Pavol zmieňuje o peniazoch
a aké stratégie používa pri povzbudeniach 
k štedrosti. Ukáže ako Pavol vníma postoj
Boha k peniazom. Rovnako predstaví Pavlov 
vlastný vzťah k peniazom a tak ponúkne
poslucháčovi biblickú víziu fi nancií v optike
apoštola národov . . . a ich peňazí. 

Dr. Juraj Feník je od júna 2003 kňazom k
Košickej arcidiecézy. Štúdiá teológie a
biblických vied absolvoval v rokoch 2000-
2008 na The Catholic University of America,
Washington, DC., kde získal titul S.T.D. Ako
kaplán pôsobil v UPC Prešov, vo farnosti
Drienov a v súčasnosti vo farnosti Košice-Ša-
ca. Na Teologickej fakulte KU prednáša kur-
zy Nového zákona a novozákonnej gréčtiny.

(KKU)
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Na pozvanie Martina Luterána, M.Jur., D.
Phil. (Oxon.), rektora Kolégia Antona Ne-
uwirtha (www.kolegium.org), predniesol 
8. novembra 2012 ďalšiu zo série Svora-
dovských prednášok člen Katedry fi lozofi e
Filozofi ckej fakulty KU Ján Hrkút, PhD.

Jeho prednáška s názvom Koniec vedy,
začiatok teológie? analyzovala problém
vzťahu vedy a teológie. Klasický koncept 
Iana Barboura postulujúci štyri základné
modely tohto vzťahu (konfl ikt, nezávis-
losť, dialóg, integrácia) bol východiskom a
v rámci prednášky boli predstavené silné a
slabé stránky jednotlivých modelov.

Prednáška v druhej časti predstavila argu-
mentáciu v prospech modelu nezávislosti.
Nezávislosť propozičných obsahov tvrdení 
vedy a teológie je dokonca predpokla-
dom metavedeckých a metateologických 
stretnutí týchto dvoch postupov poznáva-
nia. Po prednáške nasledovala diskusia, v 

ktorej dominovali témy vzťahov rozličných 
náboženských a teologických otázok a ich 
fi lozofi ckej a vedeckej recepcie.

Kolégium Antona Neuwirtha usporadúva
na Svoradove počas semestra prednášky 
pre študentov a širokú verejnosť. Cieľom 
je oživiť akademického 'ducha Svoradova'
ponukou kvalitných prednášok s diskusia-
mi na rôznorodé aktuálne témy. Svoradov 
bol založený ako prvý moderný internát
pre vysokoškolákov na území Bratislavy. 
V predvojnovom a vojnovom období bol 
dôležitým miestom formácie slovenskej
katolíckej inteligencie - stretli sa tu ľudia
ako Anton Neuwirth, Ladislav Záborský, 
Vladimír Jukl, Silvo Krčméry, atď. Tu sa 
tiež kládli základné kamene podzemnej 
cirkvi za pôsobenia prof. Kolakoviča.

V rámci Svoradovských prednášok za po-
sledné roky vystúpili doc. M. Kuna, Mons.
S. Zvolenský, J. Vittek a prof. Róbert Letz.

Kolégium Antona Neuwirtha je vzdelávací 
inštitút, ktorého poslaním je formovať 
mysle a charaktery mladých ľudí sys-
tematickým vzdelávaním o kresťanskej
kultúrnej a intelektuálnej tradície a ich 
vplyve na západnú civilizáciu. Hlavným
programom kolégia je ročný internátny 
študijno-formačný program pre vysoko-
školákov podľa oxfordského vzoru.

(FF KU)

Koniec vedy, začiatok teológie?

Pri príležitosti začiatku Roka viery privíta-
la Filozofi cká fakulta Katolíckej univerzity 
v Ružomberku 8. októbra 2012 na svojej
pôde významného nemeckého profesora a
katolíckeho kňaza, prof. Ludgera Honne-
feldera. Predniesol prednášku s názvom 
John Duns Scotus on God’s Intellect and
Will, v ktorej predstavil koncepciu vzťahu 
dvoch mohutností Božej esencie - rozumu
a vôle u tohto významného stredovekého
fi lozofa. Prednesená téma úzko súvisí s
problematikou vzťahu racionality a slobo-
dy, ktorá je predmetom výskumného gran-
tu na FF KU pod názvom Divine Forek-
nowledge, Grace, and Human Freedom.

Prof. Dr. Dr. h.c. Ludger Honnefelder 
pôsobil ako profesor fi lozofi e na Uni-
versität Bonn (1988-2005), v rokoch
1972-1982 bol profesorom na Teologickej
fakulte Trier, medzi rokmi 1982-1988 na
Freie Universität Berlin, v rokoch 2005-
2007 pôsobil ako Guardini Professor na 
Humboldt-Universität Berlin, a nakoniec
v období 2009-2012 ako Otto Warburg
Senior Research Professor na Humboldt-
Universität Berlin.

Medzi výskumné témy jeho plodného 
vedeckého života patria metafyzika, etika, 

fi lozofi a náboženstva, dejiny stredove-
kej a ranno-novovekej fi lozofi e. Medzi 
najvýznamnejšie publikácie prof. Hon-
nefeldera patria Ens inquantum ens. Das 
Seiende als solches als Gegenstand der 
Metaphysik nach der Lehre des Johannes
Duns Scotus (1979; 1989), Scientia trans-
cendens. Die formale Bestimmung der
Seiendheit und Realität in der Metaphysik 
des Mittelalters und der Neuzeit (Duns
Scotus – Suárez – Wolff – Kant – Peirce)

(1990), Was soll ich tun, wer will ich sein?
(2007), Woher kommen wir? Ursprünge
der Moderne im Denken des Mittelalters
(2008), Welche Natur sollen wir schüt-
zen? Über die Natur des Menschen und
die uns umgebende Natur (2011).

