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Stojíme na prahu nového akademického roka – pre
Katolícku univerzitu v Ružomberku je to už štrnásty 
akademický rok, do ktorého vstupuje. Všetko to, 
čo je nové a nepoznané, vzbudzuje otázky: Aké to 
bude? Čo to prinesie? Máme sa toho báť?

Osobne mi je strach ako taký veľmi cudzí. Jediný 
strach, ktorý cítim, je strach pred Bohom. Aj to,
ako dobre vieme, znamená viac „bázeň“ a neskonalú
úctu voči Bohu – ako vyslovene „strach“ pred Nie-
kým, kto nás miluje a seba samého za nás vydal. 

Tiež vieme zo Svätého Písma, že i sám Ježiš Kristus
stále prízvukoval: „Nebojte sa!“ Jeho slová v 20.
storočí často a prorocky opakoval blahoslavený 
Ján Pavol II. Dovoľte, aby som to zopakoval aj ja:
„Nebojte sa!“

Milí študenti, nebojte sa nového akademického roka. 
Všetko to, čo vám do života prinesie, nech vám slúži 
na dobro a budovanie. Zajtrajší deň vždy znamená 
výzvu, ktorá nás ale nemá zdolať a pokoriť, ale má 
nás niečomu naučiť a v niečom zmeniť k lepšiemu. 
Nebojte sa ani pedagógov – sú nato, aby vás naučili
a vzdelali a chcú vám ísť dobrým príkladom.

Milí pedagógovia, nebojte sa vzdelávať vašich 
študentov a odovzdávať to najlepšie z vás, to, čo
viete, to, čo máte, to, čo cítite, vašim poslucháčom. 
Nebojte sa zmien a inovácií, ktoré sú potrebné pre
kvalitnejšie vzdelávanie. A nebojte sa ani študentov, 
veď majú byť skôr našimi partnermi ako protivník-
mi. 

Milí návštevníci, vážení hostia, ctená verejnosť, 
nebojte sa prichádzať na Katolícku univerzitu
v Ružomberku, ktorá vám chce byť vždy otvorená a 
prístupná. Nebojte sa našu „alma mater“ aj pochvá-
liť, aj kritizovať. Ale všetko pre to, aby jej to pomohlo 
zvyšovať jej kvalitu a aby mohla ďalej rásť.

To, čo nám v priebehu 869 dní vyrástlo pred očami, 
je nová budova Univerzitnej knižnice Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku. Od posviacky jej základného 
kameňa po slávnostné otvorenie skutočne uplynulo 
869 dní. Chcem sa poďakovať všetkým, zvlášť svojim 
najbližším spolupracovníkom, za to, že sme spoločne
dokončili toto hodnotné dielo a 869 dní vydržali
vytrvalo a trpezlivo pracovať. Chcem sa však poďa-
kovať aj svojím predchodcom za to, že myšlienku 
knižnice živili prakticky od začiatku univerzity ako
takej. Tým sa vytvorilo podhubie, z ktorého mohla
vyrásť jedinečná myšlienka: „Postavme knižnicu.“ 
Túto myšlienku som prijal za svoju, pretože som 
videl, že práve takáto knižnica môže znamenať 
výrazný impulz pre celú Katolícku univerzitu v 
Ružomberku. Ak aj moja osobná práca prispela 
k dokončeniu tohto diela, veľmi rád ju venujem ako 
svoj dar slovenskému národu. 

Chcel by som tiež zdôrazniť, aby sme sa nebáli tejto 
novej budovy knižnice. Nebojme sa ju prijať a akcep-
tovať. Nebojme sa stať čitateľmi knižnice. Nebojme 
sa do nej prichádzať, posedieť si, niečo si prečítať, 
pozvať tam priateľov. Knižnicu sme nebudovali
z nášho rozmaru, ale preto, lebo bola nevyhnutne 
potrebná. Nestavali sme ju preto, aby bola prázdna, 
ale aby každý si v nej našiel svoje miesto, nielen 
študenti a pedagógovia, ale aj ďalší záujemcovia 
z mimouniverzitného prostredia. Preto – nebojme sa 
novej univerzitnej knižnice. Je tu pre nás.

Nový akademický rok, ktorý slávnostne začíname, 
každého z nás postaví do rozličných nečakaných
situácií a bude záležať len na nás, ako sa zachováme. 
Prajem každému z nás, aby sme vždy v takýchto 
komplikovaných situáciách pamätali na dobro,
pravdu a predovšetkým na lásku. 

Veľmi ma oslovujú príhovory nového pápeža Fran-
tiška. Dávam ich do pozornosti všetkým na štúdium 
a čítanie, zvlášť mladým a študentom. Nedávno v 
jednej homílii Svätý Otec vysvetľoval život svätého 
Augustína, ktorý vo svojom živote prežíval tri druhy 
nepokoja. Prvým nepokojom bol nepokoj duchovné-
ho hľadania. Nebol pokojný, kým neobjavil jedinú 
Pravdu a pravú vieru.

Druhým nepokojom bol nepokoj srdca. Keď svätý 
Augustín našiel Boha, bol nepokojný, aby čím ďalej
viac vychádzal v ústrety Bohu. Nebol mu dopriaty 
pokojný a nerušený život, ale nepokojný, žitý medzi 
ľuďmi, aby v náročných podmienkach so vzrušeným
srdcom hlásal Ježiša. 

Napokon bol Augustínov život poznačený nepo-
kojom lásky. Jeho matka svätá Monika sa modlila 
za jeho obrátenie – a Boh vypočul jej prosbu. Ako
hovorí pápež František, toto je moment nepoko-
ja lásky: „Stále hľadať, bez ustania, dobro toho 
druhého, milovanej osoby, tak intenzívne, že to 
vedie aj k slzám.“ Svätý Otec sa potom pýta: „Ako je 
to s naším nepokojom lásky? Veríme v lásku k Bohu 
a k druhým?“ 

Na príklade svätého Augustína vidíme, že nepokoj 
duchovného hľadania, nepokoj srdca a nepokoj 
lásky nás privádza k svätosti. Takže: nebojme sa 
tohto nepokoja. A prežime tento nepokoj – ktorý nás 
privedie k Bohu, k druhým ľuďom a k múdrosti a 
zrelosti – v novom akademickom roku. Prajem Vám, 
aby nastávajúce mesiace boli pre vás úspešné a aby 
vás naša Katolícka univerzita v Ružomberku viedla 
k duchovnému a intelektuálnemu rastu!

prof. TADEUSZ ZASĘPA, PhD.
rektor KU
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?Ako ste sa vôbec dostali k projektu 
stavby?

V roku 2006 sa vyhlásila súťaž, oslovených
bolo päť kolektívov, súťaže sa zúčastnili tri.
Napokon sme túto súťaž aj vyhrali. Bol to 
základ k tomu, aby sa o niekoľko rokov 
neskôr robila architektonická štúdia.

?Z čoho ste vychádzali 
pri projektovaní knižnice?

Knižnica sa zapája do terajšieho komplexu
univerzitných budov a fakúlt. Koncept 
vychádza z bývalých ubytovní Texicomu a 
je veľmi dobre založený, robil to architekt
Škorupa. Má to svoju myšlienku. Knižnica 

a prípadné ďalšie etapy výstavby v areáli by 
mali tento koncept rozvíjať. 

?Stavba odráža aj charakter mesta
Ružomberok?

Určite áno. Areál univerzity je zrkadlovým
obrazom areálu bývalého Texicomu v osi 
Váhu. V súťaži z roku 2006 jeden z návrhov 
riešil výrazne prepojenie na areál bavlnár-
skych závodov ako možnosť rozrastania
sa univerzity, ale vyhodnotilo sa to ako 
fi nančne nerealizovateľné. Tie miesta sú
ale vizuálne a pocitovo spojené.

NEPREKRÝVALI SME 

PRAVDIVÉ MATERIÁLY

ICH NÁHRADAMI
To, ako vyzerá nová budova univerzitnej knižnice, vymyslel
ateliér A02 z Dolného Kubína, v ktorom pracuje architekt 
Stanislav Šutvaj. Prinášame rozhovor s tvorcom, ktorý stojí 
za celým originálnym projektom.
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?Aké boli požiadavky na knižnicu 
zo strany investora – univerzity?

Architektonická štúdia nevznikala len z na-
šich myšlienok. Podkladom pre vypraco-
vanie štúdie boli zadané parametre, ktoré 
nastavila univerzita. Objem knižnice, jej 
umiestnenie, prevádzková náplň – to všet-
ko vzniklo na základe počtu študentov, skú-
seností a návštev iných knižníc. Zo strany 
autorov by sme si veľmi želali, aby knižnica
nebola stavbou samou pre seba, ale aby 
nadväzovala na ďalšie budovy. Univerzi-
ta nutne potrebuje impulz. Vysoké školy 
sa onedlho budú posudzovať z rôznych 
hľadísk a životaschopnosť univerzity treba
potvrdiť. Treba pre to niečo urobiť. Prvým 
silným krokom bude knižnica. Okrem toho,
že v knižnici budú priestory pre študentov, 
vytvoria sa ešte nové verejné plochy. 

?Ktoré konkrétne?
Je tam krásne átrium medzi aulou a fi -

lozofi ckou fakultou. Ďalšou novou plochou 
je plocha pred knižnicou. Aj v tomto smere
vznikne priestor na lepšiu komunikáciu 
študentov, lepšie prostredie, aby univerzita 
nefungovala len ako miesto, kde študent
príde a odíde, ale kde má chuť ostať. 

?A čo interiér?
Veľa prvkov v interiéri ostane z pohľa-

dového betónu, z nehrdzavejúcej ocele
a zo skla. Tým, že knižnica má otvorený 
charakter, nechceli sme reálne pravdivé
materiály prekrývať náhradami, stierkami
alebo obalovými materiálmi. Pomerne
asketická konštrukcia má svoj význam. 
Predpokladáme, že materiály budú pekné 
také, aké budú. Bol to zámer.

?Nie je knižnica príliš veľká?
Určite nie. Stretol som sa už s takými

úvahami. Knižnica bola v priestoroch,
ktoré boli nevyhovujúce: stiesnené, malé, 
nepresvetlené, čo súvisí s tým, že sa impro-
vizovalo. Veľkosť knižnice je navrhnutá na
základe čísel, sú východiská na dimenzo-
vanie budovy: približne pol metra štvorco-
vého sa počíta na jedného študenta. Plus 
administratíva, priestory na prednášky a
workshopy, literárne čítania, terasa. Balík 
pridaných funkcií sa dá rozvinúť. Veľkosť
knižnice teda korešponduje s veľkosťou
univerzity.

?Čo táto stavba znamená 
pre Ružomberok?

V miestnych podmienkach to bude veľmi 
zaujímavé. Takýto projekt tu v tomto
regióne veľmi dlho nebol. Zaujímavé to
bude aj pre tých návštevníkov a čitateľov,
ktorí sa budú pohybovať vo vnútri knižni-
ce. Vytvárame tam inšpiratívny priestor:
vstupné foyer otvorené do štyroch podlaží, 
kde kontakt medzi týmito podlažiami bude
výrazný. Teším sa, keď tam bude veľa štu-
dentov a bude tam také živé mravenisko. 

?Ako spätne hodnotíte ako architekt
„svoje dieťa“?

Keď sme v roku 2006 robili súťaž a vyhrali 
sme ju, tak som bol skoro s istotou presved-
čený, že to bude ďalší „šufl íkový“ projekt, 
ktorý sa k realizácii nedostane. Bolo prí-
jemným prekvapením, keď prišla informá-
cia, že stavba sa bude súťažiť a realizovať. 
Je to pre mňa najväčšia profesijná výzva.
Objektívne je to najväčšie dielo, na ktorom
som autorsky pracoval. Ako autor som s 
dielom vyrovnaný a spokojný. Sú tu detaily, 
ktoré sa mohli riešiť ináč, ale výsledný 
efekt celej knižnice bude dobrý. Verím,
že tu študenti nájdu svoje miesto a budú
tu chcieť chodiť. Priestor, ktorý dostanú 
k dispozícii, je pre mladého človeka napro-
jektovaný dobre. Nesie v sebe pozitívnu 
myšlienku. Bude dôležité, ako sa funkčnosť
a prevádzka knižnice bude manažovať, či
sa tu podarí dotiahnuť zaujímavých ľudí, 
autorov, dôležitý bude obsah knižných
zväzkov, voľných výberov, archívov. Verím, 
že všetko bude fungovať a že si knižnica 
nájde svoje miesto. Ja tu budem chodiť rád.

(md)

Je to pre mňa

najväčšia

profesijná výzva.

Objektívne je 

to najväčšie 

dielo, na ktorom 

som autorsky

pracoval.

Ako autor 

som s dielom

vyrovnaný 

a spokojný."

Stanislav Šutvaj

 vizualizácie novej knižnice  
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?S akými pocitmi očakávate
novú budovu?

Veľmi sa tešíme na novú budovu hlavne 
kvôli priestorom, pretože tie staré boli ne-
postačujúce na uloženie knižničného fon-
du. Očakávame vyhovujúcejšie priestory 
pre našich používateľov na štúdium a 
vzdelávanie. 

?Aké je poslanie Univerzitnej 
knižnice Katolíckej univerzity 

v Ružomberku?
Naša knižnica je akademická knižnica, čo 
je určitý typ knižnice, od ktorého sa odví-
ja celé jej poslanie. Moderné akademické
knižnice by mali v prvom rade prinášať
knižnično-informačné služby s ohľadom 
na meniace sa potreby výučby, vzdeláva-
nia a výskumu. Netreba zabúdať ani na
prostredie, aby bolo podnetné a tvorivé 
pre ľudí, ktorí do knižníc prichádzajú. 

?Aké novinky tam čitatelia nájdu?
Zavádzanie nových technológií do kaž-

dodennej praxe knižníc je pri súčasnom
tempe rozvoja informačných a komuni-
kačných technológií priam nevyhnutnos-
ťou. Knižnica už začala automatizovať
svoje procesy. Máme rádiofrekvenčnú
identifi káciu dokumentov. Naši študenti
môžu využívať samoobslužné výpožičné
zariadenia, tzv. self-checky, ktoré inde nie 
sú samozrejmosťou. Okrem toho môžu 
využívať biblioboxy na vrátenie kníh aj 
v čase, keď knižnica nie je otvorená. Bu-

deme mať pre našich používateľov nové
skenery, tlačiarne a kopírovacie zariade-
nia. Budujeme si digitalizačné pracovisko, 
pretože budúcnosť akademických knižníc 
vidíme v sprístupňovaní elektronických 
dokumentov. Okrem technických novi-
niek používatelia v knižnici nájdu origi-
nálne kníhkupectvo, môžu si posedieť pri
kávičke, či zúčastniť sa rôznych spoločen-
ských podujatí. A to všetko v príjemnom 
prostredí univerzitnej knižnice.

?Ako sa bude napĺňať kapacita?
V súčasnosti knižnica nemá vo svojom

rozpočte k dispozícii prostriedky na ná-
kup knižničných dokumentov. Toto je 
v kompetencii fakúlt, čiže fakulty zodpo-
vedajú za to, čo sa nakupuje do knižnice. 
Ale ani my neostávame nečinní a kaž-
doročne žiadame cez granty a projekty 
prostriedky na nákup nových literatúry, 
aj elektronických zdrojov. Mnohí priatelia 
KU na nás myslia a darujú nám knihy,
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Našim cieľom nie je čím skôr zaplniť ka-
pacitu, ale vybudovať hodnotnú knižnicu
pre našich používateľov. Takéto knižnice 
sa budujú celé desaťročia. Vzhľadom
na kapacitu novej knižnice nebudeme 
mať ani po piatich rokoch problém kde 
umiestniť knižničné jednotky.

?Je ešte knižnica v dobe internetu
vôbec potrebná?

Neviem si predstaviť študenta, ktorý štu-
duje na univerzite a nenavštevuje jej kniž-
nicu. Neviem si predstaviť ani pedagóga, 
ktorý nepozná knižničný fond vo svojom 
odbore, pretože odporúča študentom 
literatúru a zároveň by mal by vedieť, aké 
informačné zdroje môže získať pre svoj

vedecko-pedagogický rast. Nehovoriac
o tom, že otvoriť si tlačenú knihu prináša 
čaro, ktoré elektronický dokument jedno-
ducho nevie poskytnúť.

?Kam sa zaradíme?
Navštívila som viacero veľkých knižníc 

v Európe a môžem povedať, že nová 
budova bude spĺňať kritériá kladené na 
moderné akademické knižnice.

?Vrásky na čele boli z čoho?
Postaviť takú stavbu je veľmi náročné.

Najväčšie bremeno spočívalo na terajšom 
vedení KU, pretože sa starali o celý proces 
– a naozaj to nebolo jednoduché. Pre nás 
bolo výzvou presťahovať knižnicu do no-
vých priestorov, čo sa úspešne podarilo. 
Chcem sa poďakovať najmä pánu rektoro-
vi, profesorovi Olekšákovi, ako aj celému 
ich tímu za to, že chápu potreby univer-
zitnej knižnice a vážime si ich odvahu,
že sa do takejto stavby pustili a dotiahli ju 
do konca, pretože málokto by to dokázal. 

?Ako osobne prežívate tieto dni, keď 
sa knižnica otvára? 

Čím viac sa blíži dokončenie stavby, tým 
viac si uvedomujem a prežívam nádheru 
novej budovy, ktorá každým dňom ožíva. 
Verím, že sa nám podarí vytvoriť miesto, 
ktoré bude svojou atmosférou lákať ľudí 
nielen za štúdiom. Chceme vytvoriť 
priestor pre rôznych umelcov, spoločen-
ské a kultúrne podujatia, ktoré budú 
inšpiráciu nielen pre akademickú obec, 
ale aj pre verejnosť.  

?Čím sú pre vás knižnice osobité?
Už keď vkročíte do knižnice, mali by 

ste cítiť tú jedinečnú atmosféru, ktorú 
vytvárajú informácie uložené v dokumen-
toch okolo Vás. Každý, kto má túžbu po
poznaní sa v knižnici cíti dobre a ťažko 
mu je odísť.

