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V tomto roku odišiel do večnosti britský fy-
zik Stephen Hawking. Napriek svojej dl-
hotrvajúcej chorobe a fyzickým obmedze-
niam je autorom viacerých motivačných 
citátov, napríklad: „Nezabudnite sa poze-
rať na hviezdy a nie na svoje nohy. Pokús-
te sa nájsť zmysel toho, čo vidíte, a žasni-
te nad tým, čo dáva vesmíru jestvovať. Buď-
te zvedavý. A akokoľvek sa môže zdať život 
ťažký, vždy existuje niečo, čo môžete urobiť 
a v tom aj uspieť.“

Hawkingove slová odovzdávam nám 
všetkým, ktorí začíname nový akademický 
rok: buďme verní ideálom, obdivujme dielo 
Stvoriteľa, študujme, napredujme, nikdy sa 
nevzdávajme a naučme sa prekonávať pre-
kážky. Život predsa nie je len príjemný, pri-
pomína Marek Orko Vácha. „Vôľa je ako sva-
ly. Ako svaly sa dá vycvičiť a natrénovať, až 
je silná, ale chce to čas a prácu na sebe. Keď 
ju necvičíš, napríklad nepríjemnými veca-
mi, štúdiom, povinnosťami a pôstom, nena-
rastie, nie je. Už nemáš silu byť tým, kým by 
si chcel byť, a nebyť tým, kým nechceš byť.“

Nájdime silu byť tými, kými chceme byť. 

Nájdeme silu byť vzornými, čestnými a pra-
covitými študentmi? 

Sme odvážni natoľko, aby sme sa ako peda-
gógovia naozaj vložili celí do akademickej 
práce? 

Budeme odhodlaní skvalitňovať našu uni-
verzitu, posilňovať jej dobré meno, rozvíjať 
ju, prinášať nové nápady?

Nepochybujem, že áno. Podľa Stephena 
Coveyho „ak dáte dokopy dva kusy dreva, 
znesú oveľa väčšiu záťaž, než znesie každý 
z nich sám osebe. Celok je väčší než suma 
jeho častí. Jeden plus jeden sú tri alebo 
i viac.“ Tento jav, bežný v prírode, sa nazýva 
synergia. Vďaka nej nachádzame dosiaľ ne-
tušené riešenia, využívame svoju odlišnosť 
a spolu dosahujeme viac než každý sám.

Univerzita je celok, kde každý jeden z nás 
je chcený a potrebný. Verím, že nájdeme ra-
dosť vo vzájomnej dôvere a spolupráci, kto-
rá nám umožní dosiahnuť potrebnú syner-
giu. V novom akademickom roku Vám že-
lám všetko dobré a mnoho Božích milostí!

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Byť rektorom je poslanie. 
Dôležité je zosieťovať sa

?Pán rektor, máte pracovného skúse-
nosti zo súkromného i verejného sek-

tora, s univerzitou ste spätý od jej začiat-
ku. Naposledy ste pôsobili na Pedagogic-
kej fakulte KU ako vedúci katedry bioló-
gie a ekológie, kde naďalej pôsobíte. Pre-
čo ste sa rozhodli kandidovať?
Cítim spoluzodpovednosť za chod uni-
verzity. Vnímal som, že je dôležité zacho-
vať a rozvíjať univerzitu v srdci Slovenska, 
udržiavať a posilňovať jej katolícky charak-
ter a zvýšiť kvalitu vzdelávania a vedecko-
výskumnej činnosti. Niekedy sa mi však 
zdalo, že univerzita nejde v „optimálnych 
otáčkach“. Som presvedčený, že máme na 
viac. Nebolo mojou osobnou ambíciou stať 
sa rektorom, nikdy som takýto kariérny sen 
nemal, ani som nič pre to nerobil. Preto si 
vážim, že ma oslovili kolegovia a priatelia 
z univerzity, ktorí ma vyzvali, aby som na-
šiel v sebe odvahu a uchádzal sa o rektor-
stvo. Bolo ťažké povedať nie, ale rovnako 
ťažké bolo povedať aj áno. Práve to „áno“ 
zaznelo len preto, že sa spolieham na Božiu 

pomoc a verím v dobrých spolupracovníkov 
na všetkých úrovniach univerzity.

?Zvolený ste boli v druhom kole aj na-
priek tomu, že ste boli jediným kandi-

dátom. Ako to vnímate?
Každý z členov senátu má svoje svedomie 
a vedomie, aby podľa neho hlasoval. Voľba 
rektora má svoje kritériá a mohli sa uchá-
dzať aj viacerí kandidáti. Podľa mňa nie je 
podstatné, či som bol zvolený v prvom ale-
bo druhom kole, voľbu rektora nepovažu-
jem za športovú súťaž, nie sú to preteky. Na-
koniec, ani vo futbalovom zápase nie je dô-
ležité, či ste o výsledku rozhodli v prvom 
alebo až v druhom polčase. Vážim si dôve-
ru akademického senátu, ktorý svojou slo-
bodnou voľbou potvrdil novú rektorskú ví-
ziu, ktorú s univerzitou takto už spoločne 
máme. Prinášam kultúru zmieru, vzájom-
ného porozumenia a vysokých nárokov naj-
mä na seba. Každý člen akademickej obce 
sa môže na mňa s dôverou obrátiť, je v zá-
ujme KU, aby sa riešili akékoľvek problémy. 

?Aké sú vaše priority ako rektora pre 
toto funkčné obdobie?

Priority sú jasné: aby KU bola uznáva-
ná, moderná a kvalitná katolícka univerzi-
ta, ktorá plní svoje poslanie. To sa rozmie-
ňa na dobré. Rámcovo: vytvoriť dobré me-
dziľudské a kolegiálne vzťahy, manažérsky 
riadiť univerzitu, zastaviť pokles študentov, 
finančne stabilizovať univerzitu, priniesť 
nové programy, rozbehnúť habilitácie do-
centov a inaugurácie profesorov.

A potom je tu tzv. „čierna práca“, ktorú mu-
síte spraviť, je ťažká, tvrdá, zdĺhavá, nikto 
ju nevidí, ale je veľmi podstatná. Treba 
mnohé veci opraviť, niekedy až sfunkčniť, 
je toho naozaj dosť. A pritom súbežne na-
štartovať rozvojové programy, a to najskôr 
jednoduchšie a postupne prídeme aj k tým 
náročnejším. Narýchlo môžem spomenúť, 
že teraz riešime napríklad intranet pre za-
mestnancov, výhľadovo chceme redizajno-
vať web ku.sk, čo najskôr preprogra-
movať stránku na respozívnu. Nasta-

Katolícka univerzita v Ružomberku má nového rektora. 
Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. je šiestym rektorom v doterajšej histórii KU. 
Prinášame vám s ním prvý rozhovor pre univerzitný časopis.

vuje sa nový systém kvality, zavádzame in-
tegrovaný manažérsky systém, riešime váž-
ne finančno-ekonomické otázky aj nedorob-
ky a nedostatky z minulosti, navyše veľa po-
vinností nám vychádza zo zákonov... Na-
pokon, nič z toho nie je samoúčelné. Je to 
o tom, aby sa zabezpečilo normálne a kva-
litné fungovanie našej univerzity.

?Pomenovanie rektor pochádza z lat. 
rector magnificus – veľký vládca, ria-

diteľ. Ako vnímate funkciu rektora vy a čo 
od Vás môžu očakávať najbližší spolupra-
covníci, zamestnanci, ale i študenti?
Prestali sa mi páčiť dve slová: funkcia a služ-
ba. Akoby každý chcel mať na Slovensku ne-
jakú funkciu. Funkcia nás neurobí šťastný-
mi. Ale aj slovo služba je akési zovšedne-
né a mám pocit, že až sprofanované – čas-
to chceme slúžiť, ale je to len často prázd-
na fráza, ktorá má najskôr zakryť naše sku-
točné pohnútky či neschopnosť naozaj pra-
covať. Byť rektorom nie je pre mňa ani za-
stávanie „funkcie“, ani „služba len rečami“, 
v súčasnosti to vnímam ako poslanie. Nate-
raz mi nenapadá lepšie prirovnanie. Rek-
tor má riadiť univerzitu, je jej štatutárnym 
orgánom. Nemá sedieť na teplom miesteč-
ku, ani sa oháňať peknoduchými rečičkami 
o tom, ako slúži. Úlohou rektora aj zo záko-
na je univerzitu riadiť, vystupuje v jej mene 
navonok a má napĺňať charakter a poslanie 
univerzity aj v súlade s apoštolskou konšti-
túciou Ex corde ecclesiae. Rektorské posla-
nie a postavenie je dôležité.

?Ste prvý rektor, ktorý sa narodil v Ru-
žomberku. Ako si predstavujete pre-

pojenie univerzitného života s týmto 
mestom? 
Keď prídete do Ružomberka, mali by ste po-
cítiť, že je to univerzitné mesto: duchom, 
ktorý tu vládne, geniom loci, aj vďaka kul-
túrnym, umeleckým a duchovným podu-
jatiam. KU to ponúka mestu a rovnako aj 
mesto by malo vytvárať podmienky pre väč-
ší rozvoj univerzity. Chceme aj v tejto otáz-
ke byť proaktívni a mestu a regiónu ponúk-
nuť nové, zaujímavé, atraktívne aktivity 
ako napríklad festival Akademický Ružom-
berok. Už teraz sa KU významne podieľa na 
rozvoji Vlkolínca ako súčasti svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva.

?V roku 2014 ste ako výskumník do-
siahli významný úspech – patentovali 

váš objav, ako sa dá biomasa energeticky 
modifikovať. Ide o vôbec prvý patent ved-
ca z KU. Ako hodnotíte svoje vedecké úsi-
lie a čo mu predchádzalo? 
Bol to výsledok dlhodobého úsilia: tvrdej 
práce, hľadania príčin a súvislostí, neustá-
leho štúdia, tvorivého nepokoja, nových ná-
padov, experimentovania. Pociťujem to aj 

ako určité zadosťučinenie, ktoré mi bolo do-
priate zhora a určite v tom bol aj kus šťas-
tia. Nejde už ale o môj úspech, bol to pa-
tent pre KU a aj keď to bolo pred pár rokmi, 
nech je to stále náš úspech. Nech to motivu-
je všetkých vedcov a výskumníkov, že sa ne-
treba vzdávať a treba neustále skúšať nové 
možnosti, ak tie staré zlyhali. Prinesme 
ďalšie patenty, napíšme skvelé publikácie 
a skriptá, zdokonaľme náš výskum, dostaň-
me sa do médií, buďme rešpektovanými od-
borníkmi, pripravme perfektné konferencie, 
nerozdávajme tituly, ale ponúkajme kvalit-
né vzdelávanie... Nemusím ani pokračovať 
(úsmev). 

?Katolícka univerzita v Ružomberku je 
jedinou katolíckou univerzitou na Slo-

vensku. V čom vidíte jej najväčšie pozití-
va a v čom sa podľa vás líši od ostatných 
univerzít?
Občas mám pocit, akoby sme žili v duchov-
ne vyprahnutej spoločnosti. Je tu široká po-
nuka náboženstiev, filozofií, životných štý-
lov, ale nevieme si vybrať. Túžime po vzťa-
hoch, ale nevieme sa pre ne „definitívne“ 
rozhodnúť. Túžime po veľkých ideáloch, 
ale chýba nám odvaha ich dosiahnuť. Inšpi-
ruje ma Písmo: buďte soľou zeme a svetlom 
sveta. KU môže zavlažiť púšť a osviežiť du-
chovnú a intelektuálnu klímu na Slovensku 
i vo svete.

?Žijeme v časoch, keď si môžeme vybe-
rať zo širokej ponuky, univerzitné štú-

dium nevynímajúc. Mnohí stredoškoláci 
pokračujú v štúdiu v zahraničí. Ako to vy 
vnímate, je to možné zmeniť?
Určite som rád, že mladí skúšajú študovať aj 
v zahraničí, ale aj doma máme kvalitné uni-
verzity. Rovnako aj na KU sa dá odísť na se-
mester do zahraničia, čo každému vrelo od-
porúčam, je to vždy cenná skúsenosť vidieť, 
ako sa študuje inde. Bolo by však dobré vy-
tvárať podmienky na to, aby najlepšie moz-
gy skúsili vytvárať hodnoty tu, doma na Slo-
vensku, kde ich tiež potrebujeme.

Myslím si ale aj to, že v súčasnosti tak po-
pulárne štúdium v blízkom zahraničí nemá 
často ani racionálne dôvody, ale ide tu ,ako-

by o trendovú záležitosť. Teda: idú druhí,  
idem aj ja a vlastne ani neviem prečo. Na-
zdávam sa, že nepôjde o dlhodobú zále-
žitosť.

?V čom vidíte ďalšie možnosti ras-
tu a rozvoja univerzity a jednotlivých 

fakúlt? Čo ešte ponúknuť uchádzačom 
o štúdium na KU?
Sky is the limit. Možnosti sú neobmedze-
né. Úžasný jav z prírody je synergia – keď 
1+1 nemusí znamenať 2, ale aj 10, 300 ale-
bo 10 000. Synergia znamená, že sa vloží-
me do spolupráce, ponúkneme svoju origi-
nalitu a vymyslíme dosiaľ netušené rieše-
nie. Keď dáte dohromady dva kusy dreva, 
znesú väčšiu záťaž než každý osamote. Pre-
to synergickým efektom vieme rozvíjať uni-
verzitu aj fakulty. 

Dôležité je „zosieťovať sa“, nemôžeme sa 
hrať len na svojom piesočku, či už ide o je-
dinca, katedru či fakultu. Určite uvažuj-
me o nových programoch, o novej sklad-
be štúdia, o našej lepšej komunikácii sme-
rom dovnútra KU, ale i navonok. Mali by 
sme si všímať, aké sú potreby dnešnej doby 
a čo najrýchlejšie na ne reagovať. Príkladom 
zosieťovania sú interdisciplinárne štúdiá.  
Chcem otvoriť aj diskusiu o založení tech-
nických smerov. Veď nie je úžasné, že by 
mohli z našich radov vychádzať skvelí tech-
nici (inžinieri, technológovia, programáto-
ri, ...), ktorí okrem technického vzdelania 
budú aj morálne a eticky na výške? 

?Kde nachádzate inšpiráciu, resp. je 
niekto, kto vás inšpiruje v živote, v ro-

dine, v práci?
Viem, že to vyznie populisticky, možno lac-
no, ale skutočne sa snažím v modlitbe a ti-
chu nachádzať mnohé odpovede na otázky, 
ktoré dávam Stvoriteľovi. Stačí v neho veriť 
a najmä dôverovať mu. Prosím ho o múd-
rosť, silu, odvahu i zdravie. Rád nachádzam 
aj inšpiráciu v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sú 
múdrejší a lepší než ja. No a v neposlednom 
rade je tu rodina, ktorá ma učí najmä od-
púšťať, milovať druhého, komunikovať, po-
čúvať, ale učí ma aj pokore, čo je tiež pre ži-
vot veľmi dôležité.

Za rozhovor ďakuje
Michaela Moldová Chovancová
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or KU môže zavlažiť 
púšť a osviežiť 
duchovnú 
a intelektuálnu 
klímu na 
Slovensku 
i vo svete.“
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VíZIA RoZVojA VýSKUMU A UMeNIA
Katolícka univerzita (KU) od svojho vzni-
ku kladie veľký dôraz na rozvoj výskumnej 
a umeleckej činnosti. KU posilňuje svo-
je postavenie výskumnej inštitúcie, ktorá 
vedie medzinárodný výskumný program 
so širokým spektrom vedných oblastí, a to 
prostredníctvom interdisciplinárneho di-
alógu medzi náboženstvom a kultúrou 
a medzi vierou a vedou. 

Výskumná činnosť sa realizuje najmä v ob-
lasti historických, humanitných, filozo-
fických, pedagogických, prírodných, en-
vironmentálnych, spoločenských, sociál-
nych, zdravotníckych, ekonomických vied, 

v oblasti manažmentu, marketingu a ces-
tovného ruchu, ale tiež aj v oblasti ume-
nia (napr. hudobnej edukácie, sakrálnej 
hudobnej tvorbe a výtvarnom umení). Vý-
skumná činnosť je realizovaná s podporou 
domácich a zahraničných grantov alebo 
vnútorných grantových schém fakúlt. 

Okrem vedeckých a pedagogických pra-
covníkov sa do výskumu zapájajú aj dokto-
randi. V roku 2017 sa na univerzite riešilo 
45 projektov podporených z výskumných 
grantov (z toho bolo 29 domácich a 16 za-
hraničných) a objem získaných finančných 
prostriedkov bol 162 665 eur. 

V dlhodobom zámere KU na roky 2018 – 
2023 je predstavená aj vízia ďalšieho roz-
voja vedy a umenia. Väčší dôraz sa bude 
klásť na podporu celouniverzitných vý-
skumných tímov, budovanie excelentných 
výskumných pracovísk, laboratórií a ústa-
vov interdisciplinárnych tímov s výrazným 
zapojením doktorandov, zahraničných vý-
skumných pracovníkov a mimouniverzit-
ných inštitúcií, zavedenie vnútorného sys-
tému hodnotenia kvality vedy a umenia, 
rozvoj študentskej vedeckej činnosti a zvý-
šenie mobilít doktorandov.

TRI PIlIeRe VZdeláVANIA
Kvalitné vzdelávanie na univerzite je zalo-
žené na troch pilieroch.

Prvým pilierom je zvyšovanie kvality vzde-
lávania v jednotlivých študijných progra-
moch, a to aj v súvislosti s pripravovaným 
zákonom o zabezpečovaní kvality vysoko-
školského vzdelávania a Slovenským kva-
lifikačným rámcom s prioritným zamera-
ním na podporu perspektívnych študijných 

programov s ohľadom na uplatnenie absol-
ventov na trhu práce. 

