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Medzi  univerzity a vysoké školy patrí aj 
naša Katolícka univerzita, jediná svojho 
druhu na Slovensku. Preto je dôležité ne-
ustále sa zamýšľať nad jej poslaním, pri-
čom to chceme robiť so všetkou úctou, 
spoluprácou a priateľstvom k ostatným 
univerzitám. Katolícka univerzita má po-
slanie spájať rôzne jazyky dnešnej doby a 
vytvárať jeden jazyk, ktorý je kresťanským 
jazykom v svetskom prostredí. Nemôže 
však zostať zatvorená za múrmi, lebo ná-
zov „katolícky“ (všeobecný) poukazuje na 
jej otvorenosť. Je potrebné postaviť sa tvá-
rou tvár k otázkam dnešného človeka.

Katolícka univerzita potrebuje dva piliere: 
byť akademicky silná a eticky pevná. Tre-
ba ukázať, že dokážeme napríklad zorga-
nizovať konferenciu o životnom prostredí, 
ale rovnako sa verejne postaviť za obra-
nu manželstva a rodiny. Pravda nie je na 
to, aby sa len citovala, ale aby sa zdieľala. 
Pod silou nemám na mysli veľkosť. Nie je 
ani možné vstupovať do expertíz v  každej 
akademickej oblasti. Potrebujeme byť sil-
ní v tom, čo nám je vlastné a jedinečné. Je 

to aj vzťah vedy a viery. Niektorí sa myl-
ne domnievajú, že akademicky sa presadí-
me len vtedy, keď rozmer viery bude mať 
slabý, resp. nebude mať žiadny vplyv. Je-
dinečný priestor vidím v pestovaní vzťahu 
medzi vierou a kultúrou, ba až kultúrnos-
ťou, ktorá sa vytráca z našej spoločnosti. 
Taktiež v pomoci študentom so špeciálny-
mi potrebami. Marginalizované skupiny 
boli vždy v osobitnej pozornosti katolíc-
kych inštitúcií. Dnes, keď budujeme vedo-
mostnú spoločnosť, potrebujeme zdôraz-
ňovať solidaritu.
 
Nový akademický rok bude bohatý na 
podujatia a výzvy. Nech sa stanú pre nás 
využitou príležitosťou rozvíjať a budo-
vať to, čo je Katolíckej univerzite vlastné 
v otvorenosti pre nové podnety.

prof. František Trstenský 
prorektor KU, šéfredaktor
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byť stručné a ľahko sa vyslovia, ale ich 
ozvena môže byť nekonečná.“

Duchovní otcovia z Univerzitného pasto-
račného centra ponúkli možnosť pristú-
piť k sv. spovedi od 10:30 hod. v Kosto-
le sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, 
kde o 11:00 hod. bola spoločná univerzit-
ná sv. omša, ktorú slávil otec biskup spolu 
s kňazmi, ktorí pôsobia v službách na KU. 
V homílii sa zameral na tému budúcnos-
ti, pričom vychádzal zo sviatku Povýše-
nia svätého kríža. „V dejinách ľudstva boli 
rôzne systémy so svojimi symbolmi, napr. 
červený kosák alebo hákový kríž. Pre ľud-
stvo jedinou nádejou ostáva Kristov kríž. 
Ako kedysi Európa potrebovala rekatoli-
záciu, dnešná doba potrebuje duchovnú 
detoxikáciu.“ Biskup Stolárik pripomenul 
aj slová terajšieho pápeža Františka o po-
mýlenom chápaní Božieho milosrdenstva: 
„Milosrdenstvo je Božia odpoveď človeku, 
ktorý sa odvracia od hriechu. Boh nám 
chce odpustiť, ale nemôže, ak naše srdce 
je zatvorené a Božie milosrdenstvo nemô-

že do neho vstúpiť.“ A otec biskup dodal: 
Kto sa dovoláva Božieho milosrdenstva, 
má ísť najskôr na sv. spoveď. Všetci sme 
hriešnici, ale máme sa stať kajúcnikmi.“

V závere sv. omše sa prihovoril správca 
Univerzitného pastoračného centra Ró-
bert Slotka, ktorý za všetkých prítom-
ných poďakoval Mons. Stolárikovi za hl-
boké spoločnú púť do Krakova a duchov-
nú obnovu. Otec biskup zareagoval uiste-
ním, že každý deň sa modlí za KU, lebo je 
presvedčený o jej dôležitom poslaní pre 
našu spoločnosť. Po skončení sv. omše si 
prítomní uctili relikvie blahoslavenej ses-
try Zdenky Schelingovej, ktorej storočnicu 
narodenia si pripomíname tento rok a kto-
rú pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahosla-
venú pred 13 rokmi na sviatok Povýšenia 
svätého kríža.  

-ft-

Akademický rok 2016/2017 odštartujeme 
v nových priestoroch rekonštruovaného 
vysokoškolského internátu Katolíckej uni-
verzity „ tzv. bloku C“.

Vďaka vysokému pracovnému nasadeniu 
našich pracovníkov sa brány staro – nové-
ho internátu otvoria v prvých septembro-
vých dňoch. Internát bude poskytovať nie-
len vysoký štandard ubytovania s vytvore-
ním priaznivých podmienok na štúdium, 
ale aj možnosti na aktívne využitie voľ-
no – časových aktivít. Študenti budú mať 
k dispozícii priestory na športové využitie 
– posilňovňu so samostatným hygienickým 
zariadením,  menšiu multifunkčnú telo-
cvičňu na floorbal, nohejbal, zumbu a ďal-
šie športové aktivity. Opätovne plánujeme 
otvoriť pingpongovú miestnosť.

V spolupráci so študentskou radou,  UpaC 
a  Poradenským centrom KU sa budeme 
snažiť o organizáciu rozličných podujatí a 
tým posilniť kultúrno - spoločenského vy-
žitie našich ubytovaných študentov.

V súčasnosti internát má 5 nadzemných 
podlaží. K trom podlažiam boli pristavené 
ďalšie dva. V pôvodných podlažiach bola 
vykonaná kompletná rekonštrukcia zahŕ-
ňajúca nové omietky, nové rozvody elek-

troinštalácie, kanalizácie, vody, požiarnej 
signalizácie, slaboprúdové rozvody, nové 
podlahy, nové hygienické zariadenia. Celý 
objekt sa stavebne upravil pre potreby imo-
bilných občanov. V spolupráci s Poraden-
ským centrom KU na nám podarilo realizo-
vať vybavenie 5 špeciálnych izieb pre imo-
bilných študentov.

Študenti majú v súčasnosti k dispozí-
cii 177 lôžok a to 60 dvojlôžkových izieb 
so samostatným hygienickým zariadením 
a 40 izieb bunkového charakteru. Súčas-
ťou každého podlažia je kuchynka vyba-
vená chladničkou a mrazničkou, dvojplat-
ničkou, mikrovlnkou a kanvicou. Študenti 
majú k dispozícii aj práčovňu a spoločen-
skú miestnosť.

Okrem staro-nového ubytovania na Hra-
bovskej ceste blok C poskytujeme vyso-
ký štandard ubytovania aj v našich ďalších 
ubytovacích zariadeniach. Napríklad ŠD 
Ruža je po celkovej rekonštrukcii. Ubyto-
vanie má bunkový charakter, každá bunka 
má predsieň a kúpeľňu so sprchovým kú-
tom alebo vaňou umývadlom. Na každom 
poschodí sa nachádza plne vybavená ku-
chynka. Pripojenie do vysokorýchlostného 
internetu je samozrejmosťou.

Na prízemí sa nachádza počítačová miest-
nosť vybavená 60 počítačmi, kaplnka, spo-
ločenská miestnosť, práčovňa a pre aktívny 
oddych ubytovaných študentov sme v uply-
nulom období dobudovali terasu s pose-
dením.

Starší študenti mali možnosť výberu inter-
nátu – nielen internátov KU ale aj zmluv-
ných zariadení. Pri ubytovaní ostatných 
študentov sa zohľadňovala vzdialenosť in-
ternátu od fakulty.

K tradíciám štúdia na vysokých školách ne-
odmysliteľne patrí aj ubytovanie na vyso-
koškolských internátoch. Našou snahou 
je poskytovanie kvalitného ubytovania a 
s tým spojených služieb, zabezpečenie stra-
vovania pre študentov a zamestnancov KU, 
vytváranie priaznivých podmienok pre sa-
mostatné štúdium a odpočinok ubytova-
ných študentov. Rozvíjanie spoločenského, 
duchovného, kultúrneho a športového vy-
žitia.
 

Renáta Šrámeková

Otvárame  
zrekonštruovaný internát

V stredu 14. septembra zamestnancov Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
v rámci duchovnej obnovy svojou prítom-
nosťou a slovom povzbudil Mons. Stani-
slav Stolárik, rožňavský biskup. Program 
začal o 9:30 hod. v Aule sv. Jána Pavla II. 
duchovnou úvahou na tému: Viera a milo-
srdenstvo. Mons. Stolárik v úvode priblížil 
význam duchovnej obnovy, ktorá „nikdy 
nie je len o nás, ale s duchovným ovocím 
sa delíme aj s ostatnými.“ Vyzval prítom-
ných k duchovnej detoxikácii, pričom vy-
svetlil: „V našom živote nás nezachytí iba 
to pekné a dobré, ale aj to škodlivé. Pre-
to je potrebná sviatosť zmierenia a každo-
denné spytovanie svedomia. Potrebujeme 
však prečistiť aj spôsob nášho myslenia. 
Keďže sám vyučujem filozofiu, viem, že 
v staroveku boli vynikajúci grécki a rím-
ski filozofi, rímska ríša mala prepracova-
ný právny systém, a predsa nezabránili 
rozpadu tejto ríše. Bolo to najmä preto, že 
človek sa stal zvecneným, tzn. iba vecou. 
To sa opakovalo v dejinách. Kresťanstvo 
hovorí o veľkosti Boha, ale aj o potrebe 
Boha. Človek sa nikdy nesmie stať pred-
metom zisku. Uprostred neistoty a zmät-
ku jestvujú trvalé hodnoty, ktoré nepo-
chádzajú od ľudí, ale od Boha.“

Otec biskup ponúkol prítomným na za-
myslenie príbeh z 12. kapitoly Druhej kni-
hy Machabejcov, v ktorej sa píše o pad-
lých z Izraela, ktorí mali pod odevov 
skryté amulety cudzích bôžikov, čo pod-
ľa Mojžišovho zákona bolo ťažkým hrie-
chom modloslužby. „Navonok aj my mô-
žeme deklarovať vieru, ale dôležité je to, 
čo nosíme ukryté pod odevom, presnejšie 
v našom srdci. Nestačí, aby veriaci vnímal 
svoju vieru cez obrady a sociálnu službu 
Cirkvi. Dôležitý je vzťah k osobe Krista. 
Aj my potrebujeme odlíšiť vieru od pove-
ry, pravdu od podsúvanej senzácie, mari-
ánsku úctu od folklóru. O svätcoch robí-
me konferencie a organizujeme sympóziá, 
ale oveľa dôležitejšie je nasledovať ich prí-
klad. Predmetom viery nie sú tvrdenia a 
náuky, ale osoba, osoba Ježiša Krista. Ve-
ríme v Neho. Pýtajme sa, kam sme posu-
nuli našu vieru.“ 

Vo svojom príhovore ponúkol zamestnan-
com aj niekoľko myšlienok, ktoré pochá-
dzajú od nedávno svätorečenej Matky Te-
rezy z Kalkaty: „Ak nežijete svoj život pre 
niekoho iného, nie je to život. Nemôžeme 
robiť veľké veci, ale môžeme robiť malé 
veci s veľkou láskou. Láskavé slová môžu 

Biskup stolárik:
„Dnešná DOBA pOtreBuje 
DucHOvnú DetOxikáciu“
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zvom „Hosť na KU“, v rámci ktorých vystú-
pili významné osobnosti vedeckého, kul-
túrneho a duchovného života na Sloven-
sku. Zamestnancom už druhý rok ponúka-
me možnosť duchovnej obnovy a spoloč-
nej púte. Pred rokom to bola púť do Šaš-
tína a duchovná obnova, ktorú viedol otec 
biskup Jozef Haľko. Tento rok sme pu-
tovali do Sanktuária Božieho milosrden-
stva v Krakove a duchovne sme sa obnovili 
pod vedením otca biskupa Stanislava Sto-
lárika. V apríli sme hostili 1. Medzinárod-
ný týždeň mobility, na ktorom sme privíta-
li kolegov z partnerských univerzít z Poľ-
ska, Chorvátska, Slovinska a Francúzska. 
V máji sme privítali celoslovenské finále 
Gospeltalentu. Vážim si aj aktivity, ktoré 
presahujú slovenský priestor. Mám na mys-
li modlitby a koncerty, ktorými sme si ucti-
li obete násilia vo Francúzsku. V máji sa KU 
aktívne podieľala na Týždni kresťanskej 
kultúry v Ružomberku. Prostredníctvom  
Fakulty zdravotníctva sme v júni boli spo-
luorganizátormi Konferencie  európskeho 
regiónu Medzinárodnej únie boja proti tu-
berkulóze a pľúcnym chorobám v Bratisla-
ve, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 600 de-
legátov vrátane zástupcov štátnej a verej-
nej správy. Naši študenti boli v júli aktív-
ne prítomní na Svetovom stretnutí mláde-
že v Krakove. Tieto a  mnohé ďalšie aktivi-
ty pomáhajú zviditeľňovať našu univerzit-
nú rodinu v Ružomberku. Právom môžeme 
byť hrdí na zamestnancov a študentov KU.  

?Univerzitný život sa odohráva najmä na 
jednotlivých fakultách, katedrách. Ka-

tolícka univerzita má však aj pracoviská, 
ktoré  pracujú na celouniverzitnej úrovni. 
Najskôr chcem vyzdvihnúť a poďakovať sa 
za spoluprácu pani dekanke a pánom de-
kanom našich fakúlt. Ak chceme ako uni-
verzita napredovať, potrebujeme pracovať 
ako jeden tím, čo sa nám darí. Na pôde KU 
pracuje Poradenské centrum, ktoré je hod-
notené ako jedno z najlepších medzi slo-
venskými univerzitami. Študentom ponú-
ka psychologické, kariérne, sociálne i práv-
ne poradenstvo. Pre ilustráciu uvediem, že 
poradenstvo a podpora pre študentov so 
špecifickými potrebami boli v roku 2015 
poskytnuté študentom 1141 krát. Predne-
dávnom sme v tomto centre zriadili špe-
ciálnu miestnosť s asistenčnými technoló-
giami, ktoré pomôžu študentom so zrako-
vým a telesným  znevýhodnením. Výbor-
né meno nám robí spevácky zbor Scho-
la cantorum a Benedictus z Katedry hud-
by PF. Dôležitým centrom mnohých podu-
jatí je Univerzitná knižnica, kde pravidel-
ne prebiehajú výstavy a vernisáže. Spome-
niem výstavu dokumentárnych fotografií 
Antona Friča pod názvom „Utečenci z Ira-
ku“ alebo pri príležitosti 600. výročia na-
rodenia Johannesa Gutenberga, vynálezcu 

európskej knítlače, v spolupráci so Štátnou 
vedeckou knižnicou v Košiciach to bola vý-
stava „Vynález kníhtlače – nová epocha ko-
munikácie“. Veľmi si želám, aby knižnica 
bola tým miestom, kde študenti budú trá-
viť viacej času na svojom intelektuálnom 
raste. Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu 
kňazov v Univerzitnom pastoračnom cen-
tre (UPaC). Je to akoby srdce našej univer-
zity. Môžeme robiť množstvo užitočných a 
vznešených vecí, rozpadnú sa, ak im bude 
chýbať hlbší duchovný rozmer, ktorý UPaC 
nám všetkým ponúka a pripomína. 

