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SLOVO REKTORA
Transformácia študijných odborov začala
a čo ďalej ...
Január sa niesol v slovenskom univerzitnom
svete v hektickom doťahovaní prác na novej sústave
študijných odborov tvorbou ich jadier. Mnohí mávli nad
vecou rukou s tým, že ide len o nové administratívne
členenie analogické tomu ako bolo prispôsobovanie
študijných odborov vedeckým odborom a z neho
vyplývajúce číselníky. Trochu vzrušenia vyvolal tlak na
zavádzanie trojstupňového štúdia a aj nad tým mnohí
mávli rukou s tým, že na čo nám už ten bakalár bude.
Formálne išlo o to prispôsobiť sa Európskej únii. To je
však málo.
Kto trochu nazrel do procesu dolaďovania
vzdelávacích štruktúr (Tuning of educational structure
in Europe) ľahko zistí, že dôraz nie je na formálnej
stránke ale na dosiahnutí spoločnej vzdelávacej úrovne.
Táto úroveň sa však nemeria len rozsahom vedomostí
uložených v hlave absolventa, ktorý ich vie reprodukovať,
ale požaduje sa aj schopnosť s nimi pracovať a zručnosť
pri ich využívaní (capacity, ability, skills). Ako je to u
nás? My často nepestujeme ale potláčame tie druhé dve
požadované vlastnosti. Zaužívané zvyky dávať vopred
otázky, ktoré budú na skúške, vedú k tomu, že študent
namemoruje odpovede, ktoré vypracoval jeho kolega
bez hlbších súvislostí aby zodpovedal otázku. Často to
zakrývame pod názov tézy, ale keď je téz 50-70 tak sú
to opäť len otázky, možno len bez otáznikov. Štúdium
literatúry, práca sa stávajú neznámymi vecami pre
študentov. Preto mnoho západných škôl uprednostňuje
hodnotenie podľa študentom rozpracovanej eseje, či
už vypracovanej doma alebo počas niekoľko hodinovej
písomnej skúšky. A čo povedať na tému zručnosť?
Ten slovenský názov nás zavádza, nejedná sa len o
činnosti rúk ale o pružné, pohotové a tvorivé využívanie
vedomostí a schopností pri riešení problémov.
Vieme, čo máme na mysli, keď povieme pohotový
novinár, šikovný učiteľ, či dobrý animátor. Učiteľ,
ktorý bezducho opakuje metodickú príručku a nevie
reagovať na rozmanitosti v triedach ešte nie je „zručný“.
Roky mechanického predpisovania postupov zaviedli
mnohých do pohodlných vôd „nelámať si hlavu“.
Ak chceme úspešne zvládnuť transformáciu
študijných odborov, musia formálne úpravy nasledovať
aj vnútorné prestavby zvyšujúce dôraz na osobnostný
profil absolventa.
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.

Medaila svätého Gorazda
Dňa 27. marca v Žiline minister školstva Slovenskej
republiky udelil prof. RNDr. Jozefovi Ďurčekovi, CSc.
Veľkú medailu svätého Gorazda za významný prínos
vo vysokom školstve. Prof. PhDr. Márii Novotnej, DrSc.
odovzdal Malú medailu svätého Gorazda. Gratulujeme!

V marci 2003 udelila Európska komisia Katolíckej univerzite
v Ružomberku oprávnenie (na roky 2003-2007) žiadať Komisiu o grant
na podporu nadnárodných projektov programu Erasmus a Národnú
kanceláriu Erasmus o peňažné prostriedky na študentské a učiteľské
mobility v rámci programu Erasmus.
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Vedecká činnosť na KU
Keď
Katolícka
univerzita
v Ružomberku po transformácii z neštátnej
vysokej školy na verejnú vysokú školu
a v súlade so zákonom č. 132/2002 Z.z.
o vede a technike nadobudla právo získať
granty z Vedeckej grantovej agentúry alebo
Kultúrno-edukačnej agentúry,
vytvorili sa
nové organizačné a finančné podmienky pre
prípravu a vypracovanie aktuálnych vedeckých
a umeleckých projektov na univerzite.
Univerzita začala od roku 2002 postupne
reagovať aj na iné vedecké aktivity, dokonca
má ambície postupne reagovať aj na výzvy
Európskej únie v oblasti vedy, výskumu
a inovácií, čím môže perspektívne prispieť
k dotváraniu Európskemu výskumnému
priestoru. Príležitosť zapojenia sa do týchto
oblastí je však podmienená jej vedeckou
orientáciou,
finančnými
možnosťami
a ľudskými zdrojmi. Verejne deklarujeme, že
hlavnou prioritou KU je vyškoliť a pripraviť
budúcich kresťansky orientovaných učiteľov,
ktorých poznatky a skúsenosti budú
akceptované nielen u nás, ale aj v krajinách
EÚ. Preto na dosiahnutie tohto cieľa Katolícka
univerzita využíva v oblasti vedy a výskumu
bilaterálne dohody s krajinami EÚ, ako aj
geografickú blízkosť krajín Vyšegradskej
štvorky.
V zmysle inštitucionálneho kontraktu

Rozšírené možnosti študentských
a učiteľských mobilít
Rokovania účastníkov seminára Združenia
kresťanských pedagógov vo februári 2003
v Ružomberku priniesli okrem iného aj
niektoré praktické informácie. Školská
manažérka
Slovenskej
akademickej
informačnej agentúry, pani Mária
Guregová, ktorá sa na seminári zúčastnila,
nás podrobne informovala o možnostiach
využívania
medzivládnych
dohôd
Ministerstva školstva SR s partnerskými
rezortmi v ďalších krajinách. Dohody
sa uzatvárajú na určitú dobu, obvykle
na niekoľko rokov a ich obsahom sú
štipendiá pre študentov alebo učiteľov. Ide
o študijné pobyty alebo o jazykové kurzy.
Administratíva
vybavenia
takýchto
pobytov je jednoduchá, týka sa celkom
základných dokumentov, ako je stručný
zámer, pozvanie prijímajúcej strany alebo
iba potvrdenie zámeru a ochota prijať
študenta, životopis, ako aj informácie
o podmienkach. Všetky podrobnosti
sú uvedené na internetovej stránke
Slovenskej
akademickej
informačnej
agentúry www.saia.sk.
Dávam do láskavej pozornosti našich
študentov a učiteľov tieto možnosti, ktoré
sú veľmi výhodné. Popri možnostiach
mobilít, ktoré nadobúdajú školy cez
Európsku úniu tieto pobyty znamenajú
podstatné rozšírenie možností štúdia
alebo jeho doplnenia v zahraničí.
Doc. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prorektor pre vzdelávanie a výchovu
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SOKRATES/ERASMUS univerzita podporuje
rozvoj
mobilít
študentov
a
učiteľov
v rámci druhej fázy tohto programu,
ktorý sa týka spolupráce s nasledujúcimi
univerzitami a vysokými školami v zahraničí:
Universität Passau, Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt, a Libera Universitá
di Maria Santissimo Assunta – L.U.M.S.A.
v Ríme. V tomto roku sa pripravuje nová
bilaterálna dohoda o spolupráci s Katolíckou
univerzitou v Leuvene (Belgicko). Zahraničné
kontakty univerzity sú orientované aj na
katolícke univerzity a iné vysoké školy krajín
Vyšegradskej štvorky. Sú to: Katolícka
univerzita Pétra Pázmánya v Budapešti,
Katolícka univerzita v Lubline, Univerzita
J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická
akadémia v Krakove a Technická univerzita
v Liberci. V rámci pohraničnej spolupráce
regiónov plánuje sa vytvorenie spoločného
poľsko-slovenského inštitútu s Pedagogickou
akadémiou v Krakove. Predpokladáme, že
výsledkom týchto aktivít bude nielen rozvoj
vzdelávania na báze študentských a učiteľských
mobilít, ale aj podpora vedy a výskumu, rozvoj
publikačnej, prezentačnej činnosti a pod..
V roku 2003 sa začala úspešne rozvíjať
naša orientácia na Kultúrnu a edukačnú
grantovú agentúru MŠ SR (KEGA), keď sa KU
obrátila so žiadosťou o dotáciu a s návrhom na 5
projektov. Ide o návrh nasledovných projektov:
1. Nové smery výtvarného, hudobného,

