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Jubilujúcej Alma Mater
Desať rokov nie je veľa, ba ani málo.
Za desať rokov sa toho dá prežiť veľmi
veľa , no aj veľmi málo, záleží od toho,
aký životný rytmus si zvolíme, aké
hodnoty vyznávame, čo je našou prioritou. Vek univerzít sa, našťastie, nedá
ohraničiť konkrétnym číslom. Nedá sa
povedať: máme sto rokov, dosiahli sme
to i ono, tu skončil náš cieľ, naše úsilie,
teraz budeme iba čakať... A nemôžeme
ani konštatovať, že napriek našej
„mladosti“ sme už dosiahli toľko
úspechov, že si treba „oddýchnuť“, že
nemá zmysel v rozvoji pokračovať...
Keď sme akademickej obci v decembri minulého roka predstavili základné hodnoty, misiu i víziu univerzity,
mysleli sme aj na 10. výročie, ktoré aktuálne spoločne prežívame. Na všetko
to a všetkých tých, ktorí univerzitu formovali, vďaka ktorým rástla, ďalej sa
rozvíjala a najmä, vďaka ktorým mohla vzniknúť a stále existuje. Keď sme
definovali, že do roku 2015 chce byť
Katolícka univerzita v Ružomberku
univerzitou s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií, vedeli sme, že cieľ, ktorý
nás v najbližších rokoch čaká, nie je
jednoduchý, ako by sa mohlo zdať.

integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.
O to intenzívnejšie si to uvedomujeme práve dnes, v tomto roku, keď
prekračujeme svoje prvé desaťročie. Aj
pri menej okrúhlych jubileách sa zvykne vždy niečo zapriať a som rád, že to
môžem ako rektor v mene svojom aj
v mene vedenia univerzity a všetkých
svojich spolupracovníkov urobiť aj na
stránkach výročného Kuriéra.

Nech sa hrdíš históriou a všetkým, čo
si dokázala. Nech si miestom, kde sú
pedagógovia a študenti radi, univerzitou, kde sa absolventi vždy radi vracajú. Spoločne ti želáme, aby si vždy
priamo odpovedala na výzvy súčasnej
doby v duchu kresťanských zásad,
podľa ktorých formuješ poslucháčov
v zrelé a zodpovedné osobnosti.
Šír aj naďalej do sveta vedomosti,
vzdelanosť a evanjeliové posolstvo
lásky a solidarity.

Milá naša univerzita, prajem ti, nech si aj
naďalej výnimočná svojou atmosférou,
ľuďmi, ale aj svojou misiou a víziou.

prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku

Univerzita, to je predovšetkým
spoločenstvo, je to každý jeden z nás
– pedagógovia, študenti, sú to naši
priatelia a priaznivci. A bolo múdrym rozhodnutím zakladateľov
našej univerzity, že si ako miesto
vzdelávania, výchovy, výskumu,
služby a spoločenstva zvolili práve
Ružomberok. Sme tu, aby sme formovali myseľ i srdce, aby sme v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej
a akademickej tradície poskytovali
univerzitné vzdelávanie, výchovu a
zároveň uskutočňovali výskum pre
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Katolícka univerzita v Ružomberku v roku
Január
21. januára 2009 – Univerzita ocenila
život a dielo kardinála Ján Chryzostoma Korca. Čestný titul doctor honoris causa si kardinál Korec prevzal
pri príležitosti svojich 85. narodenín
počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady KU v Kňazskom seminári
sv. Gorazda v Nitre.

23. januára 2009 – Približne 30 000
kníh pribudlo do Knižnice KU vďaka
veľkorysému daru slovenského historika a publicistu prof. Milana Stanislava Ďuricu. Knižnicu, ktorá je jeho
osobným vlastníctvom a nachádza sa
v Ústave dejín kresťanstva v Bratislave,
venoval KU v darovacej zmluve, ktorú
podpísali prof. Ďurica a rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa.

26. januára 2009 – Vzájomné zoznámenie sa, prezentácia uskutočnených
aktivít rektorskéhu úradu, plány do
budúcna i riešenie aktuálnych otázok
dominovali stretnutiu rektora KU
prof. Tadeusza Zasępu s kňazmi pôsobiacimi na univerzite. Stretnutia
sa zúčastnilo takmer 50 kňazov zo
všetkých štyroch fakúlt univerzity.
Február
17. februára 2009 – Ocenenie za vedeckú činnosť – Cenu rektora KU za
vedu si prevzali 12 vedci univerzity.
Ocenenie si osobne počas pravidel-
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ného rokovania vedenia KU odniesli
doc. Nadežda Stollárová, mim. prof.
KU, doc. Tomáš Jablonský, Dr. Ján
Gunčaga z Pedagogickej fakulty KU,
prof. Pavel Marek, doc. Peter Olekšák,
Dr. Pavol Labuda z Filozofickej fakulty KU, z Fakulty zdravotníctva KU
boli ocenení prof. Anton Lacko, doc.
Jozef Květenský, Dr. Vladimír Littva,
z Teologickej fakulty KU prof. Cyril
Hišem, doc. Jozef Leščinský a Dr. Ján
Veľbacký. Rektor ocenil vedcov v kategóriách profesor, docent a odborný
asistent s PhD.
Marec
4. marca 2009 – Ocenenie za zásluhy
o vznik univerzity – Medailu za zásluhy o vznik KU si počas rokovania
Vedeckej rady KU prevzal bývalý rektor KU (11/2001 – 6/2004), emeritný
prof. KU prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. Ocenenie mu odovzdal rektor
KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý osobitne vyzdvihol zásluhy prof. Ďurčeka
o vznik KU.

6. marca 2009 – Rektor Univerzity ocenil život, dielo a zásluhy trnavského
arcibiskupa J. E. Mons. Jána Sokola
Veľkou medailou KU. Odovzdal mu
ju spolu s blahoprajným listom počas
osobnej návštevy v Trnave pri
príležitosti jeho 75. narodenín.
27. marca 2009 – Veľkú medailu
sv. Gorazda za celoživotnú pedagogickú, organizátorskú, riadiacu prácu v oblasti vysokého školstva udelil
vo štvrtok 26. marca v Trenčianskych
Tepliciach prvému dekanovi (2001
– 2007) Filozofickej fakulty KU
doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc.,
mim. prof. KU minister školstva SR a
podpredseda vlády Ján Mikolaj.
Máj
14. mája 2009 – Podnietiť celospoločenskú
diskusiu
o
úlohe

rodiny v dnešnej spoločnosti a
o médiách, ich vplyve na rodinu,
i o tom, čím môžu médiá, novinári
prispieť k zdravému formovaniu
rodiny bolo cieľom svetového kongresu Rodina a média, ktorý sa
od 5. do 7. septembra 2008 konal na
Filozofickej fakulte KU. Na kongrese
vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta a zaznelo množstvo podnetných prednášok a diskusných príspevkov. Z nich bol vytvorený zborník
s názvom Rodina a média (Family and
media), ktorý KU a Nadácia Family,
Hope for Tomorrow predstavili novinárom a verejnosti v Bratislave.

16. – 17. mája 2009 – Prvé miesto
z Medzinárodného súťažného festivalu v zborovom speve Ad Gloriam Dei
z mesta Pińczów v Poľsku si odniesol
spevácky zbor KU - Benedictus. Prvenstvo na umeleckom podujatí získal
v konkurencii dánskych, maďarských
a poľských spevákov.
22. - 23. mája 2009 - KU tretíkrát po sebe
obhájila víťazstvo na Športovom dni
univerzít, ktorý sa konal v Závažnej
Porube.

27. mája 2009 – Novým predsedom
správnej rady KU bude na dvojročné
funkčné obdobie prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej
cirkvi Mons. Ján Babjak. Rozhodli
o tom počas rokovania správnej rady jej
členovia. Podpredsedom správnej rady
sa stal primátor mesta Ružomberok
Ing. Michal Slašťan.

2009 slovom a obrazom
27. mája 2009 - Nadácia Tatra banky
podporila dva rozvojové projekty KU.
V programe Vzdelávanie na úrovni
NTB finančne prispela na debarierizáciu spoločných priestorov rektorátu a päťdňový riešiteľský workshop, zabezpečovaný konzultačnou
agentúrou doc. Ivana Perlakiho z Ivan
Perlaki Consulting. Vzdelávanie pomohlo manažmentu univerzity zmeniť
pohľad na východiskovú situáciu
univerzity, podporilo snahu efektívne
modifikovať ciele a očakávania budúcnosti a pripravilo ho na prípravu a aktualizáciu základných hodnôt, misie
a vízie KU.
Jún
3. júna 2009 – Do siete fakultných nemocníc na Slovensku vďaka spolupráci
s Fakultou zdravotníctva KU zaradili
aj Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP
v Ružomberku.
6. - 10. júna 2009 – Slávnostnou imatrikuláciou začala Detská univerzita KU,
ktorú organizovala Pedagogická fakulta KU. Školské lavice za vysokoškolskú
aulu vymenilo 60 školáčikov vo
veku do 8 do 14 rokov, najmladšími
účastníkmi sú sedemroční Kristián
z Ružomberka a Terezka z Bardejova. Organizátori pre deti pripravili
množstvo aktivít simulujúcich naozajstný univerzitný život.

7. - 10. júna 2009 – Na základe pozvania predsedu Pápežskej rady pre
spoločenské dorozumievacie prostriedky Mons. Claudia Maria Celli a
predsedu Pápežskej rady pre laikov
Stanislava kardinála Rylka v dňoch 7.
až 10. júna absolvovali rektor KU prof.
Tadeusz Zasępa a prorektor pre vedu
a rozvoj - prvý prorektor doc. Peter
Olekšák zahraničnú služobnú cestu
v Taliansku. Vedenie KU tiež navštívilo
Taliansku biskupskú konferenciu,
predsedu Pápežskej rady pre rodinu
kardinála Ennia Antonelliho, prefekta
Kongregácie pre katolícku výchovu

kardinála Zenona Grocholewskeho,
kardinála Jozefa Tomka a slovenského
veľvyslanca pri Svätej stolici J. E. Jozefa Draveckého s manželkou.
September
7. – 9. a 17. – 18. septembra a 6. októbra 2009 – Vedenie univerzity, fakúlt
a ďalší kľúčoví zamestnanci KU absolvovali sériu riešiteľských workshopov
s doc. Ivanom Perlakim, ktoré boli zamerané na projektovanie strategických
scenárov a aktualizáciu základných
hodnôt, misie a vízie KU.
2. septembra 2009 – Vzťahy a dohody
medzi zamestnávateľom a zamestnancami, predovšetkým tvorbu a využitie
sociálneho fondu, dĺžku dovolenky
a pod. definuje kolektívna zmluva
na rok 2010, ktorú 2. septembra 2009
podpísali rektor KU prof. Tadeusz Zasepa a predseda Základnej organizácie
Odborového zväzu KU Ing. Radislav
Kendera, PhD.
30. septembra 2009 – Čestným titulom doctor honoris causa ocenila KU profesora Júliusa Paštéku a
emeritného arcibiskupa Dominika
Hrušovského. Slávnosť sa uskutočnila
pri príležitosti otvorenia akademického roka 2009/2010 na KU, spojeného so zhromaždením akademickej
obce a zasadnutím vedeckých rád univerzity a fakúlt. Nový akademický rok
začal pre štyri fakulty KU, ktoré vzdelávali 8 000 poslucháčov.