?V súčasnosti sa očakáva, že univerzi-
ta ponúkne mladým ľuďom viac než 

len vzdelanie. Čo je podľa Vás „pridanou 
hodnotou“ KU  v slovenskom akademic-
kom prostredí?
Naše priority by som zhrnul do týchto šty-
roch okruhov: kvalitné vzdelávanie, otvo-
renosť a dialóg, katolícka identita, formá-
cia. Výhodou je, že sme malé spoločenstvo, 
ktoré má v súčasnosti približne 4700 štu-
dentov. Nie sme anonymnou masou, ale 
ponúkame osobný prístup vyučujúcich so 
záujmom o študenta. Výborne funguje už 
spomenuté pastoračné centrum, ktoré or-
ganizuje duchovné, kultúrne a športové 
podujatia – napr. Historický bál, Sedliac-
ku veselicu, KU má talent, ale aj darcov-
stvo krvi či florbalový a stolnotenisový tur-
naj. Projekt „Kolégium KU“ ponúka ročný 
formačný program pre vybraných študen-
tov. Naši študenti môžu rozvíjať svoje zruč-
nosti v špičkovom televíznom a rozhlaso-
vom štúdiu. Máme študentskú univerzitnú 
televíziu TV Unica, rádio Pulz, časopis Zu-
mag, spevácky zbor. Usilujeme sa byť me-
dzinárodní. Katolícka univerzita má uzav-
retých viac ako 100 zmlúv s univerzitami 
v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ 
sme Európskou komisiou zaradení medzi 
najúspešnejšie slovenské univerzity. Sme 

veľmi aktívnym členom Federácie katolíc-
kych univerzít Európy a KU má svoje zastú-
penie cez pána prorektora prof. Františka 
Trstenského v jej predsedníctve. 

?Aké sú plány, ciele a najväčšie výzvy 
KU do blízkej budúcnosti?

Otvorili sme zrekonštruovaný študent-
ský internát, v ktorom sme zvýšili kapa-
citu z pôvodných 88 na 198 lôžok. Pri re-
konštrukcii sme pamätali aj na študentov 
so špecifickými potrebami. Keďže internát 
je situovaný v samotnom kampuse KU, som 
si istý, že študenti ocenia výbornú lokali-
tu a kvalitu ubytovania. Chcem sa poďako-
vať všetkým dobrodincom a osobitne tým, 
ktorí pomáhali v posledných dňoch s jeho 
otvorením. Našou filozofiou je však aj in-
vestícia do ľudí. V uplynulom akademic-
kom roku sme úspešne zrealizovali pilot-
ný projekt výučby angličtiny s cieľom zvy-
šovať jazykovú zručnosť našich zamestnan-
cov. Chceme v tomto projekte naďalej po-
kračovať. Intenzívne pracujeme na prípra-
ve v rámci komplexnej akreditácie, ktorá 
čaká slovenské vysoké školy v roku 2019. 
Do konca kalendárneho roka chceme ofici-
álne potvrdiť status univerzity, čo verím, že 
nájde pozitívnu odozvu nielen medzi po-
tenciálnymi študentmi, ale aj vo verejnosti.

?A Vaše slovo na záver?
Vymenované aktivity by neboli mož-

né, ak by sme nemali našich vzácnych 
podporovateľov a dobrodincov. Na prvom 
mieste chcem spomenúť Konferenciu bis-
kupov Slovenska a Veľkého kancelára KU. 
Mediálne ďakujeme za pomoc rádiu Lu-
men, Tlačovej kancelárii KBS a Televízii 
Lux, s ktorou od tohto akademického roka 
začíname vysielať magazín o živote na KU. 
Ďakujem aj ministerstvu školstva a firme 
Ecoinvest. Predovšetkým Deň Katolíckej 
univerzity, ktorý sa slávi v poslednú janu-
árovú nedeľu, je pre nás príležitosťou du-
chovne sa zjednotiť a poďakovať za všetky 
modlitby, obety a každú pomoc v prospech 
KU. A naďalej prosíme o priazeň a podporu 
všetkých ľudí dobrej vôle.

naše priority  
by som zhrnul  
do týchto  
štyroch okruhov:  
kvalitné 
vzdelávanie, 
otvorenosť  
a dialóg, 
katolícka 
identita, 
formácia.

Mons. prof. Jozef Jarab, PhD.

?Máte za sebou polovicu funkčného 
obdobia rektora KU. Keď sa obzriete 

späť na tieto dva roky, ako ich hodnotíte? 
Dva roky v službe rektora ma znova pre-
svedčili o tom, že to najdôležitejšie je čas-
to neviditeľné. Mám na mysli každoden-
nú prácu, ktorá je mediálne nepovšimnu-
tá, ale veľmi potrebná a postupne prináša 
svoje ovocie. Prijali sme viacero dôležitých 
legislatívnych opatrení, aby sme zabezpe-
čili stabilitu KU po hospodárskej stránke. 
V tomto smere ďakujem za pochopenie a 
podporu predovšetkým dovnútra univer-
zity. Zhruba pred rokom v auguste 2015 
nám výsledky komplexnej akreditácie na-
stavili zrkadlo za predchádzajúcich 6 ro-
kov. S pokorou a odhodlaním sme ich ana-
lyzovali a prijali opatrenia na nápravu a 

ďalšie smerovanie do budúcnosti. Dnes 
môžem s radosťou konštatovať, že vďaka 
spoločnému úsiliu sme stabilizovali štu-
dijné práva viacerých odborov (psycho-
lógia, žurnalistika, učiteľstvo hudobného 
umenia, matematika, informatika). Poda-
rilo sa nám získať akreditáciu pre magis-
terský stupeň v odbore ekonomika a ma-
nažment podniku na pracovisku PF v Po-
prade. Na konci minulého kalendárneho 
roka nás veľmi potešilo výborné hodno-
tenie agentúry ARRA. V skupine filozofic-
kých fakúlt obsadila naša FF opätovne vy-
nikajúce druhé miesto. V skupine siedmich 
teologických fakúlt si Teologická fakulta 
udržala štvrté miesto z predchádzajúceho 
roku. V skupine medicínskych fakúlt, kde 
prvé štyri miesta získali všetky lekárske fa-

kulty a farmaceutická fakulta, naša Fakul-
ta zdravotníctva ako nelekárska fakulta ob-
sadila siedme miesto. Najvýraznejší posun 
smerom nahor dosiahla PF, ktorá v skupi-
ne desiatich slovenských pedagogických 
fakúlt získala  skvelé tretie miesto. Tento 
rast kvality vo vnútri univerzity vnímam 
predovšetkým ako dôležitý signál pre bu-
dúcich záujemcov o štúdium.

?Ktoré podujatia uplynulého akademic-
kého roka by ste osobitne zvýraznili?

Katolícka univerzita sa vyznačuje širo-
kým záberom aktivít, preto spomeniem iba 
niektoré. Počas akademického roka orga-
nizujeme v spolupráci s Univerzitným pas-
toračným centrom sériu intelektu-
álno-formačných prednášok s ná-

nAšOu FiLOZOFiOu 
je inveStÍciA DO ĽuDÍ
rozhovor s rektorom ku po prvej polovici mandátu

 r
oz

h
ov

or

Ak by sme použili futbalovú terminológiu, mohli by sme povedať, že má za se-
bou prvý polčas. Mons. prof. Jozef Jarab, phD. má za sebou prvé dva roky svoj-
ho štvorročného obdobia vo funkcii rektora katolíckej univerzity (ku) v ružom-
berku. rozprávali sme sa s ním o tom, aké boli prvé dva roky a s čím nastupuje 
do druhej polovice mandátu.
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Vo veku 70 rokov zomrel v nedeľu 18. sep-
tembra Tadeusz Zasępa, katolícky kňaz a 
v poradí štvrtý rektor Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku (KU). Pohrebné obrady 
prebehli 25. septembra v Kostole Povýše-
nia sv. kríža v Ružomberku. Prof. Zasępa 
sa v akademickej oblasti venoval masme-
diálnej komunikácii. Učil na Katedre žur-
nalistiky FF KU. Rektorom KU bol v rokoch 
2008 až 2014.

Vo veku 86 rokov zomrel v stredu 21. sep-
tembra Jozef Ďurček, emeritný profesor 
a v poradí druhý rektor KU. Zádušná svä-
tá omša spojená s rozlúčkou so zosnulým 
sa uskutočnila 26. septembra v Katedrále 
svätého Šebastiána v Bratislave (Krasňa-
noch). V roku 1995 prišiel prof. Ďurček do 

Ružomberka, kde sa stal riaditeľom Peda-
gogického inštitútu sv. Ondreja. V rokoch 
1996 až 1998 bol vo funkcii dekana. Pôso-
bil na Katedre fyziky a chémie PF KU. Rek-
torom KU bol v rokoch 2001 až 2004.

Vedenie KU a celá akademická obec vyjad-
ruje úprimnú sústrasť rodine a príbuzným 
zosnulých pánov rektorov. V modlitbách 
vyslovuje vďačnosť za ich prácu v pro-
spech Katolíckej univerzity. 

Odpočinutie večné daj im, Pane, svet-
lo večné nech im svieti, nech odpočívajú 
v pokoji.

requiem aeternam

Pred rokom prišiel rektor KU Mons. prof. 
Jozef Jarab, PhD. s iniciatívou spoloč-
nej púte a duchovnej obnovy pre zamest-
nancov KU. Zmyslom tejto iniciatívy bolo 
ešte pred začiatkom nového akademické-
ho roka načerpať potrebných duchovných 
síl, poukázať na duchovné hodnoty v na-
šom živote, na ktorých má a chce stáť aj KU 
a v neposlednom rade budovať vzájomné 
vzťahy a ľudské porozumenie.

Pred rokom zamestnanci KU spoločne pu-
tovali  do Šaštína a duchovnú obnovu vie-
dol Mons. Jozef Haľko, bratislavský po-
mocný biskup. V rámci Roka milosrden-
stva sme tento rok zamierili do Sanktu-
ária Božieho milosrdenstva, ktoré osob-
ne navštívil aj Svätý otec František po-
čas tohtoročných Svetových dní mládeže. 
Naše pozvanie prijal a v utorok 13. sep-
tembra sa spolu s nami vydal autobusom 
na púť Mons. Stanislav Stolárik, rožňav-
ský biskup. V troch autobusoch putova-
lo do Krakova spolu 120 zamestnancov z 

dvoch smerov. Jeden vychádzal z Teologic-
kej fakulty v Košiciach cez Spišskú Kapitu-
lu a Levoču a druhý z ostatných troch fa-
kúlt v Ružomberku za účasti zamestnancov 
z pracoviska PF v Poprade.

O 11:30 hod. bola sv. omša v hlavnej lodi 
Sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorú 
slávil Mons. Stolárik spolu so sedemnás-
timi kňazmi pôsobiacimi na KU. Vo svo-
jej homílii prirovnal púť k horskej bystri-
ne, ktorá prináša vlahu. „Ako voda priná-
ša vlahu a živiny, je aj našou úlohou čerpať 
z milostí, ktoré nám ponuka táto púť,“ vy-
zval prítomných otec biskup a dodal: „V pr-
vom rade je to Eucharistia, potom modlit-
ba a adorácia...“ Mons. Stolárik pripome-
nul, že púť má duchovný rozmer, ktorý mu 
dáva naša viera. V opačnom prípade sa sta-
ne iba obyčajným zájazdom. Otec biskup 
povzbudil zhromaždených pútnikov citá-
tom z Denníčka sv. Faustíny: „Nech kaž-
dý človek, ktorého stretneme, odchádza od 
nás šťastnejší.“  Na záver sv. omše sa pri-

hovoril rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab. 
Poďakoval pútnikom a otcovi biskupovi za 
spoločný čas duchovnej púte. Po skončení 
sv omše nasledovala prehliadka areálu a 
obed. O 15:00 hod. sme sa  opäť zhromaž-
dili v Sanktuáriu, aby spolu s ostatnými 
zhromaždenými pútnikmi sme sa pomod-
lili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, pri-
čom popri poľskom jazyku zazneli tri de-
siatky aj v slovenčine.

Ďalšie naše kroky smerovali do neďale-
kého Centra Sv. Jána Pavla II., kde sme si 
prezreli chrám s nádhernými mozaikami 
z dielne pátra Marka Rupnika, ku ktorým 
nám duchovný správca centra podal púta-
vý a oduševnený výklad. V chráme uchová-
vajú aj bielu reverendu zafarbenú krvou, 
ktorú mal pápež sv. Ján Pavol II. oblečenú 
13. mája 1981, keď bol na neho spáchaný 
atentát. V podvečerných hodinách sme sa 
vrátili na Slovensko.

-ft-

putovali sme do krakova
V dňoch od 26. do 28. mája  sa v španiel-
skej Salamanke uskutočnilo Generálne 
zhromaždenie Federácie katolíckych uni-
verzít Európy (FUCE). Hostiteľom bola ta-
mojšia Pápežská univerzita. Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku (KU) zastupoval 
prof. František Trstenský, prorektor pre za-
hraničné vzťahy.

Nosnou myšlienkou trojdňového stretnu-
tia, na ktorom sa zúčastnilo viac než 40 de-
legátov katolíckych univerzít Európy, bola 
téma „Obnoviť náš spoločný domov – prí-
nos katolíckych univerzít pre ekologickú 
spravodlivosť.“ Účastníci sa zamýšľali nad 
poslaním katolíckych univerzít pri presa-
dzovaní tzv. integrálnej ekológie v duchu 
encykliky pápeža Františka Laudato si.

V prvý deň prijala účastníkov Mirian de las 
Mercedes Cortés Diéguez, rektorka Pápež-
skej univerzity v Salamanke, ktorá je prvou 
ženou v tejto funkcii a zároveň profesorkou 
na Fakulte kanonického práva tejto univer-
zity. Celé zhromaždenie moderoval prof. 
Thierry Magnin, rektor Katolíckej univer-
zity v Lyone (Francúzsko), ktorý je v súčas-
nosti aj prezidentom FUCE.

Počas jednotlivých zasadnutí vystúpi-
li so svojimi príspevkami: Fabien Revol 
(Francúzsko) z Katolíckej univerzity v Ly-
one, ktorý predstavil pápežskú encykliku 
Laudato si; Józef Niemiec (Poľsko), osobit-
ný poradca generálneho sekretariátu eu-
rópskej konfederácie odborov a odborník 
na prácu a ekológiu; Jean-Pascal Van Yper-

seele (Belgicko), klimatológ z Katolíckej 
univerzity v Louvain; John Sweeney (Ír-
sko), odborník na klimatickú spravodlivosť 
z Katolíckej univerzity v Maynooth; Marce-
liano Arranz (Španielsko), filozof a rektor 
Kráľovského univerzitného centra Marie 
Christiny El Escorial.

Súčasťou Generálneho zhromaždenia 
FUCE bolo aj prerokovanie a schválenie vý-
ročnej správy o činnosti za rok 2015 a voľ-
ba nových členov predsedníctva FUCE. 
Katolícka univerzita v Ružomberku zís-
kala významné zastúpenie, keď za člena 
predsedníctva FUCE bol zvolený prorek-
tor KU prof. František Trstenský. Predsed-
níctvo FUCE sa skladá z ôsmich členov vrá-
tane funkcie prezidenta a viceprezidenta. 
Sú volení na 3 roky a mandát môžu vyko-
návať maximálne dve obdobia po sebe. Ak-
tuálne zloženie predsedníctva: prezident: 
Thierry Magnin (Francúzsko, 2. obdobie), 
viceprezident: Wladyslaw Zuziak (Poľsko, 
2. obdobie); členovia: Marceliano Arranz 
(Španielsko, 2. obdobie); Andrea Ciampa-
ni (Taliansko, 2. obdobie); Hugh Connolly 
(Írsko, 2. obdobie); Thérése Lebrun (Fran-
cúzsko, 2. obdobie); Khalil Chalfoun (Liba-
non, 1. obdobie); František Trstenský (Slo-
vensko, 1. obdobie).

„Pre mladú inštitúciu, ako je naša KU, 
je dôležité, že vystupujeme ako rovno-
cenný partner v európskom akademic-
kom priestore. Popri krajinách so stároč-
nou  tradíciou katolíckych univerzít, ako je 
Francúzsko, Španielsko, či Taliansko, do-

stáva KU v Ružomberku bezprostrednú prí-
ležitosť naberať skúsenosti a zároveň po-
núkať svoj potenciál,“ zhodnotil svoje me-
novanie prof. Trstenský.

Delegáti FUCE rozhodli a prijatí troch no-
vých členov: Katolícka univerzita v chor-
vátskom Zahrebe, Mary Immaculate Colle-
ge v írskom Limericku a Ateneu Universita-
ri San Paciá v španielskej Barcelone. Naj-
bližšie zasadnutie Generálneho zhromaž-
denia FUCE bude v roku 2017 v Portugal-
sku na pôde Katolíckej univerzity v Lisa-
bone. Pracovné zasadnutie predsedníctva 
bude v októbri tohto roku na pôde Katolíc-
kej univerzity v belgickom meste Namur.

