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Milí pedagógovia, študenti, priatelia
univerzity,
v októbri som sa Vám prostredníctvom
mimoriadneho čísla informačného
spravodajcu – Kuriéra prihováral
s prosbou o zapojenie sa do spoločného
uvažovania o základných hodnotách, misii a vízii univerzity. Mesiac
predtým sme sa s vedením univerzity
a fakúlt pokúšali odpovedať na otázky,
ktoré sú pre náš ďalší rozvoj bytostné.
Kto sme a kam smerujeme? Aké je
miesto našej univerzity na Slovensku?
Ktoré hodnoty preferujeme v našom
živote a v pracovných vzťahoch?
Iste, úloha to nebola jednoduchá. Stáli sme na rázcestí, z ktorého sme sa
mohli vydať akoukoľvek cestou. Som
však rád a úprimne to teší nielen mňa,
ale aj všetkých spolupracovníkov, že
myšlienka opäť sa venovať strategickým pilierom našej existencie – základným hodnotám, misii a vízii ste si osvojili vy všetci.

Prostredníctvom on-line diskusie
ste nám mohli doručiť svoje názory,
prípomienky a rady. O hodnotách,
misii a vízii sa, samozrejme, hlasovať
nedá a nijako sme nechceli vážnosť celouniverzitnej diskusie na túto tému
zľahčovať, no internetová anketa sa
ukázala ako užitočný nástroj na oslovenie nielen ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávate na univerzite, ale aj
našich priateľov, priaznivcov po celom
Slovensku.
Vďaka za to, že Vám diskusia o univerzite neostala ľahostajná, to len dokazuje, že cesta, ktorú sme si zvolili, je
správna. Vďaka aj za to, že s nami po
nej kráčate.
Hodnoty sú začiatkom i koncom,
sú tým, na čo by sme mali myslieť
skôr, ako niečo urobíme. Vďaka misii získavame smer nášho konania
a rozvoja. Misia je pre nás mapa, na
ktorej si zvýrazníme, čo je pre nás
najdôležitejšie, čo má byť v centre

našej pozornosti, čo ho obklopuje
a pomáha rozvoju. Ľahšie sa kráča aj
po ťažkej ceste, ak máte cieľ svojho
úsilia. Ak by sme nemali napríklad
víziu, vo vzťahu k spoločnosti, o ktorej
dobro sa usilujeme a ku študentom,
ktorých formujeme, by to bolo nerozumné a egoistické.
Ak vieme, kto sme, kam smerujeme,
čo chceme dosiahnuť a poznáme spôsob ako, potom je len na nás, aby sme
sa k vytúženému cieľu dennodenne
približovali. Preto pre nás nie sú hodnoty, misia a vízia len prázdne slová,
vyhlásenia na papieri. To, čo Katolícka univerzita v Ružomberku verejne
vyhlásila a prezentovala, chce i dennodenne dodržiavať. K prežívaniu
hodnôt, misie i vízie seba i Vás srdečne
pozývam!
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
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Prehlásenie o poslaní KU

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej
univerzite v Ružomberku (ďalej
len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu,
vedy a publikovania, služby
a spoločenstva.

poslanie
Katolícka univerzita v
Ružomberku je verejnou vysokou
školou s konfesijným charakterom,
ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej
rade Slovenskej republiky.
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Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce
ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo,
odpovedať na problémy a výzvy
súčasnosti na princípe kresťanských
zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do
tvoriacich sa názorov a postojov.

Koná tak vo vedomí, že Boh k nám
prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé
teologické, liturgické a spirituálne
tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme
vysvetľuje, prečo univerzita od svojho
počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské
vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom
živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista
ako zdroja múdrosti a z presvedčenia,
že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä
v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných,
sociálnych a zdravotníckych vied,
ale aj v oblasti umenia, ekonómie,
manažmentu a práva.

bodným hľadaním celej pravdy
o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4)
V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu
a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo
všetkých oblastiach univerzitného
života, predovšetkým v profesionálnej
vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Základným poslaním univerzity je
usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej
kvôli samotnej podstate Pravdy.
Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou
a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam
pravdy. To je jej vlastný spôsob ako
slúži dôstojnosti človeka a súčasne
poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slo-

Výmena poznatkov pre univerzitu taká
nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť
akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita
univerzity sa prehlbuje činorodou

Základné hodnoty KU

Vízia KU (akí chceme byť v roku 2015)

Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom
a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá
o zachovanie tohto ideálu počas celej
histórie inštitúcie. To, čo univerzita
žiada od všetkých členov akademickej
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu,
ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode,
ktorá predstavuje záruku pre otvorený
dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela,
duše a ducha, ktoré charakterizujú
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej
študenti uznávali nielen veľké činy
ľudského ducha, ale zároveň citlivo
vnímali chudobu, nespravodlivosť
a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú soli-

daritu a záujem o spoločné dobro,
ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď
sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa
prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia
so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej
vzdelanosti a tvorivosti.
Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti.
Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským
spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom
života sa usiluje rozvíjať zmysel pre
spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré
pripravia študentov na následnú

iniciatívu v budovaní ľudskejšej
a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy
v ľudskom i kozmickom poriadku
nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je
v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie
a rozvíjanie náboženského rozmeru
vo všetkých oblastiach poznania. Iba
tak sa vo všetkých vedných odboroch
môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi
náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
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vyhodnotenie univerzitnej diskusie
Do diskusie o návrhu formulácie
základných hodnôt, misie a vízie univerzity, ktoré Katolícka univerzita
v Ružomberku realizovala na svojej

internetovej stránke od 20. do 30. októbra 2009, sa zapojili stovky respondentov, najmä z jej interného prostredia.
K formulácii misie univerzity, ktorá

MISIA
Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s vyššie
uvedenou formuláciou misie našej univerzity?

VÍZIA
Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s vyššie
uvedenou formuláciou vízie našej univerzity?

ZÁKLADNÉ HODNOTY
Nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s vyššie uvedenou formuláciou základných hodnôt našej
univerzity?

znie: “Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej viery, morálky a tradície
poskytujeme univerzitné vzdelávanie
a výchovu integrálnej osobnosti a výskum orientujeme na zvyšovanie kvality života človeka a pre dobro celej
spoločnosti” sa pozitívne vyjadrilo
85 % respondentov, 10 % sa vyjadrilo
neutrálne, negatívny názor k návrhu
má 6 % ľudí. Návrh formulácie vízie
univerzity
(Katolícka
univerzita
v Ružomberku je renomovaná univerzita, integrujúca vedu, vzdelávanie
a kresťanské hodnoty) pozitívne hodnotilo 86 % opýtaných, 9 % vyjadrilo k návrhu neutrálne stanovisko,
5 % negatívne. Jednotu, ako jednu zo
základných hodnôt univerzity pozitívne prijalo 85 % opýtaných, 8 % sa
k návrhu vyjadrilo neutrálne, 6 %
negatívne. Hodnotu pravdy pozitívne
vníma 90 % respondentov, 3 % neutrálne a 7 % negatívne. Pozitívne stanovisko k hodnote zodpovednosti zdieľa
92 % ľudí, 4 % má neutrálny názor,
4 % opýtaných negatívny. Návrh hodnoty profesionality pozitívne hodnotí
89 % respondentov, 5 % má neutrálny
a 5 % negatívny postoj. Na základe
týchto podnetov boli misia aj vízia KU
upravené.
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Nepredajné! Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie
príspevkov. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Kuriér KU
je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke
www.ku.sk.
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