Druhým pilierom je vytváranie optimálne-
ho edukačného prostredia, v ktorom budú 
pôsobiť kvalitní vedecko-pedagogickí pra-
covníci, nielen po stránke odbornej, ale aj 
morálnej. 

Posledný pilier predstavuje duchovná for-
mácia študentov a zamestnancov univerzi-

ty, ktorej filozofiou je formovať nielen my-
seľ, ale aj srdce. 

Každý študent, absolvent, pedagóg či za-
mestnanec by mal byť hrdý na to, že jeho 
alma mater je práve Katolícka univerzita 
a dával to najavo aj svojím správaním, ko-
naním a rozhodnutiami nielen v prostredí 
univerzity, ale aj všade inde, kde žije a po-
hybuje sa.

Mariana Magerčiaková pôsobí od roku 2003 
ako odborná asistentka na Katedre ošetrova-
teľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružom-

berku, isté obdobie zastávala aj funkciu vedúcej katedry ošetrovateľstva a pro-
dekanky pre vedu a výskum. Vo svojej vedecko-pedagogickej práci sa prednostne 
venuje problematike edukácie v ošetrovateľstve a iných odboroch zdravotníctva, 
ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov v chirurgických odboroch a prevencii. 
Aktívne pôsobí aj ako inštruktorka laickej prvej pomoci a dobrovoľníčka v rám-
ci Slovenského Červeného kríža. Magisterské a doktorandské štúdium absolvo-
vala na Trnavskej univerzite v Trnave a na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

vzdelávanie

Mária Kozová sa venuje ve-
deckému výskumu a pedago-
gickým aktivitám v oblasti ma-

nažmentu krajiny, hodnotenia vplyvov na životné prostredie a hodnoteniu glo-
bálnych environmentálnych zmien. Magisterské a doktorandské štúdium absol-
vovala na Fakulte prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vý-
skumníčka pôsobila v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Vyu-
čovala na Fakulte prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde zalo-
žila a viedla katedru krajinnej ekológie. Je profesorkou v odbore environmentál-
ne vedy. Od roku 2013 odovzdáva svoje skúsenosti na Pedagogickej fakulte Kato-
líckej Univerzity v Ružomberku, na katedre geografie.

veda a umenie

NOVÉ POVERENÉ
PROREKTORKY

KU SA StAlA SignAtárOm
mAgnA CHArtA UniverSitAtUm
Magna Charta Universitatum je základná 
listina, ktorá definuje akademické slobody 
a inštitucionálnu autonómiu dnešných uni-
verzít. Listina bola podpísaná pri príležitos-
ti 900. výročia založenia Bolonskej univer-
zity v roku 1988. Text charty je pre signatá-
rov štandardom pri presadzovaní rovnakých 
akademických hodnôt a cieľov. Činnosť sig-
natárov charty je koordinovaná platformou 
Magna Charta Universitatum Observatory, 
ktorá monitoruje univerzitnú slobodu v jed-
notlivých krajinách a na každoročných kon-
ferenciách sa venuje aktuálnym vzťahom 
univerzít a ich komunít na lokálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni. Konferencie sú spo-
jené so slávnostnou ceremóniou prijímania 
nových signatárov. K Charte doteraz pristú-
pili a podpísali ju rektori 816 univerzít z 86 
krajín sveta a patrí medzi ne 13 slovenských 
univerzít. S radosťou vám chceme oznámiť, 
že od 18. septembra 2018 patrí aj Katolícka 
univerzita v Ružomberku medzi signatárov 
Magna Charta Universitatum. Stalo sa tak 
podpisom listiny počas slávnostnej ceremó-
nie na Univerzite v Salamanke.

Príprava žiadosti o prijatie do Magna Charta 
Universitatum a proces preskúmania a hod-
notenia Katolíckej univerzity v Ružomberku 
prebiehali v rokoch 2017 – 2018. Veľká vďa-
ka za prípravu potrebných dokumentov pre-
to patrí predchádzajúcemu vedeniu, menovi-
te vtedajšiemu rektorovi profesorovi Jozefovi 
Jarabovi a prorektorovi pre zahraničné vzťa-
hy profesorovi Františkovi Trstenskému. Ako 
uviedol profesor Trstenský v roku 2018 v má-
jovom čísle Kuriéra: „Išlo o naplnenie sna-
hy vedenia, aby naša univerzita bola vníma-
ná výraznejšie aj v celoeurópskom priesto-
re“. Veľká vďaka patrí tiež rektorom troch 
univerzít, a to Univerzity Karlovej v Prahe, 
Univerzity Palackého v Olomouci a Trnav-
skej univerzity v Trnave, ktorí písomne pod-
porili prijatie KU za signatára Magna Charta 
Universitatum.

Tohoročná konferencia a slávnostná ceremó-
nia podpísania listiny novými signatármi sa 
uskutočnili na Univerzite v Salamanke (Špa-
nielsko) v dňoch 17. a 18. septembra 2018. 
Tento rok malo podujatie osobitne slávnost-
ný charakter, pretože sa konalo pri príležitos-
ti 30. výročia podpisu Magna Charta Univer-
sitatum, a pri príležitosti osláv 800. výročia 
založenia Univerzity v Salamanke.

Mária Kozová

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM
PREAMBULA

Podpísaní rektori európskych univerzít, zhromaždení v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia naj-
staršej z nich, štyri roky pred definitívnym zrušením hraníc vo vnútri Európskeho spoločenstva a s perspek-
tívou rozšírenia spolupráce všetkých európskych národov, sú presvedčení, že národy i vlády si majú viac 
ako kedykoľvek predtým uvedomovať úlohu, ktorú budú univerzity povolané hrať v meniacej sa  a stále 
viac sa internacionalizujúcej spoločnosti.

Rektori sú presvedčení, že:
1. budúcnosť ľudstva na konci tohto tisícročia do veľkej miery závisí od kultúrneho, vedeckého a technické-
ho rozvoja, realizovaného v centrách kultúry, poznania a výskumu, ktorými sa stali univerzity, 
2. úloha univerzít odovzdávať poznatky novým generáciám dnes znamená aj to, že musia slúžiť celej spo-
ločnosti, ktorej kultúrna, sociálna a ekonomická budúcnosť si vyžaduje vynakladať značné úsilie hlavne 
do celoživotného vzdelávania, 
3. univerzity musia poskytovať také vzdelanie a odbornú prípravu, ktoré budúcim generáciám umožnia 
dodržiavať významnú harmóniu okolitého prostredia i samotného života. 

Rektori vyhlasujú pred vládami a svedomím národov základné princípy, o ktoré by sa malo poslanie univer-
zity v prítomnosti i v budúcnosti opierať. 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
1. V rámci spoločností, rôzne organizovaných v závislosti od geografickej polohy a historického dedič-
stva, sú univerzity autonómnymi inštitúciami, ktoré rozhodujúcim spôsobom vytvárajú a šíria kultú-
ru prostredníctvom výskumu a výučby. Aby mohli napĺňať potreby súčasného sveta, musia byť nezávislé 
od každej politickej, hospodárskej a ideologickej moci. 
2. Na univerzitách je vzdelávacia aktivita neoddeliteľná od výskumnej aktivity, pretože len tak môže vý-
učba sledovať vývoj potrieb i požiadaviek spoločnosti a vedeckých poznatkov. 
3. Sloboda výskumu, výučby a odbornej prípravy je základným princípom života univerzít. Štátne úrady 
a univerzity musia v rámci svojich kompetencií zaručovať a podporovať rešpektovanie tejto základnej po-
žiadavky. Univerzity odmietajú intoleranciu a sú vždy otvorené dialógu. Sú ideálnym miestom stretávania 
sa učiteľov, ktorí sú schopní deliť sa o svoje vedomosti a majú prostriedky na ich rozvíjanie výskumom a 
inováciou, a študentov, ktorí majú právo, schopnosti a vôľu obohacovať svoje mysle týmito vedomosťami.
4. Univerzity sú ochrankyne európskej humanistickej tradície, ich stálou snahou je dosiahnuť univerzálne 
poznanie. Aby naplnili svoje poslanie, prekračujú geografické a politické hranice a potvrdzujú životnú po-
trebu rozličných kultúr vzájomne sa poznávať a ovplyvňovať. 

PROSTRIEDKY
Dosiahnutie cieľov univerzít v rámci týchto princípov si vyžaduje účinné prostriedky, zodpovedajúce sú-
časnej situácii.
1. Aby sa zachovala sloboda výskumu a výučby, musia byť nástroje vhodné na jej uskutočnenie dostupné 
všetkými členom univerzitnej komunity. 
2. Prijímanie učiteľov a úprava ich postavenia musia zachovávať princíp, že výskum je neoddeliteľný od 
výučby. 
3. Každá univerzita musí svojim študentom zabezpečiť, pri rešpektovaní špecifickosti ich postavenia a da-
nej situácie, ochranu ich slobôd a vhodné podmienky na dosiahnutie ich cieľov v oblasti kultúry a odbor-
nej prípravy. 
4. Univerzity – predovšetkým európske – vidia vo vzájomnej výmene informácií a dokumentácie ako aj 
v rozširovaní spoločných vedeckých iniciatív základné nástroje trvalého pokroku poznania. 

Preto univerzity, podobne ako v začiatkoch svojej histórie, podporujú mobilitu učiteľov - vedcov a študen-
tov a pokladajú všeobecnú politiku ekvivalencie hodností, titulov, skúšok (pri zachovaní národných diplo-
mov) a prideľovania štipendií za hlavný nástroj zaručujúci plnenie ich terajšieho poslania. 

Podpísaní rektori sa v mene svojich univerzít zaväzujú, že podniknú všetko, čo je v ich moci, aby sa všetky 
vlády a príslušné nadnárodné organizácie mohli stále viac inšpirovať ustanoveniami tejto Charty, ktorá jed-
nomyseľne vyjadruje autonómnu vôľu univerzít. V Bologni 18. septembra 1988
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Sme tU Pre váS
už 5 rokov v novej budove 
Univerzitnej knižnice KU

Zmeny prichádzali postupne
Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku z 24. febru-
ára 2009 tak došlo k zlúčeniu čiastkových 
knižníc na KU a k vytvoreniu jednotnej 
Univerzitnej knižnice s centrálnym praco-
viskom v Ružomberku a s pracoviskami na 
TF KU so sídlom v Košiciach a na Teologic-
kom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom 
Podhradí. Následne bol vypracovaný Or-
ganizačný poriadok univerzitnej knižnice 
s novým organizačným členením.

Rok 2009 sa tak stal rokom významných 
zmien nielen v oblasti organizačnej, perso-
nálnej ale i priestorovej. Centralizácia UK 
KU sa postupne ukázala ako efektívny krok 
i v akvizícii, katalogizácii, v evidencii pub-
likačnej činnosti, v zefektívnení a skvalit-
není všetkých služieb poskytovaných kniž-
nicou. Skôr ako došlo k postaveniu novej 
budovy, rozšírili sa  priestory knižnice na 
Hrabovskej ceste 1, 1. poschodie o 543 m2.  
Počas letných mesiacov sa uskutočnilo sťa-
hovanie Centrálnej knižnice UK KU, Zdro-
jového centra FF KU a katedrových kniž-
níc PF KU a FZ KU, úprava a zariadenie no-
vých priestorov, fyzické zlúčenie knižnič-
ných fondov čiastkových knižníc, čo zahŕ-
ňalo prechod na jednotný klasifikačný sys-
tém (nové signatúry) a aplikáciu nových 
čiarových kódov. V spolupráci so Sloven-
skou národnou knižnicou v Martine došlo 
k zjednoteniu on-line katalógov UK KU a k 
vytvoreniu nového OPACu.

Boli to dôležité kroky, ktoré uľahčili ná-
sledný presun do novej budovy UK KU, kto-
rá priniesla predovšetkým zvýšený priesto-
rový komfort pre čitateľov i zväčšenie ka-
pacity archívnych priestorov a priestorov 
pre knihy vo voľnom výbere.

Pri centralizácii knižnice UK KU v Ružom-
berku používala tretí rok systém KIS Vir-

tua, prostredníctvom ktorého bola zapo-
jená do súborného katalógu knižníc v SR 
Slovenská knižnica. Pracoviská v Košiciach 
a v Spišskom Podhradí spracovávali doku-
menty v KIS Paris. K rozvoju a skvalitneniu 
služieb prechodom do jednotného systému 
Virtua došlo v rokoch 2010 a 2011.

Nové technické vybavenie  
zjednodušilo prácu čitateľov
Vďaka projektu Rozvoj vzdelávania na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku pomo-
cou zlepšenia IKT, laboratórnej a ubytova-
cej infraštruktúry sa zakúpilo IKT vybave-
nie, ktoré nielen zlepšilo zabezpečenie a 
ochranu knižničného fondu, ale zavede-
ním technológie rádiofrekvenčnej identifi-
kácie (RFID) sa umožnil rýchly a efektív-
ny spôsob vyhľadávania, správy a revízie 
knižničných jednotiek. Pomocou samoob-
služného systému a RFID si čitatelia môžu, 
aj dnes, sami vypožičať a vrátiť dokumen-
ty a vyhnúť sa tak čakaniu pri výpožičnom 
pulte.

Ďalším dôležitým medzníkom v poskyto-
vaní knižnično-informačných služieb bolo 
spustenie  národného projektu Národný in-
formačný systém podpory výskumu a vývo-
ja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ), vďaka 
ktorému bol od začiatku umožnený prí-
stup k databázam Knovel, ProQuest Cen-
tral, Scopus, SpringerLink, Web of Scien-
ce, Current Contents Connect, Essential 
Science Indicators, Wiley InterScience a k 
discovery službe Summon. Projekt NISPEZ 
trvá aj v súčasnosti s obciou na rok 2019 a 

s mierne zmeneným portfóliom EIZ, v kto-
rom sa reflektovalo využitie jednotlivých 
databáz z pohľadu zúčastnených univer-
zít. K vlastným akvizíciám patrili niekoľ-
ko rokov po sebe aj štyri kolekcie databá-
zy JSTOR. 

Výnimočné obohatenie knižničného fon-
du priniesla aj knižnica prof. Milana S. 
Ďuricu, ktorý Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku venoval približne 30 000 zväz-
kov. V roku 2012 sme vďaka grantu Medzi-
národnej spoločnosti pre vedu a nábožen-
stvo (The International Society for Science 
and Religion – ISSR) so sídlom v Cambrid-
ge v Anglicku, do ktorého sa úspešne za-
pojila FF KU, sprístupnili kolekciu 224 vý-
znamných knižných titulov z oblasti vedy 
a náboženstva.

Idea novej budovy schválená
Akademický senát 15. novembra 2006 
schválil  pr votnú ideu novej  Univer-
zitnej knižnice KU. Akademický senát 
16. decem bra 2008 schválil Plán investí-
cií na roky 2008 – 2012, ktorý predlo-
žil vtedajší rektor prof. Tadeusz Zase-
pa a ktorého súčasťou bola nová budo-
va univerzitnej knižnice. Dňa 11. mája 
2011 sa uskutočnila posviacka základ-
ného kameňa, jún až august boli prvý-
mi mesiacmi výstavby. Ambíciou bolo  
poskytnúť študentom, pedagógom a za-
mestnancom univerzity, ale aj verejnos-
ti, moderné, podnetné prostredie na zís-
kavanie informácií. Rovnako mal vznik-
núť priestor na aktivity smerujúce 
ku komunite, k vzájomnému stretá-

Dňa 25. 9. 2018 uplynulo päť rokov od slávnostného otvorenia novej budovy Univerzitnej 
knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU). História knižnice KU sa však píše 
o pár rokov dlhšie a skôr ako sa otvorili brány novej budovy, uskutočnili sa zmeny, ktoré boli 
potrebné na zjednotenie a vytvorenie vhodných organizačných podmienok, na centralizáciu 
knižničných procesov.

uk.ku.sk a na Facebooku
VšETKy AKTUáLNE INfORMáCIE O DIANí V UK KU NáJDETE NA: ]

vaniu a zdieľaniu informácií. K slávnost-
nému otvoreniu Novej budovy UK KU do-
šlo 25. 9. 2013.

Modernizácia postavením novej  
budovy nekončí
Otvorením a sprístupnením novej budovy 
sa progres v poskytovaní služieb neskončil. 
V rámci projektu OPVaV-2013/5,1/05-SO-
RO Zlepšovanie infraštruktúry na KU v Ru-
žomberku ako investície do lepšej kvali-
ty vzdelávania ITMS 26250120061 sa od 
februára 2014 začalo s budovaním digi-
talizačného pracoviska, ktorého realizá-
cia bola v roku 2015 ukončená. V rokoch 
2015/2016/2017 sa v tejto aktivite pokra-
čovalo skenovaním, kategorizáciou, kata-
logizáciou priraďovaním metadát a inde-
xov, riadením a spracovaním digitalizač-
ného procesu, archiváciu spracovaného di-

gitálneho obsahu až po samotné publiko-
vanie digitálneho obsahu v prezentačnej 
platforme MediaInfo. Zdigitalizované do-
kumenty sú priamo prepájané s online ka-
talógom UK KU, kde je zverejnená url ad-
resa vstupu k zdigitalizovanej kópii. V rám-
ci projektu bola zriadená aj digitálna štu-
dovňa s 20 PC stanicami prioritne určený-
mi na vyhľadávanie zdigitalizovaných do-
kumentov. Výber jednotlivých titulov kníh 
prebiehal v spolupráci s pedagógmi a ve-
decko-výskumnými pracovníkmi KU.

Medzi hlavné priority UK KU patrí aj na-
ďalej sprístupňovanie čo najväčšieho poč-
tu knižničných jednotiek pre svojich pou-
žívateľov. Profilácia knižničného fondu sú-
visí s výučbovými predmetmi KU, a teda 
jeho hlavnú časť tvoria humanitné a spolo-
čenské vedy. V menšej miere sú to odbory 

z prírodných a lekárskych vied. Doplňova-
nie knižničného fondu prebieha na základe 
požiadaviek z jednotlivých fakúlt.