Salamanka leží približne 200 km na západ 
od Madridu. Je sídlom jednej z najstarších 
univerzít sveta, ktorú zriadil kráľ Alfonz 
IX. už v roku 1218. V roku 1988 bolo mesto 
zapísané do zoznamu svetového kultúrne-
ho dedičstva UNESCO. K najdôležitejším 
pamiatkam patrí Stará a Nová katedrála 
a námestie Plaza Mayor.

FUCE je dcérskou organizáciou Medzi-
národnej federácie katolíckych univerzít 
(IFCU) a bola založená v roku 1991. KU 
v Ružomberku je členom obidvoch zdru-
žení a aktívne sa podieľa na jej aktivitách.

-rr-

Zastúpenie v predsedníctve 
katolíckych univerzít európy

Delegáti FUCE rokovali v španielskej Salamanke.
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Yulia Datsyuk, študentka anglickej filoló-
gie pôvodom z Ukrajiny, študuje súčasne 
na dvoch univerzitách a v dvoch štátoch: 
na Drohobych State Pedagogical Universi-
ty of I. Frank, Ukrajina a na Polonija Un-
viersity v Czestochowe, Poľsko. Po úspeš-
nom ukončení štúdia na oboch školách zís-
ka tzv. dvojitý diplom, platný v oboch štá-
toch. Cez program Erasmus+ absolvovala 
trojmesačnú stáž na Referáte pre zahranič-
né vzťahy, mobility a formáciu KU. 

Svoj pohľad na mobilitu zhrnula 
do nasledujúceho textu: 
Študentská stáž je príležitosť na prvú pra-
covnú skúsenosť. Prvý raz v živote som cíti-
la veľkú zodpovednosť za to, čo som robila 
a snažila sa to robiť čo najlepšie. Učila som 

sa pracovať v nových počítačových progra-
moch, stretla som nových a zaujímavých 
ľudí, s ktorými som sa mohla podeliť o svo-
je názory.  Dozvedela som sa tak o iných 
kultúrach, mala som šancu navštíviť nové 
miesta. Navyše som mala živý kurz anglič-
tiny, ktorú je dobré vedieť, ale naučila som 
sa čosi aj zo slovenčiny. Práca na Referáte 
pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu 
KU bola mojou prvou skutočnou prácou a  
úprimne môžem prehlásiť, že sa mi veľmi 
páčila. Niektoré zadania boli výzvou, ale 
zistila som, že sa rada staviam prekážkam, 
aby som napokon zlepšila svoje schopnos-
ti a získala ďalšie. Prvý raz som mala za-
mestnanie, kde som pracovala s oficiálny-
mi dokumentmi, zúčastňovala som sa ofici-
álnych stretnutí, medzinárodných poduja-

tí i 1. medzinárodného týždňa mobility na 
KU. Mala som tak možnosť rozprávať sa so 
zástupcami univerzít z Francúzska, Chor-
vátska, Poľska, Slovinska. Počas víkendov 
som navštívila veľa zaujímavých miest na 
Slovensku, dozvedela som sa o jeho histórii 
a zvykoch. Mala som však príležitosť spo-
znať aj jeho susediace štáty.

Takže, keď máte možnosť prihlásiť sa na 
stáž, z vlastnej skúsenosti môžem povedať 
– do not miss this opportunity! – nepre-
meškajte túto šancu! Dá vám to nezabud-
nuteľnú skúsenosť, veľa pozitívnych doj-
mov a spomienok, na ktoré nezabudnete.

Yulia Datsyuk

prečo ísť na erasmus+ stáž

Ružomberok sa na niekoľko mesiacov sta-
ne domovom dvadsiatim zahraničným štu-
dentom. Katolícka univerzita bude počas 
zimného semestra hostiť Erasmus+ štu-
dentov z partnerských univerzít zo Špa-
nielska, Talianska, Českej republiky a Poľ-
ska. Študenti žurnalistiky, histórie, sociál-
nej práce, pedagogiky, fyzioterapie a verej-
ného zdravotníctva si rozšíria nielen svoje 
vedomosti, ale spoznajú aj kultúru a tradí-
cie Slovenska. 

Študentom prajeme príjemný a obohacujú-
ci pobyt! 

Miroslava Sekanová

Ďalšia skupina  
zahraničných študentov

Európska komisia (EK) vyzdvihla prácu a 
výsledky Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (KU) v oblasti medzinárodných vzťa-
hov. Komisia vychádzala z analýzy akade-
mického roka 2014/2015, ktorý bol prvým 
rokom nového programu učiteľskej a štu-
dentskej mobility Erasmus+.

 V liste, ktorý Katolíckej univerzite zaslal 
Adam Tyson, riaditeľ Generálneho direkto-

riátu pre vzdelávanie a kultúru EK, zvlášť 
ocenil starostlivosť KU o účastníkov pred 
nástupom na mobilitu, počas jej trvania a 
po jej skončení, ďalej vyzdvihol podporu 
študentov so špecifickými potrebami a zo 
sociálne slabšieho prostredia, začlenenie 
prichádzajúcich účastníkov do prostredia 
univerzity a zavedenie procedúry pri uzná-
vaní mobility.

Národná agentúra pre program Erasmus+ 
v Bratislave označila  prípravu mobilít na 
KU za príklad dobrej praxe a v júni požia-
dala pracovníka zahraničného referátu KU 
o prezentáciu pred zástupcami iných slo-
venských univerzít.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a 
formáciu KU dlhodobo dosahuje vysoké 
počty vyslaných i prijatých mobilít. 

Ocenenie v oblasti 
internacionalizácie

"Erasmáci" strávili spolu s predstaviteľmi KU príjemné chvíle v Čutkovskej doline.

Mobilita študentov – štúdium 
Študent má možnosť absolvovať časť svojho 
vysokoškolského štúdia na partnerskej uni-
verzite v zahraničí. Toto štúdium nahrádza 
porovnateľné obdobie štúdia na domácej vy-
sokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijné-
ho pobytu v zahraničí je študentovi vydaný 
písomný doklad o absolvovaní štúdia v cu-
dzine a pobyt uznaný na KU. 

Študent si vyberie inštitúciu zo zoznamu 
partnerských univerzít KU, po tom, čo bude 
zverejnená výzva na prihlasovanie. Pri vý-
bere sú posudzované: študijné výsledky štu-
denta, predložené dokumenty, znalosť cu-
dzieho jazyka (preskúšanie z cudzieho jazy-
ka absolvujú len študenti, ktorí plánujú re-
alizovať mobilitu v inej krajine než Česko a 
Poľsko).

Výsledky výberového konania sú zverejne-
né do 30 pracovných dní od posledného dňa 
podávania prihlášok na stránke Katolíckej 
univerzity v Ružomberku v sekcii Zahranič-
né vzťahy a mobility.

Mobilita študentov a absolventov – stáž 
Študent má počas svojho štúdia možnosť 
nadobudnúť praktické a odborné zručnos-
ti, adaptovať sa na požiadavky európske-
ho trhu práce a lepšie porozumieť fungova-
niu hostiteľskej krajiny prostredníctvom stá-
že vo firmách, nemocniciach, školách a škôl-
kach, v sociálnych zariadeniach či hoteloch 
v zahraničí podľa. Pracovná náplň stáže ko-
rešponduje so študijným odborom študenta 
a po jej úspešnom ukončení je poslucháčo-
vi uznaná na KU. Stáž môže trvať od 2 do 12 

mesiacov. Záujemca o mobilitu priamo oslo-
ví konkrétnu organizáciu alebo si vyberie 
z ponúk uverejnených na internetovej strán-
ke referátu. Pri výbere budú posudzované: 
študijné výsledky študenta, predložené do-
kumenty, znalosť cudzieho jazyka (preskú-
šanie z cudzieho jazyka absolvujú študen-
ti, ktorí realizujú mobilitu v inej krajine než 
Česko a Poľsko).

 Výsledky výberového konania sú zverej-
nené do 30 pracovných dní od posledného 
dňa podávania prihlášok na stránke Kato-
líckej univerzity v Ružomberku v sekcii Za-
hraničné vzťahy a mobility. Pracovná stáž 
2016/2017  v rámci programu  Erasmus+ sa 
môže realizovať od 14.11.2016 do 31.8.2017.

Obdobou stáže je tzv. stáž pre absolventa. 
Prihlásiť sa na ňu môžu študenti v posled-
nom ročníku (3. Bc, 2. Mgr, 3. PhD) a usku-
točnia ju po skončení svojho štúdia na KU, 
pričom ešte nie sú zamestnaní. Postup pri 
výbere je obdobný ako u predošlých typoch 
mobilít. Absolventská stáž 2016/2017 v rám-
ci programu  Erasmus+ sa môže realizovať 
najskôr od júla 2017.
 

Študenti poberajúcich sociálne štipendium a 
držitelia ZŤP preukazu môžu požiadať o pri-
delenie grantu navyše (tzv. špeciálny grant) 
pri realizácii mobility štúdium a stáž.

Viac informácii na: 
Referáte pre zahraničné vzťahy,  
mobility a formáciu KU
Rektorát KU, m. č. 1.05
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk/en

Michaela Moldová Chovancová

ErAsMus+ pre študentov
priHLASOvAnie na študijné pobyty 

erasmus+ v letnom semestri 2016/2017 
a na stáž a stáž pre absolventov 

erasmus+ 2016/2017 
bude možné do 18. 10. 2016.

Národná agentúra programu Erasmus+ 
(SAAIC) schválila Katolíckej univerzi-
te v Ružomberku (KU) projekt spoluprá-
ce s partnerskými krajinami, ktoré nie sú 
členmi Európskej únie. KU získala finančný 
grant na obdobie rokov 2016 – 2018, keď 
sa úspešne uchádzala o podporu v rámci 
skupiny tzv. východného partnerstva, kde 
sa zaradzujú krajiny Arménsko, Azerbaj-
džan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko 
a Ukrajina.

 Partnermi KU sa stala Katolícka univerzi-
ta v ukrajinskom Ľvove a  Ilia State Univer-
sity v gruzínskom Tbilisi. V danom obdo-

bí prostredníctvom Referátu pre zahranič-
né vzťahy, mobility a formáciu KU absol-
vujú vzájomné výmenné mobility študen-
ti a vyučujúci KU s vybranými partnerský-
mi univerzitami v odboroch filozofia, psy-
chológia, žurnalistika, história, politológia 
a teológia.

 Účelom mobilít je, aby si študenti  prehĺbi-
li poznatky v danom odbore a vyučujúci  si 
vymenili skúsenosti a poznatky s kolegami 
z partnerských univerzít.

Grant na projekt spolupráce 
s krajinami mimo eú
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Vychádzajúc z doterajších skúseností, ale 
aj z identity FF KU ako humanitne orien-
tovanej fakulty s konfesijným zameraním, 
sme sa v júni 2016 rozhodli založiť a otvo-
riť Klub absolventov ako štruktúru podpo-
rujúcu dlhodobé vzťahy, vzájomnú pomoc 
v raste ku kvalite života a vzdelávania, čo 
najužšie spojenie s praxou, ale aj celoživot-
nú formáciu rozumu a srdca, ktorá presa-
huje čisto utilitárne chápanie poslania uni-
verzity. Idea Klubu absolventov vychádza 
z presvedčenia, že je možné vytvárať ko-
munitu, ktorá nadväzuje na jedinečné skú-
senosti z čias vysokoškolského štúdia a po-
kračuje vo vzájomnom zdieľaní aj v pod-
mienkach výziev ďalších fáz života.

Myšlienka založiť Klub absolventov pri 
FF KU dozrievala viac rokov aj vďaka do-
terajším stretnutiam s absolventmi, ktorí 
po ukončení štúdia zostali v neformálnom 
kontakte so svojimi vyučujúcimi, spolu-
žiakmi, so svojou Alma Mater. Viacero ka-
tedier FF KU organizovalo podujatia, ktoré 
sa zameriavali na absolventov ako na cie-
ľovú skupinu. Výberovo možno uviesť na-
príklad Katedru psychológie s pravidel-
nou ponukou Alumni konferencií či Kated-
ry slovenského jazyka a literatúry s podu-
jatím Túry do textúry. Ďalšie katedry nad-
väzujú na úsilie o kontinuitu vzťahov me-
dzi fakultou a jej absolventmi (na stretnu-
tie absolventov Katedry histórie, ktoré sa 
naplánovalo na 24. septembra, reflektova-
lo 70 prihlásených). 

Sme si vedomí, že nie je jednoduché nájsť 
spôsoby na spájanie ľudí, ktorí sú roztrú-

sení v rôznych regiónoch Slovenska, ale 
i v zahraničí. Zároveň sme presvedčení 
o platnosti výroku: kde je vôľa, je aj cesta. 
V tomto zmysle, s vierou v zmysluplnosť 
takéhoto podujatia, sme pozvali našich ab-
solventov, ktorí sa aj s odstupom času hlá-
sia k svojej Alma mater, aby participova-
li na členstve v Klube absolventov FF KU. 
Ako pomoc v profesijnom i ľudskom raste 
pripravila fakulta pre svojich absolventov 
rôznorodú paletu podujatí, služieb a bene-
fitov, ktoré ako členovia Klubu absolventov 
môžu využívať. 

Prihlásiť sa môžu absolventi jednoduchým 
spôsobom, vyplnením elektronického for-
mulára, ktorý je k dispozícii na webovom 
sídle FF KU v Ružomberku. Okrem infor-
mácií na webovej stránke sme spustili aj 
sociálnu sieť FB, ktorá je svojou povahou 
prirodzeným nástrojom na spájanie ľudí. 
Veríme, že ponuka Klubu absolventov oslo-
ví čím viacerých, ktorých s odstupom času 
opäť stretneme v našich priestoroch.  

Edita Príhodová

kLuB ABSOLventOv

Katedra histórie FF KU hostila v dňoch 23. 
a 24. júna 2016 účastníkov medzinárodnej 
vedeckej konferencie na počesť životného 
jubilea známeho slovenského historka sta-
roveku, Pavla Valachoviča.

Konferenciu s názvom Literárne pramene 
neskorej antiky otvoril svojím príhovorom 
rektor KU prof. Jozef Jarab. Počas dvoch 
dní sa prezentovali výsledky vedeckých vý-
skumov v oblasti antických dejín, literatú-
ry a filozofie antiky. Pätnásť prednášateľov 
zo slovenských a českých univerzít zame-
rali svoje príspevky na neskoroantickú his-

toriografiu, ale nechýbali prezentácie ani 
z iných období, ktoré súviseli s poznáva-
ním antiky.

Konferencia patrí do série každoročných 
stretnutí „starovekárov“, ktoré sa vždy 
uskutočňujú na inej slovenskej univerzite. 
Tradícia začala práve v Ružomberku, v júni 
2012, zorganizovaním menšieho kolokvia. 
Táto konferencia bola teda už piatym pod-
ujatím svojho druhu. Príspevky z konferen-
cie sa plánujú uverejniť v jarnom čísle ča-
sopisu Kultúrne dejiny.

Marek Babic

Literárne pramene neskorej antiky

Akademické letné školy všeobecne po-
núkajú výbornú príležitosť pre študen-
tov, ktorých študijný záujem prekraču-
je povinné penzum a majú chuť intenzív-
ne nahliadnuť do akademického sveta. Let-
ná škola antickej filozofie uskutočnená od 
31. mája do 3. júna na FF KU bola v tomto 
smere ukážkovým príkladom: odborné se-
mináre a rovnako tak aj neformálne stret-
nutia vytvorili priestor pre živé diskusie, 
kvalitné vzdelávanie a predovšetkým ne-
ustály kontakt s akademickým prostredím. 
Letnú školu antickej filozofie zabezpečuje 
už druhý rok Centrum pre interdisciplinár-
ne štúdiá na FF KU v rámci riešenia grantu 
Reception and Reflection of Values of An-
tiquity in the Christian Culture of the West.