(FF KU)

Prof. Honnefelder počas prednášky.
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Profesor Honnefelder navštívil 

Filozofi ckú fakultu KU

V pondelok 12. novembra 2012 Katedra
politológie Filozofi ckej fakulty KU uspo-
riadala prednášku poslanca NR SR a pred-
sedu jej zahraničného výboru Františka 
Šebeja na tému Konšpiračné teórie.

Vo svojej prednáške analyzoval vznik a
povahu konšpiračných teórií a poukázal
na ich negatívne dôsledky. Ako základné 
príčiny vzniku a popularity konšpiračných
teórii označil absenciu kritického mysle-
nia a nevôľu ľudí hľadať a akceptovať čas-
to i nepríjemnú pravdu, ktorá je v rozpore
s osobnými preferenciami alebo povaho-
vými charakteristikami jednotlivcov. Pod-
ľa F. Šebeja sú konšpiračné mýty stálou 
súčasťou (nielen) západnej civilizácie a sú 
všeobecne prijímané pre svoje jednoduché 
vysvetlenia často zložitej reality sveta.

(FF KU)

František Šebej.
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Konšpiračné teórie očami 
Františka Šebeja

p

Pracovník katedry histórie a predseda
Akademického senátu FF KU, Mgr. Marek 
Babic, PhD., získal medzivládny grant
v rámci štipendijneho projektu Akcia
Rakúsko – Slovensko. Svoj postdokto-
randský vedecký projekt bude na pozvanie 
z Viedenskej univerzity v budúcom roku
uskutočňovať na renomovanom pracovis-
ku pre výskum antických dejín a kultúry 
s názvom Institut für Alte Geschichte
und Altertumskunde, Papyrologie und
Epigraphik. Hlavnou témou jeho výskumu
bude otázka výrazových prostriedkov ve-
rejnej architektúry v historickom kontexte 
neskorej antiky v priestore stredného
Podunajska. Tematicky tak nadviaže na 
svoje vedecké pobyty realizované na Uni-
versity of Notre Dame, USA (máj 2011)
a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
(2010-2012).

Výskum dejín a kultúry antiky má svoje 
opodstatnenie aj v prostredí Filozofi ckej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Katedra histórie organizovala v 
júni 2012 vedecké kolokvium s názvom
Aktuálne výzvy výskumu a vyučovania
dejín a kultúry antického Ríma. Účast-

níkmi kolokvia boli vyučujúci antiky na 
slovenských univerzitách. Tí vystúpili s 
príspevkami v rámci hlavnej témy tohto 
akademického podujatia. Doc. PhDr. Pavol 
Valachovič, CSc., ktorý pôsobí na katedre 
všeobecných dejín Univerzity Komen-
ského v Bratislave predniesol príspevok 
s názvom Nové tendencie vo výskume 
rímskych dejín. PhDr. Emanuel Jirkal z 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
vystúpil s prednáškou Mýtus a realita vo 
vyučovaní staroveku. Z Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici prišiel Mgr. Imrich 
Nagy, PhD. s referátom nazvaným Antika 
populárne – historické témy v médiách a 
možnosti ich uplatnenia pri štúdiu antic-
kých dejín. PhDr. Tomáš Klokner, dokto-
rand z Bratislavy predniesol modelovú 
ukážku možností výskumu rímskych dejín 
v slovenskom akademickom prostredí. 
Názov jeho referátu bol Pramenná základ-
ňa k výskumu rímskeho alimentačného 
programu v období principátu.

Po príspevkoch a následnej rozprave 
nasledovala podnetná diskusia, ktorú 
moderoval Mgr. Marek Babic, PhD., na 
nasledujúce témy: Vedecký výskum dejín 

antiky v súčasných podmienkach na
Slovensku a v Čechách. Hlavné prebieha-
júce a plánované projekty, medzinárodné
projekty, možnosti spolupráce. Vyučova-
nie dejín staroveku na vysokých školách.
Problematika obsahu, rozsahu a didaktiky 
predmetov. Vedenie absolventských prác
študentov z dejín antického staroveku.
Otázka prínosnosti, vhodnosti tém, origi-
nality výskumu, metodológia spracovania
tém. Možnosti a aktuálne využitie interne-
tu pri výskume antiky.

Účastníci kolokvia sa dohodli, že na zákla-
de dobrých skúseností z tohto podujatia sa
budú na slovenských univerzitách pravi-
delne (každoročne, resp. raz za dva roky)
organizovať vedecké podujatia zamerané
na otázky súvisiace s vyučovaním a výsku-
mom dejín antiky. Dvere ostávajú otvore-
né aj pre odborníkov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Rakúska.

(FF KU)

Výskum dejín antiky

na Filozofi ckej fakulte KU
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Vzťahy a dohody medzi zamestnávateľom
a zamestnancami, predovšetkým tvorbu a 
využitie sociálneho fondu, dĺžku dovolenky 
a iné nároky zamestnancov voči zamestná-
vateľovi defi nuje Kolektívna zmluva na rok 
2013, ktorú podpísali rektor Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz 
Zasępa a predseda Základnej organizácie 
Odborového zväzu (ZO OZ) KU Ing. Radi-
slav Kendera, PhD.
„Vítam prijatie novej kolektívnej zmluvy. 
Spolu so zástupcami zamestnancov sme sa 
dohodli na výhodách, ktoré sú nad rámec
zákonníka práce a kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa,“ uviedol rektor KU prof.
Tadeusz Zasępa.