Významnou akvizíciou z posledného ob-
dobia bola kompletná, doteraz vydaná sé-
ria Loeb Classical Library. V podobe bi-
lingválnych vydaní séria LCL ponúka pô-
vodné texty latinskej a gréckej antickej li-
teratúry a ich anglické preklady. Doteraz 
v rámci LCL vyšlo 523 titulov. Prostredníc-
tvom elektronických databáz bolo prístup-
ných 17 012 elektronických titulov časopi-
sov. Zoznam aktuálne dochádzajúcich pe-
riodík, ako aj zoznam všetkých periodík je 
prístupný na webovej stránke UK. V roku 
2017 bola ukončená národná licencia EB-
SCO, ktorú zabezpečovala Slovenská ná-
rodná knižnica. V súčasnosti ju nahradila 
multiodborová databáza na platforme In-
fotrac z vydavateľstva GALE – Academic 
OneFile, InfoTrac Custom Journals, Gene-
ral OneFile.

Aby Univerzitná knižnica KU obstála me-
dzi ostatnými akademickými knižnicami 
je potrebné aj profesijné napredovanie jej 
zamestnancov. Počas roka 2017 absolvo-
vali všetci pracovníci oddelenia katalogi-
zácie UK KU metodicko-koordinačné semi-
náre s názvom Katalogizačné pravidlá RDA 
I.,II.,III. Cieľom seminárov bolo definitív-
ne metodické usmernenie vychádzajúce z 
1. fázy metodiky a implementácie pravidiel 
RDA v roku 2016 v rámci konzorcia KIS3G 
a bibliografického systému SR. Rovnako 
prebiehali v roku 2017 aj školenia k pre-
chodu na novú verziu systému evidencie 
publikačnej činnosti vedecko-pedagogic-
kých pracovníkov KU tzv. CREPČ2, ktorý 
začal fungovať od 1. 1. 2018.

Knižnica ako priestor pre komunitné 
a sprievodné aktivity
Nová budova knižnice priniesla aj priestor 
pre komunitné a sprievodné aktivity, na 
ktorých sa spolupodieľali organizácie z ve-
rejného i tretieho sektora, súkromné spo-
ločnosti a jednotlivci (Slovenská národ-
ná galéria – GĽF Ružomberok, Klub nezá-
vislých spisovateľov v Bratislave, vydava-
teľstvo Portál, vydavateľstvo Skalná ruža, 
vydavateľstvo Eurokódex, Spoločnosť Je-
žišova Ružomberok, Mesto Ružombe-
rok, OZ Vzdelávanie umením, Historický 
ústav Českej akadémie vied, Lux Commu-
nication, ŠVK Banská Bystrica, Spolok ru-
žomberských spisovateľov, Spolok sloven-
ských spisovateľov, SI Spoločenstvo Fa-
tima, Ústav pamäti národa, Zväz sloven-
ských fotografov, Združenie košických fo-
tografov, Východoslovenské múzeum Ko-
šice a OZ Maják, Štátna vedecká knižni-
ca v Košiciach, Klub nezávislých spi-
sovateľov v Bratislave, Spolok archi-

Priestory knižnice pred postavením novej budovy.

V novej Univerzitnej knižnici KU.
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tektov Slovenska, Vydavateľstvo Lúč, Mú-
zeum školstva a pedagogiky v Bratislave, 
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Miku-
láši, Literárne múzeum Slovenskej národ-
nej knižnice, Klub nezávislých spisovateľov 
v Bratislave, Spolok ružomberských archi-
tektov, OZ Krásny Spiš a nezisková organi-
zácia Biblia na cestách po Slovensku).

Pravidelnými aktivitami smerujúcimi 
k otvoreniu knižnice sa stali exkurzie pre 
materské, základné a stredné školy i pre 
zahraničné návštevy a spolky knihovní-
kov naprieč celým Slovenskom. Účastní-
ci exkurzií tak majú možnosť zažiť nielen 
samotný priestor knižnice, ale taktiež sa 
oboznámiť s knižničným fondom, služba-

mi i sprievodnými aktivitami v UK KU.

Novou budovou knižnice sa zvýšil aj po-
čet realizovaných mobilít v rámci Eraz-
mus+ školení, na ktorých sa zúčastni-
li predovšetkým kolegovia z knižníc part-
nerských univerzít z Poľska, Čiech, Slovin-
ska a Chorvátska. Rovnako sa zvýšil aj po-
čet Erazmus školení zamestnancov knižni-
ce v zahraničí.

km

Akvizícia knižničného fondu UK KU 2014 – 2017

2014 2015 2016 2017

Prírastok knižničných jednotiek 12 641 11 074 8 771 8 287

z toho kúpou 2 527 2 097 966 1 211

z toho darom 9 934 8 927 7 583 6 999

z toho výmenou 167 38 205 64

z toho inak (náhrada) 13 12 17 13

z prírastku knihy 10 788 8 519 6 630 5 437

z toho audiovizuálne a el. dokumenty 72 298 119 92

z prírastku iné (kvalifikačné práce) 1 631 2 227 2 010 2 567

Počet titulov dochádzajúcich periodík 186 183 171 166

Úbytky knižničných jednotiek 38 52 37 64

Celkový stav knižničného fondu 167 699 178 721 187 455 195 678

Finančné náklady na nákup knižničného fondu UK KU v rokoch 2009 – 2017

Vyčlenené financie na 
nákup literatúry (€)

Počet kúpených knižničných 
jednotiek (KJ) Medziročný rast/pokles

2009 67 924 5 938

2010 63 948 3 045 ↓

2011 50 551 2 391 ↓

2012 40 338 1 980 ↓

2013 49 017 2 190 ↑

2014 53 257,86 2 527 ↑

2015 49 167,63 2 097 ↓

2016 22 215,84 966 ↓

2017 30 612,43 1 211 ↑

Knižničné služby poskytované UK KU v rokoch 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Výpožičky spolu 106 391 110 429 85 484 76 388 70 461

z toho absenčné výpožičky 79 922 79 541 60 025 49 845 50 684

z toho prezenčné výpožičky 26 469 30 888 25 459 26 543 19 777

Výpožičky prezenčne periodiká 8 539 8 118 5 848 4 609 4 127

MVS iným knižniciam 474 433 479 408 421

MVS z iných knižníc 575 475 433 346 354

Počet vypracovaných bibliografií a rešerší 452 490 379 197 219

Registrovaní používatelia 7 492 5 002 3 617 3 079 2 855

z toho poslucháči Vš 6 276 3 825 2 493 2 083 2 069

Potenciálni používatelia 7 397 6 688 5 297 4 704 4 205

z toho poslucháči Vš 6 734 5 988 4 663 4 103 3 629

Akcie informačnej výchovy 15 14 32 26 28

Elektronické služby poskytované UK KU v rokoch 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

E-mail 2 624 2 092 1 661 1 218 1 324

Spýtajte sa knižnice 26 14 0 0 0

Online katalóg – – 294 949 329 734 347 352

Základné priestorové a technické vybavenie UK KU v rokoch 2012 – 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet miest v študovniach a čitárňach 183 561 561 561 561 553

Celková plocha knižnice v m2 2 473 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776

z toho priestory pre používateľov 1 723 5 035 5 035 5 035 5 035 5 035

Počet selfcheckov 5 5 5 5 5 5

Počet biblioboxov 4 6 6 6 6 6

Počet pracovných staníc 3M 6 9 9 9 9 9

Počet digitálnych knižničných asistentov (DLA) 4 4 4 4 4 4

Počet detekčných brán 5 5 5 5 5 5

Počet kombinovaných de/aktivátorov 7 9 9 9 9 9

Počet počítačov 168 381 381 401 401 401

Počet skenerov 2 4 5 5 5 5

Počet skenerov pre študentov 2 6 6 6 6 6

Počet kopírovacích zariadení pre študentov 4 9 9 9 9 9

Počet prevádzkových hod. pre používateľov 54 58 58 54 54 52,5
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V roku 2014/2015 začal fungovať program 
Erasmus+, ktorý je pokračovaním úspeš-
ných programov LLP Erasmus, Sokrates. 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility 
KU od tohto obdobia získal viac ako 1,6 mi-
lióna eur pre študentské a zamestnanecké 
mobility realizované v rámci programo-
vých krajín (Erasmus+ KA103) a viac ako 
240 tisíc eur na aktivity projektov spolu-
práce s partnerskými krajinami mimo EÚ 
(Erasmus+ KA107). 

Cieľom programu je osobný rozvoj, posil-
nenie zručností, modernizácia vzdeláva-
nia, odbornej prípravy a podpora interna-
cionalizácie škôl. KU si dlhodobo udržiava 
počty mobilít a je úspešná aj v ďalších pro-
jektoch Erasmus+.

ml

medzinarodnevztahy.ku.sk
PODROBNOSTI NáJDETE NA: ]

ERasmUs+ 
v číslach

rozšírenie spolupráce  
v rámci programu erasmus+
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 
v rámci programu Erasmus+ opätovne 
rozšírila spoluprácu nie len o nové partner-
stvá, ale aj o ponuku odborov, ktoré umož-
nia študentom a členom akademickej obce 
absolvovať zahraničné študijné a výučbo-
vé pobyty.

Pedagogické poznatky si môžu študenti 
a pracovníci zdokonaľovať na IRCOM An-
gers (Francúzsko) v odboroch: história, fi-
lozofia, žurnalistika, náboženská výchova 
a sociálna práca a v cudzích jazykoch (ang-
lický, nemecký, ruský, taliansky). V odbo-
re cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, 

taliansky) je možné realizovať študentské 
mobility a mobility pre pracovníkov aj na 
Università degli studi dell'Insubria, Ivarese 
(Taliansko). Štúdium a výučba so zamera-
ním na hudobné umenie sú možné na Con-
servatorio di Musica di Vicenza “Arrigo 
Pedrollo” (Taliansko). Vedomosti v oblas-
ti humanitných vied  je možné získať mobi-
litou na Universidad San Pablo CEU, Mad-
rid (Španielsko).

Spolupráca bola rozšírená aj s viacerý-
mi univerzitami v Česku. Mobility študen-
tov a vyučujúcich boli doplnené v odbo-
roch história a filozofia na Univerzite Hra-

dec Králové a Univerzite Karlovej v Prahe. 
S Univerzitou Karlovou v Prahe bola spo-
lupráca rozšírená aj o odbor fyzioterapia. 
Na Univerzite Palackého v Olomouci je 
možné realizovať štúdium a výučbu v od-
boroch ošetrovateľstvo, rádiológia, fyzio-
terapia, urgentná zdravotná starostlivosť. 
Odborné poznatky v oblasti manažmen-
tu môžu účastníci mobilít nadobudnúť na 
Technickej univerzite v Liberci.

mp

Prehľad grantov a mobilít Erasmus+ KA103

Akademický rok Pridelený grant v € Počet mobilít

2014/2015 363 077 281

2015/2016 338 282 255

2016/2017 337 762 244

2017/2018 265 190 241

2018/2019 318 007 248

SPOLU 1 622 318 1 269

Prehľad grantov a mobilít Erasmus+ KA107 – partnerské krajiny

Akademický rok Pridelený grant v € Počet mobilít

2016/2017 42 170 19

2017/2018 28 200 12

2018/2019 175 800 75

SPOLU 246 170 106

Ešte v čase totality a neslobody pre život 
Cirkvi v 80-tych rokoch som na stretnu-
tiach kňazov počul meno mladého kňaza 
Ľuba, vtedy správcu farnosti Bošáca v Nit-
rianskej diecéze, v spojitosti s jeho pasto-
račnou horlivosťou a kazateľskou zručnos-
ťou. Niekedy v marci roku 1991 ma zavo-
lal pán biskup Mons. František Tondra na 
biskupský úrad. Bol som vtedy rektorom 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaš-
šáka a moderátorom Teologického inštitú-
tu v Spišskej Kapitule. Predstavil mi mla-
dého kňaza so slovami: „To je p. Ľubo-
mír Stanček z misijného spoločenstva bra-
tov vincentínov (CM).“ Povedal mi, že je 
u neho preto, lebo spolu s jeho provinciá-
lom hľadajú miesto v diecéze na ich pôso-
benie s poznámkou, že malo by byť blízko 
Spišskej Kapituly, aby sa bratia mohli zú-
častniť aj pôsobenia v kňazskom seminári 
a ich seminaristi teologickej formácie.

P. Stanček po štúdiách pastorálnej teoló-
gie na KUL v Ľubline prichádza od septem-
bra 1994 do nášho bratského spoločenstva 
predstavených seminára a vyučujúcich ako 
špirituál a vyučujúci predmetov homileti-
ka, rétorika, špirituála teológia, misiológia 
a ekumenizmus. Tu sa ukázala jeho literár-

na erudícia (vydal vyše stovku kníh, hlav-
ne homiletickej proveniencie). Za desaťro-
čie sme sa denne stretávali (1994 – 2004), 
radili sa spolu, povzbudzovali. Tešil som sa 
z jeho akademického postupu cez doktorá-
ty z teológie, docentúru (1999) a profesú-
ru (2004). Bol pre mňa povzbudením, ako 
sa venoval seminaristom, ktorí sa pripravo-
vali na kňazstvo, ako s nimi prežíval ich ra-
dosti i bolesti, denné zápasy o dosiahnutie 
cieľa. Ale nadovšetko ako sa za nich mod-
lil a obetoval...

Od akademického roka 2004 po výzve 
pána biskupa Tondru a so súhlasom svojho 
provinciála odišiel na post služby prorekto-
ra pre vzdelávanie na Katolícku univerzitu 
v Ružomberku. Popritom si naďalej verne 
plnil aj službu vyučujúceho v Spišskej Ka-
pitule. Keď túto službu na Katolíckej uni-
verzite v roku 2008 ukončil, vrátil sa na 
Spišskú Kapitulu aj do pôvodnej služby špi-
rituála, ale jeho zdravotná kondícia sa za-
čala prejavovať nastupujúcimi chorobami.

Začal desaťročnú krížovú cestu (2008 – 
2018), ktorú po vzore svojho Pána niesol s 
veľkou trpezlivosťou a s obetou za mnohé a 
mnohých, o ktorých len Pán vie. Vždy, keď 

som ho v tomto „desaťročí jeho kríža“ mo-
hol navštíviť, (pôsobil ešte ako výpomoc-
ný duchovný vo farnosti Bijacovce, ako du-
chovný v Spišskej Novej Vsi a v Nitre pri re-
hoľných sestrách, v provinciálnom dome v 
Bratislave a napokon v Nitre v dome pokoj-
nej staroby), vždy som odchádzal povzbu-
dený a to mnohým: jeho službou, koľko 
vládal, toľko pracoval, ale i záujmom o ži-
vot Cirkvi, diecézy, seminára i Katolíckej 
univerzity. Tak to bolo aj pri našom posled-
nom stretnutí dva týždne pred jeho smrťou 
v Nitre. Našiel som ho v jeho izbe sedieť za 
počítačom, hoci s prívodom kyslíka na tvá-
ri... Bolo o ňom známe, že vždy na záver 
návštevy si pýtal od kňaza požehnanie, ale 
aj on sám rád požehnával. Aj vtedy som ho 
poprosil o požehnanie na cestu do Ružom-
berka a on mňa o požehnanie na cestu do 
večnosti...

Jozef Jarab

Dňa 12. júla 2018 nás 
vo veku 62 rokov opustil 
rímskokatolícky kňaz, 
rehoľník – vincentín, 
univerzitný profesor, 
úspešný slovenský spisovateľ 
a evanjelizátor prof. ThDr. 
Dr. Ľubomír Stanček, PhD. 
Pri spomínaní na túto 
osobnosť uvádzame osobné 
svedectvo prof. ThDr. 
Jozefa Jaraba, PhD., ktorý 
patril k jeho najbližším 
spolupracovníkom.

SPOmienKA nA  
PrOf. ĽUBOmírA StAnčeKA, Cm
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Zahraniční študenti 
spoznávajú KU a ružomberok
Aj v zimnom semestri akademického roka 
2018/2019 bude KU hostiť ERASMUS+ 
zahraničných študentov. Tentoraz pôjde 
o poslucháčov z partnerských vysokoškol-
ských inštitúcií v Česku, Poľsku, Lotyšsku, 

Taliansku, Turecku a na Ukrajine. „Na štu-
dijný pobyt som sa prihlásila preto, že ch-
cem na sebe pracovať a byť v kontakte so 
študentmi z iných krajín. Je to pre mňa 
šanca spoznať slovenskú kultúru“, uviedla 

svoje dôvody pre realizáciu mobility Bea-
ta z Poľska.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobili-
ty KU už tradične zorganizoval poduja-
tie „Orientation days“, ktoré sa uskutočni-
lo v dňoch 12. – 14. 9. 2018. Jeho cieľom 
bolo privítať študentov a oboznámiť ich 
s prostredím, ktoré sa na niekoľko mesia-
cov stane ich novým domovom. Súčasťou 
programu bolo okrem prehliadky univer-
zity a mesta aj priblíženie slovenskej kul-
túry a gastronómie, oboznámenie sa s aka-
demickým programom KU a spoločný vý-
let do Bachledovej doliny. Programu sa 
zúčastnili aj domáci študenti zapojení do 
„Buddy služby“. „Ich angažovanosť pomá-
ha k integrácií zahraničných študentov“, 
spresnila referentka pre mobility Mirosla-
va Sekanová.

Študentom prajeme úspešný pobyt, veľa 
nových zážitkov a získaných skúseností. 

ms

Zábavno-vedomostný kvíz
Referát pre zahraničné vzťahy a mobility 
KU v spolupráci s Poradenským centrom KU 
zorganizoval koncom akademického roka 
„Zábavno-vedomostný kvíz“ v Univerzitnej 

knižnici KU. Cieľom podujatia bolo zábav-
nou formou sa nie len niečo naučiť o iných 
krajinách, ale predovšetkým utužiť vzťahy 
medzi domácimi a zahraničnými študentmi. 