Október
14. októbra 2009 – Čestným doktorátom za zásluhy o pokrok a šírenie
kresťanských ideálov, ktoré vyvolali
celosvetový ohlas, ocenila KU politológa a filozofa, profesora Michaela
Novaka. Titul doctor honoris causa
mu udelila počas zhromaždenia akademickej obce a zasadnutia Vedeckej
rady KU v Sieni rektorov na rektoráte
KU.

28. októbra 2009 – Rektor KU a prvý
prorektor vystúpili na pléne Konferencie biskupov Slovenska. Témou
rokovania bola podpora zbierky v kostoloch, kreovanie Nedele KU a zakladania Klubov priateľov KU vo farnostiach.
November
25. novembra 2009 – Veľkú medailu
za prínos k rozvoju KU spišskému
biskupovi a bývalému predsedovi
Konferencie
biskupov
Slovenska
Mons. Františkovi Tondrovi odovzdal
rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Prácu
v prospech univerzity osobitne ocenil
pred členmi vedeckej rady na ich zasadnutí.

December
8. decembra 2009 – KU predstavila
základného hodnoty, misiu a víziu.
Na zhromaždení akademickej obce,
ktorému predchádzala bohoslužba
v univerzitnom Kostole sv. Rodiny,
vedenie univerzity bližšie charakterizovalo uvedené strategické dokumenty. Tie vznikli ako výsledok
spolupráce profesionálneho kauča
doc. Ivana Perkalkiho a KU s podporou
Nadácie Tatra banky na sedemdňovom
riešiteľskom workshope s vedením
univerzity, fakúlt a ďalšími kľúčovými
zamestnancami.
(red., snímky: archív KU)
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Poďakovanie za zbierku
Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU) ďakuje za zbierku, ktorú organizovala 31. januára Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vo všetkých
farnostiach Slovenska. „Ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku by
som sa chcel osobne čo najsrdečnejšie
poďakovať KBS, každému diecéznemu biskupovi, kňazom i veriacim,“
píše v ďakovnom liste predsedovi KBS
Mons. Stanislavovi Zvolenskému, slovenským biskupom a farnostiam rektor
KU prof. Tadeusz Zasępa. Srdečne
ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí
prispeli na špeciálny bankový účet
zriadený na podporu projektu vybudovania knižnice - 7 000 347 735/8180.
Osobitnú vďaku vyjadruje čestnému
občanovi
Mesta
Ružomberok

a filantropovi Ing. Ľudevítovi
Mišíkovi za najvyšší individuálny
finančný dar.
„Po prvýkrát v desaťročnej histórii
našej univerzity sme prežili veľké
veci, ktoré nám daroval Pán. Bohom
vedení otcovia biskupi sa obrátili na
slovenských veriacich svojim listom,
prežili sme Nedeľu katolíckej univerzity a odteraz ju budeme sláviť
každý rok. V túto nedeľu ste podporili najštedrejšie, ako ste mohli, stavbu
univerzitnej knižnice, ktorej význam
spoznáme v blízkej budúcnosti.“
Rektor KU podotkol, že existencia
a činnosť KU je pre Cirkev na Slovensku a pre kresťanskú kultúru vecou

zásadného významu. „Už teraz sa
môžeme tešiť z počtu 12 533 absolventov, ktorí pracujú po celom Slovensku
a ktorí vnášajú do škôl a iných pracovných prostredí dobrého ducha a
profesionálny prístup. Naši absolventi
majú vysokú uplatniteľnosť na trhu
práce. Podľa zverejňovaných štatistík
absolventi KU patria k najrýchlejšie
zamestnávaným absolventom na Slovensku. Už teraz sme hrdí na to, že bolo
vydaných 620 monografií, zborníkov
a skrípt, že bolo zorganizovaných
mnoho konferencií a sympózií nielen
domácich, ale aj medzinárodných.
Toto všetko je živo prítomné v slovenskej kultúre a otvára ju pre Európu
i svet,“ uvádza rektor.
(zn)

Absolventi sú spokojní
škôl prvého, druhého alebo tretieho
stupňa z rokov 2006–2009 a na vzorke
2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Opäť študovať KU by sa rozhodlo 63 % jej absolventov. V indexe
spokojnosti dosiahla univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov
učiteľov na prednášky a semináre a
dodržiavanie konzultačných hodín,
vyššia miera spokojnosti je medzi
absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Žiadna
zo slovenských vysokých škôl nedosiahla v hodnotení index vyšší ako 75,
ktorý sa považuje za akceptovateľnú
hodnotu priemernej spokojnosti.

Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU)
s výberom študijného odboru je nad
celoslovenským priemerom (80,9 %).
Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl
v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)
a realizoval v priebehu roka 2008.
Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 %
(celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia
získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické
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57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si
myslí, že príprava do praxe bola na
univerzite vyvážená. ÚIPŠ prieskum
realizoval na vzorke 3 873 absolventov prvého alebo druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v dennej alebo
externej forme, ktorí ukončili štúdium
v roku 2006.     
Aktuálny prieskum s hodnotením
kvality slovenských vysokých škôl
poslucháčmi a študentmi zverejnila
ARRA a renomovaná agentúra GfK
v minulých dňoch. Realizovala ho v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929
respondentov – absolventov vysokých

Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú
na ich prácu na univerzite, napríklad
na finančné ohodnotenie vedeckú
činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod.
KU dosiahla v hodnotených oblastiach
priemer 54 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi spomedzi
slovenských univerzít. Napriek tomu,
žiadna z vysokých škôl nedosiahla akceptovateľný priemerný index
spokojnosti 65. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením
(58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).
(zn)

Projektová štúdia novej Univerzitnej knižnice KU

Priebežná správa o postupe výstavby
Univerzitnej knižnice KU
1. Schválenie investície v AS KU 15. novembra 2006 a schválenie investícií KU
2008-2012 v AS KU 16. decembra 2008 a
vzaté na vedomie v SR KU 27. mája 2009.
2. Verejné obstarávanie na zhotovenie
stavebnej dokumentácie a podpis zmluvy:
október 2008.
3. Zhotovenie architektonickej štúdie:
november 2008.
4. Kúpa pozemkov (átrium na Hrabovskej
a Žilinskej ceste a prístupová cesta)
od neinvestičných fondov FF KU a PF KU:
október 2008.
5. Súhlas Mestského zastupiteľstva
s odpredajom bloku D + okolité pozemky
pre KU: 29. október 2008.
6. Kúpa pozemku a budovy Potravín
od p. Brezániovej: 5. november 2008.
7. Zhotovenie projektovej dokumentácie
pre územné konanie: december 2008.
8. Zhotovenie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie: január 2009.
9. Kúpa pozemkov v okolí sociálnych bytov
od pp. Achimský a Fischer: 4. marec 2009.
10. Zhotovenie rozpočtu a výkazu výmer:
marec 2009.
11. Spracovanie žiadosti, dokumentácie a
získanie rozhodnutia Obvodného úradu
pre životné prostredie o vplyve na životné
prostredie: 16. marec 2009.
12. Získanie vyjadrenia ÚVO, že každá
stavba KU sa chápe samostatne, nie
je nutné sčítavať komodity a mať jedného dodávateľa stavených prác v roku:
2. apríl 2009.
13. Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: máj 2009.
14. Povolenie na odstránenie stavieb na

Žilinskej ceste: 13. máj 2009.
15. Výber dodávateľa na odstránenie
stavieb na Žilinskej ceste: máj – jún 2009.
16. Asanačné práce stavieb na Žilinskej
ceste august - september 2009.
17. Kúpa menších parciel pod UK KU
od viacerých súkromných vlastníkov:
august 2009.
18. Získanie právoplatného stavebného
povolenia
na
výstavbu:
18. augusta 2009.
19. Spracovanie žiadosti a podanie projektu EÚ 5.1./03 s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej
infraštruktúry KU: 19. októbra 2009.
20. Vyhlásenie verejného obstarávania
dodávateľa stavebných prác: 7. októbra
2009, na žiadosť MŠ SR zrušené.
21. Na prerokovanie vo vláde SR čaká bod
s názvom Návrh na začatie obstarávania stavby „Univerzitná knižnica KU”
pre Katolícku univerzitu v Ružomberku,
ktorý predkladá minister školstva SR,
podľa ktorého by KU získala na výstavbu 6 399 124 EUR v rokoch 2010-2012.
http://www.rokovanie.sk/appl/material.ns
f/0/35EC386AA42049D7C12576890047
DB9C?OpenDocument
22. KBS súhlasila so zbierkou pre KU
31. januára 2010 (predbežne sa vyzbieralo
407 000 €), súhlasila so slávením Nedele
KU, každoročne posledná januárová nedeľa,
s vytváraním Klubov priateľov KU
vo farnostiach.
23. Oslovili sme mnohé inštitúcie a jednotlivcov so žiadosťou o podporu pri výstavbe
UK KU.
24. Dňa 3. mája 2010 bola podpísaná

zmluva s Agentúrou pre Štrukturálne fondy OP Veda a výskum 5.1./03 na podporu
realizácie projektu Rozvoj informatizácie
vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry
KU vo výške 5 643 358 €, 50% na stavebné práce (2 821 000 €), 50% na technológie a zariadenie UK KU (2 821 000 €).
Okrem týchto aktivít KU od 1. júla 2008
získala do vlastníctva pozemok pod budovou rektorátu, budovu pre FZ KU
s okolitými pozemkami, zrekonštruovaný
je ŠD Ruža, blíži sa koniec rekonštrukcie
laboratórií na Hrabovskej ceste, bol vybudovaný výťah v budove rektorátu KU. FF
KU ukončila prístavbu budovy, PF KU
adaptuje priestory na Hrabovskej ceste 1
(prízemie, 2., 3., 4. poschodie), pripravujú
sa parkovacie plochy na Žilinskej ceste.