Nová kolektívna zmluva napríklad stanovuje 
príspevky na sociálnu výpomoc - 200 eur pri 
narodení vlastného dieťaťa zamestnanca,
pri uzavretí prvého manželstva, pri úmrtí 
zamestnanca, pri úmrtí manželky zamest-
nanca alebo pri úmrtí dieťaťa zamestnanca, 
pri udelení zlatej či diamantovej Jánskeho 
plakety. „Príspevok v mimoriadne ťaživých
životných situáciách môže prideliť rektor 
na návrh odborovej organizácie aj v inej
sume,“ informoval Kendera. Jednorazový 
príspevok 100 eur dostanú aj zamestnanci 
pri príležitosti 60. roku života a pri prvom 
skončení pracovného pomeru z dôvodu
odchodu na predčasný starobný dôchodok 

alebo starobný či invalidný dôchodok.
Podľa novej kolektívnej zmluvy prináleží 
aj zamestnancom, ktorí dosiahnu 50. rok 
života odmena za pracovné zásluhy až do 
sumy jeho funkčného platu, a to podľa
počtu rokov odpracovaných na KU takto:
do dvoch rokov 40 % funkčného platu, do
piatich  rokov 60 % funkčného platu, do de-
siatich rokov 80 % funkčného platu. Podľa
Radislava Kenderu, zmena nastáva aj pri 
príspevku na stravné pre zamestnancov, kto-
ré bude vo výške 15 % zo stravného lístka. )
Zamestnávateľ zároveň poskytne štvrťročne 
príspevok na kompenzáciu výdavkov na do-
pravu do   zamestnania a späť v sume 15 eur
zamestnancovi, ktorý je v evidenčnom stave 
ku dňu vyplácania príspevku, dochádza do 
zamestnania verejnou dopravou (okrem 
MHD) a  jeho funkčný plat nepresahuje 50
% priemernej nominálnej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 
republiky za kalendárny rok predchádzajúci
dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa 
tvorí sociálny fond.

Okrem uvedených príspevkov bude KU 
naďalej poskytovať aj príspevok vo výške 30 
eur na regeneráciu pracovnej sily v Liptov-
ských liečebných kúpeľoch Lúčky alebo na 
alternatívne oddychové aktivity určené na 
regeneráciu pracovných síl v KU zazmluv-
nených zariadeniach do 31. decembra 2012. 

Najvýraznejšia vyjednaná zmena sa dotýka 
príspevku 150 eur zo sociálneho fondu na
kultúrno-športové podujatie alebo pozná-
vací a regeneračný pobyt v roku 2013 podľa 
vlastného výberu. Vyplatený bude paušálne 
k výplate za mesiac máj 2013.  „Nárok na 
príspevok majú zamestnanci, ktorí uzatvori-
li pracovný pomer pred 1. januárom prísluš-
ného kalendárneho roka a sú v evidenčnom
stave ku dňu vyplácania príspevku (teda 
k poslednému dňu v mesiaci, za ktorý sa
príspevok vypláca) na ustanovený týždenný 
pracovný čas, ako aj s úväzkom 0,9 a viac. 
Ak má zamestnanec uzatvorených viac pra-
covných pomerov, príspevok sa poskytne len
raz a to za hlavný pracovný pomer,“ vysvetlil
Radislav Kendera.

Cieľom ZO OZ KU je rozvoj školstva v 
demokratickom spoločenskom systéme a
obhajoba zákonných a stavovských práv 
zamestnancov v školstve na KU. Členmi 
odborov sa môžu stať pedagogickí i nepeda-
gogickí zamestnanci univerzity. „Odborový 
orgán pri kolektívnom vyjednávaní zo záko-
na zastupuje záujmy všetkých zamestnan-
cov bez ohľadu na ich členstvo v odboroch. 
Kolektívna zmluva sa teda vzťahuje na
všetkých zamestnancov a platí od 1. januára
do 31. decembra 2013,“ uviedol Radislav 
Kendera.

(TA KU)

Kolektívna zmluva KU na rok 2013

V pondelok 8. októbra 2012 sa na pôde 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (PF KU) uskutočnilo autor-
ské čítanie spojené s besedou so spisovate-
ľom Petrom Karpinským. Známy slovenský 
prozaik a vysokoškolský pedagóg na úvod 
prečítal prítomným ukážky zo svojej tvor-
by pre deti. V rozhovore s ním sa účastnícu
venovali počiatkom jeho tvorby, procesu 
tvorby, témam literárnych textov a dotkli 
sa aj problematiky výchovného pôsobenia
detskej literatúry. 

Karpinský priblížil aj svoju časopiseckú 
tvorbu pre deti a na záver prečítal ukážku 
z knihy Nanebonevzatie, ktorá získala
fi nálovú nomináciu na literárnu cenu 
Anasoft litera 2010. Okrem tejto význam-
nej nominácie je držiteľom viacerých
literárnych ocenení, ku ktorým patrí 
napríklad Cena za najlepšiu rozprávkovú
knihu – zima 2001 (za knihu Ako sme s 
Ťukťukom ťukťukovali), Cena za najlepšiu 
rozprávkovú knihu – zima 2007 (za knihu
Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev),
Hlavná cena – Cena dieťaťa 2011 (Za

poviedku Adela, neopováž sa!) a Cena za 
najlepšiu a najkrajšiu rozprávkovú knihu – 
leto 2011 (za knihu Sedem dní v pivnici).