Do kvízu sa zapojilo 7 tímov, pričom v jed-
nom tíme mohli byť 2 – 5 študenti. Študen-
ti, ktorí boli vopred prihlásení do kvízu ale-
bo zaradení dodatočne, boli na úvod sr-
dečne privítaní a dostali základné inštruk-
cie týkajúce sa priebehu kvízu. Aktivity kví-
zu mali dvojjazyčnú podobu (v anglickom 
a slovenskom jazyku) kvôli účasti zahranič-
ných študentov.

Samotný kvíz bol zameraný na všeobecný 
prehľad študentov v oblasti geografie, his-
tórie, architektúry, kultúry, ale aj identifi-
káciu a priraďovanie cudzích jazykov, sveto-
vých miest, národných jedál a špecifík rôz-
nych krajín. Keďže šlo o tímovú súťaž, štu-
denti si mohli zároveň rozvíjať svoje koo-
peratívne schopnosti a naučiť sa aj tradičný 
poľský tanec. Výhercovia súťaže boli ocene-
ní zaujímavými vecnými cenami.

mp

Referát pre zahranične vzťahy a mobili-
ty KU bol opätovne úspešný pri rozširo-
vaní spolupráce s partnerskými krajinami 
mimo Európskej únie (Erasmus+ KA107). 
Na ďalšie dva akademické roky získal fi-
nančnú podporu 175 800 eur. KU sa tak 
stala koordinátorom projektu, do ktoré-
ho budú zapojené nasledujúce univerzity: 
Uzhhorod National University, Ukrainian 
Catholic University, Kamianets-Podilsky 
Ivan Ohienko National University (Ukra-
jina), Ilia State University (Gruzínsko), 
Yarmouk University (Jordánsko), Univer-
sity Ismail Qemali (Albánsko), University 
of Novi Sad, University of Belgrade (Srb-
sko) a RUDN University (Rusko). 

„Vďaka kooperácii s fakultami, ktoré na-
vrhli univerzity pre projekt, sa rozšírilo 
nielen portfólio partnerských inštitúcií, ale 
aj krajín, s ktorými KU doteraz nespolupra-
covala. Ide o prestížne univerzity, ktoré sa 
chcú s nami podeliť o odborné poznatky 
a umožniť poslucháčom i zamestnancom 
ďalší rozvoj“, priblížila univerzitná koor-
dinátorka Michaela Moldová Chovancová. 

V rámci projektu je naplánovaných celko-
vo 75 mobilít pre 41 prichádzajúci a 34 vy-
slaných študentov a zamestnancov. Študij-
ný pobyt na KU bude môcť realizovať 16 
zahraničných študentov a 6 študentov KU 
dostane možnosť študovať na univerzitách 
zapojených do projektu (Ukrainian Catho-
lic University, University of Belgrade a 
RUDN University). Mobilitu budú môcť re-
alizovať aj zamestnanci. Prednášať na part-
nerských univerzitách bude 16 pedagógov 
a 12 zamestnancov absolvuje školenie. Na 
KU privítame 15 zahraničných pedagógov 
a 10 zamestnancov na školení.

Študenti a zamestnanci budú môcť absol-
vovať mobilitu a nadobudnúť odborné po-
znatky vo viacerých oblastiach vzdelá-
vania: taliansky, ruský a anglický jazyk, 
žurnalistika, psychológia, filozofia, histó-
ria, hudba a umenie, pedagogika, sociál-
ne vedy, manažment, biológia či geogra-
fia. „Projekt je pre KU aj záväzok poskyto-
vať vzdelanie v cudzom jazyku“, doplnila 
Moldová Chovancová.

V lete bol ukončený prvý projekt realizova-
ný na Filozofickej fakulte KU prostredníc-
tvom programu Erasmus+ KA107. V rám-
ci spolupráce s dvojicou partnerských uni-

verzít (Ukrainian Catholic University a Ilia 
State University) bolo počas projektového 
obdobia 2016/2018 realizovaných 19 mo-
bilít s finančnou podporou 42 170 eur. Svoj 
mobilitu realizovalo na KU a partnerských 
univerzitách 8 študentov, 4 pedagógovia a 
7 zamestnanci absolvovali školenie. Pro-
jekt bol zameraný na odbor psychológia, 
žurnalistika a filozofia.

V súčasnosti zároveň prebieha spoluprá-
ca s Uzhhorod National University (Ukra-
jina), ktorá je realizovaná v rámci projek-
tového obdobia 2017/2019. Na realizá-
ciu tejto spolupráce bola získaná finanč-
ná podpora 28 200 eur. Projekt je plánova-
ný pre 12 mobilít (4 študijné, 4 výučbové a 
4 školenia zamestnancov) a väčšina z nich 

už bola realizovaná. Aj v zimnom semestri 
2018/2019 očakávame študenta z partner-
skej univerzity, ktorý uskutoční svoj študij-
ný pobyt na Teologickej fakulte KU v Koši-
ciach v oblasti humanitných vied.

Viktor Kichera a Iuri Danylets, Uzhhorod National University  
– historici, ktorí vyučovali na TF KU.

Ďalší úspešný projekt
ERasmUs+ Ka107

Giga Khositashvili, Ilia State University, ktorý počas mobility  
využil aj služby UK KU.
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Ako úspešne zvládnuť 
vysokoškolské štúdium
Začiatok akademického roka pre každého 
študenta znamená niečo iné. Študenti pr-
vých ročníkov sa nedočkavo tešia na vy-
sokoškolský život, starší študenti na svo-
jich spolužiakov a priateľských vyučujú-
cich a končiaci študenti si možno s povzdy-
chom uvedomia, že ich čaká náročný po-
sledný rok.

Najťažšie alebo najkrajšie obdobie?
Obdobie štúdia na vysokej škole môže pre 
niektorých študentov predstavovať pomer-
ne náročné obdobie z hľadiska času, ter-
mínov či náročných a záťažových situácií. 
Najmä začiatky môžu byť pre viacerých na-
ozaj veľmi ťažké, spojené s veľkým počtom 
nových informácií, novým prostredím, ľuď-
mi a s pomerne veľkým množstvom povin-
ností.

Zároveň sa však štúdium na vysokej škole 
môže stať najkrajším obdobím života. Po-
núka študentom neobmedzený priestor 
a čas venovať sa samým sebe, pracovať na 
svojom sebarozvoji. Tiež je to obdobie ob-
rovského množstva príležitostí, napr. zís-
kať nové informácie, spoznať zaujímavých 
ľudí či vycestovať do zahraničia za skve-
lými zážitkami. Je to obdobie bezodných 
možností!

Priateľské a bezpečné prostredie
Rozhodnutie je len na študentovi. Je sku-
točne dôležité, aký postoj k štúdiu si zvo-
lí. Nemusí sa však obávať, že na to bude 
sám. Snahou Katolíckej univerzity je spre-
vádzať svojich študentov počas celého štú-
dia a vytvoriť pre nich priateľské a bezpeč-
né prostredie pre kvalitné vzdelanie a pri-
spieť k ich osobnému i odbornému rastu. 
Predstavujeme preto niekoľko tipov a od-
porúčaní, ako si štúdium na vysokej škole 
uľahčiť a užiť.

Pre úspešné zvládnutie vysokoškolského 
štúdia je potrebných viacero predpokla-
dov. Sú to jednak samotné úsilie, intelekt, 
schopnosti, a  tiež naše vnútorné presved-
čenie a túžba napredovať a učiť sa novým 
veciam. To, čo stojí na začiatku akejkoľvek 
činnosti, je naša motivácia.

Základom úspešného fungovania na vyso-
kej škole je dostať sa počas vysokoškolské-
ho štúdia k dôležitým zdrojom informá-
cií. Preto je už od začiatku štúdia na uni-
verzite dobré orientovať sa v informačných 
zdrojoch, byť v kontakte so spolužiakmi 

a ďalšími študentmi a tiež sledovať infor-
mačné tabule, obrazovky, nástenky a naj-
mä internetovú stránku KU. Pre študen-
tov nižších ročníkov (hlavne pre prvákov) 
môže byť získavanie informácií na začiat-
ku štúdia náročné a problematické. Nezná-
me prostredie, ľudia a celkovo nový systém 

fungovania oproti predchádzajúcemu štú-
diu predstavuje pre nich niečo nové a ne-
známe. Podstatné je neizolovať sa a pýtať 
sa. V akejkoľvek náročnej chvíli sa netreba 
báť obrátiť na zamestnancov KU, Poraden-
ské centrum alebo študijné oddelenie.

Ďalším predpokladom úspešného štúdia 
na VŠ je umenie efektívne riadiť a orga-
nizovať si svoj čas. Dobrý časový manaž-
ment je nevyhnutný najmä počas skúško-
vého obdobia či v prípade, ak študent po-
čas štúdia dokonca pracuje alebo brigádu-
je. Množstvo nových informácií, termínov 
a povinností, ktoré sú neoddeliteľnou sú-
časťou vysokoškolského štúdia, si vyžadujú 
určitý systém a plánovanie. Pokiaľ študent 
nechce byť otrokom svojich študijných po-
vinností, je viac než potrebné osvojiť si zá-
kladné metódy time manažmentu.

V súčasnosti existuje množstvo techník, 
nástrojov a spôsobov, ktoré mu pri pláno-
vaní môžu pomôcť a výrazne ho uľahčiť. 
Každý študent si môže vybrať vlastný spô-
sob plánovania času, ktorý bude zodpo-
vedať jeho pracovnému štýlu a potrebám. 
Nástroje, ktoré by mohli študentom pri plá-
novaní pomôcť, predstavujú celý rad mož-
ností: od obyčajného listu papiera až po 
vreckový počítač či telefón. My odporúča-
me napríklad Eisenhowerovu metódu, Pa-
retovo pravidlo či metódu SMART. Žiadne-
mu vysokoškolákovi by tiež nemal chýbať 
diár, plánovací kalendár alebo v súčasnos-
ti jednoducho dostupná mobilná aplikácia 
na plánovanie času.

Správne si rozvrhnúť a naplánovať svoj čas 
nie je užitočné len pre študentov na vyso-
kej škole. Ak sa naučíme svoj čas zmyslu-
plne plánovať a využívať, určite to ocení-
me aj v budúcom zamestnaní či osobnom 
živote.

Rozličné techniky učenia
Neodmysliteľnou súčasťou štúdia na vyso-
kej škole je čítanie veľkého množstva lite-
ratúry a samozrejme aj samotné učenie sa. 
Vysoká škola je tiež charakteristická veľ-
kým počtom požiadaviek k ukončeniu jed-
notlivých predmetov, nárazovým štúdiom 
a nutnosťou pamätať si obrovské množstvo 
informácií. Preto pri slove UČENIE väčšinu 
z nás napadne nepríjemná a náročná čin-
nosť, vďaka ktorej musíme zaujímavejšie a 
príjemnejšie činnosti odkladať na neskôr 
alebo sa ich dokonca úplne vzdať. Dnes 
to už tak nemusí byť. Učenie sa môže stať 
aj zábavným, nemusí nás okradnúť o toľ-
ko času a učivo si v pamäti môžeme ucho-

vať po oveľa dlhšiu dobu. Stačí, ak budeme 
trochu pozornosti venovať efektívnym spô-
sobom učenia sa a pamätania, a nájdeme si 
vlastné stratégie, ktoré nám učenie, čo naj-
viac uľahčia.

Existuje veľké množstvo metód a straté-
gií na efektívne učenie, ako napr. Pomodo-
ro technika, Metóda SQ3R a POČAČO na 
prácu s textom, Metóda efektívneho číta-
nia PQRSR, RAP – stratégia porozumenia 
hlavným myšlienkam či skupinové učenie. 
Pomôcť môže tiež zvýrazňovanie, podčiar-
kovanie, farebné lepky, záložky, robenie si 
výpiskov, rýchločítanie, selektovanie in-
formácií, učenie s porozumením, skupino-
vé učenie, striedanie miesta a mnoho ďal-
ších metód, napr. Správne učenie metódou 
„5P“.

Naučené informácie si môžeme ľahšie za-
pamätať a neskôr vybaviť prostredníctvom 
pamäťových techník. Veľké množstvo mne-
motechnických pomôcok (napr.: myšlien-
kové mapy) nám pomôže uchovať si svoje 
vedomosti v pamäti po oveľa dlhšiu dobu.

Vysoká škola však nemusí byť len o učení a 
skúškach, študentom ponúka tiež veľa mi-
moškolských aktivít a možností rozvíjať sa. 
Medzi študijnými povinnosťami a zábavou 
nemusí byť hrubá čiara. Dôležité je nasta-
viť rovnováhu v oblasti štúdia, ale aj v ob-
lasti osobného života. Pre spokojný a šťast-
ný študentský život nie je podstatné len 
nasávať nové vedomosti, študentovi by ne-
mala chýbať ani snaha pracovať na zdoko-
naľovaní ďalších zručností a kompetencií, 
ktoré sú nevyhnutné pri vykonávaní budú-
cej profesie. Štúdium na vysokej škole po-
núka priestor a možnosti, ako sa zároveň aj 
osobnostne rozvíjať a napredovať.

Sebarozvoj je cesta k porozumeniu sebe, 
hľadanie a využívanie výziev a možnos-
tí, ale tiež práca na svojich nedostatkoch. 
Rozvíjanie vlastných kompetencií a schop-
ností je celoživotný proces. A práve štú-
dium na vysokej škole predstavuje obdo-
bie, v ktorom sa nám priam ponúka pra-
covať na sebe a venovať svoj čas sebazdo-
konaľovaniu a sebarozvoju. Je to príprava 
na pracovný, ale i osobný život.

Nezabudni sa zabávať
Počas štúdia na vysokej škole nezabúdajme 
na sebarealizáciu ani na zábavu. Tie sú ne-
vyhnutné pre udržiavanie vlastného zdra-
via a psychickej pohody. Preto pravidelne 
k svojim povinnostiam pridávajme aj prí-
jemné činnosti v kruhu svojich priateľov, 
relax a všetko, čo máme radi.

Rozhodnutie, aké bude štúdium na vysokej 
škole, je na samotnom študentovi. V nároč-
nejších situáciách budú študentom rady na 
blízku pracovníčky Poradenského centra, 
ktoré pre vysokoškolských študentov pri-
pravili príručku s názvom Zdolaj výšku. 
Príručka obsahuje tipy, ktoré môžu študen-
tovi pomôcť úspešne zvládnuť vysokoškol-
ské štúdium. Venuje sa motivácii, získava-
niu informácií, časovému manažmentu, 
koncentrácii pozornosti, technikám uče-
nia sa a pamäťovým technikám. Autorky 
prezentujú aj poznatky ohľadom prokras-
tinácie, návrhy na zvládanie krízových si-
tuácií, prácu s trémou, so stresom. Priestor 
v publikácii je venovaný aj psychohygie-
ne a sebarozvoju vysokoškolských študen-
tov. Pre študentov je príručka Zdolaj výšku 
k dispozícii bezplatne v Poradenskom cen-
tre. V zimnom aj v letnom semestri budú 
v Poradenskom centre realizované trénin-
gy na uvedené témy. Začínajú prvý októb-
rový týždeň.

Všetkým študentom KU prajeme úspešný 
akademický rok!

Martina Medžová

Markovičová, K. – Medžová, M.: Zdolaj výšku. Tipy Poradenského centra KU  
pre vysokoškolských študentov. Ružomberok: Verbum, 2018, 28 strán.  
ISBN 978-80-561-0567-2.

poradna.ku.sk
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Absolvent Katolíckej univerzity Ján Gáll získal prestížne ocenenie Zlatý Amos. 
Zvíťazil v ankete a na záver uspel v trochu súťažných kolách. Vyštudoval Teologickú 
fakultu v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Teraz učí dejepis, náuku 
o spoločnosti, výtvarnú výchovu a je dokonca aj "triednym" pre piatakov. 

najlepší slovenský učiteľ: 
Deti ma dokážu veľa naučiť

?Ako vnímate s odstupom času získané 
ocenenie Zlatý Amos? Zmenilo sa po 

jeho získaní niečo vo vašom profesionál-
nom živote?
Pribudlo mi viac, „verejných“ povinnos-
tí, inak sa toho veľa nezmenilo. Pedagóg 
často nezažíva takýto mediálny záujem. 
Stále som však tým istým učiteľom, akým 
som bol. Okrem toho ma po získaní Amo-
sa oslovili mnohé organizácie, ktoré by so 
mnou chceli spolupracovať a snažím sa vy-
hovieť ako viem, ak je to v mojich silách. 

?Nie je pre vás prekvapujúce, že aj na-
priek tomu, že väčšinu každého učiteľ-

ského zboru na školách tvoria ženy, cenu 
vyhral muž? 
Áno, to je pravda, aj u nás v škole to tak 
je. Okrem mňa sú na škole ešte dvaja ko-
legovia chlapi a pán školník. To, že som to 
vyhral ako muž, som nikdy neriešil. Vo fi-
nále boli ženy aj muži a všetkým by som 
doprial víťazstvo. Všetci boli fantastickí. 
Aj ich žiaci.