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2010?
1.
Preložka
elektrického
vedenia
(NN káblové vedenia, SO 06)
2. Preložka slaboprúdových rozvodov
(SO 10)
3. Preložka verejnej kanalizácie (SO 12)
4. Preložka verejného vodovodu (SO 15)
5. Preložka horúcovodu (SO 17)
6. Čakáme na súhlas Vlády SR so začatím
verejného obstarávania, následne by bolo
vyhlásené verejné obstarávanie s cieľom
vybrať zhotoviteľa.
7. Pokračujeme vo fundraisingu s cieľom
zhromaždiť potrebné finančné prostriedky.
Peter Olekšák
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Predstavia hudobné dedičstvo
Poukázať na bohatstvo sakrálnej hudby ako zložky národnej hudobnej
kultúry Slovenska a na jeho miesto
v kontexte európskeho a svetového
kultúrneho dedičstva má za cieľ projekt s názvom Implementácia a prenos
výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí. Od októbra 2009
do decembra 2011 na ňom v rámci
operačného programu EÚ – Výskum
a vývoj pracuje Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku
(PF KU).
„Zameriavame sa predovšetkým na
výskum, oživenie a propagáciu národného umeleckého dedičstva Slovenska
v oblasti artefaktov sakrálnej hudby,
ktoré sa doteraz nedočkali vedeckej
reflexie ani umeleckej propagácie,“
informovala hlavná riešiteľka projektu PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. z Katedry hudby PF
KU. Ako dodala, aplikáciou výsledkov výskumu do praxe chcú riešitelia
zviditeľniť hudobné pamiatky Slovenska pre svetovú odbornú a širšiu
verejnosť. „Slovensko patrí ku krajinám s bohatou hudobnou tradíciou.

Rovnako aj v oblasti sakrálnej hudby
– zborovej a organovej tvorby, duchovnej a liturgickej piesne – predstavuje
jedinečný duchovný a umelecký kapitál, ktorého ochrana a zachovanie je
prioritnou úlohou v kontexte silnejúcej globalizácie,“ podotkla Zuzana
Zahradníková.
V súčasnosti výskumníci pracujú na
zbere hudobných artefaktov, ktoré sa
nachádzajú v štátnych, mestských,
farských a iných archívoch na území
Slovenska i v zahraničí. Neskôr vytvoria prehľadný katalóg a budú vedecky analyzovať zozbierané hudobné
diela. „Nasledovať bude vyhotovenie faksimile jednotlivých artefaktov,
ich transkripcie pomocou modernej
editorskej techniky a následne publikovanie vybraných najhodnotnejších
diel v notových edíciách, v zvukových
nahrávkach ako aj formou verejnej
prezentácie na koncertoch a festivaloch.“ Ako spoluriešitelia sa na projekte podieľajú doc. ThDr. Rastislav
Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. a PaedDr. Mgr. art.
Miriam Žiarna, PhD. z PF KU.
(zn)

Sloboda slova a ochrana osobnosti

Nový tlačový atašé Ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave
Chase Beamer navštívil 23. marca 2010
Katolícku univerzitu v Ružomberku.
Po stretnutí s vedením Filozofickej
fakulty mal prednášku pre študentov
a vyučujúcich s názvom Zákon na
ochranu osobnosti a jeho uplatňovanie
v médiách v USA.
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Prednáška vzbudila živý záujem a tí,
ktorí sa na nej zúčastnili, odchádzali
bohatší o mnoho zaujímavých informácií. Pán Beamer milo prekvapil svojich poslucháčov uvítaním
v slovenskom jazyku a potom veľmi
pútavým spôsobom predstavil základné predpoklady, na ktorých je postavený spomínaný zákon v USA. Po

prednáške sa rozprúdila diskusia, na
ktorej sa záujem orientoval najmä na
možné úskalia slobody slova, ako aj na
konkrétne príklady takýchto prípadov
v nedávnej histórii Spojených štátov.
Vzácnu návštevu prijal aj rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa.
Janka Kaščáková (FF KU)

Umelci univerzite
Približne 300 priateľov univerzity a
milovníkov hudobného umenia sa
v sobotu 17. apríla stretlo vo Veľkej
dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku
v Ružomberku na benefičnom koncerte s názvom Pocta pre Katolícku
univerzitu v Ružomberku (KU). „Koncert chcel byť oslavou 10. výročia KU
a zároveň vytvoril priestor na prezentáciu umelcov, ktorých sme spojili
v jedninečnom umeleckom podujatí,”
uviedol autor projektu Jozef Šišila,
člen správnej rady Nadácie na pod-

poru KU, ktorá koncert organizovala. Jeho umeleckým základom bola
vážna hudba, so zameraním jednak na
sakrálnu tvorbu najznámejších hudobných majstrov, národné piesne a spevy,
ako aj populárnu tvorbu v orchestrálnom prevedení.
Pod taktovkou dirigenta a hudobného skladateľa Ľubomíra Rašiho
sa predstavil symfonický orchester
a dva zbory, zostavené špeciálne na
túto príležitosť, sólovo sa predviedli
známy slovenský husľový virtuóz Peter Michalica, spoluúčinkovala mladá
slovenská koloratúrna sopranistka,
sólistka Opery Slovenského národného divadla Andrea Čajová a barytonista Ľubomír Popik. V jedinečnej interpretácii Staroslovienskeho Otčenáša
v Rašiho prevedení sa predstavili
miestne umelkyne Anna a Simonka
Hulejové a riaditeľ Činohry SND, herec Štefan Bučko. V programe koncertu
zazneli napríklad diela svetových hudobných géniov – Vivaldiho Et in terra
pax, Domine deus, Gloria in excelsis
Deo, Cum Sancto Spiritu, Tu virginum corona, Alleluja a Laudate Dominum od W. A. Mozarta, Dvořákova
skladba Když mě stará matka alebo
skladby viažuce sa k regiónu Liptova, napríklad Rašiho Dievča z Liptova, Hoj vlasť moja od M. Schneidera
Trnavského či populárna skladba My
Way a Always On My Mind.
Koncert organizátori venovali spomienke na obete leteckého nešťastia
v Smolensku. Výťažok z dobrovoľného
vstupného podporí projekt vybudovania novej Univerzitnej knižnice KU.
(zn)

Spoločne do Ríma
V roku 2010 oslavuje Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) 10. výročie
od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti
bude popri iných sprievodných podujatiach organizovať v dňoch od 18. do
20. mája 2010 ďakovnú púť zamestnancov, pedagógogov, študentov a
priateľov univerzity do Ríma.
Jej cieľom bude na miestach, ktoré
majú pre kresťanov zvlášť veľký význam, poďakovať Bohu za doterajšiu
činnosť KU a vyprosiť ďalšie dobrá.
V spolupráci s cestovnou kanceláriou
Awertour ponúkla univerzita štyri
varianty dopravy a programu púte.

Cestovať je možné autobusom alebo
letecky z Bratislavy. Pútnikov čaká
v Ríme bohatý spoločný program,
ktorému dominuje audiencia u pápeža
Benedikta XVI. spojená s požehnaním.
V
programe
púte,
ktorá
sa
uskutočňuje pod vedením veľkého
kancelára
KU,
arcibiskupa
Mons. Alojza Tkáča, biskupov
Mons. Františka Tondru a Mons.
Tomáša Galisa, účastníci spoznajú aj
vzácne historické a kultúrne pamiatky
talianskej metropoly - Svätopeterské
námestie, Vatikánske múzeá, Baziliku
sv. Petra a Sixtínsku kaplnku, Bazi-

liku Sv. Pavla za hradbami, Baziliku
Sv. Jána v Lateráne, Sväté schody, ktoré
sa nachádzajú v budove Scala Santa,
Baziliku sv. Kríža, Lateránsku baziliku a iné dominanty. Pútnici sa stretnú napríklad s emeritným prefektom
Kongregácie pre evanjelizáciu národov
Jozefom kardinálom Tomkom, ale aj
s prefektom Kongregácie pre katolícku
výchovu kardinálom Zenonom Grocholewskim.
(zn)
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Druhú časť predstavuje poradenská miestnosť, zaujímavá, bezpečná,
príjemná, navonok skrytá. Už jej interiér dopomáha vytvárať atmosféru
istoty, dôvery, akejsi neohrozenosti pre
návštevníka poradne.

Nové psycholaboratórium
V piatok 6. novembra 2009 sa na
2. poschodí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
udiala slávnosť otvorenia nového
psycholaboratória za účasti rektora
KU, dekanky FF KU, viacerých hostí,
členov a študentov FF KU. Ako túto
udalosť uviedla vedúca katedry –
ukázalo sa, ako sa jeden sen stal realitou.
Katedra psychológie a Vedenie FF
KU na otvorení prezentovali príbeh
s úspešným koncom – projekt psychologického laboratória. Úvodné slovo
spojené s uvítaním vzácnych hostí
patrilo dekanke FF KU D. Balákovej.
Po nej vystúpila vedúca Katedry psychológie FF KU P. Lajčiaková, ktorá
vo svojom príhovore okrem iného

poukázala na dva nemalé ciele jednej veľkej méty – personálny a materiálno-technický rozvoj pracoviska.
O tom, ako sa méta dosiahla, hovoril
prodekan FF KU J. Hrkút. Poukázal na
jednotlivé etapy realizácie projektu –
ťažká cesta, mala však vydarený záver.
Psychologické laboratóriá v historickom kontexte predstavil garant bakalárskeho štúdia psychológie profesor
J. Dan.
Psychologické laboratórium sa skladá
z dvoch vzájomne prepojených častí –
výučbovej, výcvikovej a poradenskej.
Výučbová miestnosť, moderne technicky vybavená, psychodiagnostickými nástrojmi zaplnená, relaxačnými
pomôckami spestrená, slúži na
edukačné a tréningové zámery.