Spisovateľ Peter Karpinský pricestoval na 
pozvanie Katedry predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky PF KU. Stretnutie s ním 

hudobným sprievodom spríjemnili štu-
denti Dominik Jankovič a Andrej Kaprál.
O organizáciu celého podujatia a mode-
rovanie sa postarala doktorandka Silvia
Kaščáková.

(PF KU)

Peter Karpinský počas čítania.

Literárny pondelok s knihami

Petra Karpinského
zaznamenali sme

Dokumentárny fi lm 22 hláv, ktorý o protiko-
munistickom odboji natočili mladí študenti
žurnalistiky z Ružomberka, sa premietal v 
sobotu 24. novembra 2012 v Prahe. Film o 
vykonštruovanom monsterprocese „Bernard
Jaško a spol.“ si pozrelo niekoľko desiatok 
mladých ľudí. Dokument rozpráva príbeh o 
odvahe a svedomí dvoch príslušníkov vte-
dajšieho Zboru národnej bezpečnosti. „Sme 
radi, že sme mohli priblížiť ľuďom žijúcim
v Prahe osudy týchto 22 nevinných ľudí. Na-
ším cieľom je dynamickou formou divákovi
prerozprávať málo známy príbeh. Chceme
fi lmom zároveň pôsobiť na súčasnú spo-
ločnosť, aby si dostatočne uvedomila, ako 
neľudský a nespravodlivý režim odstránil 
tých, ktorí sa proti nemu postavili,“ povedal 
po premietaní fi lmu režisér Matúš Demko.

Dokument 22 hláv je o 22 odsúdených v 
politickom procese z novembra 1949, medzi 
ktorými boli aj mladí príslušníci Zboru
národnej bezpečnosti Bernard Jaško a Pavol 
Kalinaj. Jaško pracoval na povereníctve 
vnútra pri ďalekopise, čiže na tomto prístroji
prijímal interné informácie Štátnej bezpeč-

nosti o prenasledovaní osôb a plánovaných 
perzekúciách. Spolu s Kalinajom sa dohodli, 
že s obsahom týchto správ upovedomia 
osoby, ktorých sa akcie tajnej komunistickej 
polície majú týkať. Vzhľadom na to, že mno-
hé správy smerovali k útokom na Katolícku
cirkev, rozhodli sa prostredníctvom ich zná-
meho Štefana Uhrína dvakrát kontaktovať 
trnavského biskupa Michala Buzalku.

Za „protištátnu“ a protikomunistickú čin-
nosť boli 27-ročný Bernard Jaško a 35-ročný 
Pavol Kalinaj popravení 17. februára 1951. 
Zvyšných 20 odsúdených v tomto procese 
dostalo dohromady 144 rokov väzenia. Po 
roku 1990 boli Jaško a Kalinaj rehabilitova-
ní a v roku 2004 ocenení Radom Ľudovíta
Štúra III. triedy in memoriam. „O fi lme sme 
už dávnejšie počuli a chceli sme nezná-
my príbeh ponúknuť verejnosti,“ hovorí 
organizátorka pražského premietania Lenka 
Lesná.

Dokument 22 hláv sa natáčal v rokoch 2011 
a 2012. Autorom sa podarilo uskutočniť 
rozhovory s mnohými rodinnými príslušník-

mi obetí, napríklad s Beatrix Smerekovskou,
dcérou popraveného Pavla Kalinaja. V čase
jeho popravy mala len dva roky. Hovorí: 
„Napĺňa ma hrdosťou a hlavne vďačnosťou,
že som dcérou takého otca. Vynikal nielen
odvahou, ale aj dobrotou, ktorou napĺňal
celé jeho okolie. Za svoje presvedčenie,
oddanosť Bohu a ľuďom mal silu obetovať aj
svoj život. Mne tiež trvalo roky vidieť zmysel 
takýchto činov aj napriek tomu, že všetci
ma chránili tak, ako to len bolo možné, pred
traumatickými zážitkami tejto tragédie.“

Projekt 22 hláv je výsledkom spolupráce
mladých študentov žurnalistiky v Ružom-
berku Matúša Demka (scenár a réžia) a
Jakuba Kršku (strih a kamera). Autorom 
hudby a slovného komentára je taktiež ru-
žomberský študent Ondrej Rosík. Vznik fi l-
mu fi nančne podporili Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Trnavská arcidiecéza, mesto
Ružomberok a Nadácia svätého archanjela
Michaela.

Martin Buzna

Film 22 hláv si pozreli v Prahe

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (KKU) pozýva 12. februára 2013
o 10.00 na Filozofi ckú fakultu KU, kde sa 
uskutoční mimoriadna hosťovskú pred-
náška Dr. Jána Baráneka.