(red.)

Pocítite krásu a očarenie
Nová budova. Nové podnety. Nové technológie. Podnetné 
prostredie, tiché študovne, skenery, tlačiarne, kopírky – to všetko
čaká na čitateľov z radov študentov, pedagógov i verejnosti. 
Do zákulisia fungovania ružomberskej univerzitnej knižnice nás
uvádza jej riaditeľka Soňa Hlinková.

Mladí fi lmári sa podujali na nevšedný 
projekt – natočiť stavbu univerzitnej 
knižnice. Po viac ako ročnom úsilí sa im
podarilo priniesť na svetlo sveta nový fi lm
s nezvyčajným názvom 869 dní. Názov od-
ráža počet dní, ktoré ubehli od posviacky 
základného kameňa 11. mája 2011 až po
slávnostné otvorenie knižnice 25. septem-
bra 2013. Bolo to presne 869 dní.

„Novinári či dokumentaristi by všade 
mali hľadať človeka alebo príbeh – a to sa 
skrýva i za stavbou knižnice. Sú za ňou 
konkrétni ľudia, ktorí mali myšlienku a 
dotiahli ju do konca. A je to aj zaujímavý 
príbeh, keďže každý jeden z 869 dní je 
originálny – a nikdy neviete, čo sa môže 

stať,“ povedal strihač a kameraman celého
projektu Jakub Krška. Stavbu pozná 
dôverne. Ako kameraman tam pravidelne
a vytrvalo chodil, aby zaznamenal všetky 
rozhodujúce okamihy pre dokončenie 
stavby.

Nový dokumentárny fi lm je zaujímavý aj
hudobným spracovaním. Vlastný sound-
track pre 869 dní pripravili študenti Kato-
líckej univerzity v Ružomberku Ján Zboro-
vjan a Pavol Sokolský, ktorí sú v hudobnej
oblasti známi a úspešní ako Eraser a del-
Purr. „Príprava hudby pre dokumentárny 
fi lm bola rozhodne výzva. Musím priznať, 
že pohľad na dokončenú stavbu vo mne 
spustil novú vlnu kreativity a nadšenia.

Verím, že hudba aj vďaka eklektickému
rázu korešponduje s príbehom samotnej
budovy,“ vyjadril sa Ján Zborovjan. 

Okrem tejto trojice na fi lme pracovali Mi-
riam Donovalová, Matúš Demko, televízny 
kameraman Jozef Gužák alebo profesio-
nálny zvukár Jaroslav Daubner. Komentár
načítal Martin Horňák, herec Slovenského 
komorného divadla, ktorého hlas je zná-
my z rozhlasu i dabingu. 

Dokumentárny fi lm 869 dní sa v premiére
premieta v Kine Kultúra v utorok 24. sep-
tembra o 18.00 hod. Pobeží tiež v Mestskej 
televízii Ružomberok, TV LUX a TV NOE.

(red.)

O stavbe vznikol fi lm 869 dní

kniznica.ku.sk
VIAC INFORMÁCIÍ O NOVEJ KNIŽNICI
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2008
Na Katolíckej univerzite poskytovalo
knižničné služby sedem čiastkových knižníc
patriacich pod jednotlivé fakulty KU, ktoré
spracovávali dokumenty v dvoch knižnično-
informačných systémoch (KIS): KIS Virtua
v Ružomberku a KIS Paris v Košiciach a v 
Spišskej Kapitule. Niektoré čiastkové knižni-
ce zápasili s nedostatkom priestorov pre čita-
teľov. Tento nedostatok sa odrážal v rozsahu
a kvalite poskytovaných služieb. Na eviden-
ciu publikačnej činnosti svojich pracovníkov 
sa začal používať knižnično-informačný 
systém Dawinci (formát UNIMARC).
2009
Došlo k zlúčeniu čiastkových knižníc a
vzniká jednotná Univerzitná knižnica KU
s  pracoviskami v Ružomberku, v Košiciach
v Spišskom Podhradí. Táto štrukturálna
zmena priniesla prvé ovocie v  akvizícii,
katalogizácii, evidencii publikačnej činnosti,
v zefektívnení a skvalitnení ďalších služieb
poskytovaných knižnicou. Došlo k zlúčeniu
knižničných fondov a vytvoreniu jednotného
klasifi kačného systému. UK KU otvorila novú
etapu práce s elektronickými informačnými
zdrojmi zásluhou projektu Národný infor-
mačný systém podpory výskumu a vývoja 
na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom (NISPEZ).
2010
Rok 2010 bol obdobím rozvoja a skvalitňo-
vania služieb na všetkých pracoviskách UK 
KU. Vďaka projektu EÚ Rozvoj vzdelávania
na KU pomocou zlepšenia IKT, labora-
tórnej a ubytovacej infraštruktúry (ITMS
26250120024) sa zakúpilo IKT vybavenie,
ktoré nielen zlepšilo zabezpečenie a ochranu
knižničného fondu, ale zavedením technoló-
gie rádiofrekvenčnej identifi kácie (RFID) sa
umožnil rýchly a efektívny spôsob vyhľadá-

vania, správy a revízie knižničných jedno-
tiek. Pre všetky pracoviská UK KU sa zakú-
pili bezpečnostné brány 3M, 4 biblioboxy,
5 selfcheckov spolu s  ďalšími komponentmi
pre implementáciu RFID technológie a dva
robotizované skenery. Výrazne sa zvýšil aj
počet nových počítačov pre používateľov.
K úspechom patril aj prechod pracoviska v 
Košiciach z KIS Paris na KIS Virtua a sprí-
stupnenie katalógu on-line.
2011
UK KU má vďaka svojmu vybaveniu a
službám ambíciu, ale aj potenciál, stať sa
modernou akademickou knižnicou spĺňa-
júcou kritériá kladené dnešnými potrebami
akademickej obce univerzít. Od januára
do júna 2011 boli, za plnej prevádzky, do
58 226 kníh inštalované RFID (radio-frek-
venčné identifi kátory) čipy, ktoré slúžia na
identifi káciu, revíziu a zabránenie krádeží.
1. júna 2011 sa začala výstavba novej budovy 
knižnice. Počas letných mesiacov prebehla 
revízia knižničného fondu pomocou digi-
tálneho knižničného asistenta. 24. októbra
2011 boli spustené samoobslužné zariadenia
na vypožičanie kníh, ktoré  má na Slovensku
okrem UK KU iba jedna ďalšia knižnica.
UK KU aj na pracovisku v Spišskej Kapitule
prešla z KIS Paris na KIS Virtua a bol sprí-
stupnený katalóg on-line.
2012 
Všetky pracoviská knižnice naďalej použí-
vajú KIS Virtua, prostredníctvom ktorého
sú zapojené do súborného katalógu knižníc
Slovenská knižnica v SR.  Medzi hlavné
priority patrí sprístupňovanie čo najväčšieho
počtu knižničných jednotiek (KJ) pre svojich
používateľov. Ročný prírastok v roku 2012
tvorí 13 281 KJ. V porovnaní s rokom 2011 
to znamená nárast o 1 354 KJ. Na nákup
knižničného fondu bolo celkovo vynalože-

ných 40 338,32 EUR. Z roka na rok však kle-
sá počet knižničných jednotiek získaných kú-
pou (18% pokles v porovnaní s rokom 2011
a až 67% v porovnaní s rokom 2009), ako aj 
množstvo fi nančných prostriedkov vynalože-
ných na ich nákup. Prostredníctvom Katedry 
religionistiky a náboženskej výchovy FF KU, 
ktorá získala dar od americkej spoločnosti
Acta Sanctorum, vlastní UK KU najväčšiu 
zbierku kníh na Slovensku týkajúcu sa témy 
pentekostalizmu.  Vďaka grantu Medziná-
rodnej spoločnosti pre vedu a náboženstvo 
(The International Society for Science and
Religion – ISSR) so sídlom v Cambridge v 
Anglicku, do ktorého sa zas úspešne zapojila
FF KU, sme sprístupnili kolekciu 224 vý-
znamných knižných titulov z oblasti vedy a 
náboženstva. Túto hodnotnú zbierku získala
FF KU ako jedna zo 150 vybraných inštitúcií 
z celého sveta. Knižnici sa podarilo získať aj
dotáciu z Ministerstva kultúry SR v progra-
me 2.5 Akvizícia knižníc, vďaka ktorej boli
zakúpené knihy v hodnote 3 618,91 eur,
celkovo 183 titulov a 262 exemplárov. V roku 
2012 bolo v  knižnici  6 194 registrovaných
používateľov, čo je v porovnaní s rokom 2011
nárast o 7,5%. Študenti predstavujú 79,59% 
celkového počtu používateľov. Z celkového
počtu študentov KU je v UK registrovaných
67 %. Celkový počet výpožičiek predstavuje
136 463, z toho je 100 275 absenčných a 36
188 prezenčných výpožičiek. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi je to zvýšenie. 
Knižnica má v prevádzke  štyri biblioboxy,
ktoré umožňujú bezpečné a spoľahlivé
vrátenie kníh bez nutnosti osobnej návštevy 
knižnice i mimo bežnej otváracej doby. K 
dispozícii je aj robotizovaný skener na digita-
lizáciu dokumentov pre zrakovo znevýhod-
nených študentov, a to výlučne pre študijné 
potreby.                                                              (sh)

Univerzitná knižnica 2008 – 2012
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?Je myšlienka postaviť knižnicu
prítomná od začiatku univerzity 

ako takej?
Naozaj, o potrebe univerzitnej knižnice sa 
diskutovalo od vzniku Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Rektor prof. Kluvánek ho-
voril, že nie je možné, aby bola univerzita
bez knižnice. To bol rok 2000 a bolo to ešte
v časoch, keď mala Katolícka univerzita 
„detské starosti“ a starala sa skôr o prozaic-
ké veci – aby mala na výplaty. Chýbal mo-
ment rozhodnutia, ktorý by bol začiatkom 
realizácie výstavy knižnice. Za funkčného

obdobia rektora prof. Borisa Banáryho
sa dokonca rokovalo o možnosti získať
do vlastníctva budovu vedľa Mestského 
úradu v Ružomberku a kúpiť budovu vedľa 
štátneho gymnázia. Patril som k ľuďom, 
ktorí si mysleli, že ak má mať Katolícka 
univerzita knižnicu, mala by byť súčas-
ťou jej vlastného kempusu. Mala by byť 
súčasťou študijných priestorov univerzity,
miesta, kde sídlia fakulty a sústreďujú sa 
študenti a pedagógovia. V roku 2006 som
bol preto jedným z tých, ktorí iniciovali,
aby sa uskutočnila  urbanisticko-architek-

tonická štúdia, ktorá by jasne odpovedala
na otázku, či je možné, aby stála knižnica
na terajšom mieste dvoch fakúlt KU – teda 
na Žilinskej a Hrabovskej ceste.

?Aký bol výsledok tejto štúdie?
Oslovili sme piatich architektov a 

architektonické kancelárie z Ružomberka 
a okolia. Tri tímy nám ponúkli vlastné rie-
šenia pretavené do projektu. Súťaž vyhral 
návrh autorov Ing. Jána Potomu, Ing. arch. 
Stanislava Šutvaja v spolupráci s Mgr.
art. Matúšom Bišťanom, na druhom

NOVÁ KNIŽNICA BUDE

SYMBOLOM A SRDCOM 

UNIVERZITY
Katolíckej univerzite v Ružomberku chýbal symbol – miesto,
ktoré ju bude reprezentovať. Preto, vidiac súhlas a podporu
akademickej obce, sa rektor prof. Tadeusz Zasępa odhodlal 
postaviť novú budovu univerzitnej knižnice. Koordináciou
výstavby poveril prof. Petra Olekšáka, PhD.

 r
o

z
h

o
v

o
r
 

mieste bol návrh AB Ateliéru Ing. arch. 
Martina Bišťana a na treťom mieste návrh
ateliéru GAM Ing. arch. Mariána Goča a
Ing. arch. Anny Gočovej. Veľa sa rozprávalo
o tomto pláne, ale nebola sila ho zrea-
lizovať. A práve preto, že už boli nejaké
myšlienky rozpracované a rozdiskutované,
ich v roku 2008 prof. Zasępa prijal za svoje 
a povedal, že by chcel víťazný návrh ako
nový rektor KU realizovať. Keďže som bol a
som v tíme pána rektora, dostal som za úlo-
hu koordinovať výstavbu novej Univerzitnej 
knižnice KU. Bolo to zároveň v čase, keď sa 
ukončila rekonštrukcia budovy Filozofi ckej 
fakulty KU, kde vznikli nové priestory pre
vyučujúcich a študentov. Bol to vôbec prvý 
úspech v budovaní nových priestorov KU.
Posilnení týmito úspechmi sme stáli pred 
náročnou úlohou postaviť knižnicu. 

?Čo vám dalo silu pustiť sa do
takéhoto náročného projektu?

Silu a odvahu realizovať tento projekt nám 
dodávalo aj to, že to bol náš sen a vide-
li sme záujem celej univerzity. Keď sa 
o myšlienke postaviť knižnicu rokovalo na
akademickom senáte, všetci boli za. Hovo-
rilo sa o symbole univerzity, o mieste, ktoré 
nás bude reprezentovať, o tom, že budeme 
mať priestor, kde budeme môcť študovať,
bádať, ale aj oddychovať. Vedomie širokej
podpory a záujem nás uistil v tom, že je to
výborná myšlienka. Bola to spoločná vec
a záujem nás všetkých.  

?Môže existovať kvalitná univerzita
bez kvalitnej knižnice?

Bez knižnice nemôže univerzita riadne 
fungovať. Našej univerzite chýbalo srdce,
miesto stretávania sa, skúmania, bádania, 
štúdia. Niečo, čo nás spojí a bude reprezen-

tovať.  Navyše, univerzite chýbala knižnica 
s priestormi, ktoré vyhovujú potrebám
dneška. Vo vízii, ktorú sme mali, sme 
chceli vytvoriť miesto, kde bude chodiť viac 
študentov ako do „starej“ knižnice. V čase, 
keď študenti nemajú povinnosti, medzi 
prednáškami, aby nemuseli len zabíjať čas
klebetením, aby nechodili len na nákupy, 
ale aby trávili svoj voľný čas štúdiom. 
Máme nádej, že nové, moderné a estetické 
priestory novej knižnice vytvoria predpo-
klady pre lepšie samoštúdium študentov.

?Bola knižnica prioritná? Nemalo sa
najprv postaviť či zrekonštruovať

niečo iné, napríklad internáty?
Myslím, že sme študentské domovy nijako
nezanedbávali. V čase výstavby knižnice 

sme realizovali rozsiahlu rekonštrukciu
Študentského domova Ruža na Plavisku. 
Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre prioritu 
knižnice, bol aktuálny stav ubytovania 
v meste Ružomberok. Usúdili sme, že počty 
lôžok, ktoré máme v našich študentských 
domovoch a u svojich zmluvných 
partnerov, postačujú. Ale na túto potrebu 
sme nezabudli a vnímame ju ako potrebnú. 
Dali sme spracovať projekt rekonštrukcie 
študentského domova na Žilinskej ceste a
jeho nadstavbu. Existuje projekt, ktorý je
možné realizovať. Reagovali sme na výzvu
ASFEU a zo štrukturálnych fondov EÚ 
chceme zrealizovať vnútornú rekonštrukciu 
a nadstavbu internátu na Hrabovskej ceste.
Avšak všetko má svoju postupnosť. Chceli 
sme najprv ukončiť jeden veľký projekt
výstavby knižnice a potom realizovať ďalší.

?Nie je knižnica jednoducho priveľká? 
Stavba pôsobí mohutne.

Keď sme diskutovali o potrebe výstavby 
knižnice, bolo to v čase, keď mala Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku okolo 
12 000 študentov. Naprojektovali sme teda
knižnicu pre 10 000 študentov, ktorá má 
jedno podlažie podzemné a tri nadzemné 
podlažia verejných priestorov a samostatnú
budovu pre administratívu. Je to určite viac
priestorov, ako mala k dispozícii „stará“ 
knižnica. Je potrebné podotknúť, že sme
stavali knižnicu nielen pre prítomnosť, ale
aj pre budúcnosť, kde sa zmestí oveľa viac
kníh a kde budeme môcť konečne umiest-
niť knižné dary, ktoré máme prisľúbené.
Vôbec prvýkrát v histórii má univerzita
vytvorené aj vyhovujúce priestory pre ar-
chív univerzity. Dokumenty, ktoré sme
povinní archivovať aspoň 30 rokov, ba aj
viac, ale aj iné dokumenty dôležité pre 

Teším sa najmä

na to, keď tam

uvidím študentov 

a kolegov-

pedagógov, ktorí 

ocenia dielo –

také očakávané,

vybojované, 

a predovšetkým

vzácne."

Peter Olekšák

 nová univerzitná knižnica KU  
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Pohľad na administratívnu časť budovy. Interiér. Schodisko a vstupná hala.
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históriu univerzity budeme môcť uschovať
na jednom mieste. Doteraz sa to riešilo 
v rôznych príručných skladoch, čo bolo tiež
nevyhovujúce a dlhodobo neudržateľné. 
Teda jednou stavbou sme vyriešili nielen 
knižnicu, ale aj archív a otázku priestorov 
pre centrálnu administratívu. 

?Čerpali ste inšpiráciu aj zo 
zahraničia?

Predtým, ako sme zadali úlohu spracovať
projekt architektom, navštívili sme rôzne
svetové knižnice, ale aj univerzitné kniž-
nice v Európe. Urobili sme si poznámky 
v jednotnej štruktúre a tie boli východis-
kom pre projekt. Z nich vzišli parametre 
pre architektov. Neriešili sme ani vzhľad, 
ani vizuálne detaily, ale skôr praktické veci 
– pre koľkých študentov bude knižnica, pre 
koľko kníh, čo v nej bude – aké techno-
lógie, zariadenia... Pre architektov sme
zadali základné rámce, v akých sa majú
pohybovať.   