Ciele poradne, jej pracovnú náplň
prezentovala doktorka Danišková,
ktorá nezabudla pripomenúť i dôležité
zásady poradenskej práce. Psychologické laboratórium je projekt
primárne zacielený na študentov,
budúcich psychológov. Ich pohľad prítomným hosťom sprostredkoval krátky dynamický film v réžii M. Kucbela
a J. Dubčáka, poslucháčov druhého
ročníka psychológie. Napokon vystúpil pán rektor T. Zasępa, ktorý pôsobivým vystúpením zavŕšil milú
slávnosť celého otvorenia. A úplný
záver patril posväteniu novootvorených priestorov psychologického
laboratória, ktoré liturgicky vykonal
páter J. Žvanda.
Sníval sa sen, stal sa realitou. Vďaka
patrí tým, ktorí pomohli tento sen
premeniť na realitu, bývalému vedeniu Filozofickej fakulty KU, najmä
neochvejnej podpore dekana I. Vaška
a terajšiemu vedeniu FF KU dekanky
D. Balákovej. Slová uznania patria
i architektovi Ing. R. Weidlichovi,
ktorý sen obliekal do šiat. Vďaku
treba adresovať i nemenovaným jednotlivým osobám, bez povzbudenia
ktorých by sa ani nedalo snívať.
Janka Kaščáková (FF KU)

Otvorili prístavbu
Za účasti viacerých pozvaných hostí
sa 14. januára uskutočnilo oficiálne
otvorenie a požehnanie novej časti
budovy bloku F. Slávnostného otvorenia prístavby, ktorému predchádzala
ďakovná sv. omša v univerzitnom
Kostole sv. Rodiny sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia vrátane otca biskupa Mons. Alojza Tkáča, veľkého
kancelára KU, ktorý oficiálne otvoril a
požehnal nové priestory, ďalej členovia
vedenia univerzity a širšej akademickej obce. Realizáciou projektu, ktorý
začal v júli 2009, získava Filozofická
fakulta ďalších 450 m² multifunkčne
využiteľných priestorov, v ktorých
od začiatku zimného semestra 2010
nájdu svoje miesto študijné oddelenie FF KU (prízemie), katedra religio-
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nistiky a náboženskej výchovy a katedra politológie (1 poschodie), katedra
psychológie centrum akademickej
prípravy (2 poschodie). V priestoroch

sa nachádza i nová konferenčná a rokovacia miestnosť s terasou (3. poschodie).
(ff)

Úspech študentského rádia
Internetové rádio Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Pulz je tretie
najlepšie študentské rádio na Slovensku za rok 2010. Z Prešova, kde
sa posledný marcový víkend konal
šiesty ročník celoslovenskej rozhlasovej súťaže Radiorallye, si zástupcovia
Pulzu priniesli do zbierky aj ďalších
šesť diplomov. “Svojimi súťažnými
nahrávkami v kategóriách Vlastné hudobné záznamy, Rozhovory, Upútavky
a Zvuky a reč zvierat sme obsadili
dvakrát prvé, druhé a tretie miesto,”
informovala riaditeľka rádia Mária
Hunková. Najvyššie ocenenie získala
aj ukážka relácie RAPresia, ktorá sa
porotcom páčila natoľko, že ju umiestnili na Facebook stránku FUN rádia.
Radiorallye je súťaž amatérskych rozhlasových štúdií, ktorá sa koná každý
rok pod záštitou Slovenskej spoločnosti
elektronikov a Slovenského rozhlasu (SRo). Jednotlivým študentským
rádiám dáva nielen priestor pre kon-

frontáciu, ale zároveň aj možnosť
postupu na medzinárodnú prehliadku
fonoamatérov CIMES. Súťažné nahrávky hodnotia študenti zúčastnených
rádií a profesionáli z oblasti rozhlasovej žurnalistiky. Tento rok do odbornej
poroty okrem Ľuboša Kasalu zo SRo
zasadli aj Marcel Forgáč a Milan Junior
Zimnýkoval z FUN rádia. “Pre Rádio

Pulz to bol štvrtý a zatiaľ najúspešnejší
ročník celoslovenskej rozhlasovej
súťaže,” podotkla Mária Hunková.
Rádio Pulz vysiela od roku 2006 z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty
KU. Viac informácií nájdete na internetovej stránke:
http://pulzradio.ku.sk.
(mh, zn)

Rektor ocenil najaktívnejších vedcov
PhD., MPH., najaktívnejšia odborná
asistentka v minulom roku bola na TF
KU PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Cenu rektora Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KU) za vedeckú
tvorivú činnosť v roku 2009 si v uplynulých dňoch prevzalo z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu 12
najaktívnejších vedecko-pedagogických pracovníkov zo štyroch fakúlt
univerzity. Vedci boli ocenení v kategóriách profesor, docent a odborný
asistent s PhD.. Okrem diplomu si
odniesli aj finančné ceny 800 EUR
(prof.), 550 EUR (doc.) a 300 EUR (odborný asistent s PhD.).
V kategórii profesorov rektor KU ocenil doc. RNDr. Nadeždu Stollárovú,
PhD., mim. prof. KU z Pedagogickej
fakulty KU, prof. PhDr. PaedDr. Pavla
Mareka, Dr. z Filozofickej fakulty KU,
prof. MUDr. Antona Lacka, CSc. z

Fakulty zdravotníctva KU a prof. ThDr.
Cyrila Hišema, PhD. z Teologickej
fakulty KU. Všetci štyria dosahujú vo
vedeckej činnosti dlhodobo najlepšie
výsledky, ocenenie si preto prevzali
už druhýkrát, rovnako sa umiestnili
aj v hodnotení v roku 2008. Medzi docentmi vynikali vo vedeckej činnosti
v roku 2009 doc. ThLic. PaedDr. Alojz
Kostelanský, PhD. z PF KU, doc. Gaudenz B. Assenza, D. Phil. (Oxon), M.P.A.
z FF KU, doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
z FZ KU a doc. ThDr. Ing. Vladimír
Szaniszló, PhD. z TF KU. V kategórii
odborných asistentov s PhD. získal
už po druhýkrát cenu rektora KU pedagóg a vedec z PF KU PaedDr. Ján
Gunčaga, PhD., z FF KU bol ocenený
PhDr. Pavol Mačala, CSc., cenu za FZ
KU si prevzal PhDr. Jaroslav Stančiak,

Slávnosť ocenenia na fakultách KU
bola spojená s tradičným stretnutím
vedenia KU s pedagógmi a zamestnancami. Účastníci stretnutia si zároveň
mohli vypočuť reflexiu o napĺňaní
kritérií pre začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, ktorú prezentoval
prorektor pre vedu a rozvoj, prvý
prorektor prof. Peter Olekšák. Rektor
KU prof. Tadeusz Zasępa pripomenul
základné hodnoty, misiu a víziu KU.
Podľa neho práve vedecká činnosť
môže vedecko-pedagogických pracovníkov motivovať k ich napĺňaniu
v každodennom živote. Preto vízia,
že KU je univerzita s kvalitnou vedou,
výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií, sa nemusí podľa prorektora prof. Petra Olekšáka zdať ako
nedosiahnuteľný cieľ, hoci je ťažký.
„Univerzita by mala byť miestom,
kde sa prostredníctvom slobodného
výskumu a diskusie môžu spojiť viaceré prúdy myslenia s novými poznatkami vo vede, v umení a vo výchove.
Ďakujem vám všetkým za to, že na to
pri svojej práci myslíte,” podotkol rektor.			
(zn)
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SÚČASNOSŤ KU
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej,
pedagogickej, teologickej a fakulte
zdravotníctva) v akademickom roku
2009/2010 študuje 7 800 študentov, 5
000 v dennej a 2 800 v externej forme
štúdia, vrátane 339 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 mimoriadnym a od roku 2010 riadnym
členom International Federation of
Catholic Universities, od roku 2007
riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes.
Podľa rankingu Kybernetics Lab
španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology
(Spanish National Research Council)
je KU deviata najlepšia univerzita na
Slovensku. Akademická rankingová a
ratingová agentúra (ARRA) hodnotila
v roku 2009 KU ako „skokana” roka v
progresivite rozvoja.
Pedagogická fakulta KU poskytuje
vzdelávanie v bakalárskych a magisterských študijných programoch v dennej
a externej forme, napríklad v špeciálnej
pedagogike, sociálnej práci, manažmente,
v učiteľstve: predškolská a elementárna
pedagogika, hudobné umenie, hra na
klávesové nástroje, spev, výtvarné umenie,
cirkevná hudba, náboženská výchova, biológia, matematika, geografia, informatika,
chémia a fyzika.
Filozofická fakulta KU vzdeláva v dennej forme v bakalárskych a magisterských
študijných programoch filozofia, história,
psychológia, politológia, religionistika,
žurnalistika, anglický jazyk pre komerčnú
prax, nemecký jazyk a kultúra, jazyk
a kultúra Slovenska a v učiteľstve nemeckého jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, histórie, filozofie a náboženskej
výchovy.
Fakulta zdravotníctva KU ponúka dennú a externú formu štúdia v programoch
pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.
Teologická fakulta KU poskytuje vzdelávanie v katolíckej teológii, sociálnej
filozofii, sociálnej práci, náuke o rodine
a v učiteľstve filozofie, náboženskej výchovy a etickej výchovy v bakalárskych a magisterských študijných programoch v dennej a externej forme.
Viac o ponúkaných študijných programoch nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.ku.sk, v časti
Štúdium.
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ARRA:
Katolícka univerzita
je “skokanom” roka
Skokanom roka v progresivite rozvoja
je Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU) podľa Akademickej rankingovej
a ratingovej agentúra (ARRA), ktorá
v stredu 2. decembra zverejnila Správu
za rok 2009 – Hodnotenie verejných
vysokých škôl a fakúlt. Nezávislí hodnotitelia zároveň konštatujú, že Teologická fakulta KU zaznamenala v minulom období výrazný posun kvality
vzdelávania, vedy a výskumu. V kategórii teologických fakúlt sa umiestnila na druhom mieste s priemerom
42,5 bodu, v minulom roku skončila
siedma a v roku 2007 šiesta v poradí.
Pozitívne umiestnenie - na druhom
mieste (v roku 2008 - 5, 2007- 4) zaznamenala aj v kategórii univerzít, ktoré
poskytujú teologické vzdelávanie.
“Skôr ako sa snažiť o všeobecnejšie
výroky o jednotlivých skupinách
fakúlt resp. o celom vysokoškolskom
priestore na Slovensku je efektívnejšie
zamerať sa na konkrétne fakulty a
ich vývoj v ostatných piatich rokoch.
Vidíme napríklad postupný rast Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku (FF KU) a výraznejší
pokles Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity,” píše sa v správe ARRA.
V kategórii filozofických fakúlt a fakúlt
humanitných vied sa v sledovanom
období umiestnila FF KU na piatom
mieste s 54,0 bodmi medzi fakultami a
na štvrtom mieste medzi univerzitami,
ktoré majú filozofické fakulty. Pedagogickú fakultu KU zaradila ARRA
na deviate miesto v kategórii pedagogických fakúlt. S počtom bodov 35,4
jej v kategórii univerzít, ktoré poskytujú pedagogické štúdiá, patrí siedme
miesto. Fakulta zdravotníctva KU sa
umiestila v kategórii medicínskych
fakúlt na deviatom mieste s priemerom 14,7 bodu, medzi zdravotníckymi fakultami obsadila piate miesto.
V správe ARRA sa v jej prípade pozitívne konštatuje: “Počty študentov

na jedného učiteľa vo väčšine prípadov (v prípade zdravotníckych fakúlt,
pozn. aut.) vysoko prevyšujú 20.
V prípade počtu študentov na profesora alebo docenta čísla prekračujú 100.
Zmena nastala v prípade FZ KU, ktorá
výraznejšie znížila počty študentov.”
Hodnotiaca správa zohľadňuje dosiahnuté výsledky slovenských vysokých
škôl v roku 2008 v jedenástich kategóriách, podľa odborného zamerania
fakúlt (prírodné vedy, technické vedy,
lekárske vedy, pôdohospodárske vedy,
právne vedy, ekonomické vedy, pedagogické vedy, ostatné spoločenské
vedy, teologické vedy, filozofické vedy,
umenia). Zameriava sa na posúdenie
ich výsledkov v niekoľkých oblastiach,
napríklad pomer učiteľov a študentov,
záujem o štúdium, vydané publikácie
a citácie s odkazmi na vydané vedecké
práce, počet študentov doktorandského štúdia a počet jeho absolventov,
podiel vedeckých grantových prostriedkov z domácich a zahraničných
zdrojov a pod.
ARRA
je
nezávislé
občianske
združenie, ktoré s cieľom hodnotiť
kvalitu slovenských vysokých škôl a
vedeckých ustanovizní v roku 2004
založili prof. Ferdinand Devínsky, prof.
Ján Pišút, Renáta Králiková a Juraj Barta. Počas svojej existencie pripravila a
zverejnila päť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. V ostatnom roku
tiež napríklad realizovala rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu
slovenských vedcov porovnateľných
so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov
vysokých škôl, porovnanie vedeckej
výkonnosti českých a slovenských
vysokých škôl a ďalšie. Primárnym
cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom
školstve.
(zn)