PRIORITA TECHNICKÉHO
ROZVOJA
Naša univerzita za prvé tri roky svojej
existencie zaznamenala najdynamickejší
rozvoj zo všetkých slovenských univerzít.
Vzhľadom na jej štartovaciu pozíciu je
to pochopiteľné, ale aj potešiteľné. Pri
otváraní KU v júli 2000 sa objavili hlasy,
ktoré skepticky hodnotili možnosti jej
prežitia v náročných konkurenčných
podmienkach a určite mnoho ľudí by
neúspechy KU boli potešili. Nestalo sa
tak a ak sa (okrem iného) zachovajú a
prehĺbia základné manažérske princípy
v rozhodovaní, tak dynamický rozvoj
bude určite pokračovať. K takýmto
tvrdeniam nás oprávňujú aj hospodárske
výsledky za roky 2000 až 2002. Za toto
sledované obdobie sme sa zaradili na
popredné miesto medzi slovenskými
vysokými školami v objeme investícií
v prepočte na jedného študenta (a to s
minimálnou podporou štátu). Ako jedna
z mála univerzít máme zdravý ekonomický
vývoj z pohľadu výrazne rozšírenej
reprodukcie investičného majetku. Od
začiatku existencie univerzity máme v
kumulatíve kladný hospodársky výsledok
a čo je v rezorte školstva rarita, prakticky
žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Zjednodušene a slangovo možno povedať,
že sme ťažko získané finančné zdroje
„neprejedli“ na úkor budúcich generácií.
K takémuto pozitívnemu vývoju iste
prispela aj racionálna investičná politika,
ktorá bola sústredená na hlavné články
ekonomického prežitia a ktorá úspešne

tanečného a divadelného umenia, 2. Motivačné
a edukačné prezentácie vybraných tematických
celkov z molekulárnej biológie a genetiky pre
vyučovanie biológie na gymnáziách, 3. Magické
kocky a štvorce v škole, 4. Zhodnotenie
doterajšieho stavu výučby náboženskej výchovy
na ZŠ a SŠ za posledných deväť rokov a 5.
Spišský graduál z 15. storočia a jeho kritické
spracovanie.
Významnou súčasťou vedy a výskumu
na KU je aj zapojenie sa do rozvojových
projektov, najmä v oblasti rozvoja základnej
informačnej infraštruktúry, v oblasti inovácie
a budovania unikátnych pracovísk a rozvoja
vysokoškolského
vzdelávania.
Univerzita
odoslala na MŠ SR 24 rozvojových projektov,
pričom na vypracovaní návrhov projektov
a návrhov na ich financovaní sa podieľali
obidve fakulty KU.
Pre ďalšie zabezpečenie výskumu boli
na KU zriadené ústavy: na Filozofickej fakulte
Ústav Ladislava Hanusa pre spracovanie
a využitie jeho filozofického a vedeckého
odkazu, na Pedagogickej fakulte Ústav
sociálnej práce a ošetrovateľstva – vzdelávacie
pracovisko, ktoré bude riešiť svoje didaktické
a
metodologické úlohy už v intenciách
požiadaviek EÚ.
Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc.
prorektor pre vedu, umenie
a zahraničné vzťahy

počítala s vonkajšími zdrojmi financovania.
V súčasnosti je takouto investičnou
prioritou rekonštrukcia auly KU, čo je
akcia rozhodujúca preto, aby sme mohli
uvažovať so študijnými ročníkmi, ktoré
budú mať na jednej fakulte viac ako 200
študentov. Rekonštrukcia nemá za cieľ len
zlepšenie kvality prostredia a zvýšenie jeho
funkčnej a estetickej hodnoty. Základným
cieľom je odstránenie nedostatkov, ktoré
z technického a bezpečnostného hľadiska
ohrozovali samotnú prevádzku auly. Pri
rekonštrukčných prácach do stavebných
úprav, elektrovybavenia, klimatizácie,
osvetlenia,
ozvučenia
a
sociálnych
zariadení sa preinvestuje viac ako 12 mil.
Sk. Ďalších viac ako 3 mil. Sk bude stáť
vybavenie interiéru. Realizácia takejto
finančne náročnej investície by nebola
možná bez podpory zvonku. Výrazne sa
na tejto podpore podieľajú podnikateľské
kruhy,
najmä
SCP
Ružomberok,
Ministerstvo školstva SR, Úrad vlády SR,
nemecká katolícka inštitúcia Renovabis
a využijú sa taktiež vlastné zdroje a to
minimálne vo výške odpisov hmotného
investičného majetku. Rekonštrukčné
práce zatiaľ postupujú podľa schváleného
harmonogramu a je reálny predpoklad,
že 1. októbra 2003 zasadnú študenti do
zrekonštruovanej veľkokapacitnej učebne,
ktorá bude zodpovedať kritériám začiatku
21. storočia a ktorá sa bude môcť využívať
aj na konferencie, kultúrne podujatia a
slávnostné akcie KU.
Ing. Pavol Budaj
kvestor KU
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Založenie odborov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku
V treťom roku existencie
Katolíckej
univerzity
bola
jej
zamestnancami založená kresťanská
odborová organizácia. Jedným z
dôvodov jej založenia bola i snaha
o vyjadrenie podpory kresťanským
odborom na Slovensku. Pri vzniku
mala dvadsať členov, v súčasnosti už
pribúdajú ďalší záujemcovia z radov
pedagogických i nepedagogických
zamestnancov univerzity. Členstvo
v odborovej organizácii nie je
podmienkou ochrany zamestnanca,
lebo v zmysle zákonníka práce
odborová
organizácia
zastupuje
záujmy všetkých zamestnancov, teda
i nečlenov.
Po zaregistrovaní a schválení
odborovej organizácie bolo jej
primárnou úlohou oboznámiť sa so
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zásadami kolektívnej zmluvy
a úlohami z toho vyplývajúcich. Išlo
o rozsah pôsobnosti, individuálne
vzťahy, právne nároky a práva
zamestnancov, odmeny, vyplácanie
mzdy, preddavok na mzdu a zrážky z
platu. Odborová organizácia bude riešiť
aj individuálne nároky zamestnancov
a vybavovanie sťažností. Kolektívna
zmluva
kresťanských
odborov
zakotvuje i zdravotnícku starostlivosť
a ochranu zamestnancov, ako je
bývanie, stravovanie, kvalifikácia,
sociálny fond a doplnkové dôchodkové
poistenie.
Prípadní záujemcovia o členstvo
v kresťanských odboroch sa môžu
obrátiť na PhDr. Dalibora Mikuláša,
predsedu
odborovej
kresťanskej
organizácie, alebo na Mgr. Vlastu
Cabanovú, PhD.
Mgr. Vlasta Cabanová, PhD.

HIC SUNT LEONES
Alebo – prečo by sme sa už nemuseli brániť používaniu Linuxu
Na všetkých nových počítačoch, ktoré sa tento rok dostali k
používateľom na univerzite, je nainštalovaný operačný systém
Mandrake Linux. Mnohí sa s prekvapením pýtajú na dôvod.
Niektorí sa, už z princípu či zo zvyku, sťažujú. Iní uvažujú o
expresívnejšom vyjadrení svojho názoru. Prečo?
Na väčšine univerzitných počítačov bola doteraz nainštalovaná
niektorá z verzií operačného systému Windows. Z ekonomických
dôvodov nie je možné teraz a ani v budúcnosti pokračovať v
používaní komerčného softwaru a musíme použiť možnosť začať
používať tzv. otvorený software. Čo to je?
Otvorený software, resp. software typu OpenSource sa šíri s
tzv. GNU/GPL licenciou (v slovenčine na stránke www.gnu.sk,
inak www.gnu.org). Jednou z viacerých jeho výhod je, že ho
autori po splnení istých, v licencii presne špecifikovaných
podmienok, dávajú k dispozícii všetkým ostatným voľne, bez
poplatkov. Prostredníctvom programov s touto licenciou tak
možno získať právo na ich používanie s minimálnymi, väčšinou
dokonca s nulovými finančnými nákladmi. Takýto software, i keď
niektorými skalnými MS závislými podceňovaný a zatracovaný,
je podľa názorov mnohých skúsených schopný nahradiť onen
komerčne dostupný a v akademickom svete sa rýchlo šíri.
Vo všetkých univerzitných počítačoch, pri ktorých niet
istoty o legálnosti nainštalovaného komerčného operačného
systému a vo všetkých novonadobudnutých počítačoch je alebo v
najbližšom čase bude nainštalovaný operačný systém Mandrake
Linux s grafickým rozhraním KDE, kancelársky balík OpenOffice,
poštový klient Ximian Evolution a web prehliadače Opera,
Konqueror, Galeon, Mozilla a Netscape Navigator. Grafické
rozhranie i štandardné aplikácie, ako si už niektorí mali možnosť
všimnúť, komunikujú s používateľom v materčine.
Vo všetkých univerzitných počítačoch, v ktorých je
legálnosť inštalácie komerčného operačného systému
nespochybniteľná, budú odinštalované len všetky zrejme