?Má takáto novostavba aj svoje riziká? 
Rizikom môže, samozrejme, byť, že si 

budú študenti alebo jej zamestnanci toto
dielo málo vážiť. Keď sme v úvode hovo-
rili o veľkom nadšení z myšlienky stavať 
knižnicu, ostal som veľmi sklamaný, keď 
sa začalo na univerzite reálne hovoriť o fi -
nancovaní knižnice. Na fi nancovanie diela 
sme zostali na rektoráte sami. Možno sme 
aj oslovovali iných, aby sa pokúsili získať fi -
nancie na novú knižnicu, bohužiaľ, nestalo 
sa. Nás to stálo nielen čas, energiu a pe-
niaze, ale aj to, že sme museli byť úspešní 
nielen v získavaní projektov z európskych 
zdrojov, ale aj v argumentácii či lobingu. 
Taktiež sa nám podarilo získať takmer 2,9
milióna eur od rôznych darcov – veľkých, 
malých, z prostredia Cirkvi, ale aj iných 
zo Slovenska i zahraničia. Preto si práve v 
týchto dňoch veľmi vážim reakciu mno-
hých darcov zo Slovenska, ktorí prispievajú
na knižnicu sumou 10 eur alebo 20 eur. Vi-

dím, že knižnicu prijali za svoju a robia, čo 
majú vo svojich možnostiach, aby prispeli
k jej výstavbe. Možno aj univerzita a ľudia
v nej dozrejú, aby knižnicu prijali ako vý-
znamné a dôležité dielo. Slovensko sme pre
projekt získali a máme nádej, že budeme 
úspešní aj „doma“, na univerzite. 

?Dnešná doba je charakterizovaná 
najmä internetom a najmodernejšími

informačnými technológiami. Má v 
takejto dobe zmysel stavať „kamennú“ 
knižnicu?
V súčasnosti asi nikto nevie povedať, či
budú mať „kamenné“ knižnice v budúc-
nosti zmysel. Môžeme to však porovnať 
s papierovými novinami. Už dávnejšie sa 
hovorilo, že noviny zaniknú, no ukazuje 
sa, že stále sú čitatelia, ktorí stále siahajú 
po „klasických“ výtlačkoch. Iným vyhovuje 
čítanie na internete, v telefóne, na table-
toch.  Predpokladám, že rovnaké to bude 
aj pri knihách. Téma digitalizácie nám však 
ani v Univerzitnej knižnici KU nie je cudzia. 
Zakúpili sme a budeme inštalovať digitálne 
skenery, ktoré nám pomôžu digitalizovať 
terajšie knihy. Vďaka nim budeme vedieť 
čitateľovi ponúknuť buď digitálny formát 
alebo klasickú knihu. Čo je však najpod-
statnejšie, nová knižnica ponúkne priestor 
ticha na štúdium a bádanie. Doteraz nám 
tieto "miesta ticha" chýbali, máme spolo-
čenské priestory s kaviarňami, ale tie slúžia 
na relax a zábavu. Knižnica nemá byť len
skladom pre knihy, ale miestom, kde ich 
ľudia vyhľadávajú a čítajú. 

?Stretli ste sa za 869 dní, čo sa 
knižnica stavia, s nejakými 

ťažkosťami?
Isteže, boli komplikácie a problémy pri 
výstavbe. Veď len malá stavba rodinného 
domu sa spája s mnohými problémami,
nie projekt, ktorý je niekoľkonásobne
väčší. Boli skutočne zložité momenty. 
Komunikácia, riešenie detailov. Boli tri 

väčšie krízové momenty, kedy som si
naozaj myslel, že zmeníme staviteľa, aby 
sme knižnicu dokončili. Za všetkým je
množstvo a množstvo komunikácie. Veď
každý týždeň, celé dva roky, bol pravidelný 
kontrolný deň výstavby diela. Teda stavba
nebola bez komplikácií. Na druhej strane,
iní mi hovoria, že takéto komplikácie by 
nás čakali s akoukoľvek inou fi rmou v roli 
dodávateľa. Dôvodom je aj to, že dnes už
mnohé spoločnosti nefungujú ako „klasic-
ké“ stavebné fi rmy, ale ako obchodné fi rmy, 
ktoré súťaž vyhrajú a potom obchodujú
časti stavby u rôznych subdodávateľov,
s čím sú spojené ďalšie komplikácie.

?Aké bude prepojenie na región
Ružomberka a Liptova?

Keď sme začínali stavať knižnicu, disku-
tovali sme so Žilinským samosprávnym
krajom a Mestom Ružomberok, aby univer-
zitná knižnica ponúkala služby aj regiónu,
aj mestu. Nikto túto myšlienku neodmietol, 
no nikto ani neurobil ďalší krok. Je to však 
téma do budúcnosti, ako by mohla knižnica
aj inštitucionálne fungovať a prispieť k 
rozvoju kraja a mesta. My sa tomu nebrá-
nime, napokon aj v súčasnosti univerzitnú 
knižnicu navštevujú nielen naši študenti
a pedagógovia, ale aj Ružomberčania.

?Aké sú vaše osobné očakávania?
Verím, že si tam nájdem vlastné miesto 

a že tam budem môcť v pokoji študovať.
Doteraz som musel čítať predovšetkým
rozličné zmluvy a projektové výzvy. Teším
sa, keď príde čas, že budem môcť prísť
do knižnice a čítať si len tak – zo záujmu.
A teším sa najmä na to, keď tam uvidím
študentov a kolegov-pedagógov, ktorí 
ocenia dielo – také očakávané, vybojované, 
a predovšetkým vzácne.

(red.)

Z malej myšlienky postaviť knižnicu vznik-
la veľká budova. Príbeh, ktorý je v pove-
domí Katolíckej univerzity v Ružomberku
od jej vzniku v roku 2000 a ktorý sa začal 
písať architektonickou štúdiou v roku 
2006, nadobudol v roku 2013 fi nálny cha-
rakter v podobe novej a modernej budovy 
Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (UK KU). Na celom príbehu 
je zaujímavých niekoľko faktov.

Kým pôvodná akademická knižnica v Ru-
žomberku sa rozprestierala na 2 473 met-
roch štvorcových, nová budova poskytuje 
celkovú podlahovú plochu 9 265 metrov 
štvorcových.

V priestoroch, ktoré UK KU opustila, bolo
194 študijných miest. V novostavbe sa ich 
nachádza až 570. 

Pozoruhodný je aj iný údaj. Kým v „starej“ 
knižnici všetky knihy uložené do radu 
vytvárali „hada“ dlhého len 3 906 metrov, 

v novej knižnici by sme sa s knihami do-
stali ďaleko. Pokiaľ by sa využila celková 
kapacita knižnice, ktorá umožňuje uložiť
vo voľnom výbere a v archíve až 790-tisíc 
kníh, vznikol by rad dlhý viac ako 22 kilo-
metrov. Z toho 5,4 kilometra vo voľnom 
výbere a 17,14 kilometrov v archíve.

Ružomberská akademická knižnica sa 
nestráca ani v Európe. Hoci nepatrí medzi
najväčšie, je jednou z mála nových kniž-
níc. Tie vznikli len v Belfaste, Aberdeene,
Katowiciach, Nantes alebo v Poznani. Iné 
knižnice sa renovovali, rekonštruovali ale-
bo rozširovali, a tým dosiahli veľké rozme-
ry: sú to napríklad Freiburg, Edinburgh, 
Eindhoven alebo Oxford. Pre zaujímavosť 
možno spomenúť, že postavenie knižnice 
v Aberdeene sa odhaduje až na 58 mili-
ónov libier, v Belfaste na 46,3 miliónov 
libier a v Katowiciach na 20,7 milióna eur.

Spracované podľa dokumentácie New Library Buildings
in Europe (editorka Mahulena Svobodová).

Knihy vytvárajú rad dlhý 
viac ako 22 kilometrov

Porovnanie podlahovej plochy veľkých európskych knižníc

názov knižnice celková podlahová plocha (m2)

Universitätsbibliothek Freiburg 39 400
University of Edinburgh Main Library 28 175

Information Expertise Centre, Eindhoven 26 000
Bodleian Libraries,  Oxford 18 828

The McClay Library, Belfast (obr. 2) 18 125
University Library, Aberdeen 14 800

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice 13 260
John Paul II. Library, Maynooth (obr. 3) 10 200

Bibliotheque de Droit, Economie, Gestion; Rennes (obr. 1) 9 534
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 9 265

totoot
o

ot
o

ot
o

ot
o

Fo
totoot
o

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
to

Fo
toot
o

Fo
too

Fo
toot
ototototFo

t
FooFoFoFoFFFFFF

)))
 (3

))3)))))3)3)3)3)3) (333(3 (33 (3 (3 (3(3(3( ( 
In I II: I: :::::

te
rn

et

1Nové zariadenie knižnice. Posledné úpravy exteriéru. Prvé knihy v novej knižnici.

Fo
to

Fo
to

 (3
)

 (3
): 

ArArA
ch

ív
ch

ívh
 K

U
 K

U



12 KURIÉR • 3 • 2013 KURIÉR • 3 • 2013 13

MALÉ MESTO V MESTE
Interiér budovy novej Univerzitnej knižnice KU skrýva námestia a ulice.

Podlaha prvého nadzemného podlažia 
bude žltej farby, kým druhé podlažie bude 
červenej a tretie modrej farby. Architek-
ti stavby (Ing. arch. Stanislav Šutvaj, 
Ing. Ján Potoma, Mgr. art. Matúš Bišťan) 
vybrali tri zo štyroch základných farieb 
farebnej tlače (CMYK).

Dôležitou súčasťou života UK KU bude 
informačný systém, ktorý napomôže 
orientácii v budove. Autorom štúdie a 
projektu informačného systému sú Tibor 

a Mária Záhorec a Matúš Demko, podľa
ktorých orientácii vo verejnej časti knižni-
ce napomôže pomenovanie jednotlivých
priestorov po osobnostiach, ktoré univer-
zitu inšpirovali a inšpirujú v jej činnos-
ti. Koncom januára 2012 sme oslovili
všetkých zamestnancov KU, aby navrhli 
takéto osobnosti. Na základe týchto návr-
hov sme vybrali a zapracovali do projektu
informačného systému nasledujúce mená.
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Vstupovať do UK KU budeme Ulicou
Ladislava Hanusa (1907 – 1994), prvého 
doctora honoris causa KU, ktorú pretínajú
detekčné brány. Ulica nás popri kaviarni, 
detskom kútiku a presklenom výťahu 
privedie na Vatikánske námestie, pome-
nované na pamiatku osobností pápežov,
predovšetkým bl. Jána Pavla II. (1920
– 2005), či Benedikta XVI. (1927 – ),
ale aj na pripomenutie mnohých veria-
cich a cirkevných organizácii, ktoré toto
dielo podporili (predovšetkým Talianska 
konferencia biskupov, Konferencia bisku-
pov Slovenska, Renovabis, Konferencia 
biskupov USA, Kirche in Not, Konferencia 
biskupov Španielska). Tu bude centrálny 
infopoint UK KU, ale aj 36 PC a kníhku-
pectvo a vstup do administratívnej časti 
budovy, kde budú kancelárie adminis-
tratívy knižnice, rektorátu, informatikov, 
správy budov, či vydavateľstva Verbum 
a mediálne centrum KU. Od infopointu
je len "na skok" Ulica Antona Neuwirtha 
(1921 – 2004), druhého doctora honoris 
causa KU, na ktorej nájdeme 70 študijných
miest, kreatívne priestory, kde návštevníci
budú môcť tvoriť vlastnú knihu, oddycho-
vé priestory a 24 spoločenských sedadiel. 
Z tohto miesta budeme môcť obdivovať
prvú časť umeleckého diela Nádej autora
Pavla Ruska, docenta KU, ktoré pozostáva
z 58 ks rovnoramenných trojuholníkov 1,5
x 1,5 x 2,25 m, technika: maľba akrylom
na dreve.

Schodišťom alebo jedným z piatich
výťahov vystúpime na druhé nadzemné
podlažie, kde nám červená farba pripo-
menie mučenícku krv prvých kresťanov, 
ktorá sa neskôr stala farbou kardinálov.

Ak sme chceli, aby sa UK KU spájala s me-
nom tretieho doctora honoris causa KU
Jozefom kardinálom Tomkom (1924 –), 
je logické, že námestie práve na tomto 
podlaží bude pomenované ako Námestie
JKT, pripomínajúc všetkých prelátov, ktorí 
nás inšpirovali (Franz kardinál König,
Ján Chryzostom kardinál Korec, Joachim
kardinál Meisner, Tomáš kardinál Špidlík, 
Dominik Hrušovský, Rudolf Baláž, Štefan
Klubert, Štefan Šmálik, Josef Huber, 
a ďalší). Na tomto námestí nájdeme 
infopoint, 36 PC, 18 miest v spoločen-
ských sedačkách, počítačovú miestnosť 
(36 miest) a multimediálnu študovňa 
(12 miest). Z tohto námestia vychádzajú 
dve ulice. Prvá nesie meno Ulica Milana
S. Ďuricu (1925 –), profesora a historika,
ktorý daroval KU svoju bohatú knižnicu,
a ktorú nájdeme práve v tejto časti UK 
KU spolu s 8 študijnými miestami a s 24
miestami v spoločenských kreslách. Druhá
ulica ponesie meno pápežského preláta, 
ktorý je spojený nielen s mestom červenej 
ruže – Ružomberkom, ale aj s históriou
Slovenska, preto Ulica Andreja Hlinku
(1864 – 1938) so 70 študijnými miestami, 
16 spoločenskými kreslami a s knižničný-
mi regálmi. Z tejto ulice uvidíme na južnej 
stene druhú časť Ruskovho diela Nádej.

Tretie nadzemné podlažie verejnej časti
UK KU s modrou farbou podlahy bude
navždy pripomínať Európsku úniu, aj 
vďaka ktorej mohlo toto dielo povstať. 
Preto hlavné námestie ponesie meno Ná-
mestie Roberta Schumana (1886 – 1963),
politika a katolíka, otca myšlienky zjed-
notenej Európy, v tomto čase tak ťažko 
skúšanej. Na námestí nájdeme infopoint,

36 PC, 18 miest v spoločenských kreslách, 
počítačovú miestnosť (16 miest) a Tichú 
študovňu prof. Mühleka (27 miest). Južná
ulica dostala pomenovanie po európskom
učencovi a mysliteľovi Erazmovi Rotter-
damskom (1467 – 1536), teda Erazmovo
nádvorie s 36 študijnými miestami, s 
troma šesťmiestnymi kruhmi pre skupi-
novú prácu, s 20 spoločenskými kreslami
a s knižničnými regálmi. Severne z tohto 
námestia prídeme na Ulicu Imricha Vaška 
(1936 – 2010), prvého dekana Filozofi c-
kej fakulty KU, Európana a muža viery, 
ktorý poslanie našej Katolíckej univerzity 
sprevádza z Otcovho domu. Na tejto ulici
bude k dispozícii konferenčná miestnosť 
(28 miest), školiaca miestnosť (43 miest) 
a 18 miest v spoločenských kreslách.

V novej knižnici nájdeme aj druhé Rus-
kove umelecké dielo s názvom Otče náš
(5x12m) – plotrovaný text osadený na 
farebných plexisklách, ktoré sú umiest-
nené oproti vstupu do budovy na prvých
troch podlažiach.

Štúdiu a následne projekt interiéru UK 
KU spracoval Ing. arch. Stanislav Šutvaj. 
Podrobné informácie o projekte i postupe
výstavby nájdete na webe kniznica.ku.sk.

(tz, red.)
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Pohľad na knižnicu v noci. Na Ulici Andreja Hlinku. Pohľad do interiéru.

 nová univerzitná knižnica KU  

Posledné vonkajšie úpravy. Na južnej ulici Erazma Rotterdamského. Schumanovo námestie.
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Zaujímavé čísla, ktoré ste

o Univerzitnej knižnici nevedeli...
Pridelená dotácia, vlastné príjmy a výsledok 

hospodárenia 2008 – 2012

Pridelená

dotácia MŠ 

SR

Vlastné

príjmy

Skutočné

náklady
Výsledok

2008 162 817 2 881 162 803 2 895

2009 217 206 10 395 205 143 22 458

2010 172 254 16 548 243 270 -54 468

2011 154 442 40 815 273 732 -78 475

2012 162 149 70 000 284 000 -51 851

Počet potenciálnych čitateľov (študenti + zamestnanci fakúlt) 

UK KU podľa fakúlt

FF KU PF KU
TF KU +

Spiš
FZ KU SPOLU

2006 1 648 6 233 2 338 2 178 12 397

2007 1 657 6 900 2 487 1 812 12 856

2008 1 439 5 661 2 488 1 271 10 859

2009 1 178 4 237 2 004 904 8 323

2010 1 123 4 115 1 752 963 7 953

2011 1 131 4 745 1 514 972 8 362

2012 1 056 4 811 1 179 918 7 964

2013 1 056 4 811 1 179 918 7 964

Pridelená dotácia UK KU na jedného potenciálneho používateľa 

(študenti a zamestnanci fakúlt)

Dotácia

Počet 

študentov 

k 31.10. 

predch. 

roka

Počet zam. 

k 31.10. 

predch. 

roka

Spolu 

potenciálny 

používatelia 

UK KU

Dotácia na 1 

potenciálneho

používateľa

2008 162 000 12 275 578 12 853 12,60

2009 217 206 10 210 575 10 785 20,14

2010 172 254 7 730 598 8 328 20,68

2011 154 442 7 360 668 8 028 19,24

2012 162 149 7 745 675 8 429 19,23

2013 ? 7 369 671 8 040 ?