HISTÓRIA KU

V ružomberskej vojenskej
fakultnej nemocnici
spustili jedinečný
protónový urýchľovač

Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej
revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala
katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná
29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého
riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef
Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát
Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv.
Ondreja TU (KPF) transformáciou z
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja.
V roku 1997 bola KPF začlenená do
Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými
ako platia pre teologické fakulty, bol
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi
KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (1999-2000).

Snímka: Michal Domenik
Prvé zariadenie pre hĺbkovú terapiu a
liečbu onkologických ochorení v strednej Európe - protónový urýchľovač
spustili dňa 6. apríla v Protónovom
terapeutickom komplexe, ktoré je
súčasťou Ústrednej vojenskej fakultnej
nemocnice (ÚVN) SNP v Ružomberku.
„Liečba protónovým lúčom v onkológii
je šetrnejšia, efektívnejšia a má menej
nežiaducich účinkov,“ poznamenal
riaditeľ nemocnice Igor Čombor a pripomenul, že liečba prvého pacienta je
plánová koncom roku 2011.
Zariadenie poslúži aj okolitým krajinám, najmä Poľskej republike,
Maďarsku a Česku. Ročne by mohlo
liečiť približne 500 pacientov. „Budeme
ich vyberať podľa nádorov, ktoré sú
citlivé na protóny, prednostne to teda
budú detskí pacienti a potom liečenie
rakoviny prostaty u mužov ako aj
niektoré nádory na krku a nervovom
systéme,“ uviedol riaditeľ.
Protónové centrum vytvorí v ÚVN,
ktorá je klinickým pracoviskom Fakul-

ty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, nové možnosti vzdelávania v oblasti rádiológie, nukleárnej
medicíny a zabezpečí ďalší odborný
rast lekárov so špecializáciou na liečbu
nádorov žiarením v ÚVN. Investícia
Ruskej federácie do projektu je od 15
miliónov eur vyššie, pričom podľa
riaditeľa môže narásť až na 20 až 25
miliónov eur, Slovensko poskytne
približne 10 miliónov eur.
ÚVN je najväčším vojenským zdravotníckym zariadením na Slovensku, v máji 2009 ju zaradili do siete
fakultných nemocníc. Od roku 1994
je príspevkovou organizáciou, jej
zriaďovateľom je Ministerstvo obrany
SR. Nemocnica je pavilónového typu,
v piatich lôžkových nemocničných
pavilónoch má rozmiestnených vyše
400 lôžok. Pacienti môžu využívať
zdravotnícku starostlivosť v 30 odborných oddeleniach, 18 lôžkových a
12 nelôžkových.
(r, rh, sita)

Neskôr na báze KPF vznikla KU.
Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10.
mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný
názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000
s dvoma fakultami: Pedagogickou
fakultou KU a Filozofickou fakultou
KU. Teologická fakulta KU so sídlom
v Košiciach bola zriadená v roku 2003,
štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť v roku
2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU
ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých
školách sa KU stala verejnou vysokou
školou s konfesijným charakterom od
1. apríla 2002.

Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof.
RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000
- 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof.
RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 6/2004), tretím rektorom bol hudobný
vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
(7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom
je teológ a žurnalista prof. Tadeusz
Zasępa, PhD. (7/2008 - ).
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Malí

vysokoškoláci

Už tretíkrát ponúka Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zaujímavú
možnosť pre deti. Projekt s názvom
Detská univerzita sa v tomto roku
uskutoční od 5. do 9. júla. „Je určený
pre deti vo veku 8 až 15 rokov. Dejiskom Detskej univerzity bude
Pedagogická fakulta KU,“ uviedla
koordinátorka projektu Ing. Janka Majherová. Pre malých „vysokoškolákov“
bude pripravená slávnostná imatrikulácia, zápis s prideľovaním indexov,
prednášky, cvičenia so zameraním na
hravé úlohy z rôznych oblastí. „Najmä
z anglického jazyka, matematiky, geo-

grafie. Ale v programe sú aj aktivity
z informaticky, výtvarnej výchovy či
sociálnej práce,“ doplnila. Bohatý program doplní tiež výlet, detská konferencia a všetko bude riadne ukončené
slávnostnou promóciou. „Dieťa je
možné prihlásiť do 31. mája cez internet na stránke http://du.ku.sk. Tam
nájdete aj viac informácií o projekte
Detskej univerzity,“ upresnila Janka
Mahjerová. Na záver dodala, že záujemcom budú poskytnuté podrobnosti
aj na telefónnom čísle 0905 817 318.
(r, rh)

Výročnú konferenciu ACISE hostila
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vedy o vzdelávaní v službách kvality
života boli ústrednou témou výročnej
konferencie Medzinárodnej asociácie
katolíckych vzdelávacích inštitúcií
(Association of Catholic Institutes of
Education – ACISE), sektorovej organizácie Svetovej federácie katolíckych
univerzít, ktorú od 8. do 9. apríla hostila Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU)
„Členom asociácie sme iba od roku
2006, cítime sa preto veľmi poctení,
že už po takom relatívne krátkom
časovom období sme dostali príležitosť
usporiadať takéto významné podujatie,” povedal doc. Stanislav Košč, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility.

V súvislosti s ústrednou témou
zdôraznil výraznú úlohu vzdelávacieho systému pri rozvoji spirituálnej
dimenzie človeka.

Na 21. ročníku konferencie sa
zúčastnili viaceré významné osobnosti
pedagogických vied z európskych katolíckych univerzít. Pozvanie prijali aj
zástupcovia cirkevných vzdelávacích
inštitúcií z Libanonu a Guatemaly.
(TASR, zn)

Noví profesori
Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v januári tohto roku 49
nových profesorov. Menovací dekrét
si z jeho rúk prevzali aj padagógovia
Katolíckej univerzity v Ružomberku
(KU) prof. Peter Olekšák, PhD. a
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
z Filozofickej fakulty KU v odbore teória a dejiny žurnalistiky,
prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
v odbore odborová didaktika - teória
vzdelávania náboženskej výchovy a
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
z Teologickej fakulty KU v odbore katolícka teológia.
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Hlava štátu dekréty odovzdala na
odporúčanie ministra školstva Jána
Mikolaja, ktorý profesorov odobril na
základe návrhov vedeckých rád jednotlivých vysokých škôl. “Udelením
profesorského titulu vyjadruje náš
štát úctu plneniu významného
spoločenského života,” cituje prezidenta Tlačová agentúra SR.

ošetrovateľstvo, vedúci Katedry filozofie na FF KU prof. Dr. phil. fac. theol.
Peter Volek v odbore katolícka teológia, prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
z Teologickej fakulty KU v odbore katolícka teológia a prof. Dr. habil. ThDr.
PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
z Pedagogickej fakulty KU v odbore
sociálna práca.

Naposledy v júli 2009 menoval prezident SR 41 nových profesorov,
predtým v januári 49 vysokoškolských
profesorov, z nich boli štyria z KU.
Menovacie dekréty si vtedy prevzali
dekan Fakulty zdravotníctva KU prof.
MUDr. Anton Lacko, CSc. v odbore

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
v mene univerzitného spoločenstva
blahoželá novovymenovaným profesorom a želá im veľa ďalších úspechov
v práci i v súkromí.
(zn)

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študenti sociálnej práce okrem svojej účasti v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti spolupracujú
s OZ EDUKOS Dolný Kubín na niekoľkých medzinárodných projektoch, napríklad Compares a Network.
Na snímke slovenskí zástupcovia na stretnutí partnerov projektu v decembri 2009 v Etcharry vo Francúzsku.
Predstavy každého študenta o prínose
univerzity pre jeho nielen odborný, ale
aj profesionálny rast a s nimi spojené
ciele, ktoré chce dosiahnuť, sa počas
štúdia postupne dotvárajú, resp. menia. Úlohu mentora v tomto zložitom
procese by mali na akademickej pôde
zohrávať najmä vyučujúci alebo vedeckí
pracovníci
zabezpečujúci
výučbu a pracujúci na aplikovanom
výskume. Úspech tohto procesu je
ale založený na vzájomnej dôvere,
chuti a snahe napredovať a – dostatku
príležitostí. Preto okrem zapájania excelentných študentov do domácich aj
zahraničných projektov majú študenti,
ktorí chcú dosiahnuť viac, šancu ukázať
svoje kvality aj vďaka iným aktivitám.
Jednou z možností, ktorá závisí iba od
ich cieľavedomosti a chuti popasovať
sa so zvoleným problémom, je zapojiť
sa do študentskej vedeckej a odbornej
činnosti (ŠVOČ).

po prvýkrát študenti zo všetkých
pracovísk, na ktorých sa zabezpečuje
výučba v študijnom programe
Manažment – okrem Popradu a Starej
Ľubovne aj z Dolného Kubína. Že to
však nie je ľahké, pocítili viacerí z prihlásených. Až na základe splnenia
prísnych požiadaviek zameraných
na kvalitu spracovania a použitia
najvhodnejších vedeckých prístupov
boli vybrané najkvalitnejšie práce
zaradené do príslušných sekcií. Samotné obhajoby pred komisiou prebehli dňa 18. marca. Aj napriek tomu, že
väčšina študentov už mala skúsenosti
nielen z prezentácií na seminároch, ale
aj pred štátnicovou komisiou, v tejto
súťaži išlo o viac. Nebojovali o známku
ani o titul bakalára či magistra, ale o to,
kto z nich prišiel s dobrým nápadom
a dokázal ho najlepšie zrealizovať.
Ich výsledok bol o to cennejší, ak to
dokázali vďaka tímovej spolupráci.