Životné jubileá oslávili:
Ján Ondrík, 50 rokov
nar.14.2. 1953
Anna Almanová, 50 rokov
nar. 13.2.1953
Vedecko-akademickú hodnosť
philosophiae doctor (PhD.) získali:
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
v odbore slovenské dejiny
05. 11. 2002
Mgr. Vlasta Cabanová, PhD.
v odbore pedagogika
18. 03. 2003
Mgr. Marian Kuna, PhD., M. A.
v odbore systematická filozofia
03. 02. 2003

GRATULUJEME!

nelegálne používané komerčné aplikácie a prípadne budú
nahradené aplikáciami s licenciou GNU/GPL. Ide hlavne o
nahradenie istého nemenovaného, všeobecne vraj však veľmi
známeho a rozšíreného kancelárskeho balíka GNU/GPL balíkom
OpenOffice. Okrem toho budú prístupové práva používateľov
zmenené tak, aby používatelia nemohli sami inštalovať nijaké
aplikácie a aby nemohli svojvoľne a sebaisto, tak ako doteraz
(často však úplne nezmyselne), meniť systémové nastavenia, čo
však nijako neobmedzí ich možnosť používať tie aplikácie, ktoré
majú nainštalované legálne. Administrátorský režim, quirites,
je totiž určený len na spúšťanie systémových aplikácií a správu
počítača!
Možno sa zdá, že tento spôsob riešenia je drastický a príliš
radikálny. Možno to opäť vzbúri emócie a tak ako minule
neveľmi konštruktívnu kritiku. Ktovie, či to opäť neprinesie aj
ďalšiu záplavu sťažností a mailov o porušovaní osobnej slobody
a ústavou či inými právne záväznými listinami zaručovanej
nedotknuteľnosti práv a slobôd jednotlivca. Možno pripustiť
i to, že takáto zmena, keďže ide hlavne o zmenu spôsobu
myslenia, konania a vzťahov, môže byť pre niekoho nepríjemná
či bolestivá. Skoro samozrejmé a predvídateľne očakávané je,
že sa spočiatku ako pri používaní čohokoľvek nového nemožno
vyhnúť najrôznejším drobným problémom. „Ani tisíc problémov
však ešte nemôže byť dôvodom dostačujúcim pre vznik jedinej
pochybnosti“ (John Henry Newman).
Každý používateľ bude totiž musieť aspoň zo začiatku používaniu
Linuxu venovať čas, trpezlivosť, ochotu a zodpovednosť.
Tvrdohlavo nástojčivé a detsky zaťaté odmietanie „a priori“
čohokoľvek nového, neznámeho, či vedome alebo nevedome
nechceného, ho totiž k úspechu a rutine v používaní neprivedie.
Výsledkom opísaného spôsobu riešenia však bude, aspoň čo sa
vyššie spomínaných záležitostí týka, naše čisté svedomie. A to
hádam, patres conscripti, stojí za tú trochu času a námahy. Inak
– Vae victis!

Na základe informácií z oddelenia IT spracovala redakcia.
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Nové knihy a publikácie v knižnici KU
1. A N O D O S, Studies of the Ancient WORLD, In Honour of Mária Novotná, číslo 2/2002, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky,
Trnava 2002
2. Congar, Yves, M.,J.: Za Církev sloužíci a chudou, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří, 1995
3. Firenza, Francis, S., Galvin, John, P.: Systematická teologie III. – římskokatolická perspektiva, Centrum pro studium demokracie a kultury
(CDK), Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno a nakladatelství Vyšehrad, Bartolomějská 9, 110 00 Praha 1
4. Kartous, Peter, Vrteľ,Ladislav: Heraldický register Slovenskej republiky III., Matica slovenská + Ministerstvo vnútra SR, Martin 2003
5. Kasper,Walter: Theologie – součást naší doby, Česká křesťanská akademie Praha 1994
6. Jepsen,Alfred: Královská tažení ve starém Orientu, od Sinuheta k Nabukadnezarovi, Vyšehrad Praha 1997
7. Edícia: Pons Strigoniensis fontes A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bolcsészettudományi Kar Szlavistika – Kozép – Európa Intézete és Nyugati
Szláv Kulturális Kutatócsoportjának sorozata. Sorozatszerkeszto Käfer István. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bolcsészettudományi Kar. Nyugati
Szláv Kulturális Kutatócsoport. Esztergom – Piliscsaba, 2001
Documenta Rudnayana Strigoniensia I. osszeállította Tóth Krisztina Pázmány Péter Katolikus Egyetem,Bolcsészettudományi Kar, Nyugati Szláv
Kulturális Kutatócsoport, Esztergom – Piliscsaba, 2001
8. Monografia štúdií: Dobrý človek, filozoficko – teologicko – etický pohľad,vydala Katedra etiky a katechetiky Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, 2002
9. Zborník príspevkov: Slovenská latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.a 19. storočia, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2002
10. Canfora, Luciano: Dějiny řecké literatury, z italského originálu přeložil kolektiv autorú pod vedením Dagmar Bartoňkové, Koniasch Latin Press
Praha 2001
11. 27. výstava Rady Európy:Stred Európy okolo roku 1000, historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a katalóg k výstave, redigovali
Alfried Wieczorek a Hans-Martin Hinz, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2002 /4 zväzky/
12. Vajda, Ján: Sociálna etika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra politológie a európskych štúdií, Nitra 2000
UDALOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
Zasadnutia Akademického senátu a kolégia rektora Katolíckej
univerzity
18.12. 2002 – 12. zasadnutie kolégia rektora KU
Na kolégiu rektora sa prerokovala metodika návrhu rozpočtu na r. 2003 a návrh
na úpravu ročného plánu nákladov a očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2002,
štruktúra funkčných miest a ich obsadzovania, príprava Výročnej správy za rok
2002, rekonštrukcia auly a jej možné dopady na rozvrh a harmonogram.

schválil rozpočet na rok 2003 a súhlasí s udelením jednorázovej výnimky
z pravidiel spôsobu určovania počtu prijímaných poslucháčov pre prijatie
študentov do 1. ročníka FF a PF KU.
04. 03. 2003 – stretnutie Akademickej obce KU
Na stretnutí sa prerokovávala petícia študentov o spoločnom stanovisku vedenia
KU a študentov k otázke sociálneho zabezpečenia študentov po zavedení
poplatkov za štúdium.
Kultúrno – spoločenské udalosti