Hlavnými lektormi a odbornými garant-
mi letnej školy boli Mgr. Matyáš Havrda, 

PhD. (Filosofický ústav, Česká akademie 
věd), doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (Fi-
lozofická fakulta Prešovskej univerzity) 
a Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. (Filo-
sofický ústav, Česká akademie věd). Široký 
odborný záber lektorov a nimi poskytnuté 
vstupy nakoniec určili celkovú povahu Let-
nej školy: tá sa nechcela vyčerpať spraco-
vaním partikulárneho problému z antickej 
filozofie, ale skôr priniesť širšiu paletu tém 
pre študentov s rôznorodými záujmami v 
antickej filozofii. Letná škola antickej filo-
zofie je totiž určená študentom magister-
ských a doktorandských programov v od-
bore filozofia, ktorých výskum alebo záu-
jem spadá všeobecne do oblasti antickej fi-
lozofie. Letnú školu nakoniec absolvovalo 
šestnásť študentov z českých vysokých škôl 
(KU Praha, MU Brno, OU Ostrava) a slo-
venských vysokých škôl (KU Ružomberok, 

UMB Banská Bystrica, PU Prešov), kto-
rí sa na Letnú školu kvalifikovali na zákla-
de výberu zo zaslaných motivačných listov. 
Tohtoročná skúsenosť potvrdzuje, že Letná 
škola vie byť na mnohých úrovniach kvalit-
ným, zmysluplným, pre študentov a nako-
niec i pre samotných akademikov prínos-
ným podujatím. Aj preto je ambíciou rieši-
teľov grantu a organizátorov (Martin No-
sál, Pavol Labuda) pokračovať v Letnej ško-
le antickej filozofie aj na budúci rok s mož-
ným presahom na medzinárodnú úroveň.

Pavol Labuda

Letná škola antickej filozofie
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Dvadsiateho druhého. júna boli na PF KU 
v Aule Jána Pavla II. promovaní prví ab-
solventi  magisterského štúdia študijného 
programu poradenstvo a sociálna komu-
nikácia. Ide o študijný program vyžiadaný 
praxou,  ktorý sa zatiaľ realizuje iba na PF 
KU v Ružomberku.

Vyberáme z profilu absolventa 
uvedeného študijného programu:
Na úrovni profesijných zručností  študent 
vysokoškolského štúdia druhého stupňa 
v študijnom programe poradenstvo a soci-
álna komunikácia získava portfólio, ktoré 
vyžaduje táto sféra na aktuálnom trhu prá-
ce nielen na Slovensku, ale aj na úrovni Eu-
rópskej únie. 

Sú to schopnosti:
• Adekvátne riešiť spoločenské situácie 
v rámci sociálnej, politickej a inej verejnej 
a odbornej komunikácie.
• Ovládať pravidlá správania sa na verej-
nosti a v práci.
• V oblasti komunikácie aplikovať zručnos-
ti v argumentácii, riešení námietok, krízo-
vej komunikácii. 
• Vedieť identifikovať, chápať a interpreto-
vať správanie a postoje, vyjednávať, utvá-
rať vzťahy, rozvíjať spoluprácu, zastupovať 
záujmy iných.
• Poznať postupy, ktoré uľahčujú riešenie 
konfliktov medzi jednotlivcami aj v skupi-
nách prostredníctvom tretej, nezaintereso-
vanej strany – mediátora, resp. facilitátora.
• Vedieť efektívne komunikovať s rôznymi 
typmi komunikačných partnerov, aj s rizi-
kovými klientmi a osobami so zdravotným 
či sociálnym znevýhodnením.

• Uplatniť sa vo vedúcich a manažérskych 
funkciách v rámci verejnej správy aj v súk-
romných subjektoch.
• Analyzovať a zhodnocovať vlastnú osob-
nú skúsenosť, ako aj skúsenosti iných. 
• Rozhodovať, využívať svoju autoritu.
• Pôsobiť v rozhodovacom procese inštitú-
cie, organizácie; uskutočňovať rozhodnu-
tia v spolupráci s inštitúciami alebo odbor-
níkmi.
• Utvárať a udržiavať pracovné vzťahy, 
uvedomovať si emócie a pracovať s nimi, 
uvedomovať si individuálne a kultúrne od-
lišnosti a pracovať s nimi.
• Byť si vedomý možnej agresivity, nepria-
teľstva, hnevu klientov a pracovať s nimi 
plne si uvedomujúc riziká pre seba a iných.
• Analyzovať a porozumieť  podstate  prob-
lémov jednotlivcov, skupín a komunít.
• Nachádzať a prezentovať vlastné rieše-
nia problémov pri výskume, vývoji, projek-
tovaní a konštruovaní riešenia problémov 
v sociálnej práci, poradenstve a sociálnej 
komunikácii.
• Realizovať zložité  riešenia, používať 
moderné metódy a prostriedky pri riešení 
problémov.
• Pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú 
identifikáciu problému, analýzu, návrh a 
implementáciu rozsiahlych riešení v soci-
álnej práci, poradenstve a sociálnej komu-
nikácii spolu s testovaním a primeranou 
prvo- druho- a treťostupňovou dokumen-
táciou, pričom si uvedomuje jednotlivé as-
pekty kvality.

V zmysle zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. 
o sociálnej práci a o podmienkach na vý-
kon niektorých odborných činností v oblas-

ti sociálnych vecí a rodiny je absolvent štu-
dijného programu poradenstvo a sociálna 
komunikácia sociálnym pracovníkom, pre-
tože tento program je realizovaný v študij-
nom odbore sociálna práca.

V § 5 cit. zákona sa uvádza, že  sociálnym 
pracovníkom je získané vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom od-
bore sociálna práca. 

Poznámka pre uchádzačov o štúdium:
Uchádzači o uvedené magisterské štúdium 
musia mať ukončené bakalárske vzdela-
nie v programe sociálna práca alebo prí-
buznom programe. V prípade nekorešpon-
dencie bakalárskeho vzdelania so sociál-
nou prácou musí študent  úspešne absolvo-
vať tzv. rozdielové skúšky, spravidla  pred 
ukončením  prvého roka magisterského 
štúdia. 

V študijnom programe poradenstvo a so-
ciálna komunikácia PF KU zabezpeču-
je aj tretí stupeň vysokoškolského štúdia 
(ukončeného udelením akademickým titu-
lu PhD.).

Alena Novotná

prví absolventi študijného  
programu poradenstvo  
a sociálna komunikácia

3. Učitelia počas projektu vedia, čo študen-
ti robia, aké schopnosti si osvoja a akým 
hodnotám sa naučia.

Z projektov v rámci service-learningu pro-
fitujú všetky strany, aj spoločnosť/komuni-
ta, ale aj študenti, ktorí využijú svoje teore-
tické znalosti v praxi v prospech komunity, 
v ktorej žijú. Študenti sa tiež naučia kritic-
ky myslieť, naučia sa pracovať v tíme, na-
dobudnú rôzne schopnosti a kompetencie. 
Posilňujú sa tiež vzťahy medzi univerzita-
mi a spoločnosťou v ich okolí.

Vybraní členovia FF KU sa v problematike 
Service-learningu začali vzdelávať v rámci 

online kurzu. Tento spôsob učenia sa služ-
bou sa začne v praxi využívať už v letnom 
semestri v rámci Fakultného seminára.

Naše poďakovanie patrí riadiacim členom 
CLAYSS-u, ktorí finančne podporili účasť 
na konferencii, predovšetkým riaditeľke 
Maríi Nieves Tapia (na fotke), ale aj na-
sledujúcim osobám: Enrique Ochoa, Luz 
Avruj, Alejandra Herrero, Candelaria Fer-
rara, Julieta Caffaratti.

Róbert Ďurka
koordinátor Service-Learningu

Na pozvanie CLAYSS (Centro Latinama-
ricano de aprendizaje y servicio solidario 
= Latinsko Americké centrum pre servi-
ce-learning) sa dekan FF KU Mgr. Marek 
Babic, PhD. (na snímke vpravo) a člen ka-
tedry psychológie Mgr. Róbert Ďurka, PhD. 
zúčastnili na 19. medzinárodnej konferen-
cii o Service-learningu. Konferencia sa 
uskutočnila 25. a 26. augusta 2016 v Bue-
nos Aires (Argentína) v priestoroch Ponti-
cifia Universidad Catolica Argentina.

CLAYSS je občianske združenie, ktoré v La-
tinskej Amerike pomáha katolíckym uni-
verzitám, školám, študentom a nezisko-
vým organizáciám, ktoré chcú uskutočňo-
vať Service-learning projekty. Je to zdru-
ženie, ktoré úzko spolupracuje s minister-
stvom školstva a je podporované aj pápe-
žom Františkom. Service-learningové ak-
tivity sú rozšírené aj v Severnej Amerike, 
v Ázii a v Západnej Európe.

Podstatu koncepcie Service-learningu by 
sme mohli zhrnúť do 3 bodov:

1. Skutočná a konkrétna služba nie pre ko-
munitu a spoločne s komunitou. Poskytnúť 
to, čo komunita skutočne potrebuje a nie 
to, čo si myslíme, že potrebuje.

2. Aktívne angažovanie študentov, kto-
rí realizovanému projektu veria a považu-
jú ho za svoj, čo im umožní učiť sa nie zo 
skúsenosti sprostredkovanej učiteľom, ale 
z vlastnej skúsenosti.

Service-learning  
alebo učenie sa službou

V dňoch od 2. do 4. septembra sa už po tre-
tíkrát na Katedre žurnalistiky FF KU usku-
točnil mediálny seminár určený zasväte-
ným osobám. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 
rehoľníčok a rehoľníkov zo šestnástich re-
holí pôsobiacich na Slovensku.

Zasvätené osoby sa zdokonaľovali v prá-
ci s kamerou a fotoaparátom, vyskúšali si 
aj písanie článkov a tvorbu internetových 
stránok. Medzi lektormi boli aj členovia a 
absolventi Katedry žurnalistiky. Praktické 
workshopy doplnili diskusie s riaditeľom 
kresťanskej televízie Noe Leošom Ryškom, 
šéfredaktorom Konzervatívneho denníka 
Postoj Františkom Múčkom, redaktorkou 
RTVS Silviou Košťovou a PR manažérom 
Petrom Novákom.

„Uvedomujeme si, že ľudí môžeme oslo-
viť nielen v kláštoroch a kostoloch, ale aj 
prostredníctvom médií. Preto chceme zlep-
šovať svoje mediálne zručnosti,“ povedal 
augustinián Juraj Pigula, ktorý je šéfredak-
torom časopisu Zasvätený život a iniciáto-
rom seminárov. Ocenil aj technické a per-

sonálne zabezpečenie, ktoré rehoľníkom 
každý rok poskytuje ružomberská katedra 
žurnalistiky.

Seminár Zasvätení online 3 zorganizoval 
časopis Zasvätený život v rámci projektu 

Zasvätení pre ľudí v spolupráci s Katedrou 
žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružom-
berku.

Imrich Gazda 
Foto: Vladimír Škuta

rehoľníci zlepšovali svoje 
mediálne zručnosti
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V dňoch 13. a 14. mája bol Katedrou bio-
lógie a ekológie PF KU organizovaný 11. 
ročník konferencie „Biológia v škole dnes 
a zajtra“. V tomto roku sa podujatie kona-
lo v podhorskej obci Liptovské Revúce, kto-
rej chotár sa vyznačuje neobyčajne maleb-
nými prírodnými scenériami.

Program, okrem prednášok a prezentácií, 
pozostával aj z terénnych exkurzií a pre-
hliadky zaujímavého ochranárskeho pro-
jektu „Rozprávková vtáčia záhradka“ s od-
borným výkladom známeho prírodoved-
ca a znalca miestnej prírody doc. Ing. Mi-
roslava Sanigu, CSc. Podujatia sa zúčastni-
lo viac ako 20 účastníkov, prevažne učite-
ľov základných a stredných škôl z rôznych 
regiónov Slovenska. Veríme, že skúsenos-

ti a zážitky z dvoch konferenčných dní zú-
častnení učitelia zužitkujú vo svojom ďal-
šom profesijnom raste i v samotnom vyučo-
vacom procese na hodinách biológie a en-
vironmentálnej výchovy.

Michal Baláž

Biológia v škole dnes a zajtra

Štvrtý ročník študentskej vedeckej kon-
ferencie v didaktike informatiky sa konal 
2. a 3. júna na Katedre informatiky PF KU. 
Konferencie sa zúčastnili autori kvalitných 
študentských vedeckých prác zo 7 sloven-
ských a českých univerzít.

Cieľom prezentovaných prác bolo skvalit-
nenie vyučovania informatiky, prípadne 
iných predmetov, prostredníctvom použi-
tia moderných digitálnych technológií. Sú-
ťažné práce boli počas ich prezentácie po-
sudzované odbornou komisiou. Na orga-

nizačnom zabezpečení konferencie sa po-
dieľali  pracovníci a študenti katedry in-
formatiky, mediálnu podporu zabezpečo-
val IT klub.

Janka Majherová

študentská vedecká konferencia 
v didaktike informatiky

V rámci predmetu Literatúra pre deti 
a mládež zorganizovala 3. mája katedra 
predškolskej a elementárnej pedagogiky 
divadelné predstavenie, ktorého sa okrem 
študentov a pedagógov PF KU zúčastnili aj 
deti dvoch ružomberských materských škôl 
– Materskej školy Svätej Lujzy a Súkromnej 
materskej školy Malé Tatry 3, ktorá vychá-
dza z pedagogiky Márie Montessori.

Divadelné predstavenie v podaní profe-
sionálneho komunitného Divadla z Pasá-
že z Banskej Bystrice, ktoré ako jediné na 
Slovensku angažuje vo svojom súbore ľudí 
s mentálnym postihnutím, vzbudilo opráv-
nenú pozornosť. Herci predviedli divadel-
nú hru Na Paši, napísanú na motívy roz-
právky Mariany Grznárovej Maťko a Kub-
ko. Pre študentov predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky bolo podnetné sledo-
vať ako samotné divadelné spracovanie li-
terárnej predlohy a profesionálnu prácu 
hercov s postihnutím, tak aj bezprostred-
nú interakciu detí materských škôl s diva-
delným stvárnením im dôverne známej li-
terárnej predlohy.

Zuzana Chanasová

Divadelná návšteva na katedre 
predškolskej a elementárnej 
pedagogiky

V dňoch 12. až 15. mája sa študenti PF 
KU zúčastnili medzinárodnej konferencie 
v rámci Európskych študentských dní kul-
túry  Stalowa Wola 2016, ktorá sa kona-
la pod záštitou Katolíckej univerzity Jána 
Pavla II. v Lubline (KUL). Konferencie sa 
zúčastnili študenti doktorandského, magis-
terského a bakalárskeho štúdia krajín Poľ-
ska, Ukrajiny a Slovenska, ktorí v rôznych 
sekciách prezentovali svoje príspevky v zá-
vislosti od študijného zamerania.

Zástupcovia študentov zúčastnených kra-
jín navštívili mesto Krakow, kde sa v Sank-
tuáriu Božieho milosrdenstva konalo stret-
nutie akademického senátu a rektora KUL. 
V rámci študentských dní bol okrem kon-
ferencie pre študentov pripravený bohatý 

sprievodný program. Podujatie sa ukonči-
lo sv. omšou v kostole Božieho milosrden-
stva v Stalowej Woli. Usporiadateľom, naj-
mä pánovi prof. Zimnemu, ďakujeme za 
výbornú organizáciu podujatia, priateľské 
prijatie a pohostinnosť počas celého nášho 
pobytu.

Martin Cubinek

európske študentské dni 
kultúry Stalowa Wola 2016
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Výmena najnovších poznatkov v oblasti so-
ciálneho poradenstva, prezentácia výsled-
kov výskumov a prognóza smerovania po-
radenstva, boli cieľmi vedeckej konferen-
cie s medzinárodnou účasťou Výzvy sú-
časného sociálneho poradenstva, ktorá sa 
6. júna  uskutočnila na pôde Ústavu soci-
álnych vied PF KU. Hlavnou vedeckou ga-
rantkou a organizátorkou konferencie bola 
doc. Alena Novotná. Konferenciu otvorili 
rektor KU prof. Jozef Jarab, dekan PF KU 
doc. Tomáš Jablonský a úvodný odborný 
príspevok, venovaný sociálnemu poraden-
stvu, predniesla prof. Anna Žilová, riadi-
teľka Ústavu sociálnych vied PF KU.

Hlavné prednášky predniesli prof. Ján Ga-
bura (Eklekticizmus vo vývoji sociálneho 

poradenstva na Slovensku), prof. Mária 
Machalová (Edukačné sociálne poraden-
stvo – koncept a uplatnenie v sociálnej prá-
ci), prof. Stanislaw Lipinski (Recepcia ro-
dičovských postojov dospelými deťmi al-
koholikov) a doc. Alena Novotná (Vzdelá-
vanie v oblasti sociálneho poradenstva na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku).