Túto príležitosť dostali študenti
v študijnom odbore Manažment
na popradskom detašovanom pracovisku Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
počas jej sedemročnej existencie po
tretíkrát. Podujatie zorganizovali tri
katedry detašované v Poprade: Katedra manažmentu a marketingu, Katedra ekonomiky a cestovného ruchu
a Katedra spoločenských vied a SNC.
Organizovanie podujatia každoročne
zabezpečuje tím spolupracovníkov
pod vedením Ing. Jany Janičkovej,
PhD., Ing. Miroslava Špánika a Mgr.
Mateja Čevana. ŠVOČ si našla svoje
stále miesto nielen v kalendári akcií pracoviska, ale jeho kvalita rastie aj vďaka vzrastajúcemu záujmu
študentov. V tomto roku sa prihlásili

Ako konštatovali pri záverečnom hodnotení obe odborné komisie, všetky
prezentované študentské práce boli
na dobrej úrovni a študenti preukázali nielen teoretické znalosti, ale
aj veľkú invenciu. O to ťažšie, aj keď
„radostnejšie“, bolo rozhodovanie
odborníkov. Jedným z dôvodov kvalitatívneho rastu bolo, že niektorí zo
študentov majú už svoj krst v ŠVOČke
za sebou a aj vďaka odborným radám
pri obhajobách v predchádzajúcich
ročníkoch bol viditeľný posun v ich
ďalšom odbornom raste. Do základného kola mali možnosť prihlásiť sa
študenti všetkých foriem štúdia v odbore manažment. Vybraní študenti
v dvoch sekciách (Manažment a
marketing; Ekonómia a spoločenské
vedy)
obhajovali
jednotlivo

i v riešiteľských kolektívoch celkom
dvanásť prác. V sekcii Manažment,
marketing sa na 1. mieste umiestnila
Bc. Martina Koršňáková, na 2. mieste
Bc. Mária Kuzárová a na 3. mieste
Bc. Ľubomír Štupák. V sekcii Ekonómia
a spoločenské vedy komisia udelila
1. miesto Bc. Marekovi Šugerekovi,
2. miesto získal riešiteľský kolektív študentov Bc. Natália Broššová,
Bc. Dávid Kolačkovský a 3. miesto získal riešiteľský kolektív študentov Igor
Kromka a Ján Bizub. Úspešní študenti
boli odmenení diplomom a vecnou
cenou, ktoré venoval dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku doc. Tomáš Jablonský,
PhD., m. prof. KU.
Ing. Miroslav Špánik (Katedra ekonomiky
a cestovného ruchu PF KU)

ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI
Výrazný úspech zaznamenali poslucháči
v študijnom programe sociálna práca na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku na celoslovenskom kole
Študentskej vedeckej odbornej činnosti,
ktoré sa konalo dňa 22. marca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V kategórii bakalárskych prác získal Marián
Brtko cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci s prácou na tému Prevencia kriminality v meste Ružomberok, pod
vedením školiteľky PhDr. Soni Dvorskej,
PhD. V kategórii magisterských prác obsadil tretie miesto s prácou Komparácia
názorov mládeže na integráciu mentálne
postihnutých vo Veľkej Británii a na Slovensku Peter Brodňan. Jeho školiteľkou
bola PhD. Angela Almašiová, PhD.
(aa)
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KU splnila kritériá, žiada o potvrdenie
statusu univerzitnej vysokej školy
Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU) spĺňa kritériá pre začlenenie
medzi univerzitné vysoké školy.
V správe o opatreniach a účinnosti
prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených pri komplexnej
akreditácii KU za jej činnosť v rokoch
2002-2007 to konštatuje rektor KU prof.
Tadeusz Zasępa. „Som veľmi rád, že
sa Katolíckej univerzite v Ružomberku
podarilo prijať účinné opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených
pri komplexnej akreditácii, čo dokladujú pozitívne trendy v jej rozvoji,
ale aj údaje Ministerstva školstva SR
použité pri rozpise dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2010,” uvádza sa v liste, ktorý
8. marca, spolu s prílohami poslal rektor Ministerstvu školstva SR (MŠ SR).
Informuje napríklad, že KU mala
v roku 2009 štvrtú najlepšiu štruktúru
vysokoškolských učiteľov spomedzi
slovenských vysokých škôl a jej významný
medziročný
kvalitatívny
nárast. Zároveň sa na ministra
školstva a podpredsedu vlády SR
Jána Mikolaja obracia s prosbou, aby
požiadal Akreditačnú komisiu o overenie výsledku uvedených opatrení.
„Verím, že po ich overení budete môcť

potvrdiť status Katolíckej univerzity
v Ružomberku ako univerzitnej
vysokej školy,” uvádza rektor.
Opatrenia na plnenie kritérií pre
začlenenie vysokej školy medzi univerzity boli prijaté v júli 2008, ihneď
po nástupe prof. Tadeusza Zasępu
do úradu rektora KU a priebežne
univerzita sledovala ich plnenie
v rokoch 2008 a 2009. Formálne v septembri 2009 vydal rektor KU príkaz,
ktorý sumarizuje všetky dovtedajšie
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii a opäť pozval všetky fakulty
k ich plneniu. Myšlienku zotrvať
v kategórii univerzitných vysokých
škôl a urobiť všetky nevyhnutné aktivity na to, aby sa to stalo, prijalo vedenie
univerzity, vedenia fakúlt, ako aj Akademický senát KU, všetci pedagógovia
a zamestnanci KU. Téma napĺňania
kritérií bola súčasťou takmer každého
rokovania najvyšších orgánov univerzity v tomto, minulom i predminulom
roku, informoval prorektor pre vedu a
rozvoj, prvý prorektor KU prof. Peter
Olekšák.
Ako dodal, komplexná akreditácia
vysokej školy sa líši od priebežných

akreditácií jednotlivých študijných
programov. Jej zmyslom bolo posúdiť
kvalitu vysokých škôl v 17 oblastiach
výskumu a plnenie ďalších kritérií, tak
ako to určujú pravidlá Akreditačnej
komisie. Kritériá začlenenia vysokej
školy medzi univerzitné vysoké školy
vydalo MŠ SR a nadobudli platnosť
1. januára 2008. V šiestich kritériách sú
preskúmané výsledky vysokej školy
v oblasti výskumu, pri uskutočňovaní
študijných
programov
tretieho
stupňa, podmienky vysokej školy pri
uskutočňovaní študijných programov
prvého, druhého stupňa a ich personálne zabezpečenie. KU vypracovala
akreditačný spis formou sebahodnotenia a predložila ho na posúdenie
31. augusta 2008. “Hodnotené boli
výkony univerzity v šiestich rokoch
pred rokom, v ktorom sa komplexná
akreditáciu začala. Katolícka univerzita v Ružomberku bola v komplexnej
akreditácii hodnotená za prvé roky
svojej existencie (2002-2007). Preto
jej východisková pozícia pre plnenie
stanovených kritérií bola náročnejšia
ako v prípade starších univerzít. Aj
napriek tomuto sa KU rozhodla upraviť
svoju činnosť tak, aby zverejnené kritérií trvalo plnila,“ dodal prorektor prof.
Peter Olekšák.
(zn)

Spravodajstvo Markízy a TA3 je
objektívnejšie ako spravodajstvo STV

Snímka: archív TA3
Spravodajské relácie v súkromných televíziách Markíza a TA3 sú
objektívnejšie
ako
spravodajstvo
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verejnoprávnej Slovenskej televízie,
ktoré však preukazuje väčšiu mieru
objektivity v porovnaní so spravo-

dajskými formátmi v televízii JOJ.
Každá z uvedených televízii využíva
vo svojom spravodajstve prvky manipulácie, skrytej reklamy a tzv. infotainmentu, teda prenikania zábavných
prvkov do spravodajských obsahov.
Vyplýva to z výsledkov projektu
s názvom Kvalitatívna a kvantitatívna
analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií,
ktorý na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KŽ FF KU) prebiehal
od roku 2006 do roku 2008. Jeho realizáciu podporila Vedecká grantová
agentúra Ministerstva školstva SR
a Slovenskej akadémie vied (VEGA)
pokračovanie na str. 15

Zdravotníci sa vzdelávajú v novom

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) bude
pôsobiť v nových priestoroch. Budovu
na Námestí Andreja Hlinku, v blízkosti rektorátu KU (bývalá Móda
Plus) v stredu 14. apríla slávnostne
otvorili a sprístupnili pedagógom
a študentom. Posviacku nových
priestorov fakulty vykonal spišský
biskup Mons. František Tondra.
V štvorpodlažnom objekte sa nachádza
12 učební, súčasťou sú aj demonštračné
miestnosti pre nemedicínske zdravotnícke študijné programy, kancelárske
a administratívne priestory.

že Fakulta zdravotníctva KU je
najmladšou fakultou, vidíme, že chce
a bude rásť. Je pre nás veľkou hodnotou, že vo vzdelávaní zdravotníkov
zohráva na Slovensku veľkú úlohu.“
Rektor tiež ocenil, že spolupráca s FZ
KU priniesla v máji 2009 Ústrednej
vojenskej nemocnici v Ružomberku
(ÚVN) status fakultnej nemocnice.
„Verím, že toto jej postavenie otvorilo
pre fakultu nové možnosti odbornej a
akademickej spolupráce doma a tiež
v zahraničí,“ podotkol rektor.

svojej práce,“ poprial dekan Anton
Lacko.

Dekan FZ KU prof. Anton Lacko
zaželal fakulte ďalší pozitívny rozvoj, a to najmä v dotvorení a ponúknutí nových študijných programov
pre
poslucháčov.
Kvalitu
ich
uskutočňovania podporia aj nové
priestory na štúdium a výučbu. „Nech
je spokojnosť študentov s množstvom
informácií získaných od pedagógov a
spokojnosť pedagógov s výsledkami

FZ KU vznikla v roku 2005 ako
najmladšia zo štyroch fakúlt KU, jej
predchodcom bol Ústav zdravotníctva. V akademickom roku 2009/2010
vzdeláva 800 poslucháčov v dennej
a externej forme v dvoch študijných
programoch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.
(zn)

sumou 177 000 slovenských korún
(5 875,40 EUR). Úlohami projektu bolo
podporiť verejnú diskusiu o objektivite spracovania spravodajských relácií
v slovenských televíziách, podnietiť
vysielateľov a tvorcov k zmysluplnej
analýze spracovania jednotlivých tém
a navrhnúť možné riešenia problematiky.