?Kedy ste začali uvažovať o učiteľskej 
kariére? Má táto túžba rodinnú tradí-

ciu, alebo to bolo skôr spontánne?
Musím sa úprimne priznať, že môj vzťah k 
deťom a pocit, že chcem byť učiteľom, sa 
nezačal v škole. Odmala som bol dieťaťom, 
ktoré leto trávilo v letných táboroch. Stá-
le som sa na to tešil. Na strednej škole, keď 
som už nemohol chodiť do táborov, ako 
dieťa ma sestra zobrala ako pomocného 
animátora. Zistil som, že to s deckami cel-
kom viem. Takto to bolo až do konca vy-
sokej školy. Každé leto tábor ako vedúci. 
Výborná partia, nové deti, iní rodičia. Vy-
mýšľať, tvoriť, baviť, byť prísny, spravodli-
vý, trpezlivý, zodpovedný... To všetko som 
sa naučil tam a dodnes to využívam. Škola 
mi zase dala vedomosti, pevné rozhodnu-
tie, že chcem byť učiteľom a nakoniec titul. 
Bez nich by som sa nepohol.“

?Čo vás baví vo vašej profesii najviac 
a čo naopak považujete za najväčšiu 

prekážku?
Mám rád školu, pretože je každý deň iná. 
Deti mi dávajú veľa energie a tiež ma doká-
žu toho veľa naučiť. Je to veľmi príjemná 
spolupráca. Za prekážku považujem fungo-
vanie nášho školstva a to, že na všetko po-
trebujete papier. Spontánnosť sa pripúšťa 

málokedy. Našťastie, ja ju mám dovolenú a 
teší ma, že vedenie našej školy pre mňa má 
pochopenie. Učím dejepis a náuku o spo-
ločnosti, ktoré mám rád, pretože na hodi-
nách viem s deckami veľa diskutovať na 
mnohé témy. A to je dnes veľmi dôležité. 

?Mohli by ste porovnať vzťah učiteľ – 
žiak – rodič  v minulosti a dnes? Aké sú 

negatíva tohto trojuholníka vzťahov v sú-
časnosti?
Porovnať to viem len zo skúseností žia-
ka. Keďže mám 31 rokov, tento trojuhol-
ník som videl len u mojich rodičov a mo-
jich učiteľov. Nepamätám si však, aby bola 
jedna alebo druhá strana nejako upred-
nostňovaná. Dnes je na prvom mieste väč-
šinou dieťa. Ja ako učiteľ si veľmi zakla-
dám na vzťahu s rodičmi. Je to veľmi dô-
ležité pre fungovanie v škole pre všetkých. 
Rodičov by som rád povzbudil k tomu, aby 
dôverovali učiteľom a rozprávali sa s nimi. 
Veľa sa tým mnohokrát vysvetlí.  A asi by 
sa mali rodičia viac rozprávať s deťmi a za-
ujímať sa o ich školský život. Baviť sa s uči-
teľmi priamo, ale rozumne, aby to videli aj 
ich deti. Úcta a pochopenie. Potom to fun-
guje dobre.

?Ako vnímate katolícku formáciu žia-
kov a študentov, keďže aj vy sám ste 

absolventom Katolíckej univerzity?
To je pre mňa naozaj ťažká otázka. Mal 
som však možnosť jeden polrok učiť nábo-
ženstvo v našej škole a bolo to naozaj ná-
ročné. Nie učenie, ale pre mňa ako laika, 
to bolo zvláštne. Hlavne vo vzťahu žiakov 
ku mne. Keď som prišiel z hodiny dejepisu 
na náboženstvo a na začiatku hodiny sme 
sa pomodlili, žiaci ma pozorne sledovali, 
akoby ma videli prvýkrát. Po čase si na to 
zvykli a páčilo sa im, že témy prepájam aj s 
mojimi predmetmi, ktoré učím bežne. Ná-
boženská výchova a etika si však stále dr-
žia status „druhoradých“ predmetov. To 
ma mrzí, lebo sú v živote a v škole veľmi 
dôležité.

?Čo je pre vás každodennou motiváciou 
nie len v činnosti pedagóga? Zohráva 

v tejto oblasti svoju úlohu aj viera?
Mojou obrovskou motiváciou je moja man-
želka. A to, že môžem deťom v škole nie-
čo dať. Viera bola od mala súčasťou môj-
ho života. Ani si neviem predstaviť, žeby to 

bolo inak. Vieru však neberiem ako moti-
váciu niečo zvládnuť, ale ako presvedče-
nie, že to zvládnem. Nemusím ju hľadať, je 
tu a to je super.

?Keďže profesia učiteľa je veľmi vyčer-
pávajúca, akým spôsobom nasávate 

novú energiu?
Ako som spomínal, cestovaním a predo-
všetkým maľovaním. Zavriem sa do svojho 
ateliéru a tvorím. Je to nádherný protipól 
života v škole. V ateliéri som sám s farbami 
a štetcom a myslím len na to, že chcem nad 
nimi vyhrať, aby sa obraz podaril.

?Ak by mohol učiteľ roka zmeniť niečo 
v školstve, čo by to bolo?

To je otázka, na ktorú je až príliš veľa od-
povedí. A každá z nich je v prvom rade. Za-
staraný systém, zlé vybavenie škôl, platy 
učiteľov, ale aj nepedagogických zamest-
nancov či pracovníkov školstva. Nulová 
podpora mladých učiteľov, nízka spoločen-
ská prestíž, postoj rodičov k učiteľom – po-
sun k horšiemu, byrokracia, striedanie ne-
výrazných ministrov, boj o učebnice a ve-
ľakrát slabá príprava absolventov na vyso-
kých školách. Ani školské organizácie často 
nespolupracujú. Je toho veľa, naozaj mám 
pokračovať? Asi ste sa ma mali opýtať na 
tie pekné stránky.

?Aký odkaz by ste chceli dať študentom 
KU, budúcim učiteľom?

Aby skutočne chceli byť učiteľmi. Takými, 
ktorí neodovzdávajú len vedomosti, ale aj 
to, čo sa pri štúdiu nenaučia – byť k žiakom 
úprimní. To si vážia.

Za rozhovor ďakuje
Martin Pinkoš

foto: zlatyamos.sk
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Spoluorganizovali sme 
Deutschkongress 2018
V dňoch 2. a 3. júla 2018 sa na pôde Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku uskutoč-
nil medzinárodný Kongres nemeckého ja-
zyka, ktorý bol zameraný na podporu vý-
učby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slo-
vensku. Kongres organizovali v spoluprá-
ci Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka 
a germanistov Slovenska (SUNG), Katolíc-
ka univerzita v Ružomberku, Goetheho in-
štitút, ZfA a Veľvyslanectvo Spolkovej re-
publiky Nemecko.

Okrem vedeckej časti podujatia kongres 
ponúkal účasť na rôznych odborných di-
dakticko-metodických workshopoch, po-
skytol priestor pre stretnutie riaditeľov 
slovenských základných a stredných škôl 
a prezentáciu katedier germanistík, vyda-
vateľstiev, inštitúcií. „Kongres tohto dru-
hu sa na Slovensku uskutočnil prvýkrát 
a zúčastnilo sa na ňom takmer 400 účast-
níkov. Pozvanie prijalo množstvo odbor-
níkov z oblasti akademickej germanist-
ky, ako napríklad prof. Matías Martínez 
z Wuppertalu a prof. Werner Winterstei-
ner z Klagenfurtu“ uviedol Dr. Juraj Dvor-
ský, vedúci Katedry germanistiky FF KU.

V pondelok prijal bývalý rektor KU prof. 
Jozef Jarab nemeckého veľvyslanca 
na Slovensku Joachima Bleickera, ktorý 
vyjadril radosť a vďačnosť za to, že sa toto 
podujatie mohlo uskutočniť na pôde KU. 
Súčasťou programu bola slávnostná re-
cepcia v Kultúrnom dome Andreja Hlinku.

ff ku

Študent psychológie laureátom 
ceny Dobrovoľník roka
Poslucháč prvého ročníka magisterské-
ho štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer sa 
stal jedným z laureátov ceny Dobrovoľ-
ník roka 2017, ktorú každoročne vyhlasu-
je portál CARDO – Národné dobrovoľnícke 
centrum. Cena bola jemu a jeho kolegom 
z občianskeho združenia IPčko udelená za 
projekt Online terénna práca, ktorý pre-
bieha práve pod jeho vedením. Tento pro-
jekt predstavuje jednu z aktivít združenia, 
prostredníctvom ktorej odborní pracovníci 
v internetovom teréne – na sociálnych sie-
ťach aktívne pomáhajú ohrozeným. Spolu 
s kolegami teda vyhľadáva na internete ko-
munity, ktoré medzi sebou zdieľajú nebez-
pečné informácie, napr. o rôznych psychic-
kých ochoreniach, psychofarmakách či do-
konca o spôsoboch, ako spáchať samovraž-
du, a prináša im pomoc priamo do ich pri-
rodzeného prostredia – do online diskus-
ných fór. Pavol Dérer je tiež jedným z au-
torov metodickej príručky Online terén-
na práca, ktorú pripravil so spolupracov-
níkmi z IPčka. Veríme, že aj táto publiká-
cia pomôže mnohým ľuďom nájsť spôsob, 
ako sa začať vyrovnávať so svojimi problé-
mami. Prostredie internetu môže byť často 

nebezpečné, ale zároveň sa dá využívať aj 
na prinášanie dobra a pomoci ľuďom, kto-
rí ju potrebujú a zatiaľ ju nedokážu vyhľa-
dávať osobne. Katedra psychológie FF KU 
v Ružomberku sa dlhodobo venuje oblas-

ti internetu, jeho nástrahám, ale aj pozitív-
nym stránkam. Teší nás, že sú v tejto oblas-
ti činní aj naši študenti.

kp ff ku

www.ff.ku.sk
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návšteva z Walsh University
V pondelok 11. júna 2018 našu univerzitu 
navštívil profesor William Davis, zástup-
ca Walsh University, zo Spojených štátov 
amerických. Na pôdu Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku zavítal, aby sa oboznámil 
s našou inštitúciou, jej históriou, podmien-
kami na výučbu a zároveň prediskutoval 
možnosti spolupráce. Profesor Davis oce-
nil atraktívne okolie Ružomberka a zaují-
mal sa o aktuálne výzvy v oblasti vzdeláva-
nia. Počas stretnutia s dekanom FF KU Ma-
rekom Babicom a ďalšími členmi vedenia 
sa hovorilo o viacerých možnostiach vzá-
jomnej kooperácie. Hlavná pozornosť sa 
sústredila na oblasť vzdelávania, špeciálne 
na možnosť zamerať sa na tzv. Global Lear-
ning program, ale tiež na výmenné pobyty 
študentov a vyučujúcich. Walsh Universi-
ty je súkromná katolícka univerzita s hlav-
ným campusom v meste North Canton 
v štáte Ohio. Má približne 3000 študentov, 
ktorým poskytuje rôzne študijné progra-
my s orientáciou na service learning (služ-
bu komunite), bohaté možnosti športové-
ho vyžitia v ich moderne vybavených špor-
toviskách, ako aj pestrý študentský život. 
Univerzita ponúka rôzne bakalárske a ma-
gisterské študijné programy najmä v oblas-

ti humanitných vied, spoločenských a pe-
dagogických vied, ale tiež programy v ob-
lasti ekonómie a ošetrovateľstva.

ff ku
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časopis Zumag opäť bodoval 
v súťaži Štúrovo pero

Časopis Zumag, ktorý tvoria študenti žur-
nalistiky FF KU v Ružomberku, získal v no-
vinárskej súťaži Štúrovo pero tretie miesto 
v kategórii vysokoškolských časopisov.
 
Dvadsiateho štvrtého ročníka súťaže Štú-
rovo pero sa zúčastnilo 72 stredoškolských 
a osem vysokoškolských časopisov, ako aj 
11 elektronických magazínov. Ružomber-
ský Zumag obsadil v kategórii vysokoškol-
ských časopisov tretie miesto spolu s časo-
pisom Atteliér (akademický dvojtýždenník 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). 
Druhé miesto získali Farmakoviny (časo-
pis Slovenského spolku študentov farmá-

cie v Bratislave). Prvé miesto, rovnako ako 
minulý rok, porota neudelila.

Odborná porota na Zumagu ocenila „tema-
tickú a žánrovú pestrosť, zvládnutie novi-
nárskeho remesla a dodržiavanie hlavnej 
témy vo väčšine obsahu vydania“.

Medzi tvorcov študentských časopisov za-
vítal aj prezident SR Andrej Kiska, bývalý 
minister kultúry Marek Maďarič či predse-
da Banskobystrického samosprávneho kra-
ja Ján Lunter. Redakciu Zumagu na vyhod-
notení súťaže reprezentovala šéfredaktor-
ka Alexandra Jurišová a redaktorka Jana 

Matiašová, študentky prvého ročníka ma-
gisterského štúdia žurnalistiky.

Súťaž Štúrovo pero organizuje od roku 
1994 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo 
Zvolene v spolupráci s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom, Nadáciou Televízie 
Markíza a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. 

Časopis Zumag, ktorý vychádza od roku 
2004, okrem troch prvých miest v minu-
losti zaznamenal aj štyrikrát druhé a tri-
krát tretie miesto.

kz ff ku
foto: Marek Hasák

Zborník z konferencie 
absolventov štúdia psychológie

Vedecko-odborná konferencia absolven-
tov štúdia psychológie na Filozofickej fa-
kulte KU v Ružomberku (ALUMNI II.) bola 
zavŕšená publikačným výstupom – zbor-
níkom vedecko-výskumných prác. Absol-
venti prispeli do zborníka kvalitnými štú-
diami, ktoré predstavujú buď teoretické 
východiská prehľadového charakteru ale-
bo už spracované vlastné empirické ziste-
nia. Jednotlivé príspevky venujú pozornosť 
rôznorodým psychologickým témam, či už 
z oblasti neuropsychologickej diagnosti-
ky, psychológie hudby, probácie, vojenskej 
psychológie alebo pozitívnej psychológie a 
ďalšie. Je potešujúce, že v zborníku sa ob-
javili aj state, ktoré rozoberajú aktuálne 
problémy reflektujúce psychologickú prax 
našich absolventov. 

Do druhého absolventského zborníka ve-
decko-odborných štúdií prispelo spolu de-
sať autorov, pričom príspevky prešli re-
cenzným konaním. 

Historici o spolkovom živote

Katedra společenských věd Stavební fakul-
ty Českého vysokého učení technického 
v Prahe spolu s Katedrou histórie Filozofic-
kej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku zorganizovali v dňoch 6. – 7. septem-
bra 2018 medzinárodný vedecký seminár 
s názvom Spolky – 100 rokov. 

Stretnutie jedenástich referujúcich sa 
uskutočnilo v priestoroch Stavební fakulty 
ČVUT a v prezidentskom salóne Národního 
památníku na Vítkově v Prahe. Na seminá-
ri zazneli príspevky na rôzne témy týkajú-
ce sa spolkového života v období 19. a 20. 
storočia a kultúrnych dejín. Toto podujatie 

nadviazalo na minuloročné stretnutie s ná-
zvom: Stav a perspektívy výskumu kultúr-
nych dejín v strednej Európe, ktoré zorga-
nizovala Katedra histórie FF KU v Ružom-
berku v dňoch 7. – 8. septembra 2017 na 
FF KU v Ružomberku. Išlo teda už o druhý 
ročník seminára vedcov, ktorí sa zaoberajú 
výskumom kultúrnych dejín. 

Obe podujatia sú zastrešené vedeckým ča-
sopisom Kultúrne dejiny, ktorý vydáva Ka-
tedra histórie FF KU v Ružomberku. Časo-
pis tak vytvára platformu, na ktorej sa plá-
nuje budovať výskum kultúrnych dejín v 
stredoeurópskom, ale aj širšom priestore. 
Poskytuje taktiež priestor na publikovanie 
výstupov referujúcich z jednotlivých pod-
ujatí. Odborná verejnosť sa tak bude môcť 
zoznámiť s najnovšími výsledkami výsku-
mu z oblasti spolkového života a kultúr-
nych dejín. Z predchádzajúcich dvoch pod-
ujatí sa tak rodí milá tradícia, v ktorej chce-
me pokračovať aj v nasledujúcom roku or-
ganizáciou konferencie. Miesto jej konania 
bude opäť v Ružomberku.

nové číslo časopisu  
Kultúrne dejiny
Koncom júna 2018 vychádza najnovšie 
číslo časopisu Kultúrne dejiny (1/2018), 
v ktorom čitatelia nájdu publikované tri 
štúdie, dva komentované preklady a ďalšie 
tradičné rubriky. Prvou je štúdia Dušana 
Zupku s názvom Identita kráľovských dcér 
a dynastická politika Jagelovcov v Svä-
tej rímskej ríši v 15. a 16. storočí. Maďar-
ská historička Adrienn Tengely je autor-
kou štúdie Problémy náboženského života 
v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia 
(v angličtine Problems of Religious Life in 
the Middle of the 19th Century in the Eger 

Archdiocese). Český historik Michael Vik-
tořík sa zasa venuje téme Vojenské posád-
ky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. 
století. Medzi komentovanými prekladmi 
nájdeme dva historické pramene: Podstata 
priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rie-
vaulx (eds. Erika Juríková – Silvia Pasmin-
ková) a Úvod J. Gregora Macera Szepsia 
k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569). 
Editorom je František Šimon.

Redakcii časopisu poskytol rozhovor český 
archeológ Dr. Bořivoj Nechvátal (Je treba 

byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, 
dokončovať ich). Potom nasledujú záve-
rečné rubriky, recenzie najnovšej kultúr-
no-historickej literatúry, anotácie nových 
kníh, správy a referáty. Medzi internetový-
mi odkazmi nájdeme zoznam webstránok 
s tematikou holokaustu na internete.

Časopis Kultúrne dejiny/Cultural History 
(ISSN 1338-2209) je registrovaný v data-
bázach CEEOL, EBSCO, Scopus a BIBP.
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V stredu 12. septembra 2018 si prevzali 
ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vie-
rou a vedou (rozumom) „Fides et ratio“ 
dvaja noví laureáti. 

Jedným z nich je prof. Ing. Eduard Bubli-
nec, CSc., prednášajúci na Katedre bioló-
gie a ekológie Pedagogickej fakulty Kato-
líckej univerzity v Ružomberku.

Cenu udeľuje Konferencia biskupov Slo-
venska (KBS) na základe návrhu jej Rady 
pre vedu, vzdelanie a kultúru. Slávnost-
ný ceremoniál sa uskutočnil v bratislav-
skom Primaciálnom paláci. 