„Medzi parlamentnými voľbami neexis-
tuje iný test úspešnosti politických strán, 
ako sú prieskumy verejnej mienky. Naprí-
klad dlhodobo zlý výsledok v prieskumoch 
môže politickú stranu marginalizovať 
a má až katastrofálne následky. Pred
voľbami zas môže vyvolať aktivačný efekt 
- najmä pri stranách, ktoré sa pohybujú
tesne pod 5%, čo je hranica potrebná na 
vstup do parlamentu. Preto je aj snaha z 
niektorých politických strán, zaplatiť si 
vyššie percentá v prieskumoch, ako sú
reálne. Ide tu najmä o to, aby prípadní 
voliči takejto strany videli, že ich hlasy ne-

prepadnú. Ak má strana v prieskume napr. 
3,5%, politická strana si "priplatí", aby 
mala 6,5%, čo je pre potenciálneho voliča 
signál, že jeho hlas neprepadne. Tu hovo-
ríme o dosť vysokých fi nančných čiast-
kach, ktoré sa pohybujú aj nad 100 tisíc 
eur. Je len a len na agentúre samotnej, ako 
sa k problému postaví a či jej majitelia to-
muto vplyvu aj podľahnú. Chcem hovoriť 
o tom, čo sa stane, ak áno a čo ak nie. Ale 
aj o tom, ako inak ešte prieskumy môžu
ovplyvňovať verejnú mienku a samotnú
politiku, ako aj o chýbajúcich kontrolných 
mechanizmoch, ktoré by "strážili" korekt-
nosť a neúplatnosť agentúr,“ približuje 
tému prednášky hosť.

RNDr. Ján Baránek sa narodil 11. novem-k
bra1958 v Bratislave. Absolvoval gymná-
zium na ul. L. Sáru v Bratislave, násled-
ne Prírodovedeckú fakultu Univerzity 
Komenského, odbor Geografi a. Po škole 
sa do novembra 1989 venoval ochrane
životného prostredia a bol aj systémový 
programátor na vtedajšej SVŠT (Sloven-
ská vysoká škola technická, dnes Technic-
ká Univerzita v BA), po novembri 1989 
pracoval ako analytik prvej vlny kupóno-
vej privatizácie, ďalej zahranično-politický 
komentátor Slovenského rozhlasu, ako
šéf volebnej kampane Michala Kováča v 
prvých priamych prezidentských voľbách
a v sučasnosti je majiteľom agentúry Polis
Slovakia. Je ženatý, má tri deti.

(KKU)

POZVÁNKA: Etika, prieskumy 
a manipulácia verejnej mienky
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Univerzitné pastoračné centrum Jána
Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) v spo-
lupráci s Pedagogickou fakultou v Ru-
žomberku 26. novembra 2012 ukončilo 
realizáciu projektu Aj so zdravotným 
postihnutím veľa dokážeme. V rámci 
neho sa v priestoroch pastoračného cen-
tra uskutočnili prednášky o predsudkoch 
a bariérach v komunikácií, ktoré vznikajú
na základe nesprávneho prístupu k ľuďom 
so zdravotným znevýhodnením, technic-
ký seminár a workschop s praktickými 
ukážkami využívania rôznych kompen-
začných pomôcok, ktoré používajú v 
každodennom živote nevidiaci. Stretnutia
boli určené pre zamestnancov a dobrovoľ-
níkov UPaC, študentov a tých, ktorí pracu-
jú v chránených pracoviskách a dielňach v 
rámci mesta Ružomberok.

„Cieľom projektu bolo zvýšenie informo-
vanosti verejnosti ohľadom života ľudí s
rôznymi druhmi zdravotného postihnutia,

o ich možnostiach vzdelávania a za-
mestnania, čo môže prispieť k eliminácii
existujúcich sociálno - komunikačných 
bariér“, povedala iniciátorka a garantka 
projektu, interná doktorandka z Katedry 
sociálnej práce PF KU Margaréta Domite-
rová. Vďaka realizácii projektu sa vytvoril 
priestor na poskytnutie nových možností, 
získanie nových zručností a samostatnú
prácu nielen pre zamestnancov chráne-
ného pracoviska UPaC, ktoré funguje od
1. januára 2012, ale aj pre študentov so 
zdravotným znevýhodnením, ktorí študu-
jú na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Do prípravy podujatí sa v rámci študij-
nej praxe aktívne zapojili aj študenti 2. 
ročníka magisterského štúdia z Katedry 
sociálnej práce PF KU, ktorí okrem iného 
vytvorili aj video Štúdium bez bariér – 
o štúdiu študentov so zdravotným znevý-
hodnením na Pedagogickej fakulte KU.

Aj touto formou UPaC prejavilo osobitný 
záujem o ľudí so zdravotným znevýhod-
nením, ktorí sa vďaka svojmu postihnutiu
často ocitajú v neľahkých životných situ-
áciách a strácajú možnosti uplatnenia sa 
v spoločnosti. V podobných podujatiach
plánuje UPaC pokračovať aj v budúcnosti.
Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému
programu Prekročme spolu bariéry Nadá-
cie Orange.

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
(PF KU)

Prekračujeme spolu bariéry

Katedra histórie Filozofi ckej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku uspo-
riadala v dňoch od 18. do 23. novembra
2012 exkurziu pre študentov histórie
do hlavného mesta Českej republiky.
Študenti mali počas nej možnosť vidieť
významné historické pamiatky, navštívili 
premonštrátsky kláštor na Strahove, jeho
knižnicu či obrazáreň, Múzeum Karlovho
mostu, Valdštejnský palác (sídlo senátu
Parlamentu ČR). Okrem toho absolvovali
aj prehliadku Starého mesta, Staromest-

skej radnice, najstaršieho mužského kláš-
tora v Českej republike – Benediktínskeho
arciopátstva v Prahe-Břevnove, Národné-
ho pamätníka hrdinov Heydrichiády, ale
predovšetkým odvekého symbolu českého 
štátu,  najvýznamnejšej českej pamiatky 
a významnej kultúrnej inštitúcie - Praž-
ského hradu. V budúcom roku plánuje 
katedra pre študentov túto už tradičnú 
exkurziu zopakovať.