Na konferenciu sa prihlásilo viac ako 40 
účastníkov, ktorí boli zaradení do štyroch 
sekcií. Vedeckými sekciami boli Výzvy sú-
časného sociálneho poradenstva a Praktic-
ké súvislosti sociálnej práce a sociálneho 
poradenstva, sekcie mladých výskumníkov 
a doktorandov niesli názov Špecifiká pora-
denstva s vybranými cieľovými skupinami 

sociálneho poradenstva a Reflexia aktuál-
nych tém sociálnej práce a sociálneho po-
radenstva.

Na konferencii bol prezentovaný aj študij-
ný program poradenstvo a sociálna komu-
nikácia v študijnom odbore sociálna práca, 
ktorý je možné študovať na Slovensku iba 
na PF KU v Ružomberku. V roku 2016 štát-
ne skúšky úspešne vykonali prví absolventi 
tohto študijného programu.

Anna Žilová, Daniel Markovič

výzvy súčasného  
sociálneho poradenstva

Od nedele 3. júla do piatka 8. júla sa na 
katedre hudby PF KU uskutočnil Kurz pre 
chrámových organistov a kantorov. Mla-
dým záujemcom o zveľadenie svojho po-
znania v oblasti zásad liturgickej hudby 
v bohoslužbe Katolíckej cirkvi sa venoval 
tím odborníkov v zložení R. Adamko (zá-
sady liturgickej hudby a gregoriánsky cho-
rál), P. Hochel (dejiny sakrálnej hudby), 
M. Matejová (základy hudobnej reči) a 
P. Nákačka (žalmy v liturgii).

Okrem toho účastníci mohli zdokonaliť  
svoje interpretačné zručnosti v hre na or-
gane pod vedením D. di Fioreho, D. Po-
stráneckého a M. Bartoša. Svoje zručnosti 
v dirigovaní zboru frekventanti kurzu roz-
víjali pod vedením Z. Zahradníkovej. Pre 
všetkých účastníkov boli k dispozícii dve 
hlasové pedagogičky – M. Žiarna a M. Pro-
cházková, ktoré dbali o ich kultivovaný 
spevácky prejav. Výsledky snaženia peda-
gógov i účastníkov kurzu boli prezentova-

né na každodenných sv. omšiach v Kosto-
le povýšenia Svätého kríža v Ružomber-
ku, kde týždenné podujatie vyvrcholilo vo 
štvrtok 7. júla o 19. hod. záverečným kon-
certom.

Rastislav Adamko

kurz pre chrámových  
organistov a kantorov

Katedra sociálnej práce PF KU zorganizo-
vala v stredu 14. septembra 2016 medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Interdiscipli-
nárna kooperácia v ošetrovateľstve, pô-
rodnej asistencii a sociálnej práci. Išlo už 
o ôsmy ročník konferencie, ktorá sa strie-
davo koná na Pedagogickej fakulte a Fakul-
te zdravotníctva KU. Vedeckými a organi-
začnými partnermi konferencie sú Krakow-
ská akademia im. Andrzeja Frycza Modr-
zewskiego (Poľsko), Univerzita Tomá-
še Bati - Fakulta humanitních studii (Čes-
ko), VID Vitenskapelige Høgskole (Nór-
sko) a Mykolas Romeris University (Litva). 
Konferencii je venovaná webová stránka 
http://kongresruzomberok.wixsite.com/
kooperacia.

Pozvaní hostia a prihlásení účastníci kon-
ferencie rokovali v štyroch sekciách: Ak-
tuálne výskumy marginalizovaných sku-
pín v kontexte sociálnych a zdravotníckych 
vied, Kooperácia zdravotníckych a sociál-
nych pracovníkov v súčasnej praxi, Rodina 
ako cieľová skupina zdravotníckych a soci-
álnych pracovníkov a Súčasné trendy v ob-
lasti práce s klientmi v pomáhajúcich pro-
fesiách. 

Konferenciu otvorili prof. ThDr. Jozef Ja-
rab, PhD., rektor KU, doc. PaedDr. Tomáš 
Jablonský, PhD., m. prof. KU, dekan PF KU, 
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., dekan-
ka FZ KU a doc. PhDr. Markéta Rusnáko-
vá, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce. 
Zaznelo aj umelecké vystúpenie doc. ThDr. 
Art. Lic. Rastislava Adamka, PhD. a doc. 
PaedDr. Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, 
PhD. „Niektoré životné situácie si vyžadu-
jú prekonať zaužívaný rezortizmus a využiť 
synergický efekt spolupráce sociálnej prá-
ce a ošetrovateľstva. Na konferencii sme 
skúmali možnosti spolupráce a prezento-
vali príklady dobrej praxe zo Slovenska, 
Česka, Ukrajiny a Poľska,“ uviedla Marké-
ta Rusnáková, vedecká garantka konferen-
cie. Konferenciu podporili aj Slovenská ko-
mora sociálnych pracovníkov a asistentov 
sociálnej práce  a Asociácia vzdelávateľov 
v sociálnej práci.

Daniel Markovič

konferencia o spolupráci 
sociálnej práce 
a zdravotníckych odborov
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V dňoch od 22. do 26. augusta sa konalo 
v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule 
v poradí už 18. sympózium kánonického 
práva. Sympózium od roku 1991 pravidel-
ne organizuje Slovenská spoločnosť káno-
nického práva na pôde Kňazského seminá-
ra a Teologického inštitútu v Spišskej Kapi-
tule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčas-
ťou TF KU.

Tohtoročné sympózium bolo venované no-
vej legislatíve procesu manželskej nulity 
pápeža Františka z roku 2015. K tejto téme 
prednášal Mons. Konštanc Adam, OP, sud-
ca Apoštolského súdu Rota Romana. Naj-
prv hovoril o princípoch revidovania legis-
latívy procesu manželskej nulity a v dru-
hej prednáške sa sústredil na tzv. skráte-
ný proces pred biskupom. Ďalší deň pred-
nášal Mons. Pawel Malecha, ktorý pracu-
je na Najvyššom súde apoštolskej signatú-
ry vo Vatikáne v úlohe zástupcu promótora 
spravodlivosti (niečo ako zástupca proku-
rátora v štátnom právnym systéme) a ho-
voril o zodpovednosti biskupa v procese 
manželskej nulity. Po ňom prednášal ďal-
ší sudca Rímskej Roty Mons. Grzegorz Er-
lebach, ktorý hovoril o aplikačných aspek-
toch riadneho procesu manželskej nulity 
podľa novej legislatívy pápeža Františka. 
Nasledovali ďalšie dve prednášky na tému 
procesu manželskej nulity. Prvú predniesol 
dekan Fakulty kánonického práva z Bená-
tok Mons. Giuliano Brugnotto, ktorý sa sú-
stredil na to, čo pápež František nejakým 
spôsobom upravil definíciu morálnej isto-

ty, ktorú v roku 1942 definoval pápež Pius 
XII. (kán. 1678, §§ 1-2 Mitis Iudex). Dru-
hú predniesol docent kánonického práva 
v Benátkach, ktorý je pôvodom z Nigérie, 
Benedict Ejeh. Jeho príspevok vôbec nebol 
jednoduchý, pretože mal v krátkosti vyhod-
notiť „za“ a „proti“ novej legislatívy proce-
su manželskej nulity. On toto „proti“ ozna-
čil ako „otvorené otázky“, ktoré je potrebné 
viac vysvetľovať. K téme procesu manžel-
skej nulity podľa legislatívy pápeža Fran-
tiška hovoril aj predseda Akadémia káno-
nického práva v Brne, Mons. Karel Orlita. 
Jeho úlohou bolo vysvetliť, či nová legis-
latíva priniesla „posun“ aj v úlohe obhajcu 
zväzku (je to niečo ako štátny zástupca v 
štátnom systéme, ktorý dohliada na záko-
nitosť procesu). Ďalšie dve prednášky boli 
trochu z inej oblasti. Mons. Róbert Oliver, 
pôvodne z Bostonu, ale pracujúci vo Vati-
káne ako sekretár Pápežskej komisie na 
ochranu mladistvých, ktorú ustanovil pá-
pež František v roku 2014, najprv hovoril 
na tému aké právne normy vydala Svätá 
Stolica na ochranu mladistvých a zraniteľ-
ných osôb pred sexuálnym zneužitím, a po-
tom, čo odporúča Svätá Stolica miestnym 
cirkvám urobiť v prospech ochrany mladis-
tvých a zraniteľných osôb. Bolo to asi po 
prvý raz, čo takáto téma odznela verejne 
na území Slovenska z úst vysokého pred-
staviteľa Svätej Stolice. Zaujímavú pred-
nášku povedal aj Mons. Andriy Tanasy-
iuk, vedúci právneho oddelenia Kúrie vyš-
šieho arcibiskupstva Kyjev-Halič z Ukraji-
ny. Hovoril na tému vykonávania cirkevnej 

jurisdikcie vyššieho arcibiskupa Kyjev-Ha-
lič. Momentálne post vyššieho arcibiskupa 
zastáva Jeho Blaženosť Sviatoslav Schev-
čuk, ktorý je veľmi mladý, má azda 44 ro-
kov. V posledný deň sympózia súdni vikári 
slovenských diecéz a eparchii predniesli re-
feráty o súdnej činnosti cirkevných súdov.

Tohto roku vypršal mandát predsedo-
vi a podpredsedovi Slovenskej spoločnos-
ti kánonického práva a uskutočnili sa nové 
voľby. Opätovne bol zvolený za predsedu 
Mons. Ján Duda, súdny vikár Spišskej die-
cézy a za podpredsedu Mons. Tibor Haj-
du, kancelár Arcibiskupského úradu v Bar-
tislave.

Účasť na sympóziu 2016 bola značne vyso-
ká a dosahovala strop momentálnych ka-
pacít Kňazského seminára v Spišskej Ka-
pitule. Boli tu sudcovia zo všetkých cirkev-
ných súdov Českej republiky a cirkevných 
súdov Slovenska. Ale aj vyučujúci z Práv-
nickej fakulty Univerzity Karlovej z Pra-
hy, z Právnickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave i z Právnickej fakulty  
Trnavskej univerzity. Účastníkov sympózia 
pozdravil aj rektor KU Mons. Jozef Jarab.

Ján Duda

Sympózium kánonického práva 
v Spišskej kapitule

Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – 
Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou TF 
KU, sa stal v dňoch od 6. do 8. septem-
bra miestom jedinečného podujatia, pr-
vého svojho druhu na Slovensku. Apoš-
tolská penitenciária vo Vatikáne, v spolu-
práci s Konferenciou biskupov Slovenska 
(KBS), zorganizovala Kurz pre spovední-
kov. Išlo o stretnutie, ktoré má prienik pre-
dovšetkým v morálnej, dogmatickej a pas-
torálnej teológii a kánonickom práve.

Hlavným prednášateľom bol taliansky kar-
dinál Mauro Piacenza, ktorý pôvodne vy-
študoval kánonické právo na Lateránskej 
univerzite v Ríme. Vyučoval na viacerých 
univerzitách. V roku 1990 sa stal vedúcim 
úradu a podsekretárom na Kongregácii 
pre klérus. V roku 2010 ho pápež Benedikt 
XVI. menoval za Prefekta Kongregácie pre 
klérus a vzápätí za kardinála. Pápež Fran-
tišek ho v roku 2013 menoval za Veľkého 
penitenciára. Je autorom viacerých publi-
kácií o spiritualite, o vzťahu Cirkvi a štá-
tu, o služobnom kňazstve a o Druhom vati-
kánskom koncile. Kardinál Piacenza pred-
niesol počas kurzu tri hlavné prednášky. 
Zameral sa v nich na spovedníka, jeho 
vlastnosti a povinnosti a na sviatosť zmie-
renia ako prostriedok odovzdávania viery 
a zdravej náuky Cirkvi.

Ďalším prednášajúcim bol Ján Ďačok. 
Po ukončení štúdií medicíny na Univerzi-
te P. J. Šafárika v Košiciach vstúpil v roku 
1981 do Spoločnosti Ježišovej. Doktorát 
z morálnej teológie získal na Gregoriánskej 
univerzite v Ríme, kde momentálne aj vy-
učuje. V rokoch 2001 až 2009 bol členom 
etickej komisie ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej Republiky. Na Apoštolskej peni-
tenciárii zastáva úrad teológa. Je aj členom 
talianskej teologickej asociácie pre morál-
nu teológiu. Je autorom mnohých štúdií a 
článkov z morálnej teológie, etiky a bioeti-
ky. Vo svojich prednáškach sa zameral na 
niektoré konkrétne a praktické otázky spo-
vednej praxe.

Tretím prednášajúcim bol Ľubomír Wel-
nitz, ktorý začal teologické štúdia v roku 
1995 v Teologickom inštitúte v Spišskej Ka-
pitule – Spišskom Podhradí. Po roku odi-
šiel do Talianska, kde dokončil základnú 
teológiu. Licenciát z biblickej teológie zís-
kal na Gregoriánskej univerzite a doktorát 
z kánonického práva na Pápežskej univer-
zite sv. Tomáša Akvinského v Ríme. V ro-

koch 2007 – 2013 pracoval ako osobitný 
sekretár kardinála Maura Piacenzu. Mo-
mentálne je sudcom tribunálu apoštolskej 
penitenciárie a naďalej aj osobným sek-
retárom kardinála Piacenzu. Aj on sa vo 
svojich prednáškach venoval objasneniu 
niektorých  konkrétnych otázok spovednej 
praxe.

Jeden z hlavných organizátorov, ThDr. 
Martin Koleják, PhD., prednášajúci na Te-
ologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, 
zhodnotil trojdňové podujatie: „Teší ma 
veľký záujem kňazov z celého Slovenska. 

Bola to príležitosť na vzájomné povzbu-
denie v službe spovedníka, výmenu skúse-
nosti a početné diskusie. Verím, že podu-
jatie prispeje k prehĺbeniu tejto vznešenej 
služby.“ Na celom kurze bol prítomný aj 
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny bis-
kup a vladyka Milan Lach, predseda Sub-
komisie pre bioetiku pri KBS.

-ft-

vzájomné povzbudenie  
v službe spovedníka
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Priestory Slovenského národného divadla 
sa v dňoch od 22. do 24. júna stali miestom 
konania 7. konferencie európskeho regiónu 
Medzinárodnej únie boja proti tuberkuló-
ze a pľúcnym chorobám (IUATLD), ktorej 
spoluorganizátorom bola aj Katolícka uni-
verzita v Ružomberku.

Počas troch dní sa podujatia zúčastnilo 
viac ako 600 delegátov, vrátane zástupcov 
štátnej a verejnej správy. Otvárací ceremo-
niál sa začal slávnostným príhovorom pre-
zidenta Slovenskej republiky Andreja Kis-
ku, ktorý dal účastníkom konferencie sľub, 
že adekvátna zdravotná starostlivosť pre 
každého je a bude pre neho prioritou. Zdô-
raznil potrebu využitia zručností  Európ-
skeho spoločenstva v úsilí o spoločné dob-
ro: „Je to morálna povinnosť úspešných 
krajín pomáhať tým menej šťastným, ľu-
ďom v núdzi. Jeden milión detí postihnu-
tých tuberkulózou po celom svete,  tam nie 
je žiadny priestor pre falošné ambície. Mu-
síme pracovať  spoločne. "

Jeho vyhlásenie udávalo základný tón  
konferencie, ktorá mala vedu vo svojom 
jadre, ale predstavila tiež sociálne témy 
a tabu. Priestor bol venovaný vplyvu ocho-
renia pľúc na zraniteľné skupiny obyva-
teľov, moderným postupom v liečbe TBC 
a plánom pre zefektívnenie boja proti tu-
berkulóze.

Počas podujatia sa uskutočnilo viacero 
sympózií s tematikou multirezistentnej tu-
berkulózy u detí a dospievajúcich, komor-

bidít tuberkulózy a diabetu, respektíve HIV 
infekcie a starostlivosti o tieto skupiny pa-
cientov vo východnej Európe.

Inovatívne prezentácie poukázali na nové 
trendy vo využití digitálnych technológií,  
ktoré môžu byť súčasťou  monitorovania, 
edukácie a podpory  pacientov s TBC.

Sociálny podtext podujatia umocnil aj ve-
černý  charitatívny  „Beh za zdravé pľúca“,  
určený pre účastníkov konferencie ako aj 
pre širokú verejnosť, ktorého výťažok bude 
venovaný pre  Detské oddelenie tuberkuló-
zy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy 
a pľúcnych chorôb v Dolnom Smokovci.