KBS udeľuje toto ocenenie pri príležitos-
ti výročia vydania encykliky pápeža Jána 
Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum) 
a chce ním vyjadriť úctu vedcom, ktorí 
svojím pôsobením a vedeckou činnosťou 
prispievajú k dialógu vedy a viery.

na Univerzite v Padove sa 
uskutočnila porada konzorcia 
projektu Horizont 2020 SimrA

V dňoch 12. až 14. júna 2018 sme sa zú-
častnili na výročnej porade riešiteľov pro-
jektu Horizont 2020: Spoločenské inovácie 
v marginalizovaných vidieckych územiach 
(SIMRA), ktorá sa konala na Univerzite 
v Padove. Cieľom porady bolo predstaviť 
výsledky, ktoré boli dosiahnuté v projek-
te SIMRA počas prvých dvoch rokov. Pora-
du zorganizoval taliansky partner projek-
tu SIMRA Univerzita v Padove, ktorá je jed-
nou z najznámejších univerzít v Taliansku.

Bola založená už v roku 1222. Je treťou 
najstaršou univerzitou v Taliansku a pat-
rí medzi desať najstarších univerzít na sve-
te. Medzi najslávnejších učencov, ktorý na 
univerzite pôsobili, patrí Galileo Galilei, 
ktorý tu učil matematiku v rokoch 1592 až 
1610.

Prvý deň porady sa uskutočnil na Kated-
re štatistických vied Univerzity v Padove. 
Zodpovední riešitelia podrobne zhodno-
tili doterajšie výsledky pracovných balíč-
kov WP1 až WP7 a predstavili postup rie-
šenia a plánované výstupy na najbližšie 
obdobie. Druhý deň rokovania sa uskutoč-
nil v dedinke San Basalio, ktorá leží v lo-
kalite Delta de Po. Bol venovaný prezentá-
cii aktuálneho stavu hodnotenia prípado-
vých štúdií, ktoré boli vybrané zo širšieho 
súboru 166 príkladov spoločenských ino-

vácií zahrnutých v databáze SIMRA. Spra-
covatelia prípadových štúdií predstavili vý-
sledky hodnotiaceho procesu získané z do-
tazníkového prieskumu a riadených rozho-
vorov. V projekte SIMRA prechádza pro-
cesom hodnotenia viac ako 20 prípado-
vých štúdií z krajín Európy, Severnej Afri-
ky a Blízkeho východu. Podľa detailnosti 
hodnotenia sú rozdelené do troch kategó-
rií: A, B a C. V kategórii A sú zaradené štú-
die, v ktorých sa bude aplikovať komplex-
ný súbor hodnotiacich nástrojov a do tejto 
skupiny bola zaradená aj lokalita UNESCO 
Vlkolínec. Spoločenské inovácie podporujú 
predovšetkým komunitné poľnohospodár-
ske farmy, manažment lesov, miestny roz-
voj, rybárstvo, obnoviteľné zdroje energie, 
separáciu a recykláciu komunálneho odpa-
de a ďalšie oblasti. Lokalita Vlkolínec je za-
meraná na hodnotenie procesu prípravu 
a očakávaných výstupov súboru revitali-
začných plánov.

 Vypracovanie prípadovej štúdie pre lo-
kalitu Vlkolínec podľa metodiky projek-
tu SIMRA zabezpečujú pracovníci Pedago-
gickej fakulty Katolíckej univerzity v spo-
lupráci s pracovníkmi Ústavu ekológie 
lesa SAV a medzinárodného výskumné-
ho centra CETIP (Centrum medziodvet-
vových štúdií, inštitúcií a politík). Na štú-
dii sa však podieľa široký tím ďalších od-

borníkov z mesta Ružomberok, Liptovské-
ho regiónu. Výsledky a zistenia projektu 
SIMRA sa využijú v rámci nových metodík, 
ktoré budú predložené Európskej komisii, 
a budú zverejnené a odporúčané na širšie 
využitie v rámci celej EÚ. Cennými výstup-
mi projektu SIMRA budú aj spoločné člán-
ky riešiteľov projektu v špeciálnych číslach 
karentovaných časopisov zameraných na 
spoločenské inovácie vo vidieckych úze-
miach. Podrobnejšie informácií o projekte 
SIMRA a jeho výstupoch je možné nájsť na 
stránke www.simra-h2020.eu.

Mária Kozová a Tatiana Kluvánková,
foto: Tomáš Szabo, CETIP

www.pf.ku.sk
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Prof. Ing. eduard Bublinec, CSc.
je významnou vedeckou osobnosťou, 
lesníkom, ekológom a pedagógom. 
Jeho vedecká činnosť začala už počas 
štúdia na Vysokej škole lesníckej a dre-
várskej vo Zvolene. Od roku 1965 pra-
coval vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva vo Zvolene. V roku 1984 
prešiel do Ústavu ekológie lesa pri Slo-
venskej akadémii vied (SAV), kde bol 
následne v rokoch 1990 – 2000 jeho 
riaditeľom. Súčasne pôsobil ako peda-
góg na Technickej univerzite vo Zvole-
ne. V roku 1992 sa habilitoval na do-
centa a v roku 1994 bol menovaný za 
profesora. V rokoch 1994 – 2004 viedol 
Katedru prírodného prostredia Tech-
nickej univerzity vo Zvolene. Od roku 
2004 pracuje na Pedagogickej fakul-
te Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Popri riešení mnohých domácich i za-
hraničných výskumných programov je 
členom viacerých vedeckých rád a ve-
deckých spoločnosti. Z mnohých ocene-
ní treba spomenúť Zlatú plaketu SAV za 
zásluhy v biologicko-ekologických ve-
dách a Fándlyho medailu.

Profesor BuBlinec laureátom ocenenia

fiDeS et rAtiO
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Detská univerzita má nových 
absolventov
Prvý prázdninový týždeň patrila Katolíc-
ka univerzita malým študentom. Usku-
točnil sa tu už 11. ročník Detskej univerzi-
ty venovaný žiakom základných škôl. Na 
prednáškach a workshopoch sa zúčastni-
lo 90 detí, ktoré na záver vystúpili na det-
skej konferencii a absolvovali aj slávnost-
nú promóciu.

Detskú univerzitu každoročne pripravu-
jú tri fakulty – Filozofická fakulta, Fakul-
ta zdravotníctva a Pedagogická fakulta, 
ktorá je hlavným organizátorom poduja-
tia. Myšlienka Detskej univerzity vznik-
la na základe ponuky vysokoškolských pe-
dagógov, ktorí navrhli využiť počas prázd-
nin priestory univerzity a doplniť ponuku 
letných akcií pre deti zmysluplnou vzdelá-
vacou a kultúrnou aktivitou. Jedinečnosť 
Detskej univerzity na Katolíckej univerzi-
te na Slovensku je v tom, že na rozdiel od 
ostatných detských univerzít má v progra-
me pravidelne aj duchovný program – sv. 
omšu, duchovné vedenie, workshopy z ná-
boženstva a i. a zároveň má ekumenické-
ho ducha.

Poslaním Detskej univerzity je poskytnúť 
deťom možnosť nahliadnuť do univerzitné-
ho sveta, rozšíriť ich obzor, vytvárať pod-
mienky pre diskusiu a pod. Naším cieľom 
je motivovať deti tak, aby si svoje ďalšie 
vzdelanie chceli budovať na základe vlast-
ného záujmu a talentu.

Malí študenti si v tomto ročníku mohli 
v rámci programu pozrieť divadelné pred-
stavenia Divadla Portál, Divadla na Doske 
a Divadla Cililing z východného Sloven-
ska. Prednášky pre nich pripravili odborní-
ci z odborov – hudba, žurnalistika a prírod-
né vedy. O deti sa veľmi zodpovedne stara-
li študenti univerzity, ktorí si takýmto spô-
sobom môžu zabezpečiť potrebnú pedago-
gickú prax.

Detská univerzita sa otvorila aj vďaka pod-
pore Grantovej agentúry Pedagogickej fa-
kulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

a ďalším sponzorom: Vydavateľstvo SLO-
VART, spol. s r.o., Vydavateľstvo IKAR, a.s. 
a jeho edície Stonožka.sk a Yoli.sk, Vyda-
vateľstvo FACE – Fórum alternatívnej kul-
túry a vzdelávania a podujatie podporilo aj 
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk.

Silvia Kaščáková
foto: Marek Hasák

du.ku.sk
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Katedra hudby na konferencii 
vo Švédsku
Počas prázdninových dní členovia Katedry 
hudby Pedagogickej fakulty doc. Rastislav 
Adamko, doc. Janka Bednáriková a doc. 
Zuzana Zahradníková reprezentovali Kato-
lícku univerzitu v Ružomberku na medzi-
národnej konferencii Cantus Planus, kto-
rá sa konala v dňoch 7. – 12. augusta 2018 
na Linnaeus University v švédskom meste 
Växjó.

Medzinárodná konferencia bola zame-
raná na stredovekú liturgickú hudbu 
vo všetkých jej podobách. Obsahom prí-
spevku ružomberských pedagógov, ktorý 
niesol názov A Medieval Notated Missal of 
Scandinavian Origin in Slovakia, bola pre-
zentácia stredovekého notovaného misála 
uloženého v Ústrednej knižnici Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.

Rukopis pochádza z 13. storočia a na naše 
územie bol pravdepodobne importovaný 
z oblasti dnešného Dánska. Liturgicko-hu-
dobná analýza misála ako aj jeho faksimi-
lové vydanie sa zrealizuje po ukončení ve-

deckého bádania, ktoré členovia Katedry 
hudby uskutočňujú v rámci projektu VEGA 
1/0105/17 Missale Romanum sign. Rkp. 

zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum 
a pramenná edícia.

 Janka Bednáriková 

Katedra hudby už tradične 
oslávila noc hudby
Noc hudby je podujatie, ktoré už po sied-
mykrát vyhlásilo Hudobné centrum podľa 
vzoru francúzskeho sviatku hudby – Fête 
de la Musique. Koná sa pravidelne, vždy 
tretí piatok v mesiaci jún. Môžu sa do neho 
zapojiť kultúrne inštitúcie, školy, či jednot-
liví umelci. Súčasťou tohto podujatia je už 
tradične aj Katedra hudby PF KU.

Ružomberskou synagógou sa niesli zvu-
ky klavíra, huslí, spevu a v rámci pestrého 
programu sa postupne predstavili študen-
ti a pedagógovia katedry. Najväčšie ovácie 

si vyslúžili duetá od skladateľa Wolfgan-
ga Amadea Mozarta a Gejzu Dusíka, kto-
rých diela tvorili podstatnú časť programu. 
Umelci okrem svojho hudobného talentu 
a umenia predviedli aj svoj herecký kum-
št. Vrchol večera patril mimoriadne nároč-
ným číslam v podaní pedagógov klavírnej 
hry (Tomáš Matis) a spevu (Mária Detvaj-
Sedlárová).

Podľa slov vedúcej katedry Zuzany Zahrad-
níkovej to bol finálny koncert, ktorý si ka-
tedra v tomto akademickom roku pripra-

vila. S príchodom nového akademického 
roka sa tak môžeme tešiť na ďalšie umelec-
ky hodnotné podujatia katedry hudby.

 Peter Pekarčík

Cez hru k poznaniu 4 
s podtitulom Deň detí
Dňa 1. 6. 2018 sa na Katedre predškolskej 
a elementárnej pedagogiky uskutočnilo 
už po štvrtýkrát zaujímavé podujatie s ná-
zvom Cez hru k poznaniu 4 s podtitulom 
Deň detí. Podujatie prebieha každoročne 
v štyroch tvorivých dielňach: Miesto, kde 
bývam, Tvorivé kreslenie, Počítam hravo, 
Slovenčina zábavne. Tento rok sme neotvo-
rili tvorivú dielňu s názvom Tvorivé kresle-
nie, ale vytvorili sme novú dielňu – Cez prí-
beh k príbehu.

Žiaci si mohli pozrieť krátke divadelné 
predstavenie. V jednotlivých workshopoch 
študenti 1. a 2. ročníka odboru predškol-
ská a elementárna pedagogika pripravili 
žiakom prvých a druhých ročníkov cvičnej 
Základnej školy sv. Vincenta v Ružomber-
ku zaujímavé aktivity, do ktorých zapojili 
všetkých žiakov. Na podujatí sa zúčastnilo 
cez 70 žiakov. Na záver Dňa detí, boli žia-
ci za tvorivosť a usilovnosť odmenení slad-
kou odmenou.

Mária Vargová
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Predstavili knihu "Kardinál 
Jozef tomko – Život v službe 
evanjelia"

Za účasti emeritného prefekta Kongregá-
cie pre evanjelizáciu národov dňa 4. mája 
2018 na Teologickej fakulte v Košiciach 
predstavili knihu s titulom „Kardinál Jozef 
Tomko – Život v službe evanjelia“, ktorej 
autorom je Mons. Marián Čižmár. Pri pre-
zentácii v Aule Teologickej fakulty v Ko-
šiciach vystúpili okrem hlavných prota-
gonistov aj košický arcibiskup metropoli-
ta Mons. Bernard Bober a  recenzent kni-
hy prof. Cyril Hišem. Kniha o kardinálovi 
Jozefovi Tomkovi vychádza v okruhu vý-
znamných výročí, ktoré sú spojené s jeho 
životom i s miestami, odkiaľ vyšiel, kde 
prebýval, kde pôsobil, pripomenul v úvo-
de prezentácie autor knihy Mons. Mari-
án Čižmár. Pozvanie na prezentáciu prijal 
i samotný kardinál Jozef Tomko, ktorý sa  
poďakoval autorovi Mons. Mariánovi  Čiž-

márovi, vydavateľstvu Inremax i ostatným 
dobrodincom a spolupracovníkom, ktorí 
prispeli k vydaniu knihy.

Autor knihy Mons. Marián Čižmár uvie-
dol,  že kniha vychádza v  roku 2018, kto-
rý je pre kardinála Tomka pamätný tým, že 
pred 75 rokmi, v roku 1943, mladý matu-
rant gymnázia v Michalovciach Jozef Tom-
ko sa rozhodol svoj život dať do služieb 
Krista a Cirkvi; v jeseni roku 1943 vstúpil 
do kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave. Teologické štúdia absolvoval 
na Katolíckej bohosloveckej fakulte Sloven-
skej univerzity Istropolitany. A napokon 
blíži sa aj rok 2019, kedy uplynie 95 rokov 
od jeho narodenia (r. 1924), 70 rokov od 
jeho kňazskej vysviacky (r. 1949), a 40 ro-
kov od jeho biskupskej vysviacky (r. 1979). 
Pripomínať si všetky tieto výročia kardiná-
la Jozefa Tomka bolo výzvou, ba priam po-
vinnosťou  k napísaniu a vydaniu publiká-
cie, ktorá v základných bodoch predstavu-
je verejnosti túto významnú osobnosť dejín 
Cirkvi na Slovensku, ale aj vo svete.

Dekanát Tf KU

Hľadanie know-how 
pre neziskové katolícke 
organizácie

Ako efektívne viesť neziskovú katolícku or-
ganizáciu? Ako ju nielen založiť, ale zabez-
pečiť aj jej stabilný rozvoj? O čom všetkom 
treba uvažovať v súvislosti s jej víziou a mi-
siou? Hľadanie odpovedí na tieto a ďal-
šie otázky spojené s existenciou a usku-
točňovaním poslania katolíckych nezisko-
vých organizácií bolo obsahom deviate-
ho ročníka Catholic Leadership Certifica-
te Program.

Podujatie s účasťou takmer piatich desia-
tok frekventantov z viac ako dvadsiatich 
krajín troch kontinentov (Amerika, Afrika, 
Európa) sa uskutočnilo v Spojených štá-
toch amerických počas druhého júlového 
týždňa 2018 vďaka organizačnému zastre-
šeniu University of Notre Dame a to v rám-
ci sponzorskej podpory a spolupráce Men-
doza College of Business a Nanovic Insti-
tute for European Studies. Séria prednášok 
a praktických cvičení bola ponúknutá pod 
kuratelou špičkových odborníkov a úspeš-
ných manažérov s mnohoročnými skúse-
nosťami nielen s akademickým prostredím, 
ale tiež americkým biznisom. Slovenskými 
účastníkmi boli Jela Kehoe, Radoslav Lo-
jan, Martin Papčo a Eugen Zeleňák z Kato-
líckej univerzity v Ružomberku.

Podľa vyjadrenia zástupcov University 
of Notre Dame je toto podujatie súčasťou 
plnenia ich záväzku podporovať poslanie 
a prácu katolíckych inštitúcií na celom sve-
te prostredníctvom štipendijnej podpory 
ich personálneho potenciálu.

Dekanát Tf
foto: Radoslav Lojan

Slávnostné ukončenie kurzu 
Safeguarding
Centrum pre ochranu mladistvých, Pápež-
skej univerzity Gregoriana (CCP) v spolu-
práci s Katolíckou univerzitou v Ružom-
berku, Teologickou fakultou v Košiciach 
dňa 9. júna 2018 ukončilo kurz prvej sku-
piny 12 študentov z celého Slovenska pod 
názvom Safeguarding: ochrana detí a zra-
niteľných dospelých pred sexuálnym zne-
užívaním. 

Všetci absolventi kurzu chcú naďalej pra-
covať v tejto oblasti a sú veľmi angažova-
ní v ochrane neplnoletých. Po obede a svä-

tej omši udelil pomocný biskup Košickej ar-
cidiecézy Mons. Marek Forgáč, jeden z pr-
vých iniciátorov pre zavedenie e-learnin-
gového programu na Slovensku, absolven-
tom kurzu osvedčenia. 

Sr. Agnieszka, lektorka CCP nakoniec do-
dáva: "So všetkou vďačnosťou a radosťou 
sa tešíme na privítanie nových študentov 
v jesennom semestri na ďalšom pokračova-
ní kurzu. Ďakujem za tím CCP a Teologic-
kú fakultu v Košiciach."