18.12. 2003 – 29. zasadnutie Akademického senátu KU
AS KU sa na svojom zasadnutí zaoberal štruktúrou funkčných miest a
schvaľovaním vnútorných predpisov KU ako sú: Pracovný poriadok KU, Zásady
volieb do akademického senátu, Organizačný poriadok KU, Rokovací poriadok
vedeckej rady KU, Štipendijný poriadok KU, Rokovací poriadok disciplinárnej
komisie KU, Rokovací poriadok akademického senátu KU.
15.01. 2003 – 13 . zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora prejednávalo stav príprav letného semestra a informácie o
príprave akcií v letnom semestri. Ďalej sa zaoberalo návrhom úprav študijných
programov v akad. roku 2003/2004, predbežným návrhom rozpočtu na rok
2003, investičnými akciami v roku 2003, stavom transformácie študijných
programov a plánom funkčných miest učiteľov.
22.01. 2003 – uskutočnilo sa pracovné stretnutie učiteľov KU venované
aktuálnym úloham v oblasti vzdelávania a výskumu.
27.01. 2003 – rektor KU vymenoval ekonomickú komisiu, ktorá vytvorí podklady
pre AS KU o rozpočtových pravidlách a spôsobe kontroly hospodárenia.
06. 02. 2003 – 14. mimoriadne zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora na svojom mimoriadnom zasadnutí rokovalo o novej sústave
funkčných miest.
10. 02. 2003 – bola na KU v Ružomberku založená Odborárska organizácia
pedagogických pracovníkov Katolíckej univerzity.
12.02. 2003 – bolo vyhlásené výberové konanie na FF a PF KU na funkčné
miesta profesorov a docentov.
19. 02. 2003 – 15. zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora prerokovávalo osnovu Výročnej správy o hospodárení a
predbežné
ekonomické výsledky za rok 2002. Zaoberalo sa rigoróznym
pokračovaním na KU, prijímacím pokračovaním pre akad. rok 2003/2004 na
KU a uplatnením čipových študentských preukazov v podmienkach KU.
26.- 27. 02. 2003 – uskutočnili sa doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti
Akademického senátu, členom AS KU sa stal Prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
03. 03. 2003 – z Ministerstva školstva sme obdržali list o registrácii a
zaregistrovaní Štatútu, Študijného poriadku a Zásad výberového konania
Katolíckej univerzity.
19.03. 2003 – spoločné zasadnutie Akademického senátu a kolégia rektora KU
Spoločné zasadnutie AS KU a KR KU sa zaoberalo vedecko-výskumnou
činnosťou a zahraničnými vzťahmi, kreditovým systémom (vyhodnotenie a
návrhy na úpravu), študentskými domovmi a stravovaním študentov. AS KU

18. 12. 2002 – katedra Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty KU usporiadala
Vianočný koncert v Jezuitskom kostole.
28.12. 2002 – odhalenie pamätníka nenarodeným deťom (základný kameň)
autorka sr. Rudolfa Balážecová
1.otvorenie výstavy Krížových ciest vo foyer Kláštora sestier
sv. Františka
2.privítanie knihy R. A. Ružomberského Cesta lásky
09. 02. - 11. 02. 2003 – Katolícka univerzita privítala na svojej pôde ikonu Sedes
Sapientiae, ktorú Ján Pavol II. odovzdal univerzitám celého sveta, aby pred ňou
kontemplovali o múdrosti a prosili o tento dar.
20.02. 2003 – KBS, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Bratislava, Katolícka
univerzita, Filozofická fakulta Ružomberok usporiadala Deň umelcov 2003 v
Ružomberku s pripomenutím si sviatku blahoslaveného Fra Angelica (patróna
umelcov).
21.02. 2003 - Asociácia UNIVERSUM v spolupráci s Hanns Seidel Stiftung e.V.
zastúpenie v SR a Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva
(KDZ PVŠ) usporiadali na KU seminár na tému Vysokoškolské vzdelávanie na
Slovensku, jeho súčasnosť a smerovanie. Pri tejto príležitosti navštívil Katolícku
univerzitu minister školstva SR Martin Fronc, ktorý predniesol prednášku
na tému Súčasné problémy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a ich
riešenie. Minister školstva sa stretol so študentmi, medzi iným sa rozprávali o
sociálnom systéme.
24.02. 2003 – slávnostné otvorenie Univerzitného pastoračného centra biskupa
Jána Vojtašáka, ktorého cieľom je duchovná starostlivosť o vysokoškolskú
mládež, ako aj starostlivosť o pedagógov a pracovníkov univerzít a vysokých
škôl.
24.03. 2003 – uskutočnil sa seminár na tému Vstup Slovenska do EÚ a aktuálne
otázky slovenskej politiky, hosť seminára bol JUDr. Pavol Hrušovský, predseda
NR SR.

Kuriér Katolíckej univerzity
Vydáva Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1
Redakcia: PaedDr. Adriana Medvecká + Adriana@ku.sk
+ Kurier@ku.sk
tel./fax: 044 / 43 22 709, 43 22 708

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
SLOVO REKTORA

ROČNÍK 2

ČÍSLO 2/2003

Nová Správna rada
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Milí prvoročiaci,
vitajte na Katolíckej univerzite!

V júni 2003 sa na svojom prvom zasadaní zišla novovymenovaná Správna rada KU. Slovo „nová“ je v prípade
KU namieste, pretože naša univerzita ako jediná zo všetkých súčasných verejných vysokých škôl mala Správnu
radu aj pred platnosťou nového vysokoškolského zákona.
Správna rada KU plní poslanie podľa § 40 ods.1
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a bude
zaiste oporným pilierom manažmentu KU, najmä
v oblasti strategického riadenia a ekonomického
rozhodnutia. K takémuto očakávaniu nás okrem doterajších skúseností s činnosťou Správnej rady vedie
aj zloženie členov, medzi ktorými sú významní predstavitelia cirkvi, úspešní podnikatelia a manažéri,
ako aj vysokopostavení pracovníci štátnej správy.
Správna rada si na svojom prvom zasadaní v tajnom
hlasovaní zvolila svojho predsedu a podpredsedu.

Tešíme sa, že ste si vybrali ako štart do vysokoškolských štúdií práve Katolícku univerzitu. Veríme, že okrem profesného záujmu a vhodného situovania univerzity sa na vašom
rozhodnutí spolupodieľal aj fakt, že naša univerzita dostala do vienka aj kresťanský hodnotový systém. To ju zaväzuje venovať sa študentom širšie než to robia liberálne sekulárne
univerzity a reagovať aj na ich existenciálne potreby. Okrem profesného vzdelania naši
študenti získavajú aj širšiu osobnostnú formáciu štúdiom teológie, seminármi k aktuálnym
otázkam ale i tréningom kultivovania vnútorného života. Našu kresťanskú špiritualitu sa
často pokúšajú mnohí nahradiť inými vhodnými meditatívnymi a relaxačnými technikami,
lebo postmoderný človek pociťuje potrebu protiváhy k pretechnizovanej praxi všedného dňa. Je to však len pokus, lebo človeku sa nestačí iba odpútať od všedného dňa, ale
potrebuje aj pevný bod, na ktorom môže stavať a túto jeho potrebu môže splniť iba Boh.
Univerzitný svet si začína uvedomovať túto skutočnosť a postliberálna univerzita smeruje
od voľnej arény názorov k spoločenstvu s jasne formulovanými etickými a životnými princípmi. Na katolíckych univerzitách tieto princípy vychádzajú z evanjeliového posolstva.
Prajeme vám, aby ste na univerzite okrem dobrej profesnej zdatnosti aj osobnostne dozreli a získali vnútornú silu, ktorú kresťanstvo už po stáročia dáva úprimným hľadaním pravdy. Členovia novovymenovanej Správnej rady KU:
Rektor a akademická obec KU Predseda:

Dar pre Svätého Otca

Mons. Tomáš Galis, PhD.
veľký kacelár KU

Pri príležitosti návštevy Svätého Otca na
Podpredseda:
Slovensku 11.-14. septembra 2003 pedagóIng. Ján Badžgoň
govia Katolíckej univerzity v Ružomberku
generálny riaditeľ Castor & Pollux, a. s.
odovzdali Svätému Otcovi dar – ornát. Nie
je to objednaný dar, ale výsledok práce Členovia:
našich umelcov, ktorí učia na KU. Vyrobila
JUDr. Juraj Čech
ho akad. maliarka Marta Bošelová, sklenú
primátor mesta Ružomberok
kazetu pripravil doc. akad. maliar Pavol
Ing. Milan Fiľo
Rusko. V stredu 10. septembra v Bratispolumajiteľ spoločnosti SCP
slave zástupcovia univerzity odovzdali
ornát do rúk apoštolského nuncia na Slovensku Mons. abp. Henryka Nowackého, ktorý
Ing. Renáta Lajošová
tlmočil vďaku všetkým. Do látky sú votkané zlaté nite, ktoré zvýrazňujú symboly: alfa
generálna riaditeľka Sekcie kontrolnej, MF SR
a omega na štóle a na chrbáte je kríž na modrom poli. Farba ornátu je hnedo-biela, prechádza od najtmavších farieb odspodu po najsvetlejšie. Vyjadruje to myšlienku vystupoJUDr. Alojz Medár
vania svetla z tmy. Pracovníci KU pri komentári použili myšlienku Sv. Otca Jána Pavla
generálny riaditeľ Sekcie legislatívy
II. z jeho listu umelcom, kde citoval poľského básnika Mickiewicza: „z chaosu sa vynára
a práva, MK SR
svet ducha“. KU tým chce povedať, že celé dejiny spásy sú takýmto zápasom svetla a tmy,
pravdy a klamstva, života a smrti. Ďalej, že Sv. Otec je pre národy sveta takýmto svetlom,
doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
ktoré vystupuje z tmy. Nakoniec, že katolícka univerzita - aj tá naša - chce prispievať
generálny riaditeľ SVŠ, MŠ SR
svojou existenciou a činnosťou k šíreniu svetla poznania a kultúry človeka. Dovnútra
kazety bola vložená aj dedikačná listina, kópia ktorej sa nachádza v kronike univerzity.
Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
predsedkyňa AS KU
doc. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
prorektor KU pre výchovu a vzdelávanie