V rámci sprievodných kultúrnych aktivít sa 
v priestoroch Dómu Sv. Martina uskutočnil 
koncert sólistov a vokálnych telies Scho-
la Cantorum Rosenbergensis a Benedictus 
z Katedry hudby na Pedagogickej fakulte 
KU v Ružomberku.

V predvečer parlamentného summitu Euro 
TB Caucus bolo jasné, že Európania sú váž-
ne pripravení na dosiahnutie cieľa – elimi-
náciu TBC do roku 2030 a 7. konferencia 
IUATLD predstavovala dôležitý krok k jeho 
naplneniu.

-fz-

Zdravotnícka konferencia 
svetového významu

V pondelok 16. mája 2016 prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska vy-
menoval v Prezidentskom paláci v Bra-
tislave 42 nových vysokoškolských pro-
fesorov. Novou profesorkou v odbore 
Verejné zdravotníctvo sa stala aj dekan-
ka FZ KU Anna Lesňáková. Prof. MUDr. 
Anna Lesňáková PhD. atestovala v od-
bore  Vnútor né  lekár stvo  a  prenos -
né choroby. Vo svojej klinickej, vedec-
kej a pedagogickej praxi sa venuje pre-
dovšetkým problematike infekčných 
chorôb, antibiotickej politike a nozoko-
miálnym nákazám. Anna Lesňáková sú-

časne  pôsobí ako prednostka Infekto-
logickej kliniky Ústrednej vojenskej ne-
mocnice SNP v Ružomberku – fakultnej 
nemocnice. 

-fz-

FZ má novú profesorku
Konferencia biskupov Slovenska po siedmy 
raz udelila cenu Fides et ratio. Na návrh jej 
Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, kto-
rú vedie Mons. František Rábek, bol medzi 
ocenenými aj doc. Ivan Chalupecký, býva-
lý dlhoročný pedagóg na KU v Ružomber-
ku. Cenu si prevzal počas slávnostného ce-
remoniálu 13. septembra v Primaciálnom 
paláci v Bratislave. Spolu s ním bol ocene-
ným prof. Jozef Glasa a doc. Mikuláš Bla-
žek, in memoriam.

Slávnostné laudatio k oceneniu doc. Cha-
lupeckého predniesol prof. Peter Zub-
ko. „Vždy mal blízko k Bohu a viere, ale aj 
k vede a objektívnej historickej pravde,“ 
uviedol vo svojom slávnostnom príhovore 
na adresu oceneného.

Katolícka univerzita udelila doc. Chalupec-
kému v roku 2015 čestný titul Doctor ho-
noris causa.

K významnému oceneniu zablahoželal lau-
reátovi aj rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab: „Tak, ako Vás má KU vo svojom zozna-
me čestných doktorov h.c., tak celé Sloven-
sko cenou "Fides et ratio" ocenilo Váš osob-
ný prínos k rozvoju oboch pľúc človečen-
stva - formácií srdca i mysle. K udeleniu 
tejto prestížnej ceny Vám za celú akade-
mickú obec KU a rovnako i vo svojom mene 
úprimne blahoželám.“

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký je historik, 
emeritný archivár a vysokoškolský peda-
góg. Patrí medzi uznávaných odborníkov 
predovšetkým na obdobie stredoveku, de-

jiny Spiša a cirkevné dejinami. V rokoch 
1990 – 2003 prednášal cirkevné dejiny 
na Cyrilometodskej bohosloveckej fakul-
te Univerzity Komenského – Teologickom 
inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej 
Kapitule. V rokoch 1996 – 2002 prednášal 
historické disciplíny na Katecheticko-peda-
gogickej fakulte Žilinskej univerzity v Ru-
žomberku. Do roku 2008 bol členom Ve-
deckej rady KU v Ružomberku. Cenu Fides 
et ratio dostal za celoživotnú vedecko-pe-
dagogickú prácu a za zásluhy na formova-
ní mladej kresťanskej generácie.

-rr-

cena Fides et ratio 
pre nášho bývalého pedagóga

KonferenciTF KU už 4. rok otvorila svo-
je brány počas letných prázdnin deťom. 
V dňoch od 4. Do 8. júna zorganizovala 
Detskú univerzitu, na ktorej sa zúčastni-
lo 53 detí vo veku 9 až 16 rokov. Deťom sa 
o zaujímavý program postarali pedagógo-
via a doktorandi TF KU, no taktiež aj po-
zvaní hostia. Program začal slávnostou 
imatrikuláciou, pokračoval zoznamovač-
kami v skupinkách, nakoľko deti boli ve-
kovo rozdelené do 4 skupiniek. Následne 
mali možnosť deti absolvovať prednášky 
z oblasti sociálnej práce, náuky o rodi-
ne, teológie či ďalších zaujímavých oblas-
tí. Deti zaujal aj kurz prvej pomoci, mini-
kurz taliančiny, prednáška o tom, ako pre-
žiť v lese, svedectvo misionárky z Kene či 
svedectvo účastníčky púte do Santiaga de 
Compostella. Samozrejmosťou každého 
dňa bolo aj množstvo zaujímavých hier, 
ktoré si pre deti pripravili ich animátori. 
Tak ako aj počas bežného vysokoškolské-
ho štúdia, aj deti na Detskej univerzite tvo-
rili záverečné práce, avšak zábavnou for-
mou. Najkrajšie či najzaujímavejšie záve-
rečné práce boli odmenené Cenou dekana. 
Po úspešnom absolvovaní prednášok a ob-
hajobe záverečných prác pristúpili deti k 
slávnostnej promócii, na ktorej im dekan 
TF KU odovzdal diplomy a spomienkové 
darčeky.

Michaela Šuľová

Detská univerzita 
na teologickej fakulte
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Študentky ošetrovateľstva FZ KU pomáha-
jú na Klinike pediatrickej onkológie a he-
matológie SZU v Banskej Bystrici ako dob-
rovoľníci.

Podporou tvorivého trávenia voľného času 
a organizáciou zábavného programu pre 
malých pacientov s limitujúcim ochorením 
sa tak stávajú dôležitou súčasťou podpor-
ného systému  detí a ich rodičov.

Dobrovoľnícke aktivity realizujú študent-
ky 2. ročníka študijného programu ošetro-
vateľstvo Simona Kocúreková, Eva Hrabov-
ská, Gabriela, Mačáková, Jana Ševečková, 

Aneta Šuvadová v spolupráci s Centrom 
pomoci detskej onkológie Svetielko náde-
je. Centrum pod vedením Mgr. Ľuboša Mo-
ravčíka a v spolupráci s MUDr. Barborou 
Gavendovou zabezpečilo vstupné školenie 
a supervíziu zaangažovaných. 

Konkrétne činnosti spočívajú  predo-
všetkým v zabezpečení individuálneho 
programu formou  arteterapie (u najmen-
ších práce s omaľovánkami), interaktívne-
ho  čítania rozprávok a rozhovorov. Spomí-
nané aktivity napomáhajú poznaniu a pre-
konávaniu problémov a obmedzení v súvis-
losti s ochorením, zohrávajú dôležitú úlo-

hu pri uvoľnení emócií a prenášaní a ver-
balizácii svojich pocitov. Pre zvýšenie obra-
nyschopnosti a doplnenie vitamínov pri-
niesli študenti aj rôzne ovocie.

Laická sociálno-psychologická pomoc po-
skytuje  budúcim zdravotníkom pohľad na 
pacienta z  inej perspektívy  a súčasne im 
umožňuje otestovať svoje sily a kvality vo 
zvládaní ťažkých a krízových situácií v bu-
dúcom povolaní.

Pocity študentov sú premietnuté aj v ich 
krátkom vyjadrení: „Tím, ktorý sa stará 
o detičky na klinike detskej onkológie a he-
matológie, urobil na nás veľký dojem, jed-
nak po profesionálnej stránke a jednak 
v oblasti spolupatričnosti a lásky, s akou 
túto prácu vykonávajú“.

Veríme, že spoluprácu s Centrom pomo-
ci detskej onkológie Svetielko nádeje a Kli-
nikou pediatrickej onkológie a hematoló-
gie SZU v Banskej Bystrici budeme naďalej 
rozvíjať a prispejeme tým nielen ku zlepše-
niu kvality života detských pacientov, ale 
aj k osobnému rastu a formovaniu budú-
ci sestier.

Marcela Ižová

študenti ošetrovateľstva 
pomáhajú ako dobrovoľníci 
na onkológii

posádok zo Slovenskej a Českej republiky 
obsadilo družstvo  študentov 2. ročníka 
Urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU 
v zložení Dušan Bobrík, Adriana Hurtuko-
vá, Jana Greizingerová a Peter Veselovský 
21. miesto. Posádka zložená zo študentov 
3. ročníka – Martin Tichý, Nikola Kasper-
kevičová, Romana Polčíková a Ján Štefa-
ňák – sa umiestnila na 1. mieste a získala 
tak pre KU putovný pohár. 

Súťažné posádky sprevádzali študentky 
druhého ročníka Veronika Kalusová a Na-
tália Slotíková, ktoré všetko zodpovedne 
dokumentovali a poskytovali posádkam 
nestranný pohľad na priebeh riešených 
úloh. 

Súťažiaci museli čeliť rôznym výzvam 
v dennej i nočnej etape. Cieľom poduja-
tia bolo precvičiť teoretické vedomosti for-
mou testov a praktické zručnosti prostred-
níctvom modelových situácií pri riešení 
intoxikácií, polytráum, hromadných ne-
šťastí s nutnosťou použiť vyslobodzova-
cie prostriedky. Študentom ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu a prajeme veľa ďal-
ších úspechov. 

-ml-

Pre obdobie letných prázdnin sú typické 
detské tábory. Na organizovaní jedného 
z nich participovali aj študenti a pedagó-
govia FZ KU. Išlo o letný tábor Slovenské-
ho Červeného kríža (SČK), ktorý sa usku-
točnil od 24. do 30. júla v Dome H. Dunan-
ta v Mlynčekoch (okres Kežmarok).

Hlavným organizátorom bol Územný spo-
lok SČK Liptov a o program a aktivity viac 
než 30 detí sa postarali študenti 1. a 2. roč-
níka bakalárskeho študijného programu 
ošetrovateľstvo: Matúš Cagalinec, Soňa Ši-
mová, Petra Trnková, Vanesa Filová a Mi-
chaela Frimerová. Okrem tradičných hier, 
výletov a súťaží bol jeden táborový deň ve-

novaný prvej pomoci – dopoludnia inte-
raktívna prednáška o poskytovaní prvej 
pomoci, spojená s precvičovaním, a popo-
ludní celotáborová súťaž v poskytovaní pr-
vej pomoci.

Eva Moraučíková a Mariana Magerčiako-
vá z Katedry ošetrovateľstva, ktoré sa tiež 
podieľali na organizovaní detského tábora, 
ochotne podporia túto aktivitu aj v budúc-
nosti, pretože ide nielen o zmysluplné a ve-
selé využitie časti prázdninových dní, ale 
pre mnohé deti, najmä pre deti zo sociálne 
slabších rodín, ide o výnimočnú príležitosť 
tráviť prázdniny s vrstovníkmi mimo mies-
ta svojho bydliska.

Mariana Magerčiaková

študenti viedli detský  
letný tábor

Študenti FZ KU sa na záchranárskom cvi-
čení, spojenom so súťažou profesionálnych 
a laických posádok, umiestnili v kategórii 
„profi“ na 1. mieste a získali tak Putovný 
pohár RESCUE 2016. 

Cvičenie sa konalo predposledný aprílový 
víkend neďaleko Českej Skalice (ČR), pri 
vodnej nádrži Rozkoš. Podujatie bolo ur-
čené pre dobrovoľné zložky záchranárov, 
stredné a vyššie zdravotnícke školy, vysoké 
školy, regionálne záchranné služby, vodné 
záchranné služby, horské služby a iné zlož-
ky IZS. Družstvá boli rozdelené do dvoch 
kategórií. V kategórii „Rozkoš RESCUE 
profi“ mohli súťažiť všetci zdravotníci 
a študenti vysokých škôl od 2. ročníka štú-
dia. V druhej kategórii súťažili všetci ne-
zdravotníci, študenti stredných škôl a 1. 
ročníkov vysokých škôl. Katolícku univer-
zitu v Ružomberku reprezentovali dve po-
sádky v kategórii „profi“. V konkurencii 33 

Záchranári  víťazmi  
putovného pohára reScue 2016
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Zámerom Týždňa kresťanskej kultúry bolo 
poukázať na tradíciu kultúry a kresťanských 
hodnôt v našom meste. Týždeň kresťanskej 
kultúry bol od začiatku predstavený ako apo-
litické občianske podujatie, ktorého cieľom je 
vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o mieste 
kresťanskej kultúry v dejinách, ale najmä v sú-
časnom živote mesta Ružomberok a jeho ob-
čanov.

Slávnostné otvorenie v priestoroch Univerzit-
nej knižnice ponúklo pohľad na novú publi-
káciu Ing. Juraja Kuniaka a prof. akad. mal. 
Jána Kudličku „Rosa Mystika“, ktorej obrazo-
vý sprievod dotvárali originálne diela z cyklu 
Madony (2014–2015). Literárny rozbor die-
la ponúkla Mgr. Jana Juhásová PhD. Ukážky 
z diel predniesla Mgr. Silvia Kaščáková PhD. 
Druhá časť programu bola venovaná výstave 
fotografií a dokumentov o živote rodiny Mun-
kovcov. Výstavu a podujatia, ktoré sa v súvis-
losti s procesom blahorečenia Munkovcov 
odohrali, priblížil vicepostulátor p. Ondrej 
Gábriš SJ.

V stredu sa dianie presunulo do centra mes-
ta. V synagóge boli pri slávnostnej vernisáži 
výstavy fotografií Svet očami viery vyhláse-
ní víťazi v jednotlivých kategóriách: sakrálny 

motív, viera v živote človeka a príroda. Rov-
nako bola udelená aj Cena primátora mes-
ta, Cena rektora KU a Cena spoločnosti Ježi-
šovej. Do súťaže sa zapojilo 33 autorov z ce-
lého Slovenska s 335 fotografiami. Odbornej 
porote predsedal Doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák,  
vedúci ateliéru komunikácie v médiu fotogra-
fie na Katedre umeleckej komunikácie FMK 
UCM v Trnave. Po vernisáži nasledovala diš-
puta o kresťanskej kultúre (na snímke účast-
níci dišputy) za účasti odborníkov z akade-
mického prostredia: doc. ThDr. Art. Lic. Rasti-
slav Adamko, PhD., m. prof. KU, prof. Dr. phil. 
fac. theol. Peter Volek, Mgr. Katarína Matuš-
ková, PaedDr. Edita Príhodová, PhD. Ako hosť 
prijal pozvanie Mons. Marián Gavenda. Pod 
názvom Kresťanstvo – kultúra – hodnoty hľa-
dali diskutujúci odpovede na otázky: Čo urču-
je hodnotu umeleckého diela? Existujú krité-
riá „kresťanskosti“ umenia? Do akej miery je 
prijateľná myšlienka cenzúry? Podujatie mo-
deroval doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.

Verejná diskusia pokračovala aj v nasledujú-
ci deň. Hlavnou témou bol sakrálny priestor 
v súčasnej architektúre. Úvod do diskusie, 
hľadanie odpovede na otázku, čo je sakrál-
ny priestor, predniesol ružomberský architekt 
Ing.arch. Martin Bišťan. Po jeho prezentácii sa 

zúčastnená diskutujúca odborná a laická ve-
rejnosť sústredila na praktickú stránku vzťa-
hov umelec verzus investor, ako aj na defino-
vanie potreby zmien vo vnímaní sakrálneho 
priestoru a vzdelávania v tejto oblasti.

Piatkový večer kine Kultúra patril gospelo-
vej hudbe. Svoje svedectvo podali ružomber-
ské skupiny Juventus „Oldies“, Stano Košč 
a Kéfas.

Týždeň kresťanskej kultúry ukončil organový 
recitál v kostole povýšenie Sv. Kríža v podaní 
Mgr. Art. Davida di Fiore. Program koncertu 
pozostával zo skladieb autorov od 17. storočia 
až po súčasnosť. Po prvýkrát odznela skladba 
Petra Machajdíka, skomponovaná pre Týždeň 
kresťanskej kultúry, pod názvom Portus Pacis.