Počet knižničných pracovníkov pred vznikom spoločnej UK KU

FF KU PF KU
TF KU +

Spiš
FZ KU

Tzv.

centrálna 

knižnica

SPOLU

2006 6 1 2+2 x 4 15

2007 7 1 2+2 0 3 15

2008 6 2 2+2 0 3 15

Počet potenciálnych používateľov na jedného knihovníka 

Počet 

potenciálnych

používateľov

Počet knihovníkov

Počet 

potenciálnych 

používateľov na 1 

knihovníka

2006 13 161 15 877

2007 12 930 14 924

2008 10 914 15 728

2009 8 375 17 493

2010 7 967 17 469

2011 8 433 16 527

2012 7 708 17 453

2013 7 708 17 453

Počet registrovaných používateľov na jedného knihovníka

Počet 

registrovaných 

používateľov

Počet

knihovníkov

Počet 

registrovaných 

používateľov na 1

knihovníka

Medziročný

rast / 

pokles

2006 3 697 15 246

2007 3 791 14 270  ↑

2008 7 354 15 490  ↑

2009 5 966 17 350  ↓

2010 5 144 17 302  ↓

2011 5 759 16 359  ↑

2012 5 750 17 338  ↓

2013  5 750 17 338   -

Porovnanie výkonov UK KU vo vybraných rokoch 

2006, 2009 a 2011

2006 2009 2011

Počet zamestnancov (fyzické osoby) 15 18 17

zamestnanci vykonávajúce knihovnícke 
činnosti

15 18 16

Ročný prírastok knižničných jednotiek 4 353 11 636 11 927

v tom získané kúpou 2 027 5 938 2 391

v tom získané darom 2 316 5 635 9 334

Registrovaní používatelia (všetci) 3 697 5 966 5 759

z toho študenti VŠ 3 354 4 968 4 284

Potenciálni používatelia (všetci študenti 

a zamestnanci fakúlt KU)
13 161 8 375 8 433

Výpožičky spolu (prezenčné

a absenčné)
53 395 100 265 136 424

MVS iným knižniciam 11 454 778

MVS z iných knižníc 92 548 581

Poskytnuté registrované bibliogr.
a faktogr. informácie (EPC)

5 239 436

Počet zaevidovaných publikácií v CREPČ

CREPČ 2008 2009 2010 2011

KU spolu 1 232 1 664 2 517 1 704

TF 355 511 545 310

FF 280 245 524 331

FZ 193 286 283 184

PF 404 629 1 179 890

Porovnanie výkonov Akademických knižníc v SR

a výkon UK KU v roku 2011

Priemer na 

jednu AK 

na SK

UK KU

Rozdiel

oproti SK 

priemeru

Ročný prírastok knižničného fondu  5 672  11 927 + 6 255

Ročný prírastok knižničného fondu na
jedného registrovaného používateľa 0,96 2,07 + 1,11

Počet registrovaného používateľov na
jedného prepočítaného zamestnanca
knižnice

319 360 + 41

Počet výpožičiek na jednu knižnicu 114 614 136 424 + 21 810

Počet výpožičiek na 1 registrovaného
používateľa 17,1 23,7 + 6,6

Počet prevádzkových hodín za týždeň  45,27 54 + 10

Medziknižničná výpožičná služba iným
knižniciam 89 778 + 689

Medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 109 581 + 472

Počet vypracovaných bibliografi i a
rešerší 339 436 + 97

Počet zamestnancov knižnice na 
jedného potenciálneho používateľa 397 496 + 99

Finančné náklady na nákup literatúry na KU

Rok
Vyčlenené fi nancie na 

nákup literatúry (€)

Počet kúpených

knižničných jednotiek 

(KJ)

2006 14 172 2 027

2007 50 404 3 716

2008 35 208 3 714

2009 67 924 5 938

2010 63 948 3 045

2011 50 551 2 391

2012 18 884 877

Počet zakúpených knižničných jednotiek na jedného

registrovaného používateľa

Rok

Počet kúpených

knižničných 

jednotiek

Počet 

zaregistrovaných

čitateľov

Priemerný počet

kúpených KJ na 1

zaregistrovaného

čitateľa (ks)

2006 2 027 3 697 0,55

2007 3 716 3 791 0,98

2008 3 714 7 354 0,50

2009 5 938 5 966 0,99

2010 3 045 5 144 0,59

2011 2 391 5 759 0,41

2012 877 5 591 0,16

Čo tieto čísla znamenajú pre knižnicu?
1. Výsledok porovnávania poukazuje na fakt, že pracovníci UK 
KU v porovnaní s akademickými knižnicami na Slovensku vyka-
zujú nadpriemerné výkony.
2. Pri zachovaní vykonávaných služieb svojim používateľom nie 
je možné znížiť počet zamestnancov. Zvyšujúce sa pracovné ná-
roky zatiaľ boli riešené študentskou výpomocou a absolventmi, 
či dobrovoľníkmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
3. Znižuje sa počet nakupovaných kníh zo zdrojov fakúlt a zvy-
šuje sa počet registrácií len darovaných kníh.
4. Javí sa ako vhodné stanoviť sumu na jedného potenciálneho
čitateľa, ktorá by mala byť vyčlenená z dotácie osobitne na pre-
vádzku knižnice 32 eur na každého potenciálneho čitateľa –
študenta a učiteľa KU (do rozpočtu UK KU) a osobitne na nákup
nových kníh 5 eur na študenta a učiteľa (v rozpočte fakúlt).
Štatistický výkaz MK hovorí, že verejné VŠ na nákup knižnič-
ného fondu vynaložili priemerne 8,20 eur na študenta a učite-
ľa.                                                                                                     (sh)
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: 
1.000.000,- €; RKC Arcibiskupstvo KOŠICE: 
245.681,- €; RKC Biskupstvo SPIŠSKÉ
PODHRADIE: 231.720,- €; ERZBISTUM
KÖLN, SRN: 200.000,- €; RENOVABIS, 
SRN: 200.000,- €; RKC Arcibiskupstvo
BRATISLAVA: 113.435,- €; RKC Biskupstvo 
ŽILINA: 112.185,- €; RKC Arcibiskup-
stvo TRNAVA: 110.417,- €; THE UNITED
STATES CONFERENCE OF CATHOLIC
BISHOPS, USA: 109.850,- €; RKC Bis-
kupstvo NITRA: 101.539,- €; KIRCHE IN
NOT, SRN: 100.000,- €; RKC Biskupstvo 
BANSKÁ BYSTRICA: 86.222,- €; Ľudevít
MIŠÍK: 79.031,- €;  Mons. Josef HUBER,
SRN: 41.955,- €; RKC Biskupstvo ROŽŇA-
VA: 38.128,- €; Nadácia TATRABANKY, 
BRATISLAVA: 30.000,- €; CONFEREN-
CIA EPISCOPAL ESPANOLA: 20.000,- €; 
GKC Arcieparchia PREŠOV: 16.814,- €;
GKC Eparchia KOŠICE: 7.016,- €;  PETIT
PRESS: 5.000,- €; SPOLOK SV. VOJTECHA, 
TRNAVA: 5.000,- €; +Rev. Martin SVI-
TAN: 4.911,- €; SSE, a.s.: 4.750,- €; GKC 
Eparchia BRATISLAVA: 3.106,- €; prof.
Tadeusz ZAŞEPA: 2.200,- €; prof. Peter
OLEKŠÁK: 2.070,- €; RISTORANTE CAMI-
NO, RUŽOMBEROK: 2.000,- €;  GENERA-
LÁT SESTIER SV. VINCENTA (Satmárky)
RUŽOMBEROK: 1.500,- €; Ivan KRÁLIK:
1.454,- €; LADIES PENNSYLVANIA SLO-
VAK CATHOLIC UNION, USA: 1.204,- €;
Anton SEMEŠ: 1.000,- €; Marko SEMEŠ: 
1.000,- €; BOHUZNÁMI:  996,- €; rodina
LACOVÁ: 800,- €; Jozef LEŠČINSKÝ: 800,-
€;  Milan JANKOVIČ: 700,- €; VOJENSKÝ 
ORDINARIÁT, BRATISLAVA: 675,- €; Lucia
KRASŇANSKÁ: 671,- €; DIOCESE OF
PITTSBURGH, USA: 662,- €; Miroslav GO-
MGITA: 500,- €; MUDr. Pavol LOVECKÝ: 

500,- €; Ing. Anastázia MIČKOVÁ: 500,- €; 
POĽOVNÍCKA ORGANIZÁCIA, LÚČKY:
500,- €; TECHN. ASOC. SLOVENSKA: 
450,- €; MUDr. SKOMBAR, s.r.o.: 400,- €; 
Peter KVASŇÁK: 350,- €; Vincent DORNÍK:
320,- €; Matúš BARKÓCI: 270,- €; Stanislav 
VOJTKO: 260,- €; prof. Peter VOLEK: 260,- 
€; František KRUŠINSKÝ: 228,- €; Marta 
BOČEKOVÁ: 210,- €; Peter BEŇO: 200,- €;
Anastázia BRŇÁKOVÁ: 200,- €; KONGRE-
GÁCIA SESTIER: 200,- €; Marta MARSI-
NOVÁ: 200,- €; prof. Jozef MLACEK: 200,-
€;  Rastislav VADOVIC: 200,- €; FIRST 
CATHOLIC SLOVAK LADIES ASSOCIA-
TION, BEACHWOOD, OH, USA: 152,- €; 
Róbert ELIÁŠ: 150,- €; Ing. Ján GUNČAGA: 
150,- €;  Peter HREBÍK: 150,- €; UNI-
VERZITA TRETIEHO VEKU KU: 150,- €; 
Jozef POLIAK: 130,- €; Ján KUVA: 127,- €; 
Ilza SCHWARTZOVÁ: 120,- €; ŠKOLSKÉ
SESTRY SV. FRANTIŠKA, RUŽOMBEROK a 
POPRAD: 108,- €; Eva RIPPELOVÁ: 104,- €; 
Amantius AKIMJAK: 100,- €; Stanislav 
FERČÁK: 100,- €; Justína HOSCHEKOVÁ: 
100,- €; Hnutie FATIMA: 100,- €; Ladislav 
CHROMÍK: 100,- €; Michaela IŠTVANOVÁ: 
100,- €; Peter JANÍK: 100,- €; Ing. Viliam
KITTA: 100,- €; Ján KUBAČKA: 100,- €; 
Pavel MOJTO: 100,- €; Rudolf NOVÁČEK: 
100,- €; Jaroslav PATEK: 100,- €; Ľubica
ROZINOVÁ: 100,- €; Ing. Juraj ŠIPULA:
100,- €; prof. Jozef TARÁBEK: 100,- €; 
Alan TOMÁŠ: 100,- €; ST. CATHERINE 
CHURCH, NEW JERSEY, USA: 93,- €; 
MVDr. Vladimír HATALA: 83,- €;   Gabri-
ela VARGOVÁ: 80,- €; Ing. Pavel URBAN:
75,- €; Anna a Jozef BÍROŠ: 66,- €; Mgr. 
Štefan MACHAJ: 55,- €; Mária VAJOVÁ:
55,- €; JUDr. Daniel ADAMČIK: 50,- €; 
Anna BÍROŠOVÁ: 50,- €; Ján FAČKOVEC: 

50,- €; Jozef GURNÍK: 50,- €; Mgr. Janka 
HUMAJOVÁ: 50,- €; Peter KENTOŠ: 50,- €; 
Mária KOVÁČIKOVÁ: 50,- €; Andrej LIBIČ: 
50,- €;  Ing. Janka MAJHEROVÁ: 50,- €; 
Alžbeta OROLINOVÁ: 50,- €; I. PLECH-
LO: 50,- €; Marián SLOVÁK: 50,- €; Mária
STRŽOVÁ: 50,- €; Mária ŠKVARKOVÁ: 
50,- €; Štefan TIŠLJAR: 50,- €; Pavol UN-
GVARSKÝ: 50,- €; MUDr. Blažej VAŠČÁK: 
50,- €; Zuzana VESELÁ: 50,- €; Ivo NOVÁK:
45,- €; Katarína WAGNEROVÁ: 40,- €; Ing.
Alojz PIKULIK: 35,- €; Katarína DEVERO-
VÁ: 34,- €; Jozef MARUNAK: 33,- €; Jozef 
KORENÝ: 33,- €; Eugen ZELEŇÁK: 33,- €; 
Lenka DRUGÁČOVÁ: 30,- €;  Ján DURAI:
30,- €;  František KOMARŇÁK: 30,- €; Ag-
neša NOVÁKOVÁ: 30,- €; Ondrej SANDA-
NYS: 30,- €; Milan SCHMIDT: 30,- €; Vladi-
mír ŠRANK: 30,- €; Ján ŠTALMACH: 30,- €; 
Rudolf VATERKA: 30,- €; Ita VÍŤAZOVÁ:
30,- €;  Margita DERMÍŠKOVÁ: 29,- €; Ire-
na LAZÁRKOVÁ: 25,- €; Daniel ZAHUME-
NICKÝ: 25,- €; CHURCH OF THE HOLLY 
FAMILY, NEW JERSEY, USA: 25,- €; Mgr. 
Valéria ŠTEFÁNIKOVÁ: 21,- €; Jaroslav 
BARTA: 20,- €; Mária BOLEKOVÁ: 20,- €; 
Mária BRČÁKOVÁ: 20,- €;  Mária ČAPUTO-
VÁ: 20,- €; Brigita FERJOVÁ: 20,- €; Štefá-
nia HNILICOVÁ: 20,- €; Dušan KOPERA:
20,- €; Vlasta KOSPEROVÁ: 20,- €; Ľubomír
KOVALČÍK: 20,- €; Magdaléna KRAJČÍ-
KOVÁ: 20,- €; Ing. Pavol KUBÁN: 20,- €; 
Jarmila MURČÍKOVÁ: 20,- €; Mgr. Ján NI-
NIS: 20,- €; Irena OLOSOVÁ: 20,- €; Mária
RAKOVANOVÁ: 20,- €; Mária REĽOVSKÁ: 
20,- €; Veronika REĽOVSKÁ: 20,- €;  rodina
RUTTOVÁ: 20,- €;  Ing. Mária SABOLOVÁ: 
20,- €; Mária TOMKULIAKOVÁ: 20,- €; 
Oľga UVÁČKOVÁ: 20,- €; Jozef VESELÝ: 
20,- €; Ľudmila ZÁHRADNÍKOVÁ: 20,- €; 

Na snímke vľavo rektor KU prof. Tadeusz Zasępa s kardinálom Jozefom Tomkom a veľkým kancelárom 
KU, arcibiskupom Bernardom Boberom pred novou budovou UK KU. Na snímke vpravo prof. Milan
S. Ďurica s asistentkou pri návšteve knižnice.

MUDr. Rozália ZÁVADOVÁ: 20,- €; Janka 
ZAYMUSOVÁ: 20,- €; Magdaléna KOPA-
LOVÁ: 16,- €; František BREZINA: 15,- €; 
Amália KOHÚTIKOVÁ: 15,- €; Drahoslava 
KOŽIAKOVÁ: 15,- €;  Cecília MACHOVÁ: 
15,- €; Anna MALÁKOVÁ: 15,- €; Alžbeta 
RANDÍROVÁ: 15,- €; Terézia ŠUCHOLOVÁ: 
15,- €;   Jozef ŠVEC: 15,- €; Boris BARTHO: 
12,- €; Helena JAKUBČÁKOVÁ: 12,- €; 
Anna DOLEŠOVÁ: 11,- €;  Margita KLEŠ-
ČINSKÁ: 11,- €; Anna MICHALIČKOVÁ: 
11,- €;  Zlata VLKOLÍNSKA: 11,- €; Judita 
AIXINGEROVÁ: 10,- €; MUDr. B. BAROKO-
VA: 10,- €; Magda BARTOŠOVÁ: 10,- €; Eva
BEZAYOVÁ: 10,- €; D. ČERŇÁKOVÁ: 10,- €;  
Jozef FAIX: 10,- €; Jozef FURA: 10,- €; Ing.
Ľuboš GOLIAŠ: 10,- €; Anna GRYCOVÁ: 
10,- €; rodina HORÁKOVÁ: 10,- €; Július 

HÔRKA: 10,- €; Anna HROTKOVÁ: 10,- €; 
Ján CHRTIANSKY: 10,- €; L. JUREK: 10,- €; 
František KARABA: 10,- €; Michal KUBÁN:
10,- €; Marián LIBIČ: 10,- €; Lýdia MALA-
TINCOVÁ: 10,- €; Anna MAREKOVÁ: 10,- €; 
Ing. Viktor MARKO: 10,- €;  Ing. Helena
MARKOVÁ: 10,- €; Mária MIKOVÁ: 10,- €; 
Eugen NÉMETH: 10,- €; Mgr. Mária NOVÁ-
KOVÁ: 10,- €;  rodina OMASTOVÁ: 10,- €; 
Vlasta PRAMUKOVÁ: 10,- €; Stanislav 
PRIEHRADNÝ: 10,- €; Jozef SAFAR: 10,- €;
SESTRY BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA, NE-
SVADY: 10,- €; Mária SCERANKOVÁ: 10,- 
€; Koloman SLAFKOVSKÝ: 10,- €; Silvia
SMUTNÁ: 10,- €; Mária ŠTEFKOVIČOVÁ:
10,- €;  Agnesa TEKULOVÁ: 10,- €; Helena
TKÁČOVÁ: 10,- €; Emília WEISOVÁ: 10,- €; 
Viola ZEMANIČOVÁ: 10,- €; Eleonóra ZVA-

ROVÁ: 10,- €;  RNDr. Ida ŽILKOVÁ: 10,- €; 
Elena BISCONTINIOVÁ: 6,- €; Helena 
BALDOVSKÁ: 5,- €; Jozef DULA: 5,- €;  Bc. 
Dáša FIAČANOVÁ: 5,- €;  Marta GERLÁKO-
VÁ: 5,- €; Martin GONDEK: 5,- €; Martin
GRAMBLIČKA: 5,- €; Anna HALČÁKOVÁ:
5,- €; Marta HLAVATÁ: 5,- €; Slavomír 
HUDÁK: 5,- €; Andrej JAKVIRT: 5,- €;
Kamil JANKECH: 5,- €; Judita KATONOVÁ: 
5,- €; Katarína KURUNCZIOVÁ: 5,- €; Mária
MACUROVÁ: 5,- €; František PODOLSKÝ:
5,- €; Anton RONDZIK: 5,- €; František VI-
TEK: 5,- €; Margita DOBÁLOVÁ: 3,- €; Ing.
Silvia FÁBRYOVÁ: 3,- €; Daniela SLIVEN-
SKÁ: 3,- €;  Anna PIŠÚTHOVÁ: 2,- €;  Peter 
NAGYI: 1,- €;

SPOLU: 2.896.663,- €

ĎAKUJEME DARCOM ZA PODPORU NOVEJ KNIŽNICE
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBEKU vyslovuje srdečné 
poďakovanie dobrodincom za fi nančné dary na podporu výstavby
Univerzitnej knižnice KU v období od 30. 4. 2009 do 31. 8. 2013.