Teologická fakulta KU existuje

Ing. Teodor Petrík, CSc.
riaditeľ Odboru energetiky, MH SR

Naplnila sa naša túžba mať Teologickú fakultu. Naplnilo sa tým odporúčanie encykliky
„Ex Corde Ecclesiae“, aby katolícka univerzita mala teologickú fakultu alebo aspoň
samostatné teologické pracovisko. Po zániku Katecheticko-pedagogickej fakulty bola
teológia u nás skrytá v pedagogickej a filozofickej fakulte a hoci bola ich podstatnou súčasťou
navonok zostávala skrytá. Po vyjadrení AK vlády SR a schválení akademického senátu
23. 6. 2003 mohol rektor KU dňom 1. 7. 2003 zriadiť Teologickú fakultu KU so sídlom
v Košiciach. Po dlhších diskusiách v rámci Katolíckej univerzity a rozhovoroch s Univerzitou
Komenského o uvoľnení seminárov v Spišskej Kapitule a Košiciach bol dohodnutý spôsob
jej fungovania analogický praxi na CMBF UK. Pod taktovkou fakulty budú pracovať tri
administratívno-správne celky KU: Teologická fakulta a Kňazský seminár sv. Karola
Boromejského v Košiciach, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút
v Spišskej Kapitule a Inštitút náboženských vied v Ružomberku. Ich pracovníci vytvoria
spoločnú akademickú obec teológov v rámci KU. To, čo predovšetkým Spišská Kapitula
investovala do Katecheticko-pedagogickej fakulty, sa teraz vracia v podobe akademických
práv a ďalších teologických pracovísk. Je vzácne, že vzniká špecializovaný inštitút nielen na
prípravu učiteľov náboženskej výchovy, ale aj ďalších laických pracovníkov. Takýto inštitút
majú dnes už mnohé katolícke univerzity, vrátane pápežských a poskytujú neoceniteľné
služby. Prajeme našim kolegom a kolegyniam teológom v novom autonómnom postavení
veľa Božieho požehnania a úspechov. Veríme, že spolupráca s ostatnými odbormi
na Katolíckej univerzite sa bude naďalej rozvíjať ku prospechu slovenského národa i Cirkvi.

Správna rada vymenovala za svojho tajomníka Ing. Pavla Budaja, kvestora KU. Na prvom
zasadaní sa Správna rada zaoberala okrem procedurálnych bodov aj výročnou správou o činnosti
a hospodárení KU za rok 2002, rozpočtom KU na
rok 2003 a dlhodobým zámerom KU. Nasledujúce
rokovanie je dohodnuté na mesiac október 2003.

prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
rektor KU

Ing. Pavol Budaj
tajomník SR KU

Ing. Dana Prekopová
riaditeľka technického úseku Orange, a. s.
Ing. Andrej Sočůvka
riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina
Mons. Vladimír Tomko
Grécko-katolícky apoštolský exarchát
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský
pápežský prelát
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Návšteva Belgicka

Cesta do SRN

V máji t.r. uskutočnila delegácia Katolíckej univerzity v zložení Prof.
Dr. Tadeusz Zasepa, Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. a Doc.
PhDr. Boris Banáry, CSc. zahraničnú pracovnú cestu do Belgicka. Cieľom
tejto cesty bola návšteva Katolíckej univerzity v Leuvene, jednej z najväčších a súčasne najstarších univerzít v Európe (založená roku 1425). Návšteva bola pripravovaná už od februára prostredníctvo Oddelenia pre zahraničné vzťahy KU v Leuvene. Program návštevy sa orientoval nielen na
získanie potrebných informácií o univerzite, ale najmä na možnosti prípravy a uzatvorenia bilaterálnej dohody Sokrates/Erasmus, ako aj rámcovej
dohody o priamej spolupráci medzi KU v Leuvene a KU v Ružomberku.
Prvým krokom k tomu bolo uzatvorenie bilaterálnej dohody medzi
KU v Ružomberku a Teologickou fakultou KU v Leuvene, ktorá bola
podpísaná ešte pred našou návštevou 4. apríla 2003. Pretože v zámere našej univerzity bolo podpísanie dohôd aj s ďalšími fakultami,
predovšetkým však dohody s celou KU v Leuvene, čo nebolo realizovateľné na diaľku, uskutočnili sme túto zahraničnú pracovnú cestu.
Prvá časť rozhovorov prebehla na úrovni Oddelenia pre zahraničné
vzťahy, kde sme rokovali s jeho riaditeľom prof. Lucom Delbeceom
a vedúcou pracovníčkou Leen Wyndaele. Jadrom diskusie boli otázky
súvisiace s uzavretím dohody o priamej spolupráci medzi univerzitami. Ďalšie stretnutia sa uskutočnili s koordinátormi programu
Sokrates/Erasmus, a to s Dr. Geertom Thyssenom a prof. Gust De
Meyerom, ktorí garantujú študentské a učiteľské mobility v odboroch
pedagogika, žurnalistika a masmediálna komunikácia. Oddelenie
komunikácie má bohato rozvinutú vedecko-výskumnú činnosť, zatiaľ čo publikačná činnosť je toho času v čiastočnom útlme. Preto naši
belgickí kolegovia prejavili živý záujem o našu rozvíjajúcu sa univerzitnú vydavateľskú činnosť, ako aj o súčasnú odbornú vydavateľskú
produkciu na Slovensku i v Poľsku. Zaujímali sa taktiež o náš školský
a univerzitný systém, o našu univerzitu a jej fakulty. Diskutovali sme
o študijných programoch, o pedagogických a vedeckých aktivitách.
Zahraničná pracovná cesta do Belgicka na KU v Leuvene bola úspešná a mimoriadne významná. Katolícka univerzita v Ružomberku má
dnes podpísanú a platnú dohodu o priamej spolupráci medzi univerzitami, pripravuje pre Teologickú fakultu študentské mobility na akademický rok 2004/2005, pripravuje uzavretie dohôd Sokrates/Erasmus
pre odbory pedagogika, žurnalistika a hudobné umenie. Požiadavky na
študentské a učiteľské mobility sú aktuálne a v jesenných termínoch
budú predložené Národnej kancelárii Sokrates/Erasmus na schválenie.
Cestu do Belgicka sme využili aj na prvý kontakt s nemeckým
Altenbergom (pri Kolíne nad Rýnom) ako strediskom organológie a medzinárodného organového koncertného života. Je predpoklad, že v budúcnosti to bude po rakúskom Grazi naše druhé
umelecké centrum, s ktorým bude Pedagogická fakulta KU v Ružomberku a jej katedra hudobného umenia rozvíjať spoluprácu.
Na záver možno už len povedať, že návšteva Belgicka prispela k ďalšiemu zviditeľneniu Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorá je už v zahraničí vnímaná ako univerzita dynamická a perspektívna. Belgická Katolícka univerzita v Leuvene sa tak stala našou deviatou oficiálnou partnerskou univerzitou v zahraničí.