(FF KU)

Mladí historici v Prahe.

Študenti histórie
spoznávali Prahu

zo života študentov
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V dňoch 4. až 10. októbra 2012 bol hos-
ťom Ústavu talianskeho jazyka a kultúry 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
prof. György Domokos, riaditeľ Ústavu 
románskych štúdií na Katolíckej univer-
zite Petra Pázmaňa v Budapešti. Svojím 
pôsobením otvoril verejné prednáškové 
akcie organizované v rámci 12. ročníka 
podujatia Týždeň talianskeho jazyka vo 
svete/Settimana della lingua italiana nel 
mondo, ktoré sa každoročne uskutočňuje 
pod záštitou Talianskeho kultúrneho inšti-
tútu v Bratislave.

Profesor György Domokos si počas 
prednášok o talianskej literatúre získal
študentov talianskeho jazyka a literatú-
ry svojou prístupnosťou a odbornosťou. 
Počas prednášky explikoval problematiku 
jazyka a dialektu, dotkol sa súčasnej situá-
cie dialektov v Taliansku, a aj ich predpo-
kladaného vývinu v budúcnosti. Prítom-
nosť prof. Domokosa bola pokračovaním
dávnejšie nadviazanej spolupráce medzi 
Ústavom talianskeho jazyka a kultúry PF
KU a Ústavom romanistiky na Katolíckej
univerzity Petra Pázmaňa v Budapešti so
sídlom v Pílišskej Čabe, ktorý má 12-ročnú 
tradíciu vo výučbe talianskeho jazyka, 
literatúry a talianskej kultúry na pôde 
tejto prestížnej maďarskej vzdelávacej 
inštitúcii.

Ústav talianskeho jazyka a kultúry PF KU 
zorgenizoval pri príležitosti 12. ročníka 
Týždňa talianskeho jazyka vo svete ďalšie 
dve podujatia, ktorými prispel k prezen-
tovaniu kultúry súčasného Talianska na 
akademickej pôde KU: 22. októbra 2012 
sa uskutočnila prezentácia fi lmu Ben-
venuti al sud od Luca Minieriho. Okrem 
komických situácií fi lm ponúkol možnosti 
na diskusiu o kultúrnych rozdieloch medzi 
severným a južným Talianskom. Film sa
bude premietať po taliansky s titulkami 
v talianskom jazyku. Následne 5. novem-

bra 2012 sa konala prednáška o abruzzo
– marsicanskej literatúre sprevádzaná
ukážkami z dokumentárnych fi lmov.
Prednáška bola príležitosťou oboznámiť
sa s literatúrou, ktorá stojí mimo hlavné-
ho talianskeho prúdu, ale pre súčasného
čitateľa nie je o nič menej zaujímavá.

(PF KU)

Počas prednášky.

zaznamenali sme

Týždeň talianskeho jazyka
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Katedra sociálnej práce Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku (PF KU) bola vo štvrtok 29. novembra a
v piatok 30. novembra 2012 dejiskom 18.
konferencie InteRRa pod názvom Aktuál-
ne dianie, perspektívy a vývojové trendy v 
sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci 
s marginalizovanými skupinami. V štyroch
sekciách vystúpi viac ako 120 odborníkov 
zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny a 
Číny z pomáhajúcich profesií, ako sú soci-
álna práca, ošetrovateľstvo či pedagogika. 
Novinkou je študentská sekcia venovaná 
výskumným zisteniam účastníkov z radov 
študentov.

Cieľom konferencie podľa garantky doc.
Markéty Rusnákovej bolo poukázať na 
perspektívy a vývojové trendy vo vybra-
ných odboroch, ktoré smerujú ku koope-
rácii v rámci multidisciplinárneho tímu 

odborníkov pracujúcich s marginalizova-
nými skupinami. Marginalizované skupiny 
sa vyznačujú úplným sociálnym vylúče-
ním. Členovia marginalizovanej skupiny 
sa cítia byť ponižovaní a zažívajú skúse-
nosť odmietania silnejšími skupinami. 
Príkladmi marginalizovaných skupín sú 
Rómovia, bezdomovci či osoby so zdravot-
ných postihnutím. Tohtoročnou inováciou 
konferencie je vytvorenie samostatnej sek-
cie určenej na prezentáciu študentských 
príspevkov a referátov. Aj mladí ľudia tak 
paralelne s vedeckými sekciami majú mož-
nosť predstaviť výsledky svojich výskumov 
pred uznávanými odborníkmi a získajú
tak užitočnú spätnú väzbu. Sprievodným 
podujatím konferencie bola aj výstava 
malieb a fotografi í s príbuznou tematikou. 

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity Mgr. Petra Polláka, PhD. a 
dekana PF KU doc. Tomáša Jablonského.
Zorganizovala ju Katedra sociálnej práce
PF KU v spolupráci s Fakultou zdravotníc-
tva Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, Fakul-
tou humanitných štúdií a Akadémiou
Ignatianum v Krakove. Ružomberok hostil
konferenciu InteRRa prvýkrát, predošlé
ročníky sa konali napríklad v Nitre, Čes-
kých Budějoviciach či v Spišskej Novej Vsi.
Viac informácií na internetovej stránke: 
http://kongresruzomberok.wix.com/
interra

Daniel Markovič, PhD. (PF KU)

Konferenci InteRRa sa konala 

na Pedagogickej fakulte KU
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Spolupráca Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (KU) sa v rámci programu Erasmus 
rozšírila v minulých dňoch o nové partner-
stvá, ktoré umožnia členom akademickej 
obce absolvovať zahraničné študijné a
výučbové pobyty. Vedomosti z talianskeho 
jazyka a literatúry môžu študenti odteraz
nadobúdať na  Univerita´ degli Studi di 
Roma – La Sapienza v Taliansku.