Nová Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku bola postavená aj vďaka

finančnej podpore zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom projektov Rozvoj informatizácie

vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU (kód ITMS 26250120035) a Dostavba a vybavenie budovy

UK KU (kód ITMS 26250120051) v rámci operačného programu Výskum a vývoj.  

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Viac informácií o projekte výstavby www.kniznica.ku.sk a www.ku.sk.

Dopytovo orientovaný projekt.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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?Ako vznikla myšlienka otvoriť 
predajňu tu v Ružomberku 

na Katolíckej univerzite?
V prvom rade týmto ďakujeme vedeniu 
univerzity, že sa na nás obrátilo ako na
prvých s ponukou prevádzkovať kníh-
kupectvo Don Bosco v priestoroch novej 
Univerzitnej knižnice. Je to pre nás veľká 
výzva pôsobiť na akademickej pôde. 
Na druhej strane, tým, že vydavateľstvo
patrí reholi saleziánov, ktorá sa venuje 
prednostne mládeži, je to naše prirodzené 
prostredie. 

?Bude to najväčšia kresťanská 
predajňa kníh na Slovensku. 

Čo v nej zákazník nájde?
Má to byť najväčšie kresťanské kníhku-
pectvo, ale nechceme ostať len kníhku-
pectvom, ale ponúknuť aj niečo viac. Boli
by sme radi, aby sa z kníhkupectva Don
Bosco stalo miesto stretnutia. Okrem toho,
že naši návštevníci si budú môcť u nás 

zakúpiť knihy, nájdu tu aj rôzne nábožen-
ské predmety, ale napríklad aj liturgické 
vína, obľúbenú kávu Santi&Beati (kávy, 
ktoré nesú mená svätých a blahoslave-
ných), rôzne výrobky kláštorov, darčekové
predmety, ale aj veci dennej „študent-
skej“ potreby. Okrem toho pripravujeme 
rôzne besedy či stretnutia na rôzne témy 
so zaujímavými hosťami. Časť predajne 
bude vyčlenená ako interaktívne miesto,
kde sa budú môcť zabaviť rodinky s deťmi, 
prípadne zorganizovať nejaké stretko či 
workshopy. To všetko by malo byť pre-
siaknuté vôňou dobrých kníh a úsmevom 
našich milých kolegýň. 

?Ako bude predajňa otvorená?
Predajňa by mala kopírovať otvára-

cie hodiny knižnice s tým, že otvárať sa 
bude o 9.00 hod. a zatvárať sa bude spolu 
s knižnicou. Samozrejme, tým, že máme 
aj internetové kníhkupectvo, sa možnosť 
predaja nekončí, ale záujemcovia si budú 
môcť objednať tovar non-stop.

?Bude predajňa ponúkať študentom 
niečo špeciálne, napríklad študijný 

materiál?
V tomto chceme ponúknuť študentom 
plnú podporu. V našom záujme je poskyt-
núť im ten najlepší servis. Aj z kapacit-
ných dôvodov nemôžeme mať fyzicky 
všetky žiadané tituly v predajni. Už dlho-
ročný servis a kvalitná distribúcia nám 
však umožňuje na požiadanie zabezpečiť 
akýkoľvek titul, o ktorý budú mať záujem, 
jeho doručenie do Ružomberka alebo 
na akúkoľvek adresu, ktorú zákazník 
zadá pri objednávke. Samozrejme, okrem 
kvalitného servisu, ponúkame všetkým 

študentom, zamestnancom univerzity,
ale aj verným zákazníkom výhodný sys-
tém zliav.

?Uvažujete osloviť študentov pre 
užšiu spoluprácu s vydavateľstvom?

Určite, záujemcovia o brigádu či o užšiu
spoluprácu s kníhkupectvom, alebo rovno
s Vydavateľstvom Don Bosco majú u nás
dvere otvorené.

(pn)

Najväčšie kresťanské
kníhkupectvo chce slúžiť
najmä študentom
Nielen študenti, ale aj širšia verejnosť môže od 25. septembra 
2013 navštíviť novootvorenú predajňu Vydavateľstva Don Bosco
na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Predovšetkým vďaka
univerzite, jej ponuke priestorov a úzkej spolupráci sa podarilo
v krátkom čase vybudovať modernú predajňu. Pri príležitosti
slávnostného otvorenia sme sa zhovárali s Jánom Miškom,
riaditeľom Vydavateľstva Don Bosco.
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Vydavateľstvo Don Bosco (VDB)
vzniklo v roku 1994 v Bratislave. 
Zameriava sa na mladých ľudí, rodiny, 
vychovávateľov, kresťanské spoločen-
stvá. 

Ponúka služby v oblasti výroby a pre-
daja kníh, ako aj širokého nábožen-
ského tovaru (cez predajne a interne-
tový obchod www.donbosco.sk).

Zabezpečuje tiež knižnú distribúciu 
po celom Slovensku. Medzi známe 
časopisy patrili: Svetlo, Čajka, AHA!, 
časopis Sväté písmo pre každého, ale 
aj televízne relácie Štúdio AHA! a
Filmix. Okrem knižnej produkcie sa 
vydavateľstvo zaoberá aj dabingom 
DVD filmov.

Medzi najúspešnejšie knižné tituly 
patrí edícia príbehov pre potešenie
duše od talianskeho kňaza a saleziána 
Bruna Ferrera. Do roku 2013 sa ich 
predalo viac ako 300 000 kusov.

Ďalšiu obľúbenú edíciu prinieslo
vydavateľstvo v roku 2010, keď od-
štartovalo nový projekt edícia Viera 
do vrecka. Je odpoveďou na potreby 
a požiadavky mnohých kresťanov, 
ktorí neraz márne hľadajú jasne 
formulované a atraktívne spracované 
odpovede na aktuálne otázky viery. 
Medzi obľúbené tituly patria aj knihy: 
Pápež František – Rozhovory s Jorgem 
Bergogliom, Svetlo sveta – Unikátny 
rozhovor s Benediktom XVI. či Posled-
ný exorcista – Satan vo Vatikáne.

V roku 2013 prinieslo na Slovensko
Vydavateľstvo Don Bosco aj prvé kato-
lícke e-knihy. 

Okrem knižných titulov prišlo vydava-
teľstvo aj s novou formou evanjelizá-
cie – ponukou kolekcie káv Santi&Bea-
ti. Na každom balení káv sú podobizne 
svätých a blahoslavených, ich krátke 
životopisy, patronáty a myšlienky.
Káva si získala mnohých tak touto
myšlienkou, ako aj svojou kvalitou.

Predajne VDB na Slovensku:

Kníhkupectvo Don Bosco
Žilinská cesta, 034 01 Ružomberok
e-mail: ruzomberok@donbosco.sk
otváracie hodiny: PO – ŠTV: 9.00 – 18.30,
PIA: 9.00 – 15.30, SO: 9.00 – 12.30

Kníhkupectvo Don Bosco
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
tel.: 02/5023 1114, e-mail: predajna@
donbosco.sk
otváracie hodiny: PO - PIA: 9.00 - 17.30

Kníhkupectvo Don Bosco
Pezinská 1, 903 01 Senec
tel.: 0911 850 272, e-mail: senec@donbosco.sk
otváracie hodiny: PO - PIA: 9.00 - 17.00

Kníhkupectvo Don Bosco
Námestie svätého Jakuba 2, Dubnica nad 
Váhom
tel.: 042/432 04 47,
e-mail: dubnica@donbosco.sk
otváracie hodiny: PO - PIA: 9.30 - 18.00

V novej knižnici bude nová kaviareň a nové
kopírovacie služby. Keďže v tomto roku 
2013, ktorý je rokom otvorenia knižnice,
bol vymenovaný nový pápež, inšpirácia 
prišla práve z Ríma. Talianska verzia mena 
„František“ podľa Svätého Otca sa tak stáva
názvom, ktorý nájdete vnútri univerzitnej
knižnice.

Francesco Caffe a Francesco Copy sú pro-
jekty fi rmy SEMA4 a reklamnej agentúry 
PTA, ktorej konateľom je Radovan Ondrej-
ka. „Študenti tam nájdu nielen typickú po-
nuku na tlač, kopírovanie na najmodernej-
ších produkčných strojoch značky Konica 
Minolta, ale aj výrobu vizitiek, zviazanie
bakalárskych a diplomových prác a mnoho 
iného,“ povedal R. Ondrejka.  

Kaviareň Francesco budú môcť návštevníci
nájsť hneď na prízemí, otváracie hodiny ko-
rešpondujú s časom, keď bude otvorená aj
knižnica. „Budeme ponúkať kávu Segafre-
do vo vysokom štandarde, teda 80 percent 
Arabica a 20 percent Robusta. Klienti budú
môcť túto kávu vypiť priamo u nás v ka-
viarni, alebo si ju zobrať so sebou,“ uvádza
Ondrejka. Podobne to bude platiť aj pri
nealko nápojoch, kde si študenti vezmú fľa-
šované alebo čapované drinky na študijné
miesta – tzv. take away. „Spájame príjemnú 
kaviareň za príjemné ceny so servisom pre
čitateľov. Tí, ktorí budú chcieť byť v našom 
peknom prostredí, ostanú v kaviarni. Ale tí 
čitatelia, ktorí budú musieť v knižnici viac
pracovať, si zakúpia napríklad džús a pôjdu 
s ním študovať, čiže to bude fungovať aj 
ako bufet,“ vysvetľuje Ondrejka. Súčasťou 

ponuky budú aj chutné jedlá ako panini či
fornetti, ktoré zaženú hlad po dlhých hodi-
nách strávených čítaním a vzdelávaním sa.

Firma PTA okrem kaviarne prináša do no-
vej budovy aj kopírovacie služby Francesco
Copy, ktoré budú umiestnené pri Francesco
Café. Študenti tam nájdu nielen typickú
ponuku na tlač, kopírovanie na najmoder-
nejších produkčných strojoch od vizitky až

po formát SRA3 alebo zviazanie diplomo-
vých prác a mnohé iné.

PTA prináša aj novotu: reklamné a prezen-
tačné predmety v duchu Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku. „Budú to rozličné 
suveníry, ale aj elegantné oblečenie i niečo 
"crazy". Naším cieľom je, aby to mladí nosi-
li bežne a bolo to štýlové, nerobíme žiaden
gýč. Prinášame kvalitu nielen materiálovú,
ale aj vizuálnu,“ povedal Ondrejka.

Obidve prevádzky – kaviareň i kopírovacie
služby – sú otvorené od 25. septembra
2013. A tešia sa nielen na návštevu, ale
aj na pripomienky a návrhy na zlepšenie. 
Ak vám niečo chýba, ponúknite im ich, aby 
vám to dopriali.

(red.)

Francesco: káva aj kopírka
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Úspechy študentov záchranárov

Právo a kanonické právo sú nové študijné
programy, v ktorých bude vzdelávanie 
ponúkať Katolícka univerzita v Ružomber-
ku (KU). Akreditačná komisia na svojom 
zasadnutí v júli tohto roku vyjadrila spô-
sobilosť KU udeľovať akademický titul ba-
kalár v študijnom programe právo a tituly 
magister a philosophiae doctor (PhD.) 
v študijnom programe kanonické právo. 
„Pre univerzitu je vždy veľký pokrok, keď
náš študijný program získa akreditáciu. 
Záujemcom o štúdium na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku sa tak otvárajú nové
možnosti,“ uviedol rektor KU prof. Tade-
usz Zasępa.

Absolventi bakalárskeho študijného
programu právo okrem možnosti pokra-
čovať v magisterskom a doktorandskom
vzdelávaní, získajú po skončení štúdia 
zodpovedajúce vedomosti z problematiky 
teórie práva, orientujú sa v uplatňovaní 
zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci

v štáte. Uplatnenie nájdu vo verejnej sprá-
ve, štátnej správe, samospráve, vo verejno-
právnych  a súkromných inštitúciách.

Absolvent kanonického práva na KU sa 
uplatní v cirkevnom súdnictve alebo cir-
kevnej administratíve. Úspešnému absol-
ventovi sa otvárajú profesie ako cirkevný 
advokát, cirkevný notár, cirkevný sudca, 
cirkevný sekretár a iné. 

Za integrovaním nového študijného 
odboru kánonické právo do slovenského
vysokoškolského vzdelávania stojí práve 
KU, ktorá požiadala o jeho zaradenie 
do sústavy študijných odborov v Sloven-
skej republike, čo Akreditačná komisia 
odsúhlasila v júli 2012. Následne, dňa 
27. augusta 2012, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR schválilo 
zmenu sústavy slovenských študijných 
odborov. O rok neskôr, dňa 12. augusta 
2013, boli KU ministrom školstva SR pri-

znané práva udeľovať akademické tituly 
v bakalárskom študijnom programe právo
v dennej a externej forme, v magisterskom
programe kánonické právo v dennej a ex-
ternej forme a v doktorandskom (PhD.)
študijnom programe kánonické právo v 
dennej a externej forme.  

Nové študijné programy sa budú reali-
zovať na Právnickom inštitúte KU, ktorý 
momentálne vedie JCDr. Jozef Marčin,
PhD.  Inštitút má dve katedry, a to ka-
tedru práva, ktorej vedením je poverená
doc. JUDr. Vlasta Kovaľančíková, CSc.,
a katedru kanonického práva, ktorej
vedením je poverený prof. ThDr. PaedDr.
ICLic. Ján Duda, PhD. Činnosť Právnické-
ho inštitútu KU by mala byť zavŕšená do
vzniku novej Právnickej fakulty KU. Bližšie
informácie sú k dispozícii na internetovej
stránke http://pravo.ku.sk.

(md, na)

Budeme vzdelávať v práve
a v kánonickom práve

Študenti urgentnej zdravotnej starostli-
vosti na Fakulte zdravotníctva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (FZ KU) boli
opäť úspešní. V medzinárodnej súťaži
v konkurencii 19 záchranárskych tímov 
vybojovali prvé miesto. FZ KU  reprezento-
valo družstvo študentov druhého ročníka 
v zložení Michal Bojnický, Ján Kováč a
Imrich Horňák. Súťaž Den První pomoci, 
ktorú zorganizoval Ústav urgentnej medi-
cíny a forezných odborov Ostravskej uni-
verzity v Ostrave v polovici júna,  prebie-
hala v troch etapách a mala 14 stanovíšť.

„Na stanovištiach sa riešili prípady, s kto-
rými sa môžu záchranári bežne stretnúť
v praxi. Simulovali sa situácie vychádza-
júce z reálnych výjazdov posádok zdra-
votníckej záchrannej služby. Hodnotila sa
komunikácia s pacientom, jeho vyšetrenie,
správne určenie pracovnej diagnózy a
tiež následná liečba a transport,“ priblížil
súťaž Ing. Bc. Imrich Andrási, tajomník 
a asistent Katedry urgentnej zdravotnej
starostlivosti FZ KU. Umiestnenie, ktoré 
v tejto súťaži naši študenti získali, svedčí 
podľa slov Andrásiho o kvalite prípra-
vy pre reálne zvládnutie požiadaviek 
záchranára a je zároveň povzbudením pre
študentov nadobúdať nielen teoretické,
ale hlavne praktické skúsenosti.

Umiestnením na stupni víťazov v Ostrave
však úspechy študentov FZ KU nekončia.
Koncom apríla zorganizovalo občian-
ske združenie Salus Vitalis v spolupráci
s Ústavom špeciálneho zdravotníctva a
výcviku Ministerstva obrany SR na Lešti
a Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
v Bratislave III. ročník medzinárodnej
odbornej konferencie a súťaž záchranár-
skych posádok Lešť 2013 pod názvom: Ne-

mocnica a pacient – súčasť zdravotníckeho
zásahu pri nehodách s hromadným po-
stihnutím osôb. „Podujatie bolo zamerané
na organizáciu a prácu veliteľa zdravot-
níckeho zásahu, veliteľa hniezda rane-
ných, prácu triediča a veliteľa odsunu.
Nie menej dôležitý bol nácvik, spolupráca
a komunikácia zdravotníckych posádok 
so zložkami Hasičského a záchranného
zboru a príslušníkov Ozbrojených síl SR 
na mieste zásahu pri nehodách s hromad-
ným postihnutím osôb,“ vysvetľuje Imrich
Andrási.

Posádky sa museli na Lešti popasovať s
12 súťažnými úlohami rozdelenými na
dennú a nočnú etapu, ktoré preverili
ich odborné vedomosti a zručnosti pri
organizovaní zásahu na mieste nešťastia
a ich fyzickú zdatnosť. Súťaže sa zúčast-
nilo celkom 28 posádok zo Slovenska a
Českej republiky, ktoré boli rozdelené

do troch kategórií, 12 posádok študentov,
11 posádok rýchlej zdravotníckej pomoci
a 5 posádok rýchlej lekárskej pomoci. 
KU reprezentovali štyri družstvá, ktoré 
tvorili: „Urgenťáci FZKU“ (Michal Bojnic-
ký, Imrich Horňák, 2. ročník), „Záchranári  
FZKU“ (Ján Kováč, Dominik Števaňák, 2.
ročník), „KU 1“ (Ivan Falat, Ján Gáll, 3. 
ročník), „KU 2“ (Lucia Dúfalová, Mária 
Hricová, 3. ročník).