Týždeň kresťanskej kultúry by sa mohol stať 
tradíciou, ktorá by v meste Ružomberok kaž-
doročne v priebehu jedného týždňa skoncen-
trovala viacero podujatí umeleckého charak-
teru. Prvý ročník ukázal, že určitý záujem 
o podujatia s hodnotou, zo strany odbornej 
i laickej verejnosti, určite je. 

Katarína Matušková
Foto: Ondrej Gabriš SJ

v ružOmBerku reZOnOvALA 
kreSťAnSká kuLtúrA
Občianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt, Mesto Ružomberok, KU v Ružomberku 
a Spoločnosť Ježišova v dňoch 9. až 15. júna zorganizovali 1. ročník Týždňa kresťanskej kultú-
ry v Ružomberku. Bohatý program, zameraný na kultúru a kresťanské hodnoty, ktorý sa konal 
v priestoroch Univerzitnej knižnice KU, v ružomberskej synagóge, v kine Kultúra a v Kostole po-
výšenia Sv. Kríža, oslovil široké spektrum návštevníkov.

Na stránke Univerzitnej knižnice KU, v zá-
ložke Virtuálna knižnica, figuruje od uply-
nulého roka aj Digitálna knižnica/Media-
Info. Z priestorov UK KU je tak umožnený 
prístup k zdigitalizovaným dokumentom 
prostredníctvom prezentačnej platformy 
MediaInfo.

Prístup je vzhľadom na citlivú otázku au-
torského práva viazaný na IP adresu kniž-
nice, avšak z ktoréhokoľvek počítača v bu-
dove. Po prihlásení sa na stránku media-
info.ku.sk, zadaní prihlasovacích údajov 
(ktoré sú zverejnené pri výpožičnom pulte 
a taktiež na dverách digitálnej učebne UK 
KU-2. poschodie) je čitateľom umožnené 
vyhľadávať podľa jednotlivých kritérií (au-
tor, názov, podľa klasifikačného systému 
UK KU). Zobrazená kniha sa tak dá čítať, 
je možné zväčšenie stránky (vhodné najmä 
pre slabozrakých študentov), listovanie po 
jednotlivých stranách, ako aj vyhľadávanie 
slov priamo v texte knihy.

Knihu ani jej časť však nie je dovolené ko-
pírovať ani sťahovať. Knihy do Digitálnej 
knižnice pribúdajú priebežne. Digitálna 
knižnica neslúži na robenie rešerší, ale jej 
prvotným účelom je sprístupniť požadova-

né knihy v rovnakom čase väčšiemu počtu 
užívateľov, rovnako ako zachovanie pred-
metných titulov v elektronickej forme.

Počas leta došlo k premosteniu online ka-
talógu knižnice a digitálnej knižnice. 
V praxi sa v online katalógu knižnice zo-
brazí aktívny riadok s url adresou. Po jej 
rozkliknutí sa zobrazí digitálna knižnica. 
Po zadaní prihlasovacích údajov sa otvorí 
konkrétne kniha.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie praco-
viska, ktoré bude umožňovať digitalizá-
ciu papierových kníh a rukopisov, s mož-
nosťou spracovania a publikácie digitali-
zovaného obsahu, čo má následne umož-
niť transfer informácií a nadobudnutých 
poznatkov z oblasti digitalizácie, rešpek-
tujúcich zásady ochrany duševného vlast-
níctva a individuálnych potrieb študentov 
rešpektujúc národné a kultúrne zvyklosti. 
Projekt budovania digitalizačného praco-
viska je realizovaný v rámci projektu OP-
VaV 2013/5,1/05 SORO Zlepšovanie in-
fraštruktúry na KU v Ružomberku ako in-
vestície do lepšej kvality vzdelávania ITMS 
26250120001.

Katarína Matušková

Digitálna knižnica
meDiAinFO

Aj počas nasledujúceho akademického 
roka sme pre vás pripravili niekoľko inšpi-
ratívnych sprievodných podujatí.

V utorok 27. septembra sme slávnostne 
otvorili výstavu Slovenský ornament maj-
stra Kostelníčka. Presne o mesiac, 27. ok-
tóbra, nás čaká vernisáž a vyhodnotenie 
výtvarno-literárnej súťaže Mesto moji-
mi očami, ktorú pripravila Katedra pred-
školskej a elementárnej pedagogiky PF. 
Od 1. októbra budete mať možnosť v na-
šich priestoroch vidieť výsledky tvorivej 
činnosti architektov z Banskobystrického 
kraja. Predvianočný čas venujeme tvor-
be výtvarníčky Janky Srnkovej vo výstave 

Zázrak života. Tešíme sa aj na prezentáciu 
prác mimoateliérového štúdia Katedry vý-
tvarnej výchovy PF a rovnako aj na prezen-
táciu záverečných prác z uvedenej kated-
ry. To všetko, a samozrejme aj priestor pre 
vaše nápady, Vám ponúkame v nasledujú-
com semestri.

Informačné vzdelávanie pokračuje
Rovnako ako v minulosti, aj tento rok zís-
kate prvé informácie o knižnici na zápi-
soch, rovnako sa budete môcť prihlásiť na 
informačné vzdelávanie, ktoré každoroč-
ne realizujeme v priestoroch UK KU. Do-
zviete sa na ňom, čo  všetko môžete v kniž-
nici nájsť, aké služby vám ponúkame a za 

akých podmienok. Naučíte sa základy vy-
hľadávanie v online katalógu a taktiež v di-
gitálnej knižnici MediaInfo. Pre vyššie roč-
níky máme pripravené informačné hodi-
ny zamerané na vyhľadávanie v elektronic-
kých informačných zdrojoch podľa jednot-
livých odborov. Semináre realizujeme aj 
v spolupráci s externými lektormi.

Katarína Matušková

pripravované akcie 
v univerzitnej knižnici ku

uk.ku.sk a na Facebooku
VŠETKY AKTUáLNE INFORMáCIE A DIANí V UK KU NáJDETE NA: ]
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Bol už pondelok 1. augusta, asi 1.15 hod., 
keď som sa so svojou skupinou mladých 
z Liptova a Oravy vrátil zo Svetových 
dní mládeže v Krakove do Ružomberka. 
S niektorými som sa rozlúčil už v Tvrdoší-
ne, s ďalšími v Oravskom Podzámku a Dol-
nom Kubíne a poslednú skupinu asi dva-
nástich mladých z Liptovského Mikulá-
ša som rozlúčkovo vyobjímal na autobu-
sovej stanici v Ružomberku. A potom som 
sa potešil ochote vodiča autobusu, ktorý 
ma v silnom popolnočnom daždi doviezol 
priamo až pred budovu Katolíckej univerzi-

ty. Možno by som mohol povedať, že v tejto 
chvíli pre mňa a pre ostatných spolupútni-
kov Svetové dni mládeže Krakov 2016 de-
finitívne skončili, ale ďalšie státisíce mla-
dých z celého sveta ešte v Krakove na pár 
dni zostávajú a ďalší sú ešte na ceste, me-
dzi nimi aj moji spolubratia kňazi, otcovia 
Róbert a Dušan, ktorí pre zatúlané ovečky 
na cestu domov vyrazili z Krakova až krát-
ko pred nedeľňajšou polnocou.

Svetové dni mládeže Krakov 2016 
neskončili, práve naopak
Dnes sú už možno mnohí pútnici zo Sveto-
vých dní mládeže Krakov 2016 doma, ale 
paradoxne Svetové dni mládeže sa neskon-
čili. Ba práve naopak, ešte len teraz napl-
no začali svoju činnosť po celom svete skr-
ze Ducha Svätého, ktorý pôsobí cez účast-
níkov, státisíce mladých aj starých a tisíce 
kňazov. Práve o tom hovoril pápež Franti-
šek počas záverečnej svätej omše na Poli 
milosrdenstva v blízkosti Krakova. V tej 
chvíli vyslal všetkých nás do celého sveta, 
aby sme odovzdali to, čo sme počas tých-
to takmer dvoch týždňov prežili medzi poľ-
skými bratmi a sestrami, ktorí nás s veľkou 
láskou medzi seba prijali. „Keď sa  vrátite 
domov, do svojich mestečiek a dedín, tam 
pre vás začínajú Svetové dni mládeže,“ po-
vedal František.

Krakov – hlavné mesto sveta
Od stredy 20. júla, keď sme sa vybrali na 
dobrodružstvo so Svetovými dňami, sme 
boli prijatí v poľských diecézach, deka-
nátoch, farnostiach, v spoločenstvách a 
rodinách. Počas piatich dní až do nede-
le 24. júla sme zažívali skúsenosť prijatia, 
spoznali sme, že Poľsko má Veľké Srdce. 
O tejto skúsenosti sa chceme s Vami, milí 
naši priatelia, v budúcich dňoch na našej 
internetovej stránke podeliť. Potom pri-
šiel pondelok 25. júl a začala naša cesta 
už priamo do Krakova, kde v meste Božie-
ho milosrdenstva sme boli opäť milo prija-
tí. Opäť to boli farnosti, školy, spoločenstvá 
a rodiny, kde sme sa cítili ako doma. V tej 
chvíli sa Krakov stal hlavným mestom sve-
ta, jeho ulicami prúdilo státisíce mladých 
pútnikov rozličných národov, národností a 
rás. Krakov sa v týchto dňoch tešil pestro-
farebnosťou ľudského spoločenstva, jeho 
radosti, tancu, ale aj stíšeniu sa v modlit-
be. Tu v Krakove sme počas týchto dní za-
kúsili skúsenosť Veľkého Srdca Boha, ako-
by sa nás na každom kroku dotýkal.

Tri otázky a hľadanie troch odpovedí
Nezabudnuteľná zostane v našich srdciach 
otváracia svätá omša v utorok 26. júla pod-
večer na krakovskej  Błonii s kardinálom 
Stanislavom Dziwizsom, niekdajšou pra-
vou rukou svätého Jána Pavla II. Kardi-
nál nám počas svojho príhovoru položil 
tri otázky: 1. Prečo sme sem prišli? 2. Čo 
sme sem doniesli? 3. Čo si chceme 
odtiaľ odniesť domov? Hľadanie so-

Svetové dni mládeže  
krakov 2016
Veľké Srdce Boha, Veľké Srdce Poľska a Veľké Srdcia mladých

Mladí ukázali počas SDM veľké srdcia.



Kňazi z UPaC sprevádzali mladých v Krakove.

Vstupujeme do nového akademického 
roku 2016/2017. Pre niektorých je úplným 
začiatkom na univerzitnej pôde, pre iných 
pokračovaním štúdia i rozličných povin-
ností.

Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad po-
dobenstvom o desiatich pannách (Mt 25, 
1 – 13), ktoré môže byť pre nás dobrou du-
chovnou navigáciou na začiatku nášho uni-
verzitného putovania. Toto podobenstvo je 
spolu s ďalšími dvoma podobenstvami (po-
dobenstvo o vernom sluhovi a o talentoch) 
výzvou k bdelosti.

V známom podobenstve je spoločným zna-
kom desiatich panien očakávanie ženícha. 
Bolo by dobré, aby aj začiatok akademické-
ho roku prenikala myšlienka na blízky prí-
chod Ženícha, ktorý chce každý deň vstu-
povať do nášho života. Máme jedinečnú 
príležitosť spoznávať jeho prítomnosť v Eu-
charistii a iných sviatostiach, v Božom slo-
ve, ktoré je stále živé a účinné i v potrebách 
našich blížnych. Na postoj očakávania jas-
ne poukázal pápež František, keď pri svo-
jom príhovore počas Vigílie na SDM v Kra-
kove upozornil na postoj „gaučových kres-
ťanov“, ktorí sú uzatvorení do virtuálneho 
sveta a neschopní vykročiť ku konkrétne-
mu človeku.

Rozdiel medzi pannami spočíva v dostat-
ku a nedostatku oleja. Olej v symbolike po-

dobenstva predstavuje Božiu milosť. Pod-
ľa príkladu múdrych panien sme pozva-
ní, aby sme mali dostatok oleja – milosti, 
a tak svietili svedectvom Ježišovej prítom-
nosti aj v novom akademickom roku. Hoci 
sa nám zdá, že sa múdre panny správali až 
„nemilosrdne“, existujú skutočnosti, ktoré 
sa nedajú vypožičať. Takouto skutočnosťou 
je otvorenosť ľudského srdca na Božiu mi-
losť, ovocie milosti, ktoré prináša spoluprá-
ca s Božou milosťou v živote človeka. Nech 
sa naše srdce stáva zavlaženou záhradou, 
ktorá neustále kvitne a prináša hojnosť 
ovocia, pretože čerpá z nevyčerpateľného 
Prameňa – Ježišovho Srdca.

Múdre panny vstúpili na svadobnú hosti-
nu. Múdrosť človeka, ktorý žije z potrebnej 
Božej milosti, je už teraz odmeňovaná Bo-
žou prítomnosťou, čo je predzvesťou več-
ného spoločenstva s Bohom. Využime po-
nuku času - intenzívnej spolupráce s Božou 
milosťou! Nech sa už teraz radujeme z Je-
žišovej blízkosti, ktorá nám dáva Božiu po-
moc pri objavovaní pravdy a odovzdávaní 
evanjelia v dnešnom svete v prepojení po-
hľadu viery a vedy.

Prajem vám, aby nový akademický rok bol 
pre vás časom rastu v múdrosti srdca vďa-
ka účinnému pôsobeniu Božej milosti.

Čo nás čaká nové v AR 2016/2017? V na-
šom kňazskom tíme chýba diakon Lukáš 

Kutlák, ktorý bol v júni vysvätený za kňa-
za a v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo far-
nosti Likavka. Ďalšou novinkou je nový 
spôsob realizovania sústredení zo spiritu-
ality pre 1. r. Bc, ktoré budú prebiehať for-
mou evanjelizačného kurzu v priestoroch 
UPaC. Keďže sa končí Rok milosrdenstva, 
počas ktorého sme mali SDM v Krakove a 
na budúci rok bude výročie zjavenia Pan-
ny Márie vo Fatime, chceme pri mládežníc-
kych sv. omšiach a prednáškach „Hosť na 
KU“ zareagovať na tieto významné podne-
ty. Som presvedčení, že si určite vyberie-
te niečo svoje z ponuky UPaC na nový AR 
2016/2017, zároveň vás chcem poprosiť 
o zapojenie vašich talentov do budovania 
spoločnej univerzitnej rodiny aj cez službu 
v UPaC.

Róbert Slotka

SLOvkO nA ceStu
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3. máj 2016
AS KU na svojom zasadnutí pre-
rokoval viaceré aktuálne témy 
napr.: Výročnú správu o činnos-
ti KU, Výročnú správu o hospo-
dárení na KU, rozdelenie dotácie 
MŠVVaŠ SR na KU pre rok 2016, 
súhlas s navýšením úveru, schvá-
lenie Smernice o publikačnej čin-
nosti a Štipendijného poriadku 
KU. 

5. máj 2016 
Uskutočnilo sa zasadnutie Správ-
nej rady KU, na ktorom bola pre-
diskutovaná Výročná správa 
o činnosti KU za rok 2015, Výroč-
ná správa o hospodárení KU za 
rok 2015 a schválenie čerpania 
úveru pre KU.

V Aule Jána Pavla II. PF KU sa 
uskutočnilo veľké finále celo-
slovenskej súťaže Gospeltalent 
2016. Ide o celoslovenskú súťaž 
pre začínajúcich interpretov go-
spelovej, resp. kresťanskej pies-
ne, ktorá víťazom zabezpečí pod-
poru pri štarte ich speváckej/hu-
dobnej cesty. Organizátormi sú 
portál iGospel.sk, spevák a skla-
dateľ Richard Čanaky v spoluprá-
ci s Rádiom Lumen. 

7. jún 2016
AS KU na svojom zasadnutí pre-
rokoval viaceré aktuálne témy 
napr.: Plán nákladov a výnosov 
na rok 2016, situáciu na PF, Dlho-
dobý zámer na KU za rok 2015, 
nákup interiérového vybavenia 
izieb pre internát „blok C“. 
 
8. – 9. jún 2016
V priestoroch Univerzitnej kniž-
nice KU sa konalo 18. zasadnutie 
Národnej komisie pre služby, na 
ktorom sa zúčastnilo 40 zástup-
cov akademických, verejných a 
vedeckých knižníc naprieč celým 
Slovenskom. Z Českej republiky 
prijali pozvanie zástupcovia z Ná-
rodní knihovny a Národní tech-
nické knihovny z Prahy.