Sr. Agnieszka Jarkowska

Detská univerzita 2018 sa už 6. rok usku-
točnila aj na TF KU. Detská univerzita za-
čala tradičnou imatrikuláciou, počas ktorej 
dekan TF KU odovzdal malým študentom 
indexy. Deti sa rýchlo oboznámili s univer-
zitnými priestormi, a tak mohli začať pred-
nášky. Pedagógovia si pripravili pre malých 
študentov zaujímavé prednášky z oblasti 
filozofie, teológie, cirkevnej histórie, náu-
ky o rodine a sociálnej práce. Deti upútali 
prednášky ako Hravo s Bibliou, Filozofia s 
úsmevom, Úvaha nad umením, Dve strany 
jednej mince, Súdna sieň, Letom svetom – 
Rím a Vatikán, Ako ma Pinocchio môže na-
učiť byť zrelým človekom, Tajomstvá Dómu 
sv. Alžbety a Seminárneho kostola.

Nechýbalo ani letné kino, belgický tanec 
a hry v parku. Podobne ako na vysokej ško-
le, tak aj deti svoje štúdium končili záve-
rečnou prácou. Každý študent si vybral 
prednášku, ktorá ho najviac zaujala a tú 
následne znázornil kresbou, príbehom či 
fotokolážou. Pred komisiou malí študenti 
obhájili svoje práce a najzaujímavejšie prá-
ce získali Cenu dekana. Detskú univerzitu 
deti ukončili slávnostnou promóciou, na 
ktorej im dekan TF KU odovzdal diplomy 
a praktické darčeky.

Dekanát Tf

Detská univerzita 
v Košiciach

www.tf.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]
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Spoluorganizovali sme  
detský letný tábor
Detské tábory sú neodmysliteľnou súčas-
ťou letných prázdnin. Jedným z nich je už 
tradičný detský letný tábor, ktorý organi-
zuje Územný spolok Slovenského Červe-
ného kríža Liptov so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši v spolupráci s Fakultou zdravot-
níctva Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku v Dome H. Dunanta v obci Mlynčeky pri 
Kežmarku.

Pestrý táborový program si pre 35 detí 
z celého Slovenska, ale aj Českej republi-
ky, pripravili študentky ošetrovateľstva Na-
tália Jurčiaková, Frederika Kubíková, Beá-
ta Štefíková, Barbora Tretinová a Kristína 
Varechová pod vedením pedagógov Maria-
ny Magerčiakovej a Evy Moraučíkovej. Deti 
okrem iného absolvovali prednášku a sú-
ťaž v poskytovaní prvej pomoci, workshop 
o dentálnej hygiene, množstvo športových 
hier, nočnú hru, túru na chatu Plesnivec či 
prehliadku hradu v Kežmarku. Netradič-
ným spestrením bola voľba „missáka“ tá-
bora, pričom členkou poroty bola aj Miss 
SR 2017 Hanka Závodná, ktorá s deťmi 
v tábore strávila dva  dni.

Detský tábor SČK je dôkazom toho, že aj 
počas dní bez školských povinností sa deti 
môžu nenásilnou formou vzdelávať v ob-
lasti zdravotníckej problematiky.  

Mariana Magerčiaková

Študenti učili škôlkarov  
prvú pomoc
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 
v spolupráci s Územným spolkom SČK Lip-
tov a Pizzeriou California na  sídlisku Kľač-
no v Ružomberku zorganizovala ukážky 
prvej pomoci a starostlivosti o zdravie detí.

Študentky z bakalárskeho študijného 
programu Ošetrovateľstvo (Bagoniová 
Anita, Bartková Nikola, Móricová Kristí-
na, Kurhajcová Michaela, Ficková Gabrie-
la, Kanisová Katarína, Murinčeková Erika, 
Mláková Monika) na piatich stanovištiach 
učili deti ako poskytnúť prvú pomoc. 

Deti si odniesli nielen teoretické vedomos-
ti, ale aj praktické zručnosti  ako pomôcť 
kamarátovi, ktorý sa dusí, precvičili si 
umelé dýchanie a masáž srdca a vyskúšali 
si obväzovanie poranenej ruky. Na jednom 
stanovišti si deti precvičili aj návštevu le-
kára a nácvik spolupráce počas vyšetrenia.

Priebeh akcie koordinovali pedagógovia 
z Katedry ošetrovateľstva PhDr. Bc. Eva 
Moraučíková, PhD. a PhDr. Mgr. Mariana 
Magerčiaková, PhD.

Všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli 
ku zdarnému priebehu akcie ďakujeme!

Záchranári boli opäť úspešní
Študenti Katedry urgentnej zdravotnej sta-
rostlivosti opäť úspešne reprezentovali Ka-
tolícku univerzitu na záchranárskom cviče-
ní spojenom so súťažou ROZKOŠ RESCUE 
2018.

Cvičenie sa konalo v máji neďaleko Čes-
kej Skalice (ČR), pri vodnej nádrži Roz-
koš. Podujatie bolo určené pre dobrovoľné 
zložky záchranárov, stredné a vyššie zdra-
votnícke školy, vysoké školy, regionálne zá-
chranné služby, vodné záchranné služby, 
horské služby a iné zložky IZS.

Posádka v zložení Klaudia Kraváková, 
Zdenka Kovalčíková, Martin Mičo a Marek 
Ištok nadviazala na úspechy posádok FZ 
KU z posledných ročníkov a obhájila prvé 
miesto v študentskej kategórii. V kategórii 
„profi“ (okrem študentov súťažili aj druž-
stvá profesionálnych záchranárov) z 37 po-
sádok skončili zástupcovia FZ KU na nád-
hernom 6. mieste.

Počas jednotlivých etáp súťažiaci zasaho-
vali pri simulovaných udalostiach s hro-
madným postihnutím osôb, ošetrovali pa-
cienta po uštipnutí jedovatým hadom, za-
chraňovali utopeného, riešili otravu oxi-
dom uhoľnatým, spontánny potrat v te-
réne, ale aj streľbu v taxíku a zasahova-
li priamo na bojovom poli spolu s vojakmi. 
Všetky modelové situácie boli inšpirova-
né reálnymi výjazdmi profesionálnych zá-
chranných zložiek. 

Katedra urgentnej  zdravotnej  starostlivosti

Zbierka na podporu aktivít 
Slovenského červeného kríža

Celkom 19 študentov 1. a 2. ročníka ba-
kalárskeho študijného programu Ošetro-
vateľstvo Fakulty zdravotníctva Katolíckej 
univerzity v Ružomberku sa v termíne od 
26. 4. do 7. 5. 2018 zúčastnilo celosloven-
skej zbierky Slovenského Červeného kríža.

Zbierka je každoročne organizovaná pri 
príležitosti Svetového dňa Červeného krí-
ža a Červeného polmesiaca, ktorý si pripo-
míname 8. mája. Tento deň je oslavou úlo-
hy zamestnancov a dobrovoľníkov svetovej 
organizácie Červeného kríža pri záchra-
ne ľudských životov a pomoci ohrozeným 
komunitám po celom svete, ktorí poskytu-
jú humanitárnu pomoc pri katastrofách po 
celom svete a zmierňujú ľudské utrpenie 
z choroby, hladu, nešťastia či vojny. Dátum 
bol vybraný na počesť švajčiarskeho huma-
nistu a filantropa Jeana Henryho Dunan-
ta, ktorý sa narodil 8. mája 1828 v Ženeve, 

a je jedným z otcov myšlienky na vytvore-
nie Červeného kríža.

Finančné prostriedky v celkovej hodnote 
345,14,- EUR vyzbierané našimi študent-
mi v Ružomberku budú použité na aktivi-
ty Slovenského Červeného kríža zamerané 
na ochranu zdravia, rozvoj sociálnych slu-
žieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, pod-
poru  dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú 
spoluprácu a humanitárnu pomoc, ako aj 
podporu práce s deťmi, a to predovšetkým 
v rámci Územného spolku SČK Liptov so 
sídlom v Liptovskom Mikuláši, s ktorým 
Katedra ošetrovateľstva FZ KU už dlhší čas 
úzko spolupracuje.

Katedra ošetrovateľstva

www.fz.ku.sk
NáJDETE NáS NA: ]
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Stopy po svätcoch vedú v prvom rade do ne-
spočetného množstva chrámov, katedrál, 
bazilík a kostolov nachádzajúcich sa po ce-
lom svete. Veľkú skupinu vzácnych žien a 
mužov však môžeme aj na Slovensku „za-
žiť na vlastnej koži“. Sú to desiatky svätých 
a blahoslavených, ktorých relikvie sa tu na-
chádzajú. Na Slovensku sa stále prechová-
va úcta k svätým, počnúc svätým Cyrilom 
a mnohými ďalšími svätcami končiac, kto-
rí boli kanonizovaní v priebehu storočí i 
v dnešných časoch. Práve u nich, ako u pat-
rónov rôznych životných situácií, hľadiacich 
z tváre do tváre Najvyššiemu, si veriaci a ne-
zriedka i neveriaci, vyprosujú potrebné mi-
losti.

Košice ako pútnické miesto
Tak je to aj v Košiciach, kam sa pracovníci 
Katolíckej univerzity s jej novým vedením, 
vydali, aby si uctili relikviu blahoslavenej 
Anny Kolesárovej (po blahorečení 1.9.2018 
práve v Košiciach), ako aj  relikvie svätých, 
ktoré sú vystavené k verejnej úcte v Dóme 
svätej Alžbety v Košiciach. K verejnej úcte 
sa v košickom dóme, ktorý má plochu 1 200 
štvorcových metrov a kapacitu viac ako 
5 000 ľudí, nachádzajú relikvie svätého On-
dreja – apoštola, patrónky katedrály svätej 
Alžbety Uhorskej, troch košických mučení-
kov Marka Križina (Križevčanina), Melicha-
ra Grodeckého a Štefana Pongráca, spomí-
naná relikvia Anny Kolesárovej, relikvia jed-
ného z najpopulárnejších svätcov súčasnosti 
z Libanonu – svätého Charbela (k nemu sa 
dnes viaže už viac ako 40 000 uzdravení). 
Najvzácnejšou relikviou je ale relikvia Svä-
tého Kríža. Nachádzala sa tu však ešte vzác-
nejšia relikvia. V Košiciach je totižto zazna-
menaný aj eucharistický zázrak, ktorý sa 
stal v pôvodnom kostole sv. Alžbety. Tamoj-
ší kňaz pri svätej omši nechtiac rozlial z ka-
licha na plátno tzv. konsekrované víno, čiže 
Kristovu krv. Na bielom plátne – korporáli 
sa pritom vytvoril obraz Kristovej tváre. Bez 
ľudského pričinenia a nevysvetliteľným spô-
sobom. To napokon viedlo k vzniku kultu 
Svätej krvi. Košice sa stali známym pútnic-
kým miestom pre veriacich z blízka i z ďale-
ka. Kvôli tejto relikvii sem prichádzali pút-
nici zo všetkých kútov sveta, vrátane mno-
hých panovníkov. Vieme, že v roku 1380 už 
bola dokončená kaplnka sv. Michala. Ona je 
staršia ako Dóm sv. Alžbety, takže sa pred-
pokladá, že relikvia bola uložená pôvodne 
tam, a na mieste farského kostola začali sta-
vať neskôr dóm – pútnický chrám. Relikvia 

sa však ešte v stredoveku stratila. V súčas-
nosti je stále nezvestná a možno už zničená.

Relikvie vystavené k verejnej úcte, priťahu-
jú veriacich po stáročia. Sú aj relikvie, kto-
ré nie sú určené k verejnej úcte a nachádza-
jú sa v každom rímskokatolíckom kosto-
le po celom svete. Sú uložené v tzv. základ-
nom oltárnom kameni. Spomínané relikvie 
nemusia korešpondovať s patrónom prísluš-
ného kostola, resp. farnosti.

Príklad svätcov pre nás
Svätci nám pripomínajú, že nie sme odsú-
dení k zlu, ale volajú nás k Dobrému. Dob-
ro vždy víťazí nad zlom, je súčasťou gene-
tického kódu človeka, stvoreného na obraz 
a podobu Boha, ktorý je nekonečná dobrota 
a svätosť. I cez zloby a hriech ľudstva, dob-
rota Božej tváre, sa odráža na tvári každé-
ho človeka, najmä svätých. Ide o pravý dar, 
ktorý nám všetkým kanonizované osobnos-
ti budú stále ponúkať a pripomínať. Neboj-
me sa ho teda prijať.

Táto vnútorná výzva rezonovala pri zorga-
nizovaní Púte za svätými Košice 2018 rek-
torom KU Jaroslavom Demkom, ktorá sa 
konala v stredu 12. 9. 2018. Nie náhodou. 
Veď už v roku 1402 pápež Bonifác IX. vy-
dal bulu, v ktorej Košice povýšil na pútnic-

ké miesto s možnosťou získania odpustkov. 
Zapojili sa do nej všetky pracoviská a zlož-
ky tejto, na Slovensku jedinečnej, inštitúcie. 
Cieľ i téma púte oslovila mnohých zamest-
nancov.

duchovné i intelektuálne nasýtenie
Po príchode do Košíc, z Ružomberka, cez 
Poprad, Levoču či Spišskú Kapitulu, sa do-
movským prístavom univerzitných pracov-
níkov stala Teologická fakulta, sídliaca na 
Hlavnej ulici (Hlavnom námestí) v Koši-
ciach, neďaleko Dómu svätej Alžbety, v kto-
rom sa pre nich o 10:30 slúžila Svätá omša. 
Po jej slávení nasledovala prednáška o re-
likviách svätých uložených v Dóme s násled-
ným verejným prejavením úcty k relikviám. 
Po týchto vzácnych stretnutiach sa uskutoč-
nila prehliadka priestorov Teologickej fa-
kulty KU a Kňazského seminára KU. V od-
poludňajších hodinách bol priestor na náv-
števu aj ďalších významných pamiatok met-
ropoly východného Slovenska. Návrat začal 
v znamení modlitby Korunky Božieho Milo-
srdenstva, opäť cez sídla miest, v ktorých sú 
etablované naše univerzitné pracoviská. Už 
počas cesty mala akcia veľkú odozvu s túž-
bou, aby podobné aktivity Katolícka univer-
zita organizovala pravidelne a častejšie.

Radislav Kendera

PUtOvAli Sme  
ZA Svätými DO KOŠíC

na slávnosti blahorečenia 
Anny Kolesárovej

Nová blahoslavená, Anka, ako ju už niekoľ-
ko rokov oslovujú mnohí mladí ľudia, polo-
žila svoj život pri obrane čistoty potom, čo 
v Eucharistii prijala sviatostného Spasiteľa, 
dňa 22. novembra 1944 ako obeť zločinu 
spáchaného vojakom Červenej armády po-
čas druhej svetovej vojny. Anka Kolesárová 
sa tak stala symbolom čistoty a nevinnos-
ti pre tisícky mladých ľudí, ktorí od mája 
1999 pravidelne prichádzali k jej hrobu, 
na ktorom možno prečítať nápis: Radšej 
smrť ako hriech. Aj mnohí študenti z Kato-
líckej univerzity v Ružomberku už vo Vy-
sokej nad Uhom prežili nejednu Púť rados-
ti či Púť zrelosti, kde sa aktívne zapájali aj 
do služieb dobrovoľníkov a organizátorov 
týchto stretnutí.

Slávnostnú svätú omšu, na ktorej sa zú-
častnilo viac ako 600 kňazov, 650 rehoľ-
níkov a 30 biskupov a ktorej oltár zdobilo 
10 000 ruží, v sobotné dopoludnie celeb-
roval prefekt Kongregácie pre kauzy svä-
tých, J. Em. Kardinál Giovanni Angelo Bec-
cia. Kardinál Beccia koncom augusta tohto 
roku prevzal svoj nový úrad a slávnosť bla-
horečenia v Košiciach bola aj prvým ofici-
álnym dňom v jeho úrade. Aj v tejto súvis-
losti poznamenal, že blahoslavená Anna 
Kolesárová sa stane patrónkou v jeho úra-

de. Slávnosti blahorečenia sa zúčastnilo aj 
vyše tridsať tisíc veriacich z celého Sloven-
ska, medzi nimi aj množstvo rodín s malý-
mi deťmi. Nechýbali tu ani mnohí členo-
via z univerzitného spoločenstva Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku (KU). Viacerí 
študenti aj absolventi KU sa zapájali do li-
turgie či už ako členovia spevokolu alebo 
ako dobrovoľníci na rôznych službách. Na 
slávnosti blahorečenia sa zúčastnilo aj via-
cero pedagógov a zamestnancov KU a celé 
ružomberské univerzitné spoločenstvo tu 
oficiálne zastupoval nový rektor KU, doc. 
Jaroslav Demko. Svätú omšu spolu s prí-
tomnými biskupmi a kňazmi koncelebro-
vali aj kňazi z Univerzitného pastoračného 
centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku, kto-
rí o slávnosti blahorečenia a o novej blaho-
slavenej povedali:

Róbert Slotka: „Do tajomstva slávnos-
ti blahorečenia nás vovádzala scéna na 
plátne hlavnej tribúny, na ktorej prebiehal 
program a liturgická slávnosť. Scénu tvo-
rili dve úrovne. Spodnú tvorili svieže ľa-
lie a vo vrchnej časti bol obraz Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie a Anky Kole-
sárovej, uprostred nich bola plastika Ježi-
šovho kríža. Čo je symbolika tejto scény? 
Ľalia je symbolom čistoty, taktiež symbo-

lom Božej Matky, ktorá je ľaliou ľalií, ona 
je uchránená do dedičnej viny a nespácha-
la osobný hriech. Ľalie predstavuje život 
Anky, ktorý vyrastal zo Srdca Panny Má-
rie. Ľalie čerpajú živiny z prameňa sväté-
ho kríža, z Ježišových rán, taktiež ľalie sú 
oslavou Boha. Symbolika tejto scény je po-
zvaním pre naše spoločenstvo ako žiť bla-
hoslavenstvo čistého srdca, ako objavovať 
vnútornú krásu a takto obnoviť vzťahy na 
Katolíckej univerzite.“

Dušan Galica: „Na kresťanskom nebi sa ob-
javila ďalšia hviezda, volá sa Anka Kolesá-
rová. Na rozdiel od hviezd nad našimi hla-
vami, blahoslavenú Anku nám Cirkev pred-
stavuje ako tú, ktorej Boh dáva k dispozí-
cii poklad svojich milostí, aby ho rozdáva-
la tým, ktorí ju budú prosiť. Preto mi bolo 
veľmi sympatické rozhodnutie kardinála 
G. A. Becciu, ktorý predsedal slávnostné-
mu obradu blahorečenia, keď si blahosla-
venú Annu zvolil za patrónku svojej služby 
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. 
Veríme, že aj vďaka orodovaniu tejto nená-
padnej a známej Slovenky, bude jeho práca 
prinášať hojné ovocie. A čo my? Môže nám 
byť nová blahoslavená nejako prospešná? 
Pre starších a chorých môže byť patrón-
kou pri umieraní, pre mladých patrónkou 
čnostného života, pre vojakov a všetkých 
pracujúcich orodovníčkou, aby nezneuží-
vali svoje postavenie a moc. Určite ju mô-
žeme vzývať v rôznych ťažkostiach a nedo-
statkoch. Hlavne, aby sme to využili. Bla-
horečením sa jedna udalosť ukončila ale 
veľmi veľa udalostí sa môže uskutočniť. 
Blahoslavená Anka, oroduj za nás!“

Jozef Žvanda

V sobotu 1. septembra 2018 o 10.00 na štadióne Lokomotíva Košice bola vyhlásená za blaho-
slavenú šestnásťročná Anna Kolesárová, panna a mučenica, rodáčka z Vysokej nad Uhom.
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2. máj
Študentka sociálnej  práce 
Bc. Silvia Ilavská uspela na ce-
loslovenskom kole súťaže Štu-
dentská vysokoškolská odbor-
ná činnosť v odbore sociálna 
práca 2018, ktorá sa konala na 
Prešovskej univerzite v Prešo-
ve. So svojou prácou Syndróm 
vyhorenia u študentov pomá-
hajúcich profesií  (školiteľ-
ka PhDr. Angela Almašiová, 
PhD.) získala v celoslovenskej 
konkurencii druhé miesto.