Aj napriek silnej konkurencii profesionál-
nych tímov sa študenti FZ KU umiestnili 
na medailových pozíciách. Posádka KU 2 
v zložení Lucia Dúfalová a Mária Hricová
sa umiestnila na druhom mieste a posádka
Urgenťáci FZ KU v zložení Michal Bojnický 
a Imrich Horňák sa umiestnila na prvom
mieste a bola vyhodnotená aj ako naj-
lepšia posádka celej súťaže s najvyšším
počtom bodov.

(na)

Katolícka univerzita v Ružomberku 
na slávnostnom zasadaní vedeckých rád 
a akademickej obce udelí čestný titul doc-
tor honoris causa Jeho Eminencii Zenono-
vi kardinálovi Grocholewskému, súčasné-
mu prefektovi Kongregácie pre katolícku
výchovu. Je známy nielen ako cirkevný 
hodnostár, ale predovšetkým ako učenec,
profesor, právnik, blízky spolupracovník 
pápežov – a najmä ako dobrý človek. 

Doktorátom honoris causa bude kardinál 
Grocholewski ocenený v stredu 25. sep-
tembra 2013 o 10.30 hod. na slávnostnom 
zasadnutí v Aule Jána Pavla II.

Pápežský prelát a súdny vikár Košickej 
arcidiecézy Mons. Peter Holec vyzdvihuje 
na osobnosti kardinála Grocholewského 
predovšetkým jeho pracovitosť, rozvoj 
náuky kanonického práva a službu spra-
vodlivosti a pokoja. „Cítime sa obohatení 
týmito životodarnými hodnotami, ktoré
podporujú rast kultúry a napredovanie 
civilizácie. Mobilizujú nás, aby sme aj 
my v tomto roku viery odvážne a s plným 
nasadením vstúpili do zápasu o ľudskejší 
svet,“ uvádza Mons. Holec. 

Kardinál Zenon Grocholewski sa narodil
11. októbra 1939 v Bródkach pri Poznani.
V roku 1953 vstúpil do nižšieho seminára
vo Wolsztynie a v roku 1957 začal fi lo-
zofi cké a teologické štúdiá v Arcibiskup-
skom seminári v Poznani. Jeho doktorská
dizertácia bola ocenená zlatou medailou
Svätého Otca Pavla VI. V roku 1972 prijal
miesto notára v Najvyššom tribunáli Apoš-
tolskej signatúry. Za biskupa bol menova-
ný v roku 1982. Spolupracoval pri tvorbe
Kódexu kanonického práva, ktorý bol
promulgovaný v roku 1983. V roku 1999
ho vymenovali za prefekta Kongregácie
pre katolícku výchovu. O dva roky nato
– v roku 2001 – bol povýšený do kardi-
nálskeho stavu. Okrem toho je členom
Kongregácie pre náuku viery, Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kon-
gregácie pre biskupov a Kongregácie pre
evanjelizáciu národov.

(md)

Univerzita udelí čestný titul 
kardinálovi Grocholewskému
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Rektora Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku (KU) prof. Tadeusza Zasępu zvolili do 
vedenia Európskej federácie katolíckych
univerzít (Fédération des universités 
catholiques Européennes – FUCE), kde
ako člen rady FUCE bude pôsobiť naj-
bližšie tri roky. Rozhodli o tom členovia
valného zhromaždenia FUCE, ktoré sa
konalo koncom mája na Libera Università
Maria Ss. Assunta (LUMSA) v Ríme. Jeho
súčasťou bola aj medzinárodná konferen-
cia s témou Projekt Európy zajtrajšia: úlo-
ha katolíckych univerzít. Oboch udalostí 
sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia KU
na čele s rektorom.   

Profesora Michela Scheuera z L’Université 
de Namur v Belgicku po ostatnom valnom 
zhromaždení vo funkcii prezidenta FUCE 
vystriedal na trojročné obdobie rektor 
Katolíckej univerzity vo francúzskom Lyone
prof. Thierry Magnin. V novej šesťčlennej 
rade budú okrem rektora KU prof. Tadeusza 
Zasępu pôsobiť prof. Władysław Zuziak,
rektor Pontifi kálnej univerzity Jána Pavla II. 
v Krakove, prof. Marceliano Arranz Rodrigo, 
rektor Pontifi kálnej univerzity v španielskej 
Salamanke, prof. Thérèse Lebrun, rektorka
Katolíckej univerzity v Lille vo Francúzsku, 
Mgr Camille Moubarak, rektor Univerzity 
La Sagesse v Libanone a Andrea Ciampani,
profesor na LUMSA v Ríme.

Európska federácia katolíckych univerzít, 
známa aj pod skratkou FUCE, je európ-
skou pobočkou Medzinárodnej federácie 
katolíckych univerzít (International Fe-
deration of Catholic Universities - IFCU), 
ktorej členom sa KU stala v roku 2010. Od
roku 2007 je univerzita zároveň členom
FUCE. Federácia sa v rámci svojich aktivít
prioritne venuje otázkam existencie kato-
líckych univerzít a ich úlohám, katolíckej 
identite a jej prežívaniu v súčasnom svete,
rozvoju komunikácie a partnerskej siete
v rámci európskych katolíckych univerzít.

(na)

Rektor vo vedení FUCE
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Docentka Anna Lesňáková bude novou
dekankou Fakulty zdravotníctva Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku (FZ KU). Na 
štvorročné obdobie ju do funkcie zvolil
Akademický senát FZ KU na svojom 3.
rokovaní v utorok 11. júna 2013. Dôveru
jej prejavilo deväť z prítomných 12 členov 
senátu. Kandidátku na dekanku FZ KU 
v zmysle Štatútu FZ KU potvrdil veľký 
kancelár KU, košický arcibiskup – metro-
polita Mons. Bernard Bober dňa 12. júna 
2013. Novú dekanku, ktorej funkčné ob-
dobie začalo 1. augusta 2013, vymenoval
do funkcie rektor KU prof. Tadeusz Zasępa 
v piatok 28. júna 2013.

Pri tejto príležitosti udelil rektor Veľkú
striebornú medailu KU prof. MUDr. Anto-
novi Lackovi, CSc. ako ocenenie za jeho
zásluhy pri vzniku Fakulty zdravotníctva 
KU, ktorej bol dekanom v rokoch 2005 – 
2009 a 2009 – 2013, za osobnú angažova-
nosť pri jej ďalšom rozvoji  a za dlhoročnú
pedagogickú a vedeckú činnosť.

Doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
ukončila lekárske štúdiá v roku 1979 
v odbore všeobecné lekárstvo na Lekár-
skej fakulte UK v Martine. V roku 1983
ukončila atestáciu I. stupňa v odbore
vnútorné lekárstvo a v roku 1987 atestá-
ciu II. stupňa v odbore prenosné choroby 
na Klinike infektológie a geografi ckej
medicíny v Bratislave, v roku 2001 získala

atestáciu I. stupňa v odbore všeobecné
lekárstvo. Doktorandské štúdia si doplnila
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
na Trnavskej univerzite v Trnave. Vo ved-
nom odbore verejné zdravotníctvo sa
habilitovala v roku 2009 na Vysokej škole 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave. V rokoch 1979 až 1984 praco-
vala ako sekundárna lekárka na internom 
oddelení Nemocnice s poliklinikou v 
Ružomberku, v rokoch 1984 až 1988 pôso-
bila ako lekárka na infekčnom oddelení, 
kde sa v roku 1988 stala primárkou. V tej-
to funkcii ako prednostka Infektologickej

kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice
SNP – fakultnej nemocnice v Ružom-
berku pracuje od roku 2009 nepretržite
až dodnes. Od roku 2002 do roku 2005
pracovala zároveň ako odborná asistentka
na Pedagogickej fakulte KU. Odtiaľ prešla 
v roku 2005 do novovzniknutej FZ KU, 
kde od roku 2009 pôsobí ako docentka na
katedre verejného zdravotníctva. Centrom 
jej vedeckého záujmu je verejné zdravot-
níctvo, najmä epidemiológia, infektológia 
a cestovná medicína.

(na)

Doc. Lesňáková novou dekankou 

Fakulty zdravotníctva KU
zaznamenali sme
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Tohoročná Detská univerzita (DU) 
na tému Abeceda viery prebiehala na 
pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku v dňoch 1. až 
5. júla 2013. Zúčastnilo sa jej 90 detí vo 
veku od 8 do 14 rokov. Pri realizácii akti-
vít pre deti spolupracovali pedagógovia
i študenti pedagogickej fakulty, fakulty 
zdravotníctva a filozofickej fakulty. 
Program pozostával zo slávnostnej imat-
rikulácie, štyroch prednášok, koncertu a
24 cvičení. Tento rok detských študentov 
v rámci prednášok navštívil aj hosť zo 
zahraničia – misionár z Indonézie.

Deti pracovali v šiestich skupinách v 
učebniach jednotlivých fakúlt KU. Súčas-
ťou programu boli aj aktivity v prírode 
počas celodenného výletu. V závere – 
na detskej konferencii – malí študenti 
prezentovali, čo sa naučili počas celého 
týždňa a akým činnostiam sa venovali.
Vyvrcholením DU bola slávnostná promó-
cia absolventov.

Aktivity DU predstavili deťom univerzit-
né štúdium, podporili v nich túžbu po
vzdelaní prostredníctvom integrovania
zaujímavých inovatívnych metód zážit-
kového učenia a zároveň ich motivovali k 

zmysluplnému a aktívnemu využitiu voľ-
ného času. Viac informácií o DU nájdete 
na internetovej stránke: du.ku.sk.

(md)
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Detskú univerzitu úspešne
absolvovalo 90 malých študentov
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Vo veku nedožitých 45 rokov zomrel páter 
Peter Bujko SJ, provinciál Spoločnosti
Ježišovej a člen rady konzultorov Kolégia 
KU. Katolícka univerzita v Ružomberku
a jej rektor prof. Tadeusz Zasępa ďakujú 
za pomoc a spoluprácu, ktorú otec Peter 
našej univerzite poskytoval a vyjadrujú 
vieru, že jeho duša už spočíva v Božej 
sláve.

Peter Bujko sa ako jezuita pričinil o to, že 
v Ružomberku vzniklo Kolégium KU ako
vzdelávací program pre duchovnú a inte-
lektuálnu formáciu svojich študentov, kto-
rý taktiež vedie jezuita František Kovaľ SJ.
Patril spolu s ďalšími odborníkmi do Rady 

konzultorov, ktorá slúži ako poradný 
orgán pre aktivity a výzvy kolégia.

Páter Peter Bujko pochádzal z Vranova
nad Topľou. Absolvoval kňazský seminár
v Spišskej Kapitule. V roku 1993 vstúpil do
jezuitského noviciátu. Študoval tiež na Te-
ologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti
Ježišovej v Bratislave a na Vysokej škole 
fi lozofi cko-teologickej Sankt Georgen
vo Frankfurte nad Mohanom.

(md), foto: internet

Zomrel člen rady konzultorov
Kolégia Katolíckej univerzity

Peter

Bujko SJ

Nové výzvy vo vzdelávaní. Retrospektíva
histórie vzdelávania k budúcnosti interdis-
ciplinárneho dialógu v didaktike rozlič-
ných školských predmetov. Takto znie
názov Erasmus intenzívneho programu,
ktorý sa začiatkom septembra uskutočnil 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
„Prišli k nám rozliční študenti a učitelia 
pedagogiky a informatiky z Česka, Turec-
ka, Maďarska, Rumunska a ďalších krajín. 
Dvanásť dní sme sa intenzívne venovali
tomu, čo znamená byť učiteľom dnes a 
ako bude vyzerať úloha učiteľa zajtra,“
hovorí o téme konferencie jej koordinátor 
doc. Ján Gunčaga.

Súčasťou intenzívneho programu bola 
aj otázka elektronického vyučovania, 
kooperatívnej výučby alebo tzv. drama-
tickej pedagogiky. Účastníci sa zaobe-
rali aj konceptom vzdelávacej politiky 
v Európskej únii alebo imidžom učiteľa
v masových médiách. „Študenti získali 
interdisciplinárny a medzinárodný pohľad 
v oblasti vied o vzdelávaní a disciplinárnej 
didaktiky spolu s praktickými zručnosťami
pri používaní počítačov,“ uviedla spolu-
organizátorka intenzívneho programu 
Michaela Moldová Chovancová. Popri ve-

deckých vystúpeniach boli pre účastníkov 
pripravené aj workshopy a tímové aktivity,
taktiež návšteva zaujímavých miest v 
Liptove. Program sa ukutočňoval od 1. do
12. septembra 2013.

Erasmus intenzívny program je krátky 
študijný program s použitím inovatívnych

vzdelávacích metód, za účasti študentov 
a pedagógov z rôznych vysokoškolských
inštitúcií. Jeho cieľom je podporiť výučbu
na tému, ktorá nie je obvykle súčasťou vý-
učby alebo sa jej venuje menšia pozornosť.

Viac informácií na nce.ku.sk.
(md)

Aké sú nové výzvy vo vzdelávaní?
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Priblížte nám činnosť Poradenského 
centra KU.
Začíname tretí rok existencie, študenti 
aj vyučujúci o nás vedia, poznajú našu 
činnosť, obracajú sa na nás. Prostred-
níctvom Poradenského centra Katolícka 
univerzita v Ružomberku poskytuje svojim 
študentom a absolventom komplexné 
poradenstvo a pomoc v rôznych životných
situáciách. Poradenské centrum je orga-
nizačne začlenené pod rektorát Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, nadriadeným
je prorektor pre zahraničné vzťahy, 
mobility a formáciu, doc. Róbert Lapko, 
Th.D., PhD., ktorý našu poradňu neustále 
podporuje v jej činnosti. Poradenské cen-
trum sídli v bezbariérových priestoroch
bloku "C" Katolíckej univerzity v Ružom-
berku na Hrabovskej ceste a pozostáva
z viacerých miestností. Študenti môžu v 
priebehu týždňa využiť služby kariérovej,
sociálnej či psychologickej poradne, štu-
dijnú a tréningovú miestnosť aj miestnosť
pre matky s deťmi. Centrum je vybavené
chladničkou a kuchynským kútikom, kde
si môžu zdravotne znevýhodnení za asis-
tencie a matky s deťmi ohriať stravu.

Čo je cieľom Poradenského centra?
Cieľom Poradenského centra je poskyto-
vať študentom sociálno-právne, kariérové,
psychologické poradenstvo, ďalej pomoc
a poradenstvo pre zdravotne znevýhod-
nených študentov a študentky – matky 
s deťmi. Často prichádzajú študenti s
kombináciou problémov, napr. vo fi nanč-
nej a psychickej oblasti, vtedy na prípade 
študenta spolupracujú všetci odborníci 
v Poradenskom centre, v ktorých kom-
petencii je príslušná oblasť problémov 
daného študenta.

Spomínali ste viacerých odborníkov 
Poradenského centra, s akými profe-
sionálmi sa môžu študenti stretnúť
v Poradenskom centre?
V Poradenskom centre pracujú okrem mňa
ešte kolegovia – psychológovia. Čo by som
chcela na kolegoch oceniť, je fakt, že vo
viacerých vážnych prípadoch boli k dis-
pozícii pre študentov aj mimo pracovných
hodín.

Aký typ klientov máte najčastejšie, sú
to len vážne prípady?
Našimi klientmi sú typickí vysokoškolskí 
študenti, ktorí – ako každý z nás – majú
svoje potreby a ťažkosti, každý prichádza
s osobitnou požiadavkou. Najčastejšie 
chodia študenti, ktorí chcú získať infor-
mácie o možnostiach štúdia, budúcom
zamestnaní, o príležitostiach osobného
rozvoja a možnostiach brigád popri
štúdiu. Taktiež prichádzajú so študijný-
mi, fi nančnými, osobnými a vzťahovými
ťažkosťami. Popri študentoch riešiacich 
vážnejšie problémy pracujeme aj so štu-
dentmi na ich osobnom rozvoji a príprave
na budúce povolanie. Osobitnú skupinu
tvoria študenti so špecifi ckými potrebami.

Akí sú to študenti so špecifi ckými potre-
bami a ako s nimi spolupracujete?
Študenti so špecifi ckými potrebami
je nový pojem, ktorý zaviedol zákon
o vysokých školách. Tento zákon defi nu-
je študentov so špecifi ckými potrebami
ako študentov so zmyslovým, telesným 
a viacnásobným postihnutím, študentov 
s chronickým ochorením a so zdravotným 
oslabením, študentov so psychickým
ochorením, s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami, a
študentov s poruchami učenia. Katolíc-

ka univerzita v Ružomberku reagovala 
na zmenu zákona smernicou, ktorú v aprí-
li tohto roku vydal rektor KU prof. Tade-
usz Zasępa, PhD. Poradenské centrum na
jej príprave spolupracovalo a podľa tejto
smernice so študentmi so špecifi ckými 
potrebami v súčasnosti spolupracuje.

Máte spätnú väzbu od klientov?
Táto oblasť je pre nás veľmi dôležitá. Zau-
jíma nás, čo by študenti potrebovali a ako
sú s našimi aktivitami spokojní. Pre tento
účel sme už robili prieskum a na základe
jeho výsledkov sme pripravili dvojročný 
program, ktorý chceme uviesť ako novin-
ku od tohto akademického roka.