Účelom cesty do SRN bola účasť na profesnom jubileu emeritného profesora Mons. ThDr. Karla Mühleka, pápežského preláta, ktorý dva roky pôsobil na KPF ŽU ako hosťujúci profesor,
ako aj rozhovory na Katolíckej univerzite v Eichstätte a v Passau
týkajúce sa ďalšej
spolupráce v rámci bilaterálnych dohôd s ohľadom na Boloňský proces a transformáciu študijných programov.
Profesné jubileum 50 rokov kňazskej služby prof. Mühleka bolo spojené s cirkevnou slávnosťou v jeho rodnom meste Röttingene v nedeľu 20. 7.
2003 za účasti emeritného biskupa z Passau Mons. ThDr. Dr.h.c. Edera, dekana Teologickej fakulty a ďalších členov delegácie z Passauskej univerzity
ako aj zástupcov reholí a regiónu. Rektor KU prof. Ďurček prečítal ďakovný list vedenia KU a odovzdal prof. Mühlekovi medailu univerzity za zásluhy o vznik univerzity. Prorektor KU doc. Tyrol koncelebroval na sv. omši.
V pondelok sa rektor a prorektor pre výchovu a vzdelávanie KU
presunuli do Eichstättu. Zúčastnili sa rokovania s Dr. Groosom, vedúcim oddelenia na útvare prezidenta (rektora) pre podporu výskumu
a internacionalizáciu. Rozhovory sa dotýkali otázok vyplývajúcich
z nemeckej situačnej správy o aplikácii Boloňského procesu v Nemecku. Okolo obeda sa uskutočnilo rokovanie s prezidentom (rektorom) prof. Dr. Ruprechtom Wimmerom. Rektor KU mu poďakoval
za odporúčanie Katolíckej univerzity v Ružomberku za člena FIUC.
Popoludní prebehlo stretnutie na Teologickej fakulte s prof. ThDr. Mayerom. Diskusia sa týkala nových možností teológie pri transformácii
študijných odborov. Prof. Mayer sprostredkoval návštevu Teologicko-filozofickej knižnice a jej riaditeľ ponúkol knižný dar z duplikátov knižnice
V utorok prof. Ďurček v sprievode prof. Mühleka navštívil zahraničné
oddelenie rektorátu. Otázky spojené s mobilitami rektor KU prerokoval
s pani Susanne Bibelriether, ktorá upozornila na to, že ústny dohovor
s učiteľom a jeho uvedenie v zmluve nestačí. Je potrebný návrh zo strany dekana príslušnej fakulty lebo sa stáva, že univerzita vracia peniaze
na mobility, pretože sa fakulty o ne neuchádzajú. Potom sa uskutočnilo
stretnutie s prof. Bauerom a Dr. Hasselbeckom, s ktorými rektor KU
hovoril o otázkach čiastkovej dohody o spolupráci s Katedrou matematiky a fyziky na KU. Hovorilo sa i o otázkach mobilít a obnovy projektu v rámci Erasmu s možným zapojením ďalšieho pracoviska mimo
asociovaných krajín napr. Essenu. V jeho sprievode navštívili dekana
Filozofickej fakulty prof. Dr. Klausa Waltera, ktorý je profesorom romanistiky. Popoludní v sprievode zástupcu univerzity pre styk s verejnosťou
Dr. Kamerrera rektor a prorektor KU absolvovali prehliadku univerzity.
Po prehliadke boli prijatí rektorom prof. Walterom Schweitzerom, ktorý
na základe korešpondencie s prorektorom KU pripravil výklad o aplikácii Boloňského procesu v jednotlivých oblastiach. Prof. Schweitzer
bol po tretí raz zvolený za rektora a vyslovil nádej uskutočniť návštevu
v Ružomberku, ktorá bola dohodnutá ešte so Žilinskou univerzitou.
V stredu predpoludním sa uskutočnilo rokovanie s prof. Seibertom, vedúcim centra školskej pedagogiky. Prediskutované boli otázky
dolaďovania učiteľských študijných programov. Popoludní po krátkej
návšteve biblickej výstavy prebehlo rokovanie s dekanom Teologickej fakulty prof. Schwankelom. Bola diskutovaná otázka zapojenia teologických
fakúlt do prípravy európskych materiálov o vysokoškolskom vzdelávaní.
Podrobná správa zo služobnej cesty je pre záujemcov k dispozícii na oddelení pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy.

doc. PhDr. Boris Banáry, CSc.
prorektor KU pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy

prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
rektor KU

UNIVERZITA A CIRKEV V EURÓPE

Univerzita a cirkev v Európe
V dňoch 17.- 20. júla 2003 sa v Ríme uskutočnilo celoeurópske sympózium pod názvom
„Univerzita a Cirkev v Európe“, ktorú organizovala Rada biskupských konferencií v Európe
(CCEE), Biskupská komisia pre katolícku výchovu, školu a univerzitu pri Konferencii biskupov
Talianska (CEI) v spolupráci s Ministerstvom
vzdelávania, univerzity a výskumu Talianskej
republiky. Toto európske stretnutie sa konalo
pri príležitosti 700. výročia založenia univerzity
„La Sapienza“ v Ríme a zúčastnilo sa ho približne 1800 delegátov takmer zo všetkých európskych krajín. Slovensko reprezentovali predstavitelia a študenti Univerzitných pastoračných
centier z Bratislavy, Ružomberka a Košíc. Osobitnú delegáciu tvorili zástupcovia Katolíckej