9. jún 2016
Na TF v Košiciach sa uskutočnilo 
Te Deum – slávnostné ukončenie 
akademického roka 2015/2016. 
Slávnostnú sv. omšu v seminár-
nom kostole sv. Antona Paduán-
skeho celebroval Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup-met-
ropolita. Po skončení sv. omše 
sa konalo slávnostné zhromaž-
denie akademickej obce, promó-
cia 59 absolventov magisterské-
ho štúdia a odovzdanie 4 certifi-
kátov Celoživotného vzdelávania 
v aule TF.

máj jún

kronika
posledných 
mesiacov

8. máj 2016 
Katedra hudby PF KU  zorgani-
zovala koncert v synagóge v Ru-
žomberku pod názvom „Hudba 
v synagóge.“ V rámci hudobné-
ho podujatia odznela aj časť vý-
nimočnej Rossiniho omše pre 
klavír, harmónium, zbor a sóla. 
Okrem toho sa predstavili aj pe-
dagógovia a študenti tejto kated-
ry a iní inštrumentalisti. 

9. – 15. máj 2016
Občianske združenie Výchova 
umením – EduArt, Mesto Ružom-
berok,  KU v Ružomberku a Spo-
ločnosť Ježišova zorganizovali 
prvý ročník Týždňa kresťanskej 
kultúry v Ružomberku. Program 
počas týždňa bol zameraný na 
kultúru a kresťanské hodnoty. 
Podujatia sa koná pod záštitou 
primátora mesta MUDR. Igora 
Čombora, PhD.

10. máj 2016
Rektor KU Mons. prof. Jozef Ja-
rab a rektor Vroclavskej univer-
zity v Poľsku prof. Marek Bojar-
ski podpísali dohodu o vzájomnej 
spolupráci medzi dvoma inštitú-
ciami. Cieľom dohody je podpo-
riť spoločné činnosti v oblastiach 
výskumu a pedagogickej činnos-
ti, výmeny výskumníkov, učiteľov 
a študentov a výmenu informácií, 
materiálov a vedeckých publiká-
cií podľa zamerania oboch uni-
verzít. 

11. máj 2016
V Univerzitnom kostole sv. Ro-
diny v Rybárpoli sa konalo sláv-
nostné ukončenie akademického 
roka Te Deum 2016. Sv. omšu ce-
lebroval  J.E. Mons. Alojz Tkáč, 
emeritný košický arcibiskup.

16. máj 2016
Prezident SR Andrej Kiska vyme-
noval v Prezidentskom paláci v 
Bratislave 42 nových vysokoškol-
ských profesorov. Medzi novovy-
menovaných profesorov sa v od-
bore verejné zdravotníctvo zara-
dila aj doc. MUDr. Anna Lesňáko-
vá, PhD., dekanka FZ KU. 

24. máj 2016
Vedecká rada KU na svojom za-
sadnutí zhodnotila úrovne vo 
vzdelávacej činnosti, v oblasti 
vedy, techniky a umenia za rok 
2015. Ďalej vyhodnotila plnenie 
indikátorov Dlhodobého záme-
ru KU za rok 2015 a prerokovala 
a schválila návrhy na vymenova-
nie za profesorov doc. Stanislava 
Košča a doc. Bogdana Zbroju. 

26. – 28. máj 2016 
V španielskej Salamanke sa usku-
točnilo Generálne zhromaždenie 
Federácie katolíckych univerzít 
Európy (FUCE). Hostiteľom bola 
tamojšia Pápežská univerzita. KU 
zastupoval prof. František Trs-
tenský, prorektor pre zahraničné 
vzťahy, ktorý bol zvolený za čle-
na predsedníctva FUCE. 

V deň Slovenského národného povstania 
(29. 8. 2016) sa udialo „povstanie“ účast-
níkov SDM v Krakove za Spišskú diecézu, 
ktorí prišli na pôdu Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku nielen spomínať. Pod-
ujatie pozostávala zo sv. omše, ktorú ce-
lebroval diecézny biskup Mons. Štefan 
Sečka a z pásma svedectiev okolo SDM. 
Cieľom podujatia bolo poďakovať za die-
lo SDM, za podporu účastníkov SDM, 
a zároveň sa napojiť na vlnu, ktorá vyš-
la z Krakova.

Sv. omša bola v Kostole sv. Rodiny dopre-
vádzaná mládežnícky zborom z Dolného 

Kubína a počas nej koncelebrovalo okolo 
30 kňazov. Otec biskup vo svojom prího-
vore vyzval mladých ku aktívnej odpove-
di na posolstvo SDM.

Pásmo svedectiev bolo prepojené s tan-
com a piesňami od mládežníckeho zbo-
ru z Levoče a taktiež zachytávalo prípra-
vu na SDM, misijný týždeň a SDM v Kra-
kove. V časti prípravy zazneli svedectvá z 
horlivého nasadenia tímu mladých, kto-
rí pôsobili v Diecéznom centre mládeže 
vo Važci. Pri misijnom týždni boli pred-
stavené jednotlivé miesta, kde sa dosta-
li skupiny mladých zo Spišskej diecézy 

a silné výzvy na čistotu od mladých pri 
návšteve Zabawy. Misijný týždeň  pred-
stavil Pavol Danko, kde odkryl „kuchy-
ňu“ slovenského programu v Skawine 
a niektoré nové podnety, ktoré sa budú 
v najbližších mesiacoch na Slovensku 
realizovať. Okrem bohatého programu 
boli predstavené aj konkrétne skúsenos-
ti s uskutočňovaním skutkov milosrden-
stva. Otec biskup Sečka záverečným po-
žehnaním posilnil zúčastnených, aby 
vytrvali na ceste blahoslavených milo-
srdných.

Róbert Slotka

Spomienka na SDm krakov

lídnej odpovede nám všetkým pomohli nie-
len dopoludňajšie katechézy v mestečku 
Skawina, kde mala svoje sídlo naša sloven-
ská skupina, ale aj príhovory pápeža Fran-
tiška a mnoho iných impulzov. František tu 
v meste svätého Jána Pavla II. hovoril o Bo-
žom milosrdenstve, o ľudskej solidarite, o 
potrebe vzájomnej služby a o budovaní 
mostov. Zvlášť osobne sa prihováral k mla-
dým ľuďom, kde ich vyzýval, aby sa nebá-
li realizovať svoju túžbu zmeniť svet k lep-
šiemu.  So smútkom poukazoval na niekto-
rých mladých, ktorí prv než začali žiť, už 
akoby boli dôchodcami, unudenými zo-
starnutými mladými ľuďmi. František ďa-
lej napomínal, a to už nielen mladých, ale 
celý svet, aby si šťastie nezamieňali s po-
hodlnou pohovkou či divánom a počíta-

čom. Šťastie podľa Františka spočíva v obu-
tí športových topánok, ktoré majú chuť vy-
kročiť dopredu ku človeku.

Veľké Srdcia mladých nielen v sektore A 7
Ozajstné finále Svetových dní mládeže Kra-
kov 2016 napokon prišlo cez víkend. So-
bota a nedeľa, keď sme všetci putovali na 
Pole milosrdenstva, keď sme sa potili pri 
dlhej pešej púti tam a späť do mesta, keď 
sme nocovali pod nočnou oblohou, keď 
sme predtým s pápežom Františkom kľača-
li počas sobotňajšej vigílie pred Eucharis-
tickým Kristom na kolenách, vtedy som si 
všimol Veľké Srdcia mladých. Sektor A 7, 
ktorý bol určený našej skupine, sme zdie-
ľali s mladými Francúzmi z Lyonu a s mla-
dými Portugalčanmi. V tú sobotu večer aj 

napriek únave som ich videl na kolenách 
a potom tichučko odpočívajúcich až do ne-
deľného rána.

Nuž o tom sú Svetové dni mládeže v Krako-
ve 2016. O tejto našej skúsenosti s veľkým 
srdcom Boha, poľským národom a mladý-
mi ľuďmi z celého sveta sa chceme v nasle-
dujúcich dňoch na našich webových strán-
kach podeliť.

Jozef Žvanda

www.upac.sk ]

Katolícka televízia Lux (TV Lux) v spolu-
práci s KU v Ružomberku spustila od sep-
tembra nový publicisticko-spravodajský 
formát s názvom „RUNIVERS“ – Magazín 
zo života Katolíckej univerzity.

Tvorcovia vybrali symbolický názov, ktorý 
v sebe ukrýva hneď niekoľko odkazov: RU 
ako Ružomberok, kde sídli Katolícka uni-
verzita; UNI ako univerzita; UNIVERS ako 
svet, keďže poslaním univerzít je skúmať 
a odovzdávať poznatky o stvorenom svete.

Relácia máva pravidelné dvojtýždňové 
premiéry a divákom ponúka informácie 

o uskutočnených akciách ako aj o pripra-
vovaných aktivitách z prostredia KU. Ako 
zdôraznil rektor KU: „chceme dostávať do 
povedomia slovenskej spoločnosti všetko 
to prospešné a hodnotné, čo ponúka aka-
demická pôda KU.“ Na príprave relácie sa 
podieľajú nielen pracovníci TV Lux, ale aj 
študenti z Katedry žurnalistiky FF KU, čím 
získajú praktickú zručnosť a zároveň ich 
výstupy nájdu aj priamu realizáciu na tele-
víznych obrazovkách.

-rr-

nová televízna relácia  
zo života na ku



1. september 2016
Nový pomocný košický biskup 
Mons. Marek Forgáč prijal bis-
kupskú konsekráciu v košickom 
Dóme svätej Alžbety. Mons. For-
gáč doteraz pôsobil ako prodekan 
TF KU a duchovný správca Uni-
verzitného pastoračného centra 
v Košiciach.

2. – 4. september 2016
Už po tretíkrát sa na KU stretli re-
hoľníci a rehoľnice na mediál-
nom školení „Online“, ktoré pre 
nich pripravila Katedra žurnalis-
tiky FF KU. Medzi prednášajúci-
mi bol aj Leoš Ryška, riaditeľ TV 
Noe, Silvia Košťová, redaktorka 
RTVS a František Múčka z denní-
ka Postoj.

6. – 8. september 2016
Na Teologickom inštitúte v Spiš-
skej Kapitule – Spišskom Podhra-
dí, ktorý je súčasťou Teologickej 
TF KU, sa uskutočnil kurz pre spo-
vedníkov. Zorganizovala ho Apoš-
tolská penitenciária vo Vatikáne. 
Hlavným prednášateľom bol ta-
liansky kardinál Mauro Piacenza, 
bývalý prefekt Kongregácie pre 
klérus, ktorý je v súčasnosti hlav-
ným pápežským penitenciárom.

13. september 2016
V rámci Roka milosrdenstva si za-
mestnanci KU vykonali duchov-
nú púť do Svätyne Božieho milo-
srdenstva v Krakove. Svätú omšu 
slávil Mons. prof. Stanislav Stolá-
rik, rožňavský diecézny biskup. 

14. september 2016
V rámci prípravy na nový aka-
demický rok prebehla na KU du-
chovná obnova, ktorú viedol 
Mons. prof. Stanislav Stolárik, 
rožňavský diecézny biskup. 

september

22. – 26. august 2016
Na Teologickom inštitúte v Spiš-
skej Kapitule – Spišskom Podhra-
dí, ktorý je súčasťou Teologickej 
TF KU, sa uskutočnil XVIII. sym-
pózium kánonického práva.

29. august 2016
KU hostila stretnutie mladých po 
Svetových dňoch mládeže v Kra-
kove, ktoré zorganizovala Komi-
sia pre mládež v Spišskej diecéze. 
Stretnutie začalo o 10.30 hod. sv. 
omšou v Kostole sv. Rodiny v Ru-
žomberku – Rybárpoli, ktorú slá-
vil Mons. Štefan Sečka, spišský 
biskup. O 13. hod. program po-
kračoval v Aule sv. Jána Pavla II., 
kde zazneli svedectvá mladých a 
vystúpili aj zástupcovia organizá-
torov z Poľska.

august

3. – 8. júl 2016
Na Katedre hudby PF KU sa usku-
točnil Kurz pre chrámových orga-
nistov a kantorov. Výsledky sna-
ženia pedagógov i účastníkov 
kurzu boli prezentované na kaž-
dodenných sv. omšiach v Kosto-
le povýšenia Svätého kríža v Ru-
žomberku, kde týždenné poduja-
tie vyvrcholilo záverečným kon-
certom.

4. – 8. júl 2016
Pod názvom Cesta okolo sveta 
sa na KU uskutočnil ďalší ročník 
Detskej univerzity zameranej na 
žiakov základných škôl vo veku 
od 8 do14 rokov. Jej cieľom bolo 
poskytnúť deťom kvalitnú a pri-
meranú alternatívu na trávenie 
voľného prázdninového času.

júl
11. jún 2016
Pápež František vymenoval no-
vého košického pomocného bis-
kupa. Stal sa ním Marek Forgáč, 
doterajší prodekan TF KU  a du-
chovný správca Univerzitného 
pastoračného centra v Košiciach.

15. jún 2016
Vo veku 71 rokov a 46 rokov 
kňazstva zomrel prelát prof. dr 
hab. Marian Włosiński, ktorý bol 
členom Vedeckej rady KU v Ru-
žomberku. Pohrebné obrady sa 
uskutočnili 18. júna 2016 v Kos-
tole Ducha Svätého vo Włocław-
ku-Michelinie. 

16. jún 2016
Na 84. plenárnom zasadnu-
tí Konferencie biskupov Sloven-
ska (KBS) na Donovaloch vystú-
pil aj rektor KU. Zhromaždených 
biskupov informoval o aktuálnej 
situácii na KU. KBS vyjadrila sú-
hlas s navýšením úveru na dofi-
nancovanie internátu „blok C“.  

22. – 24. jún 2016
V priestoroch novej budovy Slo-
venského národného divadla 
v Bratislave sa uskutočnila 7. 
konferencia európskeho regió-
nu Medzinárodnej únie boja pro-
ti tuberkulóze a pľúcnym choro-
bám. Išlo vôbec o prvé podujatie 
kategórie A – svetového význa-
mu v oblasti pľúcnych chorôb na 
Slovensku. Spoluorganizátorom 
bola FZ KU. Konferencie sa zú-
častnilo približne 600 účastníkov. 

28. jún 2016
V Katedrále sv. Martina v Brati-
slave si pripomenuli tretie výro-
čie zvolenia Svätého Otca Fran-
tiška. Slávnostná svätá omša sa 
uskutočnila o 17. hod. V prítom-
nosti apoštolského nuncia na 
Slovensku Mons. Maria Giorda-
nu a všetkých slovenských bisku-
pov zastupoval KU jej rektor Jo-
zef Jarab, prorektor pre zahra-
ničné vzťahy František Trstenský 
a riaditeľ vnútornej správy Dušan 
Škrabek.

18. september 2016
Zaopatrený sviatosťami zomrel 
vo veku 70 rokov prof. Tadeusz 
Zasępa, katolícky kňaz a bývalý 
rektor KU. Prof. Zasępa sa v aka-
demickej oblasti venoval masme-
diálnej komunikácii. Učil na Ka-
tedre žurnalistiky FF KU. Rek-
torom KU bol v rokoch 2008 až 
2014. 

21. september 2016
Vo veku 86 rokov zomrel v stre-
du 21. septembra Jozef Ďur-
ček, emeritný profesor a v po-
radí druhý rektor KU. Záduš-
ná svätá omša spojená s rozlúč-
kou so zosnulým sa uskutočni-
la 26. septembra v Katedrále 
svätého Šebastiána v Bratislave 
(Krasňanoch). V roku 1995 pri-
šiel prof. Ďurček do Ružomber-
ka, kde sa stal riaditeľom Pe-
dagogického inštitútu sv. On-
dreja. V rokoch 1996 až 1998 
bol vo funkcii dekana. Pôsobil 
na Katedre fyziky a chémie PF 
KU. Rektorom KU bol v rokoch 
2001 až 2004.

28. september 2016
Slávnostnou svätou omšou, kto-
rú slávil Mons. Bernard Bober, sa 
otvoril na KU ďalší akademický 
rok. Pri tejto príležitosti boli po-
žehnané priestory zrekonštruo-
vaného internátu „Blok C“. 

V rámci slávenia mimoriadneho 
svätého Roka milosrdenstva za-
vítal na KU prof. Michael Kolar-
cik, rektor Pápežského biblického 
inštitútu v Ríme. Vystúpil s pred-
nášku na tému: Božie milosrden-
stvo a spravodlivosť v Starom zá-
kone.