Mohli by ste bližšie predstaviť pripravo-
vaný program?
Od tohto akademického roka zavádza-
me novinku, ktorou je dvojročný cyklus
podporných aktivít vo forme seminárov,
workshopov. Program s dvojročnou peri-
odicitou zavádzame z toho dôvodu, aby 
sme oslovili čo najviac študentov počas
ich troj- a dvojročného pobytu na vysokej
škole. Chceme, aby sa témy neopakovali,
ale zároveň aj to, aby každý študent v 
priebehu svojho štúdia mohol absolvovať 
nami ponúkané aktivity. Okrem viac-me-
nej pevného programu fl exibilne
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Nový rozvojový a podporný
program pre študentov
O tejto novinke, ale aj o ďalších sme sa rozprávali s koordinátorkou
Poradenského centra KU Mgr. Katarínou Markovičovou, PhD.

služby študentom

reagujeme na potreby našich klientov.
V zimnom semestri tohto akademic-
kého roka sa môžu študenti tešiť na 
témy prvého modulu s názvom Úspešný 
vo vzťahoch, kde sa budú venovať jednak 
tomu, ako vzťahy vytvárať, ale tiež ako 
si ich udržať napr. za pomoci vhodnej 
komunikácie a predchádzania konfl iktom 
a pod. V letnom semestri cyklus pokra-
čuje modulom Úspešný v zamestnaní, 
v rámci ktorého študenti na seminároch 
a workshopoch spoznajú, na čo sa hodia, 
pripravia sa na úspešný štart kariéry či už 
vďaka zvládnutiu prípravy dokumentov 
potrebných k získaniu práce, alebo nácvi-
kom prijímacích pohovorov. V budúcom 
akademickom roku pripravujeme témy 
ďalších dvoch blokov Úspešný v škole a 
Úspešný v komunikácii.

Program vyzerá atraktívne, koľko však 
stoja služby, ktoré PC KU poskytuje?
A toto je dobrá správa pre študentov – na-
šich klientov, všetky služby sú zadarmo.

Akú máte víziu do budúcnosti?
Flexibilne reagovať na aktuálne potreby 
študentov, prispôsobiť tomu program a 
naše aktivity aj prostredníctvom zisťo-
vania spätnej väzby. Keďže už sme sa
etablovali, môžeme pristúpiť ku skvalitňo-
vaniu našich služieb, chceme sa zamerať 
na rozvíjanie služieb v oblasti kariérového
poradenstva.

(mk)

Program PC KU v zimnom semestri akademického roka 2013/2014

2. 10. 2013 Byť spolu a sám – prečo a ako rozvíjať partnerské a rodinné vzťahy?

9. 10. 2013 Cesta k sebe – základ cesty k druhým

16. 10. 2013 EQ – emočná inteligencia

23. 10. 2013 Ako môžu rôzni ľudia spolu fungovať?

30. 10. 2013 Duševne chorí – aké je to žiť a priateliť sa s nimi?

6. 11. 2013 Byť pripravený na rozvoj vzťahov

13. 11. 2013 Výber životného partnera

20. 11. 2013 Ako lepšie komunikovať v partnerských vzťahoch?

27. 11. 2013 „Ženský“ a „mužský svet“ – vzájomná príťažlivosť a nedorozumenia

4. 12. 2013 Konfl ikty – korenie vzťahu

Katarína Markovičová

služby študentom
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Prečo sa venuješ atletike?
Odmalička sa mi páčil tento šport a pre-
dovšetkým bežecké disciplíny. Ako žiak 
základnej školy som hrával najskôr stolný 
tenis, no už vtedy som mal k atletike
blízko a vždy som sa tešil na hodiny 
telesnej výchovy, keď sme chodili von 
behať, skákať či hádzať kriketkou. Beh bol 
však u mňa vždy disciplína číslo jeden a
ako deviatak som aj vyhral beh na 1000 
metrov na okresnej olympiáde. Vtedy 
som ešte netrénoval. To bolo v roku 2007. 
O rok neskôr, teda v roku 2008 som skúsil 
aj verejné preteky, kde som ako 16-ročný 
po dvoch mesiacoch pobehovania (o tré-
ningu som toho veľa nevedel) skončil
na 4. mieste v celkovom poradí mužov 
na takmer 13 km náročnej krosovej trati.
Všimol si ma jeden tréner a presvedčil
ma, aby som skúsil trénovať a venovať 
sa atletike aktívne. Spolupracujeme spolu
dodnes, píše mi tréningové plány, aj keď
ma trénuje len na diaľku, lebo väčšinu
roka je v zahraničí kvôli práci.

Čo je na atletike príťažlivé?
V prvom rade sa mi na atletike páči, že je
to férový šport. Výsledok sa nedá tak ľah-
ko ovplyvniť rozhodcom ako napríklad pri
futbale či hokeji. Určite je príťažlivé aj to, 
že je to individuálny šport a jednotlivec 
sa musí spoliehať sám na seba, na svoje
schopnosti. Pri futbale hráčovi nemusí 
vyjsť zápas a aj keď sa mu nedarí, tak jeho 
tím môže vyhrať. V atletike to tak nie je.
Ak zaváhate a niečo nevyjde, nemá vás
kto zachrániť, je to iba na vás.

V akých disciplínach súťažíš? 
Som bežec na dlhé trate, v súčasnosti sa 
zameriavam predovšetkým na 10 km.
V minulosti som však bol všestranný 
bežec, na pretekoch som behával trate
od 400 m až po polmaratón (21,097 km). 
Ako 17-ročný som raz bežal na pretekoch
dokonca aj 31 km. Disciplíny som behal a 
aj behám rôzne. Bol som napríklad maj-
ster Slovenska v kategórii juniorov v behu 
do vrchu. Pri tejto disciplíne som ostal do-

dnes a stále sa mi v nej celkom darí, ale 
nešpecializujem sa na ňu. Kopce behám 
preto, lebo mám rád prírodu a baví ma to.
Moja hlavná disciplína je 10 km. Z takejto 
prípravy nemám problém dobre zabehnúť 
aj 5 km či polmaratón, takisto rôzne krosy 
alebo behy do vrchu. To sú disciplíny, 
v ktorých tiež pomerne často pretekám. 
Vlani som bežal pätku aj na univerziáde 
v Bratislave, kde som pre Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku vybojoval bronz.

Odporučil by si atletiku aj iným? 
Určite áno, je to šport, kde sa nájde 
každý. Niekto je silový typ a môže vrhať 

guľou, iný môže mať dobrú výbušnosť 
a bude skákať, niekto môže byť zase
rýchly či vytrvalý a nájde sa v bežeckých
disciplínach. Pre všestranných je tu aj
desaťboj. (Úsmev.) Samozrejme, nie
každý má predpoklady na to, aby robil
atletiku na vrcholovej úrovni, no hlavne
beh je v poslednej dobre veľmi rozšírený 
aj medzi rekreačnými športovcami, ktorý 
nebehajú pre výsledky, ale pre zdravie a
radosť z pohybu.

Ktoré úspechy považuješ doteraz za
svoje najväčšie?
Ťažko povedať, cením si rovnako každé

ATLETIKA JE FÉROVÝ ŠPORT

úspechy študentov
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Bežec na dlhé trate.  Majster Slovenska 2011 v kategórii juniorov v behu 
do vrchu. Reprezentant Katolíckej univerzity v Ružomberku, pre ktorú
získal bronz na univerziáde v Bratislave. Držiteľ traťových rekordov
v cestnom behu v Pieninách na 18 kilometrov a v krose na 13 kilometrov 
vo Fiľakove. Študent žurnalistiky a budúci novinár. Tomáš Kubej.

víťazstvo a každý dobrý výkon. Samo-
zrejme, najväčšiu hodnotu majú úspechy 
z Majstrovstiev Slovenska a iných dôleži-
tých podujatí. Zatiaľ som bol majster SR 
len raz, a to v roku 2011 v behu do vr-
chu v kategórii juniorov. Vtedy som aj
postúpil na Majstrovstvá sveta v behu do 
vrchu, žiaľ, kvôli fi nančným problémom 
zväzu sa nešlo. Na MS v behu do vrchu
som postúpil aj rok predtým, vtedy som
bol vicemajster SR. Raz som postúpil aj
na Majstrovstvá Európy v behu do vrchu, 
no takisto sa nešlo. Je to škoda, lebo 
práve účasť na týchto podujatiach by som 
teraz pokladal za svoj najväčší úspech.
Ak by som mal ešte spomenúť úspechy, 
ktoré si ešte tak viac cením, určite by som 
spomenul dva traťové rekordy, ktoré sa mi
podarilo spraviť vlani v Pieninách a tento
rok vo Fiľakove. V Pieninách som vtedy 
vyhral cestný beh na 18 km a vo Fiľakove
som bežal 13 km kros. Víťazstvo v traťo-
vom rekorde určite chutí inak a radosť 
v cieli je potom dvojnásobná.

Keď si tu v Ružomberku, kde trénuješ?
Trénujem prevažne v lesoch, v zime však 
dosť aj na ceste, lebo po snehu to je ťažšie 
a je tam väčšie riziko zranenia. Chodím 
behať napríklad na Vlkolínske Lúky,
do Čutkovskej doliny, do Černovej, na 
Kalváriu či na Hrabovo. Po ceste chodím
do Liskovej a niekedy až do Liptovskej
Teplej, záleží podľa toho, aký mám tré-
ning. Na ceste za železničnou stanicou pri
Likavke niekedy behávam úseky v tempe. 
V poslednej dobe však viac chodím na 
tartanovú dráhu pri ZŠ Zarevúca, kde
tiež trénujem predovšetkým rôzne tempá,
záleží podľa toho, na aké preteky sa 
pripravujem.

Má Katolícka univerzita vytvorené pod-
mienky pre atlétov? 
Myslím si, že áno. Aspoň čo sa týka bežcov, 
tak určite, pretože bežci nepotrebujú neja-
ké špeciálne podmienky pre tréning, behať 
sa dá všade. Samozrejme dráha je veľkým 
plus, pretože bežec potrebuje mať kontakt 
s takým povrchom, na ktorom aj preteká 
a inak sa behá na tartane ako napríklad v 
teréne. Ťažšie by sa tu trénovalo atlétom, 
ktorí robia technické disciplíny. Odkedy 
však funguje tartanová dráha, tak je to ešte 
lepšie a podmienky sa výrazne zlepšili.
Horšie je to s podporou atletiky, pretože 
pre väčšinu sponzorov to nie je príliš atrak-
tívny šport a radšej sponzorujú kolektívne
športy ako futbal, basketbal alebo hokej. 
Ja som však veľmi vďačný za podporu 
Športovému klubu KU, ktorý funguje pod
vedením pána Balšínka. Mám preplatené 
aspoň štartovné a cestovné a môžem si
dovoliť aj väčšie preteky, kde je vyššie štar-
tovné. Vlani som bežal napríklad Medziná-
rodný maratón mieru v Košiciach, kde som 
skončil ôsmy na polmaratóne. Splnil sa mi
tak detský sen, pretože vždy som sníval 
o štarte na tomto podujatí. Pán Balšínek 
sa mi snaží vyhovieť ako sa len dá, zháňa 
sponzorov, na rok mi chce vybaviť vysoko-
horské sústredenie v Tatrách, takisto sau-
nu, prípadne masáž v rámci regenerácie.
Niekto si myslí, že stačí len behať, ale bez
dobrých podmienok sa nedajú dosahovať 
špičkové výkony.

Ako sa ti páči na škole? 
Na škole sa mi veľmi páči a som rád, že
som sa rozhodol pre štúdium žurnalistiky 
práve na KU v Ružomberku. Máme výbor-
né technické vybavenie – nové počítače,
štúdio, strižňu... Človek môže získať

aspoň nejakú prax už počas štúdia a to sa
mi veľmi páči. Ja napríklad robím mode-
rátora v PULZ rádiu. Zo začiatku som sa
trochu bál, že ako budem všetko stíhať a
či vôbec budem čas na tréning, no postup-
ne som si našiel systém a snažím sa stíhať
všetko. (Úsmev.)

Študuješ žurnalistiku. Aké sú tvoje plá-
ny? Chceš ostať pracovať ako novinár?
Určite áno, inak by som si nezvolil tento
študijný odbor. Keďže mám veľmi blízko 
k športu a od malička sa oň zaujímam,
chcel by som v budúcnosti pracovať ako
športový novinár. Mojim najväčším snom 
je stať sa komentátorom. Trúfal by som
si na futbal, možno aj hokej alebo tenis,
no určite najviac by mi sedela atletika, 
pretože v tej sa vyznám najlepšie. Celkove 
však mám aspoň aký-taký základný 
prehľad v takmer všetkých olympijských 
športoch. Samozrejme, nedá sa venovať
všetkému a sledovať všetko. Preto vravím,
že je ideálne mať jeden alebo dva športy, 
v ktorých sa športový novinár vyzná úpl-
ne najviac a ktoré stále sleduje. Ako atlét
sa na olympijské hry alebo majstrovstvá
sveta už pravdepodobne nedostanem. 
Ako novinár mám trochu väčšiu šancu a
v budúcnosti sa ju určite budem snažiť
využiť.

Matúš Demko
Vyšlo v regionálnom dvojtýždenníku Spoločník.

Tomáš Kubej, študent žurnalistiky na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku, robí 
našej univerzite  dobré meno. Talentova-
ný bežec z Revúcej takmer na všetkých 
pretekoch, kde sa postaví na štart vybojuje
cennú medailu a inak tomu nebolo ani na
Majstrovstvách Slovenska v behu do vrchu
na pretekoch v Pruskom. Preteky sa konali
3. augusta a Tomáš si do svojej zbierky 
pripísal titul vicemajstra Slovenska.
Na 30. ročníku behu do vrchu na trase
Pruské – Vršatec sa v horúcom počasí dari-
lo aj reprezentantovi Športového klubu KU
v Ružomberku Tomášovi Kubejovi. Na ná-
ročnej, 8 700 metrov dlhej trati s prevý-
šením 494 metrov skončil v celkovom

hodnotení na treťom mieste, ale spomedzi
Slovákov sa umiestnil na peknom druhom 
mieste. Na trati sa predstavilo množstvo
pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. V mužskej kategórií, v ktorej
bežal aj Kubej, nechýbal ani bežecký fe-
nomén Imrich Magyar. Práve tento známy 
a skúsený bežec prišiel do cieľa na prvom
mieste, za ním nasledoval Čech Wurst a
tretí v celkovom hodnotení skončil študent
žurnalistiky Kubej. Len títo traja bežci sa
dostali pod hranicu 40 minút. 
„Som veľmi rád, že som si dokázal vybojo-
vať medailu na M-SR, je to pre mňa vždy 
cenný výsledok. Od začiatku som sa držal 
na druhom až treťom mieste a bol som

si vedomý toho, že konkurencia nie je až 
taká veľká ako na dráhe, čiže veril som
v zisk medaily,“ povedal na margo prete-
kov Tomáš Kubej. Počas celých pretekov 
sa teploty vo vzduchu pohybovali okolo
35 °C. Talentovaný Revúčan priznal, že 
sa mu nebehá dobre v teple. „Našťastie 
som si udržal celkové tretie miesto až do 
konca pretekov a zo Slovákov som skončil
druhý. Pred ďalšími pretekármi som mal
obrovský náskok. Myslím, že som podal
výkon na hranici svojich možností v tomto 
horúcom počasí,“ uzavrel bežec ŠK KU
Ružomberok Tomáš Kubej.

Simona Ivančáková

Kubej vicemajstrom Slovenska 
v behu do vrchu
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Na vysokých školách sa šport vykonáva
na rôznych výkonnostných úrovniach, od
rekreačného až po vrcholový šport. Na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku sme
sa po predošlých analýzach zamerali na
propagáciu športu pre všetkých a v posled-
ných rokoch 2011 – 2013 na reprezentáciu 
univerzity v kolektívnych športoch, ako aj 
v reprezentácii jednotlivcov.

Športové aktivity uskutočňujeme v týchto
zariadeniach: telocvičňa Malé Tatry v Ry-
bárpoli, ŠH T -18 Plavisko, umelý trávnik 
MFK. 

Počet aktívnych študentov zúčastňujúcich 
sa na podujatiach je rôzny, zvyšuje sa 
v prípade kvalitne pripravených turnajov.
V priemere  návštevnosť dosahuje 150
študentov univerzity týždenne. Na univer-
zite využívame posilňovňu pedagogickej
fakulty, ktorú v popoludňajších hodinách
vyžívajú hlavne zamestnanci univerzi-
ty, doktorandi a v neposlednej miere aj 
študenti.

Využitie priestorov
Utorok 18.00 – 22.00 zumba, volejbal
 19.00 – 21.00 fl orbal tréning  T-18
Streda 20.00 – 22.00 basketbal, futsal
 18.00 – 20.00 futbal umelá tráva
Štvrtok 19.30 – 22.00 fl orbal  študenti
Piatok 17.00 – 19.00 stolný tenis – tréning

Aktivity v roku 2012
6.9. Volejbalový turnaj Spišskej Diecézy
4.9.- 5.9. Turistika v Roháčoch
20.9. Čebrať
28.9.-30.9. cykloturistika Ružomberok a 
okolie
13.10. cykloturistika Ludrovská dolina
13.10. Memoriál Š Halienku Veľká Fatra
27.10. výstup na V. Rozsutec
26.9.- 6.11.Futbalová liga
7.11.  Stolný tenis
27.11. Volejbalový turnaj
28.11.  Futsalový turnaj
29.11. Florbalová liga 1.kolo Žilina
11.12.  Volejbalový turnaj
                   
Aktivity v roku 2013  
5.3. Volejbalový turnaj
9.4. Futbalový turnaj VŠ SR  Trnava
11.4.Akademické majstrovstvá SR aerobik
16.4.Volejbalový turnaj
17.4. Florbalová liga II.kolo B.Bystrica
18.4. Stolnotenisový turnaj
23.4. Florbalový turnaj
24.4. Futbalový zápas výber KU – výber 
Sp. diecézy
26.4. cykloturistik
1.5.   výstup na Veľký Choč
4.5.   CUB CUP volejbal. Turnaj Dolný 
Kubín
8.5   výstup na Šíp
18.5. cykloturistika
22.5. Turistika Hrebeňom Veľkej Fatry – 
Rakytov
25.5. Turistika výstup na Salatín

27.5.  cykloturistika L.Osada,Lúžna
P.Ľupča, Rbk

Športový klub (ŠK KU)
Športový klub  pracoval od roku 2007.
Pôvodne zastrešoval basketbalový oddiel
žien a stolný tenis. Pre nedostatok fi nancií 
ukončili svoju činnosť basketbalisti a špor-
tový klub fungoval formálne. V decembri
2012 sa uskutočnila reorganizácia ŠK KU,
zvolené bolo nové vedenie, predsedom sa
stal Mgr. Miroslav Balšínek. V rámci klubu 
vznikol nový KST zaradený do celoštátnej
organizácie turistických organizácií.