univerzity v Ružomberku:
veľký
kancelár KU Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis,
PhD.,
prorektor KU Doc. PhDr.
Boris Banáry, CSc., m. prof. KU, kvestor KU
Ing. Pavol Budaj, prodekan FF KU PhDr. Marián Kuna, PhD. a PaedDr. Janka Bednáriková.
Program stretnutia začal vo štvrtok 17. júla
2003 o 15.00 hod. slávnostným inauguračným
otvorením v Bazilike sv. Jána v Lateráne, ktorému predsedal J. Exc. Mons. Cesare Nosiglia,
delegovaný biskup CCEE pre univerzitnú pastoráciu. Po spoločnej modlitbe, vedenej J. Exc.
Mons. Rinom Fisichellom, rektorom Pápežskej
Lateránskej univerzity, pozdravili účastníkov
sympózia niekoľkí významní predstavitelia cirkevnej i politickej garnitúry. Po krátkej prestávke a hudobnom intervale sa začali úvodné vstupy do problematiky sympózia, ktoré predniesol
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predseda CCEE J. Exc. Mons. Amédée Grab
a rektor Katolíckej univerzity Najsv. Srdca v Ríme prof. Lorenzo Ornaghi. Nasledoval referát
predsedu Biskupskej konferencie Nemecka J.
Em. Kardinála Karla Lehmanna pod názvom
Univerzita a Cirkev v Európe v dialógu pre novú
civilizáciu. Generálny tajomník Rady Európy
Dr. Walter Schwimmer sa vo svojom príspevku
zameral na problematiku kultúrnej dynamiky
a identity európskych národov. Po ňom prezident Združenia európskych univerzít (EUA)
prof. Eric Froment vystúpil s reflexiou na tému
Univerzita v Európe a prvý deň sympózia ukončil bývalý prezident Ústavného súdu prof. Cesare Mirabelli s referátom Smerom k európskemu
súdu. Slávnostný večer bol ozdobený inauguráciou výstavy obrazov majstra Antonia Noceru.
Druhý deň sympózia sa začal v priestoroch
baziliky slávnostnou modlitbou ranných chvál,
ktorú viedol predseda Rady biskupských konferencií Ázie (FABC) J. Exc. Mons. Oswald Gomis.
Po modlitbe sa účastníci rozišli do jednotlivých
miestností Lateránskej univerzity, kde sa organizovali pracovné semináre s rôznym obsahovým zameraním. Dopoludnia si vypočuli referáty pozvaných expertov Talianska a iných krajín,
popoludní po spoločnej sv. omši a občerstvujúcom obede sa pokračovalo v diskusnom duchu.
V sále Akademického senátu sa stretli rektori európskych univerzít, kde si vypočuli príspevky na tému Náboženský element: akú úlohu
zohráva pri univerzitnej formácii a výskume?
Stretnutie rektorov koordinoval prof. Alessandro Finazzi Agrň, rektor Rímskej univerzity Tor
Vergata, a prof. Giuseppe Dalla Torre, rektor
LUMSA. Zúčastnil sa ho a aktívne na ňom vystúpil aj prorektor KU Doc. Boris Banáry, ktorý
na stretnutí rektorov predniesol informáciu
o Katolíckej univerzite v Ružomberku so zameraním sa na novo vznikajúcu Teologickú fakultu.
Pracovných seminárov bolo celkove 19
a podľa zamerania sa delili na 4 tematické
oblasti. Prvá sa zaoberala ľudskou osobou
z aspektu genealogického, biologického
a biografického. Jej hlavnými témami boli:
Náboženská skúsenosť európskeho človeka
v 3. tisícročí, Ľudský život ako etický problém, Telesnosť: zdravie a blahobyt, Ako
stimulovať kresťanskú kultúru rodiny, Čas
znovubudovania: mystika a vzdelanosť.
Druhý tematický okruh bol zameraný na
spoločenskú, ekologickú a ekonomickú oblasť.
Pracovné skupiny boli zamerané na témy: Demokracia a účasť, Ekonomicko-sociálne práva
v oblasti globalizácie, Život bez vojny: hnutia,
inštitúcie, kultúry, výchova, Komunikácia
a pravda: etika a deontológia, Nerovnováha
a perspektívy rozvoja svetovej ekonomiky,
Človek a mesto. Druhú pracovnú skupinu
pozorne sledoval pán kvestor Ing Budaj s Dr.
Bednárikovou v úlohe tlmočníčky. Koordinovali ju prof. Giulio Prosperetti z univerzity Tor
Vergata a prof. Maria Rita Saulle z univerzity
La Sapienza. Okrem nich prednášali profesori
z univerzity v Grázi a v Seville. V popoludňajšej
diskusii pán kvestor položil hosťom 2 otázky:
Ako konkrétne môže univerzita a Cirkev prispieť v oblasti globalizácie? Aký prínos môžu
do EU vniesť krajiny strednej a východnej
Európy? Na otázky odpovedal prof. Prosperetti
a okrem iného ocenil význam krajín strednej
a východnej Európy s hodnotami, ktoré sa na
západe vytratili z bežného života (reagoval na
podotázku pána kvestora, že napr. hodnota
rodiny a ľudských vzťahov u nás ešte prevyšuje
nad snahou mať čo najviac). Zareagoval aj predstaviteľ rímskej univerzity LUMSA konkrétnou
skúsenosťou z roku 1987, kedy sa v Prahe
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zúčastnil na česko-slovenskej konferencii pre
podnikateľov v oblasti chemického priemyslu.
Tretia oblasť pracovných skupín sa zaoberala vedeckými víziami, objavmi, vynálezmi
a technológiami. Jej témami boli: Vedecké
pravdy, moc techniky, poznanie viery, Počítač,
informácia a inteligencia, Nové lekárske technológie v oblasti výskumu a etiky, Zostarnutie
človeka vo svetle vedy a viery. Tejto pracovnej
skupiny sa zúčastnil pán prodekan Dr. Kuna.
Posledný okruh seminárov sa zaoberal kreativitou, figuratívnym, literárnym a dramatickým umením pod témami: Formy špirituality
v európskych literatúrach, Literatúra – miesto
ponúkania a prenášania hodnôt, Historický
význam a hodnotenie osobnosti, Svätí patróni Európy. Do poslednej pracovnej skupiny
sa zapojil aj otec biskup Mons. Tomáš Galis.
V sobotu 19. júla sa všetci účastníci presunuli autobusovou dopravou do pápežského letného sídla v Castel Gandolfe, kde sa zúčastnili
mimoriadnej audiencie u pápeža Jána Pavla II.

Svätý otec pozdravil všetkých prítomných
a vyjadril veľkú radosť z uskutočnenia sympózia tohto druhu. Podčiarkol dôležitosť a
význam katolíckych univerzít v Európe a ich
neodmysliteľný prínos pre budúcnosť tretieho
tisícročia. Na záver audiencie ho boli osobne
pozdraviť zástupcovia jednotlivých krajín. Za
Slovensko to bol pán prorektor Doc. B.Banáry a študent z UPC v Bratislave. Pri odchode
z nádvoria apoštolského paláca Svätý otec
vyjadril nádej na nové stretnutie pri ďalšom
ročníku. V aule mariánskeho centra Mariapoli,
ktoré organizátorom ochotne poskytlo hnutie
Focolare, program pokračoval eucharistickou
slávnosťou, ktorú celebroval arcibiskup diecézy Matky Božej v Moskve J. Exc. Tadeusz
Kondrusiewicz. Popoludní vystúpil so svojím
referátom prof. Jean-Dominique Durand z univerzity v Lyone a prof. D. Enrico Dal Covolo
z Pápežskej Saleziánskej univerzity v Ríme.
Ich vystúpenia tematicky rozvinuli myšlienku kultúrnych laboratórií, ktorú vyjadril Ján
Pavol II. na Svetovom dni mládeže v Ríme
v jubilejnom roku 2000, a poukázali na to,
ako konkrétne môžu univerzity túto myšlienku
uskutočňovať. V diskusnom priestore vystúpili
okrem ďalších hostí aj predstavitelia niektorých zúčastnených krajín a predstavili svoje
pastoračné skúsenosti napr. v ekumenickej
oblasti (Atény), v otázke spolupráce medzi
hnutiami a asociáciami (Budapešť), v oblasti
dialógu medzi docentami a študentami (Barcelona, Záhreb) ako aj v prijatí projektov Európskej Únie Sokrates/Erasmus medzi študentami

(Coimbra – Gent – Down a Connor). Bohatý
celodenný program v Castel Gandolfe slávnostne ukončila spoločná modlitba vešpier, ktorej
predsedal zástupca CCEE J. Exc. Josip Bozanić.
Záverečný deň sympózia, 20. júl 2003, prebiehal v znamení nedeľných modlitieb a eucharistickej bohoslužby, ale taktiež v duchu vyjadrenia záväzných perspektív Cirkvi v európskych
univerzitách. Delegovaný biskup Konferencie
biskupov Poľska J. Exc. Marek Jedraszewski
poukázal na význam lokálnej cirkvi v dialógu
s univerzitným svetom, Don Jeremy Fairhead
z Oxfordu podčiarkol dôležitosť univerzitných
kaplniek, rektor KU v Eichstätte prof. Dr.
Ruprecht Wimmer priblížil úlohu katolíckych
univerzít v Európe. Záverečné zhodnotenie
sympózia predniesol J. Exc. Cesare Nosiglia.
Janka Bednáriková
Boris Banáry

Nové študijné odbory a detašované
pracoviská na PF KU

V akademickom roku 2003/2004
sa na Pedagogickej fakulte po prvýkrát
začne štúdium sociálnej práce. 30
študentov tohto novoakreditovaného
bakalárskeho študijného programu
bude študovať dennou formou na
detašovanom pracovisku v Dolnom
Kubíne.
Kvôli veľkému záujmu o bakalárske
štúdium ošetrovateľstva
fakulta
bude uskutočňovať tento študijný
program na troch detašovaných
pracoviskách – v Poprade, Levoči
a Košiciach. Externou formou
bude študovať ošetrovateľstvo 620
študentov, dennou formou – 183. Na
detašovanom pracovisku v Levoči
sa bude uskutočňovať aj študijný
program učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
rozšírený o špeciálnu pedagogiku.

STRANA 4

ČÍSLO 2/2003

Oznam AS KU

Významná konferencia katolíckych univerzít

Akademický senát Katolíckej univerzity avizuje, že v zimnom semestri
2003/2004 sa uskutočnia voľby do akademického senátu. Členov akademického senátu univerzity volí akademická obec univerzity, a to tak, že študenti
volia svojich zástupcov a učitelia, vedeckí a odborní pracovníci svojich zástupcov z kandidátov zvolených na fakultách alebo celouniverzitných útvaroch. Zásady volieb do akademického senátu KU nájdete na www.ku.sk.