9. máj
Akademický senát Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (AS 
KU) po predstavení kandidáta 
na rektora KU zasadol k voľbe 
kandidáta na rektora KU. Vo-
lieb sa zúčastnilo 22 členov AS 
KU, 13 členov bolo za, 3 proti 
a 6 členov sa zdržalo hlasova-
nia. Navrhnutý kandidát doc. 
Ing. Jaroslav Demko, CSc. bol 
AS KU zvolený za kandidáta 
na rektora KU.

15. máj
Rektor KU prof.  ThDr.  Jo-
zef Jarab, PhD. odovzdal doc. 
ThDr. Petrovi Majdovi, PhD. 
menovacie dekréty na miesto 
rektora Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka a mo-
derátora Teologického inšti-
tútu v Spišskej Kapitule, Spiš-
skom Podhradí. Rektor semi-
nára tak bude pokračovať vo 
svojej funkcii, v ktorej pôsobil 
od roku 2014.

máj

kronika
posledných 
mesiacov

jún
5. – 7. jún
Katedra filozofie FF KU v spo-
lupráci s Oddělením pro stu-
dium antického a středověké-
ho myšlení Filosofického ústa-
vu Akademie věd České re-
publiky organizovala medzi-
národnú konferenciu o  prieni-
ku filozofie a teológie na tému 
„God, Creation and Time“. 
Prednášajúci analyzovali hlav-
ne problémy týkajúce sa časo-
vosti stvorenia, časnosti člove-
ka, ako aj otázku večnosti ale-
bo bezčasosti Boha.

Jedným zo znamení prichádzajúceho leta 
je prílet lastovičiek, ktoré sú plné života. 
Svoju životaschopnosť prejavujú v akro-
batických letoch, stavbách, oprave hniezd 
i v príchode nového potomstva. Znamením 
začiatku akademického roka na univerzi-
te je „prílet“ začínajúcich študentov a ná-
vrat tých starších. Je to čas nových očaká-
vaní a výziev.

Do spomínaných očakávaní by som chcel 
prispieť myšlienkami pápeža Františka 
z exhortácie Guadete et exsultate (Raduj-
te sa a jasajte, 19. 3. 2018). Pápež v nej po-
núka správnu navigáciu „životného letu“ 
v túžbe po svätosti života, aby sme vytrva-
lo napredovali k cieľu – k nebu. Vo štvrtej 
kapitole (Niektoré charakteristiky svätosti 
v súčasnom svete) rozoberá päť prejavov 
lásky k Bohu a blížnemu, ktoré v dnešnej 
dobe Svätý Otec považuje za najdôležitej-
šie: znášanlivosť, radosť, odvaha a horli-
vosť, spoločenstvo, neustála modlitba.

V prvom prejave svätosti (znášanlivosť, tr-
pezlivosť a tichosť) nás Svätý Otec povzbu-
dzuje, aby sme boli pevní v Pánovi. Ten-
to postoj sa prejavuje v úsilí bez poms-
ty, v kontrolovaní jazyka, v ochote zdieľať 
dobro s druhými a v prijímaní poníženia.

Druhým prejavom blízkosti s Bohom je ra-
dosť a zmysel pre humor. Tento prejav vy-
chádza z istoty, že sme Nebeským Otcom 
nekonečne milovaní. Radosť je ruka v ruke 
spojená s jednoduchosťou života a vďač-
nosťou, žije a odovzdáva sa v spoločenstve. 
Radosť sa prejavuje zmyslom pre humor.

Tretím prejavom svätosti je odvaha a hor-
livosť. Napriek našej krehkosti sa máme 
chváliť evanjeliom a prijímať impulzy od 
Ducha Svätého. Preto by sme si mali zacho-
vať pozíciu pútnika, ktorý sa necháva pre-
budiť Ježišom. Ježišovo svedectvo a príkla-
dy svätých nás vyzývajú, aby sme vystúpi-
li z priemernosti, kráčali vpred a prijímali 
Pánove prekvapenia.

Štvrtým krokom k Bohu je život v spolo-
čenstve. Spoločenstvo nás chráni pred izo-
lovanosťou, vytvára priestor pre mystic-
kú skúsenosť s Pánom Ježišom aj cez malé 
prejavy lásky.

V poslednom prejave svätosti (neustá-
la modlitba) nás Svätý Otec povzbudzu-

je, aby sme plní dôvery kráčali v Božej prí-
tomnosti, aby sme v tichu kontemplova-
li Ježišovu tvár. Úsilie o neustálu modlit-
bu rastie v spomienkach na Božie dobrode-
nia, v modlitbovom čítaní Božieho slova a 
pri stretnutí s Pánom Ježišom v Eucharistii.

Čo vám chceme ponúknuť v nastávajúcom 
akademickom roku 2018/2019? Keďže za-
čiatkom septembra prebehlo blahorečenie 
blahoslavenej Anky Kolesárovej a v januá-
ri nás čakajú svetové dni mládeže v Pana-
me, chceme pri mládežníckych sv. omšiach 
a prednáškach „Hosť na KU“ zareagovať na 
tieto významné udalosti. Počas celého aka-
demického roka sme naplánovali turistické 
osvieženie, ktoré vám pomôže udržiavať 
v zdravom tele zdravého ducha. Ostatné 
akcie si pozorne prečítajte v rozpise podu-
jatí na celý akademický rok. Som presved-
čený, že si určite vyberiete niečo svoje z po-
nuky UPaC, a zároveň vás chcem poprosiť 
o zapojenie vašich talentov do budovania 
spoločnej univerzitnej rodiny aj skrze služ-
bu nášho UPaC.

Prajem vám, aby bol pre vás nový akade-
mický rok etapou správneho letu s presnou 
navigáciou na nebo.

Róbert Slotka

V Bratislave sa konalo vyhod-
notenie celoslovenskej súťaže 
Podnikové médium roka 2017, 
ktorú vyhlasuje Klub podni-
kových médií a Slovak Busi-
ness Agency. Odborný časo-
pis Reflexie – Kompendium te-
órie a praxe podnikania, kto-
rý začala v roku 2017 vydá-
vať Katedra manažmentu PF 
KU v Poprade získal ocenenie 
PhDr. Mariána Matyáša pre 
ojedinelé projekty v oblasti 
podnikových médií.

16. máj
Veľký kancelár KU Mons. Ber-
nard Bober, arcibiskup – met-
ropolita, listom č. 4596/18 
potvrdil doc. Ing. Jaroslava 
Demka, CSc. vo funkcii kan-
didáta na rektora KU zvolené-
ho Akademickým senátom KU 
9. mája.

21. máj
V rámci akademickej spolu-
práce navštívil Katedru peda-
gogiky a špeciálnej pedagogi-
ky PF KU v Ružomberku profe-
sor P. K. Misra – dekan Peda-
gogickej fakulty Ch. Charan 
Singh University Meerut v In-
dii. V rámci svojej návštevy ab-
solvoval besedu so študentmi, 
stretnutie s vedením fakulty 
a katedry.

24. – 26. máj
V Poľsku sa uskutočnilo Gene-
rálne zhromaždenie Federá-
cie katolíckych univerzít Eu-
ropy (FUCE). Hostiteľom bola 
Katolícka univerzita sv. Jána 

Pavla II. v Lubline. Za KU boli 
prítomní prof. ThDr. František 
Trstenský, PhD., ako prorektor 
pre zahraničné vzťahy a člen 
Predsedníctva FUCE a doc. 
ThDr. PhDr. Stanislav Košč, 
PhD. z Katedry sociálnej prá-
ce Pedagogickej fakulty KU, 
ktorý počas stretnutia vystúpil 
s pozvanou prednáškou.

26. máj
Univerzita sa stala miestom 
oslavy 25. výročia založenia 
Katolíckeho biblického die-
la. Na slávnosť pricestoval ar-
cibiskup Manily, kardinál Luis 
Antonio Tagle, prezident Ka-
tolíckej biblickej federácie a 
prezident Caritas Internatio-
nalis, ktorý vystúpil so svojou 
prednáškou.

upac.ku.sk
BLIŽšIE INfORMáCIE: ]

6. jún
V priestoroch rektorátu sa pod 
záštitou predsedníčky Žilin-
ského samosprávneho kraja 
Ing. Eriky Jurinovej a PaedDr. 
Petra Kršku, PhD., dekana Pe-
dagogickej fakulty KU konala 
Medzinárodná vedecká konfe-
rencia Katedry sociálnej práce 
Pedagogickej fakulty s názvom 
„Drogové závislosti a ich pre-
vencia v komunite“. Program 
konferencie tvorili prednášky 
pozvaných hostí, akademic-
kých pracovníkov KU a pra-
covníkov venujúcich sa oblas-
ti drogovej závislosti v regióne 
mesta Ružomberok.

11. jún
KU navštívil profesor William 
Davis, zástupca Walsh Univer-
sity, zo Spojených štátov ame-
rických. Počas stretnutia s de-
kanom FF KU Marekom Babi-
com a ďalšími členmi vedenia 
sa hovorilo o viacerých mož-
nostiach vzájomnej kooperá-
cie. Hlavná pozornosť sa sú-
stredila na oblasť vzdeláva-
nia, špeciálne na možnosť za-
merať sa na tzv. Global Lear-
ning program, ale tiež na vý-
menné pobyty študentov a vy-
učujúcich.

16. jún
V Bratislave na Mladej Gar-
de sa konali Akademické maj-
strovstvá SR v atletike. Naša 
univerzita mala zastúpenie 
v behu na 5000 m, kde štarto-
val absolvent žurnalistiky FF 
KU Tomáš Kubej. V konkuren-
cii pätnástich bežcov, z kto-



august
7. august
Prezident Slovenskej repub-
liky Andrej Kiska vymenoval 
v Prezidentskom paláci doc. 
Ing. Jaroslava Demka, CSc., za 
rektora KU v Ružomberku.

27. august
Doc. Ing.  Jaroslav Demko, 
CSc. sa ujal funkcie rektora 
KU. Stal sa tak šiestym rekto-
rom KU v jej doterajšej histó-
rii. Demko prevzal úrad rekto-
ra od svojho predchodcu prof. 
ThDr.  Jozefa Jaraba,  PhD. 
24. augusta za prítomnosti zá-
stupcov zriaďovateľa (Konfe-
rencie biskupov Slovenska) 
Antona Ziolkovského a Danie-
la Macka, vedenia KU a pred-
sedu akademického senátu 
Miroslava Huťku.

27. – 31. august
V Kňazskom seminári v Spiš-
skej Kapitule sa uskutočnil 
XIX. ročník sympózia káno-

september
1. september
V Košiciach bola vyhlásená za 
blahoslavenú šestnásťročná 
Anna Kolesárová, panna a mu-
čenica, rodáčka z Vysokej nad 
Uhom. Na slávnosti blahoreče-
nia sa zúčastnilo aj viacero pe-
dagógov a zamestnancov KU a 
celé ružomberské univerzitné 
spoločenstvo tu oficiálne zastu-
poval nový rektor KU, doc. Jaro-
slav Demko.

12. september
Pracovníci univerzity sa spolu 
s novým vedením vydali na púť 
za svätými do Košíc, aby si uctili 
relikvie svätých, ktoré sú vysta-
vené k verejnej úcte v Dóme svä-
tej Alžbety v Košiciach.

júl
9. – 11. júl
Pod názvom „European huma-
nism in the making“ sa v ta-
lianskom Gubbiu konalo stret-
nutie realizačného kolektívu 
autorov Európskej letnej školy 
katolíckych univerzít. Organi-
zuje ju Federácia katolíckych 
univerzít Európy (FUCE), kto-
rej členom je aj KU. Svojho zá-
stupcu v realizačnom tíme má 
v osobe doc. PhDr. ThDr. Sta-
nislava Košča, PhD. z Katedry 
sociálnej práce na Pedagogic-
kej fakulte KU. Spolupodieľa 
sa na štvrtom module, usilujúc 
sa zdôrazniť špecifický príspe-
vok katolíckych univerzít do 
tvorby európskeho sociálneho 
humanizmu.

12. júl
Vo veku 62 rokov nás opus-
til rímskokatolícky kňaz, re-
hoľník – vincentín, univerzit-
ný profesor, úspešný sloven-

PRIHlASoVANIe NA MoBIlITY PRoGRAMU
eRASMUS+ KA103

V AKAdeMICKoM RoKU 2018/2019 

MOBILITA ZAMESTNANCOV
Mobilita zamestnanca – výučba

Mobilita zamestnanca – školenie

Prihlasovanie do: 24. septembra 2018

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA ERASMUS+ (II. KOLO)
Mobilita študenta – štúdium

Mobilita študenta – stáž
Mobilita absolventa – stáž

Prihlasovanie do: 15. októbra 2018

PRIHlASoVANIe NA MoBIlITY PRoGRAMU
eRASMUS+ KA 107

(spolupráca s partnerskými krajinami)
V AKAdeMICKoM RoKU 2018/2019

MOBILITA ZAMESTNANCOV 
Mobilita zamestnanca – výučba

Mobilita zamestnanca – školenie

Prihlasovanie do: 12. novembra 2018

ŠTUDENTSKÁ MOBILITA ERASMUS+ 
Mobilita študenta – štúdium

Prihlasovanie do: 12. novembra 2018

nického práva, ktoré od roku 
1991 pravidelne organizuje 
pre cirkevných sudcov, advo-
kátov, pracovníkov cirkevnej 
justície a všetkých záujemcov 
o kánonicko-právne disciplíny 
Slovenská spoločnosť kánonic-
kého práva. 

Tento rok dostal i  pr iestor 
témy, ktoré sa týkajú prípra-
vy na manželstvo a rodinu, 
následné duchovné sprevá-
dzanie manželov po sobáši a 
už tradične témy manželské-
ho a procesného kánonického 
práva.

Dvaja noví laureáti prevzali 
ocenenie za zásluhy o dialóg 
medzi vierou a vedou (rozu-
mom) "Fides et ratio". Jed-
ným z nich je prof. Ing. Edu-
ard Bublinec, CSc., prednáša-
júci na Katedre biológie a eko-
lógie Pedagogickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Ružom-
berku. Cenu udeľuje Konferen-
cia biskupov Slovenska (KBS) 
na základe návrhu jej Rady pre 
vedu, vzdelanie a kultúru.

18. september
Katolícka univerzita v Ružom-
berku sa zaradila medzi signa-
tárov Magna Charta Universita-
tum. Stalo sa tak podpisom listi-
ny počas slávnostnej ceremónie 
na Univerzite v Salamanke.

25. september
Pripomenuli sme si piate vý-
ročie slávnostného otvore-
nia novej budovy Univerzit-
nej knižnice Katolíckej univer-
zity v Ružomberku (UK KU). 
Pri tejto príležitosti sa v UK 
KU uskutočnilo podujatie s ná-
zvom "Sme tu pre Vás".

rých deviati štartovali v rámci 
súťaže vysokoškolákov, dobe-
hol do cieľa na treťom mieste.

19. jún
Akademicky senát KU na svo-
jom zasadnutí prerokoval a 
schválil Investičný plán na rok 
2018, Plán Cash Flow na rok 
2018 a Rozpočet KU na rok 
2018 – plán nákladov a vý-
nosov.

ský spisovateľ a evanjelizátor 
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stan-
ček, PhD. Univerzitné spolo-
čenstvo v Ružomberku vyjad-
ruje úprimnú sústrasť i kres-
ťanskú modlitbu pozostáva-
júcu vo vďačnosti za prácu v 
prospech Katolíckej univerzity 
v Ružomberku (KU) a Spišskej 
diecézy. Nech mu Pán udelí 
večné odpočinutie!