Gazda, PhD., Pavel Izrael, PhD., PhDr.
Miroslav Volček a Mgr. Peter Kravčák.
Výsledky projektu i rôzne pohľady
pedagógov a študentov na problematiku televízneho spravodajstva
ponúkla tiež séria vedeckých podujatí,
seminárov k projektu, ktoré katedra
organizovala od januára do apríla
2008.

Na projekte spolupracovali pedagógovia, doktorandi a poslucháči KŽ FF
KU - zástupca vedúceho doc. Peter Olekšák a spoluriešitelia Terézia
Rončáková, PhD., Juraj Považan, PhD.,
Juraj Holdoš, PhD., Rastislav Galan,
PhD., Mgr. Michal Dyttert, Imrich

Výsledkom spoločnej práce výskumníkov je aj zborník Kvalitatívna a
kvantitatívna analýza spravodajských
relácií slovenských mienkotvorných
televízií, ktorý môžu záujemcovia
získať na KŽ FF KU alebo v Univerzitnom vydavateľstve VERBUM.

V akademickom roku 2008/2009
študovalo žurnalistiku na FF KU takmer 200 poslucháčov, na trojročnom
bakalárskom štúdiu 133 poslucháčov,
na
dvojročnom
magisterskom
28 študentov a na dobiehajúcom
päťročnom magisterskom štúdiu 25
študentov. Interne sa v žurnalistike
vzdelávalo aj sedem doktorandov.
V akademickom roku 2009/2010 prijala katedra žurnalistiky na bakalársky
študijný program 50 uchádzačov, na
magisterský 26 poslucháčov a osem
interných doktorandov.
(zn)

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa ocenil
progresívny rozvoj fakulty vo výchove
a vzdelávaní budúcich i súčasných
zdravotníckych pracovníkov. Podotkol, že byť zdravotníkom či lekárom
znamená slúžiť iným, byť im nablízku a pomáhať im. „Napriek tomu,

Ako dodal, FZ KU sa niekoľko rokov
zaujímala o získanie vlastných priestorov, donedávna sídlila v prenajatej budove v areáli ÚVN. Možnosť sa jej vytvorila v decembri 2008, kedy kúpila
budovu spoločnosti Móda Plus a v júli
2009 ju začala rekonštruovať. Náklady
na kúpu budovy a pozemkov vyše
2 000 000 EUR fakulta zaplatila z vlastných zdrojov.

pokračovanie zo str. 14
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Univerzita ocenila osobnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku ocenila osobnosti a inštitúcie, ktoré sa významnou mierou
zalúžili o vznik a rozvoj univerzity počas jej desaťročnej existencie. Ocenenia si z rúk rektora KU
prof. Tadeusza Zasępu prevzali počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce dňa 12. mája.

VEĽKÁ ZLATÁ MEDAILA KU:

1. KBS: za odvahu zriadiť KU a za jej
morálnu i hmotnú podporu
2. Spišské biskupstvo: za významnú
finančnú podporu KU
3. Ivan Gašparovič, prezident SR:
poďakovanie Slovenskej republike za
zriadenie KU v roku 2000
4. ŽSK: za morálnu a finančnú
podporu KU
5. Mesto Ružomberok: za významnú
podporu pri rozvoji KU
6. IFCU/FIUC - Mons. Guy-Réal
Thivierge: za dlhoročnú spoluprácu
a medzinárodnú podporu KU, za
dôveru, prejavenú už v roku 2004,
keď bola KU prijatá za mimoriadneho
člena IFCU/FIUC a v roku 2010 za
riadneho člena
7. Lublinská katolícka univerzita Jána
Pavla II: za dlhoročnú spoluprácu
a medzinárodnú podporu KU
udelená na návrh FZ KU:
8. MUDr. Igor Čombor: za zásluhy
o vznik a rozvoj KU, Fakulty zdravotníctva, za podporu rozvoja nových
študijných programov a za spoluprácu ÚVN-FN v Ružomberku.
udelená na návrh PF KU:
9. prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.:
za zásluhy o vznik KU, ktorej bol
prvým rektorom, za zásluhy o vznik
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja
v Ružomberku a Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku, ktorej
bol prvým dekanom, a za významné
vedecko-pedagogické výsledky
v oblasti matematického inžinierstva.
10. prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.:
za zásluhy o vznik KU, ktorej bol
druhým rektorom a vďaka ktorému je
verejnou vysokou školou. Za zásluhy
o vznik Pedagogického inštitútu
sv. Ondreja v Ružomberku, ktorého
bol riaditeľom, a Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku, kde
bol prvým dekanom, a za významné
vedecko-pedagogické výsledky
v oblasti fyziky.
11. doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc. (in
memoriam): za zásluhy o vznik KU a
založenie a rozvoj odborov matematiky, fyziky a informatiky na Pedagogickej fakulte KU, ktorej bol prvým
dekanom. Za významné vedecko-pedagogické výsledky v oblasti matematiky.
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udelená na návrh FF KU:
12. doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.,
m. prof. KU (in memoriam): za
obetavosť a osobnostný vklad pri budovaní Filozofickej fakulty KU
13. prof. Peter Olekšák, PhD.: za budovanie a rozvoj Filozofickej fakulty
KU a za výrazný podiel na založení
a rozvoji študijného programu
žurnalistika na KU
udelená na návrh TF KU:
14. Ing. František Knapík, primátor
mesta Košice: Za výnimočnú spoluprácu Mesta Košice s KU, Teologickou
fakultou v Košiciach v oblasti medzinárodných a domácich akademických a odborných podujatí, za aktívnu
spoluúčasť Mesta Košice na iniciatívach v prospech ekumenického a
medzináboženského dialógu.
15. Franz Kamphaus, emeritný biskup
diecézy Limburg: Za rozvoj partnerstva diecézy Limburg s arcidiecézou
Košice v oblasti seminárnej formácie a
vzdelávania počas obnovy Kňazského
seminára a Teologického inštitútu,
neskôr Teologickej fakulty KU.
Za významnú pomoc pri
rekonštrukcii a obnove
Teologickej fakulty
16. Kirche In Not: Za významnú pomoc pre Teologický inštitút a Kňazský
seminár v Košiciach, neskôr pre KU a
predovšetkým jej Teologickú fakultu.
Vďaka tejto materiálnej podpore sa
mohla uskutočniť najmä rekonštrukcia
priestorov a obnova pedagogického
procesu.

VEĽKÁ STRIEBORNÁ
MEDAILA KU:

1. prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.:
za založenie a rozvoj historických
vied na KU, za dlhoročné vedenie
Katedry histórie FF KU a vedenie
Akademického senátu KU
2. prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík,
PhD.: za vedeckú činnosť a výraznú
angažovanosť pri rozvoji KU
3. doc. MUDr. Jozef Domenik, MPH,
PhD.: za dlhoročné vedenie
Akademického senátu KU
4. Mgr. Mária Guregová: za podporu
a šírenie dobrého mena KU
5. Mons. ThDr. Ján Zentko, PhD. (in
memoriam): za významnú podporu
a angažovanosť pri rozvoji KU

udelená na návrh PF KU:
6. doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.: za iniciovanie založenia katolíckeho vysokoškolského pracoviska
v Ružomberku, za zásluhy o vznik
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja
v Ružomberku, Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku a KU,
za vedenie Akademického senátu KU
a za príspevok k rozvoju študijných
programov učiteľstvo náboženskej
výchovy a predškolská a elementárna
pedagogika.
7. doc. RNDr. Nadežda Stollárová,
CSc., m. prof. KU: za príspevok
k rozvoju KU, Pedagogickej fakulty,
za dlhoročné vedenie Akademického senátu PF KU a za vznik, rozvoj
a etablovanie prírodných vied na
univerzite.
8. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.: za príspevok k rozvoju
KU, Pedagogickej fakulty, ktorej bol
druhým dekanom. Za angažovanosť
pri vzniku nových študijných programov predovšetkým v oblasti
umenia, sakrálneho umenia, ale
aj ošetrovateľstva, sociálnej práce,
manažmentu, geografie a špeciálnej
pedagogiky.
udelená na návrh FF KU:
9. prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.:
za výrazný podiel na budovaní
Katedry žurnalistiky a rozvoji
Filozofickej fakulty KU
10. prof. Peter Volek, PhD.: za výrazný
podiel na budovaní Katedry filozofie
a rozvoji Filozofickej fakulty KU
11. prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.:
za výrazný podiel na budovaní Katedry slovenského jazyka a literatúry
a rozvoji Filozofickej fakulty KU
12. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.:
za spoluprácu a podiel na
skvalitňovaní rozvoja univerzity
udelená na návrh TF KU:
13. prof. Tomasz Jelonek, emeritný
profesor PAT Krakov: za významnú
pomoc KU, predovšetkým Teologickej
fakulte v Košiciach v oblasti vzdelávania, za osobnú angažovanosť pri vedeckej formácii pedagógov a vedeckú
činnosť v oblasti biblických vied
14. prof. Stefan Koperek, CR, emeritný
profesor PAT Krakov: za významnú
pomoc KU, predovšetkým Teologickej
fakulte v Košiciach v oblasti vzdelávapokračovanie na str. 17

Univerzita a mesto Ružomberok
podpísali Memorandum o spolupráci

Mesto Ružomberok a Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) podpísali
v utorok 23. marca Memorandum
o spolupráci. Dokument, v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva
v Ružomberku č. 448/2009 z júna 2009,
nadväzuje na doterajšie dobré vzťahy
miestnej samosprávy s univerzitou a
v niekoľkých oblastiach definuje
možné oblasti ďalšej spolupráce.

univerzity,” skonštatoval primátor
Ružomberka Michal Slašťan. Podľa
slov rektora KU prof. Tadeusza Zasępu
je prioritou rozvoj univerzity v mieste
jej vzniku, v Ružomberku. “Mesto
vnímame ako dôležitého partnera pri
uskutočňovaní našich ďalších rozvojových projektov, ktoré iste poslúžia
nielen Ružomberčanom, ale aj celému
kraju a Slovensku.”