Nové skúsenosti a informácie zo študij-
ných odborov sociálna práca a pedagogi-
ka získajú poslucháči a pedagógovia na 

Universidad Pontifi cia Comillas v Španiel-
sku. RakúskaPedagogische Hochschule 
Kärnten – Viktor Frankl Hochschule 
poskytne študentom pedagogického
zamerania nielen možnosť študovať, ale 
aj osvojiť si praktické skúsenosti počas 
mobility za účelom stáže v sprostredko-
vaných základných či stredných školách. 
Sveučilište u Rijeci v Chorvátsku je zatiaľ
prvou partnerkou univerzitou KU v tejto 
balkánskej krajine. Mobilitu za účelom 
štúdia a výučby môžu realizovať posluchá-
či študijného programu pedagogika.

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a
mobility KU aktuálne zmluvne rozširuje
spoluprácu so svojimi partnermi na ďalší 
akademický rok, ktorým sa končí projekto-
vé obdobie Programu celoživotného vzde-
lávania. Jeho súčasťou je aj podprogram 
Erasmus, ktorý bude mať v ďalšom období 
inú podobu.

Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Nové zahraničné partnerstvá

Spoločne sa vzdelávať, spoznávať krásy 
Slovenska a nachádzať cestu bližšie jeden
k druhému bolo zmyslom spoločného po-
znávacieho výletu zahraničných študentov 
a členov Kolégia Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) vo štvrtok 8. novembra
2012. Študenti navštívili Bojnický zámok,
v spoznávaní minulosti Slovákov pokra-
čovali návštevou múzea prezentujúceho 
ľudové staviteľstvo a dedinský život na
Slovensku v 19. a začiatkom 20. storočia, 
Múzea slovenskej dediny v Martine.

Na Národnom cintoríne v Martine vyjad-
rili úctu osobnostiam slovenského života
a spoločne sa za ne pomodlili. Zahraniční 
študenti sa počas výletu mohli dozvedieť
znova čosi viac o krajine, v ktorej trávia
svoje štúdium. Spolu s domácimi študent-
mi prekonávali hranice jazykov, národnos-
ti a kultúr.                                                (mmch)

Zahraniční študenti v Bojniciach.

Na výlete utužovali priateľstvá
LLP/Erasmus

V dňoch 2. až 4. novembra 2012 sa štu-
denti druhého ročníka urgentnej zdra-
votnej starostlivosti zúčastnili súťaže pre 
študentov odboru zdravotnícky záchranár 
v obci Skryje v Českej republike. Odvážna
posádka Fakulty zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (FZ KU) v zlože-
ní Michal Bojnický, Imrich Horňák a Ján
Kováč obsadila vynikajúce štvrté miesto. 
Opakovane boli vyzdvihnuté ich teoretic-
ké vedomosti a praktické zručnosti, nakoľ-
ko  je súťaž určená pre študentov tretích
ročníkov.  Počas vyhlasovania výsledkov 

na slávnostnom ukončení súťaže im bola
menovite vyslovená vďaka a obdiv za ich
predvedený výkon.  Súťažiaca posádka pre 
študentov urgentnej zdravotnej starostli-
vosti pripraví seminár a workshop súťaž-
ných úloh, kde im pripraví reálne situácie,
ktoré riešili na súťaži. FZ KU poslucháčom 
ďakuje za skvelú propagáciu univerzity,
fakulty a študijného odboru urgentná 
zdravotná starostlivosť. 

(FZ KU)

Mladí záchranári s úspechmi

Dňa 26. októbra 2012 sa na Fakulte 
zdravotníctva Katolíckej univerzity v 
Ružomberku konala prednáška samostat-
nej pôrodnej asistentky Zuzany Štrome-
rovej. Prednášajúca pochádza z Prahy a 
je spoluzakladateľkou pôrodného domu
„U čápa“. Prednáška, ktorej sa zúčastnili 
poslucháčky študijného programu pôrod-
ná asistencia bola zameraná na podporu
prirodzeného pôrodu. Táto téma úzko sú-

visí s problematikou, ktorá ja na Katedre 
pôrodnej asistencie FZ KU riešená v rámci 
projektu No: EEIG/16.10/12 – Training for 
Midwives in the Area of New Strategies 
and Trends in Labor Management.

