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Zásady katolíckej formácie
vnútorný predpis Katolíckej univerzity v Ružomberku

Základné východiská a ciele katolíckej formácie
1) Katolícka univerzita v Ružomberku, zriadená Konferenciou biskupov Slovenska
a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky, je v zmysle zákona 131/2002 Z. z.
o vysokých školách „verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom“, čo sa prejavuje
rešpektom voči formácii, ktorú ponúka Katolícka cirkev a zodpovednosťou za jej realizáciu
zo strany kompetentných cirkevných inštitúcii v spolupráci s orgánmi Katolíckej
univerzity.
2) Pod katolíckou formáciou chápeme celok metód a prostriedkov, ktoré využíva Katolícka
cirkev na ohlasovanie evanjelia a formovanie svedomia jednotlivca najmä v otázkach viery
a mravov. Základným prameňom katolíckej formácie je Boží Syn, Ježiš Kristus, prameň
Božieho Zjavenia, ďalej Sväté Písmo, Tradícia a Učiteľský úrad Cirkvi. Katolícka formácia
na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa riadi predovšetkým Svätým Písmom,
Katechizmom Katolíckej cirkvi, Kódexom kanonického práva, predpismi Konferencie
biskupov Slovenska, pastoračným plánom pre Katolícku univerzitu v Ružomberku
a ďalšími cirkevnými normami. Programy katolíckej formácie sa prispôsobujú aktuálnej
pastoračnej situácii miestnej a univerzálnej cirkvi pri zachovaní noriem diecézy, na území
ktorej sa realizujú. Cieľom katolíckej formácie je na prvom mieste evanjelizácia, ďalej
upevnenie a prehĺbenie katolíckej identity u katolíkov; jej spoznanie u iných veriacich
a neveriacich s dôrazom na ekumenizmus, medzináboženský dialóg, sociálny zmier,
spolužitie so sekulárnou spoločnosťou, podporu demokracie a občianskej spoločnosti.
Katolícka formácia má intelektuálny a duchovný rozmer a zameriava sa na pedagógov,
zamestnancov a študentov.
3) Vnútorný predpis o katolíckej formácii na Katolíckej univerzite v Ružomberku je nástrojom
zriaďovateľa, ktorý po dohode s orgánmi Katolíckej univerzity realizuje svoju
zodpovednosť za zachovanie katolíckeho charakteru Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Orgány Katolíckej univerzity chápu katolícku formáciu ako povinnosť zriaďovateľa,
Konferencie biskupov Slovenska, ktorá zahŕňa starostlivosť o všetkých členov Katolíckej
univerzity pri rešpektovaní ich náboženskej slobody a napomáha pri jej realizácii. Osobitnú
úlohu pri realizácii katolíckej formácie má Teologická fakulta, ktorá v spolupráci
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s Univerzitným pastoračným centrom J. Vojtaššáka v Ružomberku organizuje iné
vzdelávacie i formačné aktivity.

Pastorácia pedagógov a zamestnancov
1) Za pastoračnú starostlivosť o zamestnancov a pedagógov KU je zodpovedné predovšetkým
Univerzitné pastoračné centrum J. Vojtaššáka v Ružomberku v koordinácii s vedením
univerzity a fakúlt.
2) V súlade s Ex Corde Ecclesiae (čl. 14) „katolícka univerzita, ktorá plní úlohy spoločné
všetkým univerzitám – to jest vyučovanie, vedecký výskum a akademickú službu – má
zároveň inštitucionálnu povinnosť, aby sa pri svojej práci odvolávala na inšpiráciu a svetlo
kresťanského posolstva. Na katolíckej univerzite preto katolícke ideály, postoje a zásady
poznačujú a napĺňajú rôzne akademické činnosti, pričom zohľadňujú jej charakter
a zachovajú jej autonómiu. V stručnosti: keďže katolícka univerzita je rovnako univerzitou
ako i katolíckou musí byť spoločenstvom učiteľov a študentov rôznych oblastí ľudského
poznania a zároveň akademickou inštitúciou, v ktorej je prítomný živý katolicizmus.“
3) „Univerzitní učitelia majú stále prehlbovať vlastné vzdelanie a usilovať sa prezentovať
obsah, ciele, metódy a výsledky skúmania jednotlivých disciplín v kontexte integrálnej
vízie sveta. Povolaním kresťanských učiteľov je byť svedkami a učiteľmi pravého
kresťanského života, ktorý dosiahol jednotu viery a kultúry prejavovaných profesionálnou
kompetentnosťou a kresťanskou múdrosťou“ (Ex Corde Ecclesiae 22).
4) „Katolícka univerzita má zaistiť všetkým členom akademickej obce duchovnú starostlivosť
a najmä sa má starať o duchovný rast tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru“ (Ex Corde
Ecclesiae čl. 6 §1). Podpora duchovného rastu je realizovaná prostredníctvom pastoračného
programu, ktorý zahŕňa najmä pravidelné slávenie Eucharistie, vysluhovanie sviatosti
zmierenia, ponuku púti, duchovných cvičení, duchovných obnov a teologických
prednášok. Je odporúčané, aby každý vyučujúci, ktorý je katolíkom, raz za štyri roky
absolvoval duchovné cvičenia v rozsahu aspoň troch dní. Ostatným vyučujúcim je
odporúčané raz za štyri roky absolvovať primeranú formáciu v rovnakom rozsahu.