„Katolícku univerzitu vnímam ako
významnú a veľmi prínosnú. V našom
meste bola v roku 2000 založená Katolícka univerzita ako jediná na Slovensku a v Česku, čím sa naše mesto
zaradilo medzi tých málo európskych
miest, v ktorých sídlia katolícke

Mesto Ružomberok v memorande
deklaruje všestrannú podporu rozvoja univerzity, napríklad spoluprácou pri vedeckých, pedagogických, spoločenských aktivitách, ale
aj dotáciou na podporu výstavby
Univerzitnej knižnice KU odpreda-

jom nehnuteľností v majetku mesta.
KU bude rozvoj mesta podporovať
predovšetkým organizáciou akademických aktivít či vytvorením
podmienok na poskytovanie služieb
univerzitnej knižnice občanom mesta.
“Okrem toho univerzita rada poskytne
metodickú podporu pri tvorbe
konkrétnych projektov ďalšieho vzdelávania v meste Ružomberok. Na
základe konkrétnych dohôd s mestom sa budeme napríklad v oblastiach
školstva, vedy, kultúry, sociálnej práce
podieľať na vytváraní nových koncepcií zabezpečujúcich ich zodpovedajúcu úroveň,” spresnil dohody z memoranda rektor KU.
(zn)

pokračovanie zo str. 16

nia, za osobnú angažovanosť pri vedeckej formácii pedagógov a vedeckú
činnosť v oblasti liturgických disciplín
15. doc. István Käfer, PhD., pedagóg
Vysokej školy teologickej Ferenca
Gála, Szeged: za prínos k prehĺbeniu
slovensko-maďarských vzťahov, za
osobnú angažovanosť pri vytvorení
slovanských štúdií na Katolíckej
univerzite Petra Pázmánya a za rozvoj
spolupráce s Katolíckou univerzitou
v Ružomberku, Teologickou fakultou
v Košiciach.

VEĽKÁ BRONZOVÁ
MEDAILA KU:

1. Spolok sv. Vojtecha v Trnave:
za spoluprácu a podporu rozvoja KU
udelená na návrh PF KU:
2. RNDr. Štefan Tkačik, PhD.:
za zásluhy o rozvoj vedy a umenia na
KU, Pedagogickej fakulte, na ktorej
bol prvým predsedom akademického
senátu a dlhé obdobie vykonáva funkciu prodekana pre vedu a umenie.

3. doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.,
m. prof. KU: za významný prínos k
vzniku a rozvoju výtvarného umenia
na KU, za vynikajúcu umeleckú
činnosť v oblasti výtvarného umenia.
4. doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.:
za významný prínos k formovaniu
a smerovaniu KU, za prácu v Akademickom senáte KU, za vynikajúce
vedecko-pedagogické výsledky
v oblasti matematiky
udelená na návrh FF KU:
5. doc. Adam Bžoch: za obetavosť a
významný prínos k rozvoju Katedry
germanistiky FF KU
6. doc. Milan Ligoš: za obetavosť a
významný prínos k rozvoju Katedry
slovenského jazyka a literatúry FF KU
7. doc. Ján Puci: za obetavosť a
významný prínos k rozvoju Katedry
anglického jazyka a literatúry FF
udelená na návrh TF KU:
8. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.:
za osobnú angažovanosť pri rozvoji
KU, Teologickej fakulty v Košiciach,

na ktorej pôsobí ako prodekan pre
vedu. Za podporu teologickej spolupráce na Slovensku a za vynikajúce
vedecké výsledky v oblasti cirkevných dejín
9. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.:
za osobnú angažovanosť pri rozvoji
KU, Teologickej fakulty v Košiciach,
na ktorej pôsobí ako prodekan pre
výchovu a vzdelávanie. Za zásluhy
pri obnove kňazskej formácie
v Košiciach a za významný prínos
k rozvoju vzdelávania
na Teologickej fakulte

MEDAILA ZA ZÁSLUHY
O VZNIK KU:

1. ThDr. Pavol Janáč, PhD.: za osobnú
angažovanosť pri príprave založenia
KU a za službu povereného dekana
Filozofickej fakulty KU
2. prof. Sc. Pol. Dr. Milan Ďurica, SDB:
za významnú podporu KU a za dar
osobnej knižnice
(red.)

17

Návšteva veľvyslankyne
Holandského kráľovstva

Snímka: Marek Hasák

Vo štvrtok 22. apríla navštívila Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) Jej Excellencia veľvyslankyňa Holandského
kráľovstva na Slovensku Daphné
Bergsma. Návšteva sa niesla vo
veľmi srdečnej atmosfére, pani
veľvyslankyňa si prezrela knižnicu,
priestory fakulty, stretla sa so zástupcami vedenia, ako aj s členmi katedry germanistiky, na ktorej sa vyučuje aj holandský jazyk a kultúra. Nakoniec mala
stretnutie so študentmi, pre ktorých
predniesla prednášku o súčasnom Holandsku. Pani veľvyslankyňa vysoko
vyzdvihla fakt, že FF KU je jedným
z dvoch pracovísk na Slovensku, kde
sa vyučuje holandský jazyk a vyjadrila ochotu podporovať tak študentov,
ako vyučujúcich v ich snahe o bližšie
spoznanie jazyka a kultúry jej rodnej
krajiny.
Janka Kaščáková (FF KU)

Psychológovia sa stretli v Ružomberku
popoludnia. Grémium sa opätovne
venovalo mnohým otázkam, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú štúdia psychológie – pozornosť sa venovala
problémom bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia,
počnúc prijímacími skúškami, končiac
záverečnými štátnymi skúškami.

Snímka: Juraj Holdoš
Katedra psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
(KP FF KU) v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri
Slovenskej akadémii vied v Bratislave
zorganizovala dňa 30. apríla pracovné
stretnutie vedúcich katedier psychológie Slovenska. Boli zastúpené psychologické pracoviská z Filozofickej,
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave,
z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach (Katedra
psychológie a Katedra pedagogickej
psychológie a psychológie zdravia),
z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa
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v Nitre, z Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila Metoda v Trnave
i z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
v Bratislave, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove. Tiež bol prítomný i prezident Slovenskej komory psychológov.
Hostí privítala p. prodekanka PhDr.
Viera Kováčová, PhD., ktorá zastupovala vedenie FF KU. Program stretnutia
bol obsahovo i časovo veľmi náročný,
rokovalo sa od rána do neskorého

Na základe prebehnutej diskusie
kolégium prijalo spoločné stanovisko
ohľadom študijných odborov tretieho stupňa v psychológii, ktoré bude
adresované Akreditačnej komisii.
V súčasnosti existujú štyri samostatné
odbory (odbor klinická psychológia,
odbor sociálna psychológia a psychológia práce, odbor pedagogická a
školská psychológia a odbor všeobecná
a experimentálna psychológia), ktoré
majú byť zlúčené do jedného integrovaného študijného odboru tretieho
stupňa psychológia.
Teším sa, že práve FF KU mohla
hostiť vedúcich katedier psychológie
z celého Slovenska a ďakujem všetkým
zúčastneným za ich podnetné návrhy
a inšpirujúce pripomienky, ktoré
odznievali v plodnej diskusii.
Petra Lajčiaková (vedúca KP FF KU)

Otvoria etnografické centrum
Vytvorenie unikátneho pracoviska
C-ET-ART – Centra etnografie a umenia bude jedným z výsledkov projektu
s názvom Objavovanie strateného
v čase - Umenie a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy,
ktorý v rokoch 2009 až 2012 s podporou Európskej únie realizujú Katedra
výtvarného umenia a Katedra hudby
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU).
“Úlohou C-ET-ARTu bude na jednej
strane archivovať etnografické bohatstvo regiónov Slovenska v akademickom prostredí, na druhej strane ľudové
umenie integrovať a aktualizovať
v súčasnom vzdelávaní a umení,”
vysvetľujú vedúce projektu PaedDr.
Marta Bošelová, akad. mal. a PaedDr.
Martina Krušinská, PhD. z PF KU.
Nosnou myšlienkou v pozadí projektu je presvedčenie riešiteľov, že
jednou z významných úloh súčasnej
výchovy a vzdelávania je rešpektovať
princíp kontinuity vývoja spoločnosti
a rozvíjať identitu mladého človeka
čerpajúcu z kultúry, do ktorej sa narodil. “Chceme objavovať, uchovávať

a ďalej rozvíjať etnografické bohatstvo
so špeciálnym zameraním na ľudové
výtvarné a hudobné umenie regiónov
Liptova a Oravy,” podotkli riešiteľky.
Pilotný projekt zároveň poslúži na dlhodobé integrovanie tém tradičného
regionálneho umenia do výskumného,
vzdelávacieho, umeleckého a mediálneho priestoru.
S touto ústrednou myšlienkou sa na KU
uskutočnil v dňoch 25. a 26. februára
medzinárodný kongres odborníkov
z oblasti etnografie, etnomuzikológie, výtvarného a hudobného umenia
a vzdelávania. V rámci rôznych aktivít
kongresu sa napríklad konala konferencia Aktuálne hodnoty ľudovej
kultúry a umenia vo vzdelávaní, ktorá
otvorila problematiku prenosu a aktualizovania hodnôt ľudovej kultúry
v školách s dôrazom na umelecké
vzdelávanie.
Na realizácii projektu spolupracujú
doc. akad. mal. Pavol Rusko, PaedDr. Jozef Zentko, PhD., Mgr. Martina
Procházková, Mgr. Monika Miháľová
a ďalší.
(zn)

Vaško o majstrovi Rúfusovi
prvého dekana Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
blízkeho rodinného priateľa Rúfusovcov. Autor knihy – pedagóg, bol
známy tým, že Rúfusa nielen čítal a
prednášal, ale ním aj žil. Knihu s jednoduchým názvom Milan Rúfus dnes
v bratislavskom kníhkupectve Panta
Rhei spoločne predstavili umelcova
manželka Magda, dcéra Zuzana a Martin Chovanec, riaditeľ vydavateľstva
Slovenský spisovateľ.

Na pult slovenských kníhkupectiev
sa pred dvoma týždňami dostala dlho
očakávaná kniha o Milanovi Rúfusovi
(10. 12. 1928 – 11. 1. 2009) z pera Imricha Vaška (8. 11. 1936 – 9. 2. 2010),

Známa bola básnikova snaha vyhýbať
sa záujmu mnohých autorov, ktorí o
ňom chceli napísať, s prekvapením
však raz oznámil: „Ak by raz mal o
mne niekto niečo napísať, mal by to
byť Imrich Vaško“. Vysokoškolský
pedagóg tak vtedy nezaváhal a začal
zhromažďovať množstvo materiálu.
Knihu Milan Rúfus však jej autor už
dokončiť nestihol, a tak, ako to uviedol Martin Chovanec, kniha miestami

„pripomína len hrubý náčrt, ktorý by
bol Imrich Vaško určite dopracoval, no
napriek tomu sme ju vydali, pretože
je to najosobnejšia výpoveď o Milanovi Rúfusovi, aká kedy na Slovensku
vznikla“. Po osobnej výpovedi o živote
a diele najvýznamnejšieho básnika
posledných desaťročí nasleduje kalendárium a knihu uzatvára poznámka
vydavateľa.
Mária Fábryová (TK KBS)
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Základné hodnoty KU

1. Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
2. Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
3. Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
4. Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.

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.
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.

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

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 slobodným 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.
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
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 solidaritu 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.

Vízia (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.
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