Športový klub má oddiely: Stolnotenisový 
(22 členov, oblastná súťaž), Futbalový 
(18 členov, univerzitné súťaže), Florbalo-
vý (15 členov, univerzitná liga), Futsalový 
(15 členov, univerzitné súťaže). Novo
vzniknutý KST má zatiaľ 25 členov (15 za-
mestnancov a 10 študentov).

Úspechy jednotlivcov a kolektívov
Pavol Balážik – dvojnásobný majster sveta
v silovom trojboji za rok 2012; Tomáš Ku-
bej – atletika – výborné výsledky v behoch
na 5, 10, km, behoch do vrchu, polmara-
tóne; Mária Mojšová – popredné umiest-
nenia  na akademických  majstrovstvách
v aerobiku; Družstvo fl orbalistov – tretie
miesto v regionálnej lige VŠ.

Mgr. Miroslav Balšínek

Kam za športom na KU?

V novom akademickom roku 2013/2014
ponúka Kolégium Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku bohatý intelektuálny 
program pre svojich študentov, peda-
gógov, ale aj pre širokú verejnosť. Prvá
prednáška odznie už v utorok 1. októbra
v novej budove Univerzitnej knižnice, 
posledné kolégium sa v zimnom semestri
uskutoční 17. decembra 2013. 

„Ďakujeme všetkým prednášajúcim, ktorí 
tu v minulom akademickom roku prišli
a ktorí nás v prichádzajúcom akademic-
kom roku navštívia, pretože je to pre nich
veľká obeta. A táto obeta znamená naše
intelektuálne obohatenie v celoživotnom
vzdelávaní a v celoživotnej formácii,“ 
povedal doc. Róbert Lapko, prorektor KU
poverený zodpovednosťou za zahraničné
vzťahy, mobility a formáciu.

Témy, s ktorými sa oboznámia účastníci
programu intelektuálnej formácie, sú 
rozličné: vzťah viery a rozumu, pozna-
nie hodnôt v ľudskom živote, slovenské 
národné hnutie v 20. storočí, rímska in-
kvizícia, princípy politickej moci, fenomén 
peňazí alebo osobnosť teológa Teilharda 
de Chardin. Zaujímavosťou bude pred-
náška jezuitu Pavla Gábora, ktorý je zá-
stupcom riaditeľa Vatikánskeho observa-
tória. V utorok 17. decembra 2013 budú v 
kolégiu hľadať odpoveď na odvekú otázku 
astrofyziky, či sme vo vesmíre sami. 

Súčasťou programu v zimnom semestri
je aj premietanie dokumentárneho fi lmu
Súď ma a skúšaj o likvidácii ženských 

reholí, ktorý natočila Ivica Kušíková SSpS. 
Hlavnými protagonistkami fi lmu sú rehoľ-
né sestry, ktoré prežili exodus 50. rokov 
v Československu a pre vernosť hodnotám, 

v ktoré verili a ktoré žili, sa tak stali sved-
kami dejinných udalostí nášho národa.

(md)

Kolégium KU v zimnom

semestri: astrofyzika, 

inkvizícia aj fi lm

Kolégium KU
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JJJán náá DDDolnýnýoo  
Téma vzťahu viery a rozumu v živote a diele bl. J. H. kardinála Newmana

Helena Hrehováoe H en áváe Hr hH a  
Poznanie, cieľ a zmysel v štruktúre morálneho života

Ľubošu ošbĽĽ RRojkakoj a 
Prečo Pán Boh stvoril svet tak zle? 
Interdisciplinárny filozoficko-psychologický pohľad

PPPeteret re OOOlexákl áex kxákl k 
Rímska inkvizícia a Židia v období zdisciplinovania

JJJan Koblížekn bl eK íž ka oKo kkblížekan K  
O principech politické moci u Františka Suáreze

PPavol Gáborav á olvo b rG borvo r 
„Sme vo vesmíre sami?“ Astrofyzika hľadá odpoveď na odvekú otázku

MMMilani nalan SSStanislav Ďuricaat urn aĎva ics ĎĎuricatanislav Ď  
Politická kontinuita alebo zlom? Andrej Hlinka a Jozef Tiso

JJJosef Čuneks u ef e n ko Čunekosef Ču  
Teilhard de Chardin, svědek přátelství člověka s Bohem a svědek lásky plného 
manželství vědy a víry

MMarián a ár n TTTkáčák čč 
Tajomný fenomén peňazí v ľudskej spoločnosti

MMilan Fulai u ana laF la 
Uniduálna antropológia ako teoretické východisko pre valorizáciu ženy a rodiny

SSr.r.r. IIIvica Kúšikováka úvi voK šc á ováca k váKúšik SSSSSSppSS 
Duchovné prvky v dokumentárnom filme Súď ma a skúšaj
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Druhý ročník Letnej školy jazykov Biblie
sa uskutočnil v Košiciach na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (TF KU). Kurz gréčtiny sa skončil
v piatok 6. septembra. Kurz sýrčiny, ktorá
sa vyučuje po prvýkrát, trval do piatku
13. septembra 2013.

Na obidva kurzy sa prihlásilo takmer 
dvadsať účastníkov, ktorí zažili intenzívny 
program pozostávajúci až z 20 vyučova-
cích hodín týždenne. Organizátorom a
garantom letnej školy bol doc. Róbert Lap-
ko, prorektor poverený zodpovednosťou
za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu.

Kurz sýrčiny viedol SSL., SOAL. Peter
Juhás, PhD. absolvent Pontifi cio Istituto

Biblico v Ríme a vyučujúci na Teologickej
fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-
Universität v Mníchove. Gréčtinou
sprevádzal Juraj Feník, S.T.D., absolvent
The Catholic University of America v USA 
a vyučujúci na TF KU.

Letná škola jazykov Biblie sa v roku 2013
uskutočnila už po druhýkrát. Vlani ponúk-
la hebrejčinu a gréčtinu pre začiatočníkov 
a v letnom semestri 2012/2013 aj gréčtinu
pre pokročilých. Organizátori z Katedry 
histórie a biblických vied TF KU plánujú k 
týmto jazykom pridať od budúceho roka aj
latinčinu.

(md)

Ďalšia úspešná 
škola jazykov BiblieOddelenie pre zahraničné vzťahy a mobi-

lity Katolíckej univerzity v Ružomberku 
informuje o možnosti prihlásiť sa na 
študentskú mobilitu za účelom stáže
v rámci programu LLP/Erasmus v III. kole 
na akademický rok 2013/2014. Prihlaso-
vanie potrvá do 1.októbra 2013.

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mo-
bility KU nájdete v novej budove Univer-
zitnej knižnice KU. Konzultačné hodiny:
v utorok od 9.00 do 11.30 h a od 13.00
do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 9.00 
do 11.30 h. Po dohode (tel.: +421 908
337 411, +421 918 337 433, e-mail: Mi-
chaela.Moldova.Chovancova@ku.sk, 
Lucia.Sabadinova@ku.sk) je konzultácia 
možná aj mimo konzultačných hodín. Viac
informácií získate na stránke: www.ku.sk/
zahranicne-vztahy-a-mobility.

Mobility
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Pracovné podmienky a podmienky za-
mestnávania, individuálne a kolektívne 
vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho
zamestnancami a tiež ich práva a povin-
nosti definuje nová Kolektívna zmluva na 
rok 2014, ktorú v pondelok 19. augusta 
2013 podpísali rektor Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz 
Zasępa a predseda Základnej organi-
zácie Odborového zväzu (ZO OZ) KU
Ing. Radislav Kendera, PhD. (na snímke)
„Kolektívna zmluva, ktorá bude platiť od
1. januára do 31. decembra 2014, prináša 
zamestnancom množstvo výhod, ktoré 
sú vyjednané so zamestnávateľom nad
rámec Zákonníka práce,“ informoval 
Radislav Kendera.

Nová kolektívna zmluva napríklad 
stanovuje príspevky na sociálnu výpo-
moc - dvesto eur pri narodení vlastného
dieťaťa zamestnanca, pri uzavretí prvého
manželstva, pri úmrtí zamestnanca, pri
úmrtí manželky/manžela zamestnanca 
alebo pri úmrtí dieťaťa zamestnanca, pri
udelení zlatej či diamantovej Jánskeho
plakety. „Príspevok v mimoriadne ťaži-
vých životných situáciách môže prideliť 
rektor na návrh odborovej organizácie 
aj v inej sume,“ informoval Kendera.
Jednorazový príspevok sto 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.

Okrem uvedených príspevkov bude KU 
naďalej poskytovať aj príspevok vo výš-
ke 50 eur na regeneráciu pracovnej sily 

v Liptovských liečebných kúpeľoch.
V prípade zamestnancov zaradených 
na Teologickej fakulte KU je možné na 
požiadanie zamestnanca čerpať príspe-
vok zo sociálneho fondu aj na náklady 
na dopravu do zazmluvnených zariadení 
vo výške cestovného lístka vo verejnej 
doprave, ak je zmluvné zariadenie vzdia-
lené od pracoviska viac ako 50 km.

Zamestnávateľ tiež poskytne príspevok 
sto eur zo sociálneho fondu na kultúr-
no-športové podujatie alebo poznávací 
a regeneračný pobyt v roku 2014 podľa 
vlastného výberu. Vyplatený bude pau-
šálne k výplate za mesiac máj 2014. „Ná-
rok na príspevok majú zamestnanci, ktorí 
uzatvorili pracovný pomer pred 1. januá-
rom 2014 a sú v evidenčnom stave ku dňu 
vyplácania príspevku (k poslednému dňu
v mesiaci, za ktorý sa príspevok posky-
tuje) na ustanovený týždenný pracovný 
čas. Ak má zamestnanec uzatvorených 
viac pracovných pomerov, príspevok sa 
poskytne len raz a to za hlavný pracovný 
pomer,“ vysvetlil Radislav Kendera.

Príspevok na stravné pre zamestnancov 
bude podľa Kolektívnej zmluvy 2014 vo 
výške 15 % zo stravného lístka. Zamest-
návateľ zároveň poskytne štvrťročne 
príspevok na kompenzáciu výdavkov 
na dopravu 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 % priemer-
nej nominálnej mesačnej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve Slovenskej repub-

liky za kalendárny rok predchádzajúci 
dva roky kalendárnemu roku, za ktorý 
sa tvorí sociálny fond.

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 desiatich rokov 80 % funkčného platu.
Zamestnávateľ zároveň môže zo sociálne-
ho fondu uhradiť náklady na organizáciu 
kultúrno-športového podujatia orga-
nizovaného KU pre jej zamestnancov, 
maximálne do výške 25 EUR za jeden rok 
a zamestnanca. Rovnako môže uhradiť 
celoročný prenájom športoviska pre 
zamestnancov KU, maximálne do výške
5 EUR za jeden rok a zamestnanca.

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 nepe-
dagogickí zamestnanci univerzity. „Od-
borový orgán pri kolektívnom vyjednáva-
ní zo zákona zastupuje záujmy všetkých 
zamestnancov bez ohľadu na ich členstvo 
v odboroch,“ uviedol Radislav Kendera.

(na)

Kolektívna zmluva na rok 2014

Univerzitné pastoračné centrum Jána 
Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite
v Ružomberku vstupuje do nového
akademického roka so zmenou na jeho
čele. Od 1. júla 2013 sa novým správcom
UPaC stal PaedDr. Róbert Slotka, PhD.,
ktorému vyprosujeme veľa Božích milostí 
v jeho evanjelizačnej a pastoračnej službe 
mladým. Nahradil tak predchádzajúceho 
správcu ThLic. Ing. Jozefa Žvandu, ktoré-
mu ďakujeme za jeho službu a obetavosť
študentom. 

Na návštevníkov UPaC čaká v obidvoch
semestroch pestrý program, pozostávajúci
z koncertov, kultúrnych podujatí, tradič-
nej súťaže KU má talent alebo celosloven-
ského stretnutia akademickej mládeže 
Akadem, ktoré sa uskutoční v polovici
novembra v Ružomberku. „Duchovná ná-
plň sa nesie v duchu Roku viery a Roku sv. 
Cyrila a Metoda, ale aj odkazu Svetových 
dní mládeže v Rio de Janeiro a R13. Pri-
pomenieme si tiež tridsiate piate výročie
od začiatku pontifi kátu bl. Jána Pavla II. a

jeho svätorečenie, posolstvo novej encyk-
liky Svätého Otca Františka, ale aj životný 
odkaz biskupa Jána Vojtaššáka,“ približuje 
správca UPaC Róbert Slotka.

(rs, md)

Stretnutie akademickej mládeže
bude v polovici novembra
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Program UPaC Jána Vojtaššáka v zimnom semestri 2013/2014

Koncert pre prvákov 2. 10. 2013
Týždeň s bl. Jánom Pavlom II 14. – 22. 10. 2013

KU má talent 15. 10. 2013
Púť Wadowice – Oswiecim 19. 10. 2013

Kurz pre snúbencov (Ústie nad Priehradou) 25. – 27. 10. 2013
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku 15. –17. 11. 2013

Historický bál v dobových kostýmoch 21. 11. 2013
Trojdňová adorácia 2. – 4.12. 2013

Adventná kvapka krvi 11. 12. 2013
Duchovná obnova pred Vianocam 17. 12. 2013
Požehnávanie internátnych izieb január 2014
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služby študentom

Dve tretiny Ružomberčanov súhlasia s
tvrdením, že Katolícka univerzita priaz-
nivo ovplyvňuje život v meste a regióne.
Vyplýva to z anonymného internetového
dotazníka, ktorý zverejnila KU na svojej
webstránke a rozličných sociálnych sie-
ťach. Zúčastnili sa ho študenti, pedagógo-
via, priatelia KU a obyvatelia Ružomber-
ka. Cieľom bolo zistiť vnímanie univerzity 

občanmi mesta a regiónu. Z dotazníka 
vyplýva, že respondenti akceptujú zod-
povedné správanie sa KU k svojmu okoliu 
a životnému prostrediu (87 %). Taktiež 
vnímajú priaznivý vplyv školy nielen na 
mesto a región (83 %), ale aj na miestnu 
ekonomiku (85 %); oceňujú zodpovedné 
správanie sa KU pri riešení problémov 
Ružomberka a okolia (62 %). Viac ako dve

tretiny respondentov súhlasia so stano-
viskom, že Katolícka univerzita vo svojich
činnostiach pôsobí otvorene, eticky a
transparentne. Dotazníkový prieskum bol
súčasťou aktivít projektu Zvýšenie kvality 
vzdelávania, výskumu a systému riadenia 
na KU (ITMS 26110230044) v rámci ope-
račného programu EÚ Vzdelávanie.

(red.)

Ružomberčania oceňujú 
pozitívny vplyv univerzity
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Bruno Ferrero
HVIEZDY VIDNO V NOCI
MALÉ PRÍBEHY PRE POTEŠENIE DUŠE

Anselm Grűn
DESAŤ RÁD

PRE ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Bruno Ferrero
ŠŤASTNÍ RODIČIA

Mike Aquilina
LÁSKA V MALIČKOSTIACH

PRÍBEHY Z RODINNÉHO ŽIVOTA

Saverio Abbruzzese
PREČO SA SO MNOU

NEROZPRÁVAŠ?

Páter Amorth
POSLEDNÝ EXORCISTA

SATAN VO VATIKÁNE
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Peter Seewald
SVETLO SVETA

ROZHOVOR S BENEDIKTOM XVI.

Bruno Ferrero
ADVENTNÝ KALENDÁR

S PRÍBEHMI

DVD
SVÄTÁ EDITA STEINOVÁ

SIEDMA KOMNATA

DVD
JÁN XXIII.
LÁSKAVÝ PÁPEŽ

o d  2 5 .  s e p t e m b r a  2 0 1 3o d  2 5 .  s e p t e m b r a  2 0 1 3

VAŠE KNÍHKUPECTVO DON BOSCOVAŠE KNÍHKUPECTVO DON BOSCO

ZÍSKAJTE KNIHU ZDARMA a 15 % ZĽAVU NAVYŠE*
*Zľavu je možné uplatniť na všetok tovar, len po vyplnení tohto registračného lístka. Pri registrácii dostanete od nás jednu knihu zadarmo.

MeMeMeMeMeMenononononononoo a a aa aa p p pp p pppririririirrr ezezezzezezviviviviviviv skskskskskskkko:o:o:o:o:o:o:o . . ......................... ................................................................................... .............................. ......................... ........................................... ....................... ............ ............. ................................ .......... ......................................................................

AdAdAdAdddA rerererererrer sasasasasasaa: :: ::: ............................................................................................................................................................................................. ....................................... ..................................................................................................................... ................................................

E-E-E-EE-E-mamamamammamam ilililllll:: ::: ....................................................................................... ................................. ......................  MoMoMoMoMoMoMoM bibibibibibbib l:l:l:l:l:l:ll  ..... ............................................... ........... .......... .................. ..................................... ............................
Vyplnením týchto údajov súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely a pre poskytovanie zliav na produkty vydavateľstva DON BOSCO

a tieto nebudú poskytnuté tretím  osobám. Vaše osobné údaje môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.
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Páter Amorth
ZNAMENIE EXORCISTU

FARÁR, TY NIČ NEVIEŠ!

Marián Gavenda
PANE, NAUČ NÁS

MODLIŤ SA

káva Santi&Beati
SAN GIOVANNI BOSCO

100 % ARABICA

S. Rubin, F. Ambrogettiová
PÁPEŽ FRANTIŠEK

ROZHOVORY S JORGEM BERGOGLIOM

Jason Evert
TEOLÓGIA JEHO/JEJ TELA

OBJAVOVANIE MUŽSKOSTI/ŽENSKOSTI

NÁJDETE NÁS: NA PRÍZEMÍ NOVEJ UNIVERZITNEJ KNIŽNICE KU V RUŽOMBERKU

UVÁDZACIE ZĽAVY PRVÝ MESIAC AŽ 50 %