(FZ KU)

O pôrode so Zuzanou Štromerovou

Na základe minulotýždňového osobného 
stretnutia rektora Katolíckej univerzity v 
Ružomberku (KU) prof. Tadeusza Zasępu
s prefektom Kongregácie pre katolícku vý-
chovu, kardinálom Zenonom Grocholews-
kim a na základe výzvy rektora Pápežskej 
lateránskej univerzity Enrica dal Covalo, 
S.D.B.  si Vám dovoľujeme dať do pozor-
nosti 1. ročník medzinárodného stretnu-
tia mladých za sociálnu spravodlivosť.
Stretnutie, ktoré sa uskutoční v termíne 
od 20. do 24. marca 2013 na Pápežskej
lateránskej univerzite v Ríme, pripravuje
Medzinárodné hnutie mladých katolíkov 
Sme za Benedikta (We’re for Benedict).
Určené je mladým katolíkom vo veku od 
20 do 30 rokov, ktorí sa venujú oblastiam 
charity, komunikácie, práva, pedagogiky a 
iným. Komisia vyberie 100 mladých, kto-
rým uhradí náklady spojené s podujatím.
Záujemcov prosíme, aby na Oddelenie pre
zahraničné vzťahy a mobility KU doručili
nasledujúce dokumenty: životopis, mo-
tivačný list, odporúčanie (biskupa, alebo
rektora KU), video prezentáciu, stručnú

charakteristiku uchádzača (dobrovoľné). 
Termín prihlasovania je do 13. januára 
2013.

Sme za Benedikta je medzinárodné hnutie 
mladých katolíkov, ofi ciálne založené
v deň slávnosti apoštolov sv. Petra a sv. 
Pavla dňa 29. júna 2012.  Cieľom hnutia 
je podporovať prítomnosť mladých ľudí v 
živote Cirkvi, zdieľať nápady a skúsenosti 
evanjelizácie najmä v oblasti sociálnej 
spravodlivosti, brániť kresťanskú vieru 
pred útokmi či už jednotlivcov alebo sku-
pín. Dosahovať tieto zámery sa členovia 
hnutia snažia prostredníctvom nových 
médií, sociálnych sietí, dialógom s katolíc-
kymi združeniami a spoluprácou s mladý-
mi katolíkmi aj za hranicami Talianska.

Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Ponuka pre angažovaných

vysokoškolákov

Aj v tomto akademickom roku pripravili
zástupcovia Poradenského centra (PC)
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU)
a Oddelenia pre zahraničné vzťahy a mo-
bility KU stretnutia s názvom Informačný 
deň. Počas osobitných seminárov na
všetkých pracoviskách univerzity infor-
movali študentov o aktivitách a službách
PC KU  a príležitostiach, ktoré poskytujú
zahraničné výmenné pobyty.

Stretnutia so zameraním na výmenný 
program Erasmus začali v Ružomberku
informačným dňom Erasmus pre študen-
tov Filozofi ckej a Pedagogickej fakulty 
KU. Pokračovali osobitným seminárom o
možnostiach štúdia a stáže v zahraničí pre
študentov Fakulty zdravotníctva KU na
rektoráte a v priestoroch fakulty. Poslu-

cháči sa tak dozvedeli viac o ponukách
programu a aj to, ako konať, aby už v ďal-
šom akademickom roku mohli vycestovať
do zahraničia na študijný pobyt alebo pra-
covnú stáž. Okrem užitočných informácií 
o postupe pri výbere univerzity či podniku
si študenti vypočuli osobné  skúsenosti
starších spolužiakov, ktorí sa zapojili do
programu. O svoje pocity z prebiehajúce-
ho študijného pobytu na KU sa podelili aj
zahraničné študentky z Lotyšska a Poľska,
ktoré vyjadrili spokojnosť a radosť so
svojho Erasmus pobytu na KU aj napriek 
tomu, že im niekedy chýba domovina.
Postupne zástupcovia oboch oddelení 
navštívili všetky mimoružomberské praco-
viská (v Dolnom Kubíne, Levoči, Poprade,
Spišskej Kapitule a Starej Ľubovni) a Teo-
logickú fakultu KU. Informačné semináre

sa venovali takisto praktickým otázkam 
spojeným s fi nancovaním štúdia, čerpa-
ním sociálnych štipendií a študentskej
pôžičky, prípravou na budúce povolanie.
Polsucháči dostali odporúčania, ako sa 
pripraviť na pracovný pohovor a čomu sa 
vyhnúť. PC KU rovnako ponúka pomoc
študentom so zdravotným  postihnutím a
matkám s deťmi, pre ktoré má k dispozí-
cii osobitné priestory. Účastníci stretnutí 
získali cenné rady ako prekonať stres
spojený so skúškami či ako sa efektívne 
učiť. O tom, ako zvládať ťažkosti, ktoré sú-
visia či už so štúdiom alebo vzťahmi a aké
dôležité je požiadať včas o pomoc, hovoril
psychológ.

Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Informačné dni pre študentov
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www.noixbenedetto.it
SME ZA BENEDIKTA NA INTERNETE:
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
fi lozofi a, história, psychológia, politológia, religionistika, žurnalistika, 

anglický jazyk pre komerčnú prax, nemecký jazyk a kultúra, jazyk a 

kultúra Slovenska, učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk 

a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, história, fi lozofi a, 

náboženská výchova

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých, liečebná pedagogika, pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín, sociálna práca, sociálna práca vo verejnej 

správe a sociálne služby, manažment, rozvojová pomoc a misijná 

práca, učiteľstvo: pedagogika, predškolská a el. pedagogika,

hudobné umenie, hra na klávesové nástroje, spev, výtvarné umenie,

cirkevná hudba, náboženská výchova, biológia, matematika, geografi a,

informatika, chémia, fyzika (v akreditačnom konaní), taliansky jazyk 

a literatúra, ruský jazyk a literatúra

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, 

verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v

zdravotníctve

TEOLOGICKÁ FAKULTA
katolícka teológia, sociálna fi lozofi a, sociálna práca, náuka o rodine,

učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo: etická výchova, fi lozofi a

www.ku.sk
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