Číslo dok.:
Katolícka univerzita
v Ružomberku
VNÚTORNÝ PREDPIS
Zásady katolíckej formácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku

VP-KU-11
Revízia č.: 0
Výtlačok č.: 1
Strana 5 z 6

Pastorácia študentov
Intelektuálna formácia študentov
1) Podstatnými znakmi katolíckych univerzít v súlade s Ex Corde Ecclesiae (čl. 13) sú:
„1) kresťanská orientácia nielen jednotlivých členov, ale i akademickej obce ako celku;
2) vo svetle katolíckej viery uskutočňovaná neustála reflexia rastúceho pokladu ľudského
poznania, ku ktorému sa snaží univerzita prispieť vlastným vedeckým skúmaním;
3) vernosť kresťanskému posolstvu v súlade s výkladom Cirkvi.“ Počas univerzitného
štúdia má študent právo a povinnosť nadobudnúť intelektuálnu formáciu, ktorá poskytne
jeho štúdiu kresťanskú orientáciu a vovedie ho do základov kresťanského posolstva podľa
výkladu Katolíckej cirkvi.
2) Súčasťou všeobecného základu spoločného pre všetkých študentov (okrem študentov
teológie a učiteľstva náboženskej výchovy) sú povinné predmety uvádzajúce do
kresťanského posolstva podľa výkladu Katolíckej cirkvi. Na I. stupni vysokoškolského
štúdia sú súčasťou všeobecného základu dva povinné predmety s hodinovou dotáciou 2/0;
na II. stupni štúdia je súčasťou všeobecného základu jeden povinný predmet s hodinovou
dotáciou 2/0.
3) Prípravu syláb pre potreby akreditácie koordinuje prorektor pre vzdelávanie a jednotlivé
fakulty. Vyučovanie predmetov zabezpečujú na jednotlivých fakultách odborníci
s patričným teologickým vzdelaním, ktorí majú v súlade so štatútom KU súhlas Veľkého
kancelára KU pre vyučovanie teologických disciplín.

Duchovná formácia študentov
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
1) Duchovnú katolícku formáciu pedagógov, zamestnancov a študentov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku realizuje Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
v Ružomberku (UPaC).
2) UPaC je cirkevnou právnickou osobou, zriadenou spišským diecéznym biskupom. Od
kňaza, ktorý pracuje v UPaC, sa vyžaduje, aby bol duchovne a ľudsky zrelý, zároveň
rozvážnym a vzdelaným teológom. Podmienky jestvovania UPaC v prostredí KU
v Ružomberku upravuje zmluva medzi Katolíckou univerzitou a Spišskou diecézou.
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3) Činnosť UPaC sa riadi pastoračným plánom na tri roky, ktorý schvaľuje Veľký kancelár
KU. Riaditeľ UPaC najneskôr pol roka pred ukončením jeho platnosti vypracuje návrh
a predloží ho na vyjadrenie Kolégiu rektora KU, príslušným farským úradom, spišskému
diecéznemu biskupovi a Veľkému kancelárovi KU.

Realizácia predmetu Sústredenie zo spirituality
1) Predmet Sústredenie zo spirituality (SZS) je duchovno-formačný program s hodinovou
dotáciou 0/1, ktorý je na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska, povinnou
súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a patrí do
všeobecného základu študijných programov na jej všetkých fakultách. Cieľom predmetu je
motivovať študentov k osobnému duchovnému, ľudskému a intelektuálnemu rastu a k
zapojeniu sa do komunitného života v univerzitnom prostredí. Predmet má katechizačnú
a evanjelizačnú formu, jeho obsahom sú: prednášky, práca v skupinkách, svedectvá, svätá
omša, sviatosť zmierenia a iné aktivity. Program realizujú zamestnanci UPaC a zamestnanci
KU v Ružomberku.
2) Predmet Sústredenie zo spirituality absolvujú študenti Filozofickej fakulty KU,
Pedagogickej fakulty KU, Teologickej fakulty KU a Fakulty zdravotníctva KU v 1. a 2.
ročníku bakalárskeho štúdia a v 1. ročníku magisterského štúdia v časovej dotácii 12 hodín
počas prednáškového obdobia.

Záverečné a prechodné ustanovenia
1) Tento vnútorný predpis vstupuje do platnosti dňom schválenia Akademickým senátom po
predchádzajúcom súhlase Veľkého kancelára KU.
2) Katolícka univerzita v Ružomberku uzavrie do šiestich mesiacov po schválení tejto normy
zmluvu so Spišskou diecézou o zabezpečení činnosti UPaC.
3) UPaC do šiestich mesiacov od schválenia tohto predpisu predloží návrh pastoračného
plánu.

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
predseda AS KU

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
rektor KU