V dňoch 2.-6. decembra 2002 sa vo Vatikáne uskutočnila konferencia organizovaná
Kongregáciou pre katolícku výchovu (Congregatio de Institutione Catholica – CIC) a Medzinárodnou federáciou katolíckych univerzít
(Foederatio
Internationalis
Universitatum
Catholicarum – FIUC) na tému Globalizácia
a katolícke vysokoškolské vzdelávanie
– Nádeje a výzvy! Z našej univerzity sa
konferencie zúčastnil prorektor pre výchovu
a vzdelávanie doc. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Prostredníctvom neho sme
získali CD – vydanie konferenčných materiálov. Spoločné materiály konferencie a príhovor Sv. Otca sú štvorjazyčné, ostatné príspevky a príhovory sú v jazyku referujúceho. Príspevky mali charakter hlavných referátov
a koreferátov za jednotlivé kontinenty. CD je k dispozícii na prezeranie i
zapožičanie v našej univerzitnej knižnici. Chcem upozorniť na niektoré
z referátov, ktoré odzneli vo francúzštine a v angličtine. Budem rád
ak niekto pripraví prezentáciu talianských a španielských príspevkov.

V novej aule už v októbri 2003
Od začiatku roku 2003 pokračujú podľa schváleného harmonogramu
práce na rekonštrukcii auly, ktoré zabezpečuje firma GRENSTAVE.
V auguste budú ukončené stavebné práce, v septembri sa bude
dobudovávať interiér. Zatiaľ sa neobjavili žiadne prekážky, ktoré by
znamenali odchýlku od pôvodného zámeru, t.j. aby sa v novej aule mohlo
prednášať od nového akademického roka. Aula s kapacitou 360 miest
bude spĺňať všetky parametre bezpečnostné, hygienické, ergonomické,
technické, aj estetické a s prihliadnutím na počet študentov pedagogickej
a filozofickej fakulty v akademickom roku 2003/2004 je reálny predpoklad
na jej efektívne využitie ako počas pracovných dní, tak aj v sobotu.
Ing. Pavol Budaj
kvestor KU

Čo môžeme nájsť v študovni z Grazu
V dňoch 29.-31. mája 2003 pripravila Európska Asociácia Univerzít
(EUA) v Grazi konferenciu o európskej konvecii vysokoškolského
vzdelávania. Ku konferencii bolo vydané tzv. „Čítanie z Grazu“
(Graz Reader) Možno ho nájsť v našej knižnici. Čo obsahuje?

V otváracom dni odznel významný referát J. E. kardinála Danneelsa – veľkého kancelára univerzity v Leuven na tému Kresťanské
perspektívy. Konštatoval, že globalizácia je víziou človeka ale i víziI. Európské vysokoškolské vzdelávanie
ou Boha a je potrebné dosiahnuť súlad týchto vízií. Tým predznačil
v globalizovanom svete, strana 1
pozitívny prístup k otázkam globalizácie v ďalších príspevkoch.
II. Revízia väzieb medzi vysokoškolským vzdelávaním
Druhý deň, ktorý mal motto: Popísať a pochopiť odznel ako úvodný,
a výskumom, strana 7
referát prof. Feuera zo Sorbonskej univerzity na tému Globalizácia
III. Konsolidácia kultúry kvality na Európskych univerzitách, strana 9
– fenomén a proces. Definoval globalizáčné javy, popísal historický
IV. Zlepšenie inštitucionálneho riadenia a manažmentu, strana 12
vývin a mechanizmy globalizácie a poukázal na ambivalentnosť výziev
V. Napredovanie Bolone a Prahy, strana 15
diskutovanú už sv. Augustínom a Jacqnesom Maritainom. Výzva k
jednote sa zamieňa s uniformitou, výzva k slobode ignoruje rovnosť,
Odporúčané doplnkové texty:
výzva k účelnosti zanedbáva špiritualitu. V anglickom referáte na tému
•EUA základný dokument o GATS, Zürich 2002, strana 19
Globalizácia a vzdelávanie vo všeobecnosti prof. Altbach z USA ana•Článok o politike EUA o zabezpečení kvality, Dubrovník 2001, strana 25
lyzoval vývoj a stav univerzitného vzdelávania, kedy po ére súperenia
•Inštitucionálny evaluačný program – často kladené otázky 1993-2003,
veľmocí o vplyv prostredníctvom podpory vzdelávania v rozvojových
strana 30
krajinách dochádza v súčasnosti k istým neokolonizačným procesom
•EUA prehľad o magisterských stupňoch a spoločných diplomoch
zapríčineným ekonomickou nerovnováhou a tým aj nerovnováhou
v Európe. Exekutívny pohľad Christian Tauch a Andrejs Rauhvavargers,
vo vzdelávaní. Uvádza rozsiahlu literatúru k uvedenej problematike.
strana 34
•Konferencia o stupňoch s magisterskou úrovňou. Finálne závery
a odprúčania. Boloňský seminár, Helsinki, marec 2003, strana 38
•Integrovanie curicula – implikácie a výhľady. Záverečná správa. Boloňský
seminár, Mantova, apríl 2003, strana 43
•Prenos a akumulácia kreditov . Výzva pre inštitúcie a študentov. Finálne
závery a odprúčania. Konferencia EUA a Švajčiarskej konfederácie
a Boloňský seminár, Zürich, október 2002, strana 49
•Lisabonská konvecia: Čo to je? (Sumárny dokument), strana 53
•Dodatok k diplomu (príklad), strana 54
•K spoločným deskriptorom bakalárov a magistrov („Dublinské
deskriptory“, sumárny dokument), Boloňský seminár, Amsterdam, marec
2002, strana 56
•Výskum sociálnej dimenzie Európskeho vysokoškolského priestoru. Závery.
Boloňský seminár, Atény, marec 2003, strana 60
•EUA články o všeobecnej politike. Posolstvo z dohody v Salamanke o
európskych vysokoškolských inštitúciách, Salamanka, marec 2001, strana 63
•Univerzity ako motor pre vytvorenie Európy znalosti, Vstup
Tretí deň mal motto: Analyzovať a rozlišovať - Globalizácia a kresdo Barcelonskeho sumitu, marec 2002, strana 67
ťanské hodnoty v katolíckom vysokoškolskom vzdelávaní. Vo francuz•Študenti a univerzity: Akademická spoločnosť v pohybe EUA a ESIB
štine odznel referát prof. Girarda z Quebecu, člena pápežskej biblickej
spoločná deklarácia, Paríž, 6. marec 2002, strana 69
komisie. V prvej časti autor analyzuje globalizáciu z pohľadu ľudskej
•Úloha univerzít pri vytvárani budúcnosti Európy, EUA stanovisko
logiky, jej výhody i nevýhody. V druhej časti sa venuje konfrontácií s
k Európskej ústave, január 2003, strana 72
biblickým posolstvom. Na obrazoch zo starého i nového zákona ukazuje
Niektoré z materiálov k Boloňskému procesu možno nájsť aj Božiu víziu globalizácie a vyvodzuje závery pre katolícke vzdelávanie.
Štvrtý deň pod mottom: Navrhnúť a konať - Humanizovať
v slovenčine alebo češtine na www.srk.sk. V nemčine možno nájsť
väčšinu materiálov na web-stránke Eichstaettskej Katolíckej univerzity globalizáciu otvárala prednáška J. E. Mons. Bruguesa – kancelára
www.eichstaett.de/Internationales/bologna. Aby sme mohli západofrancúzskej katolíckej univerzity na tému Logika aktivity vo
o veciach hovoriť musíme ich poznať a k tomu má slúžiť uvedená čítanka. svetle Božieho slova. Východiskom bol obraz posledného súdu zo
sv. písma, kde rozsudok závisí na tom, čo sme urobili pre iných a
redakcia preto výchova k solidarite a zodpovednosti za iných musí tvoriť náš
Úvodné referáty pracovnej skupiny EUA:
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BLAHOŽELÁME
Doc. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD.
a
Doc. ThDr. Martinovi Mikolášikovi, PhD.
k úspešnej habilitácii a k získaniu vedecko-pedagogického
titulu „docent“ v odbore katolícka teológia.
Ako bude fungovať knižnica v roku 2003-2004

prístup ku globalizácii. V závere hovorí, čo treba robiť, aby sa potlačili
negatívne tendencie v globalizácii. V anglickom referáte dr. Walmsley,
S.J. na tému Pedagogika na katolíckych univerzitách sa podrobne analyzujú súčasné nedostatky univerzitného vzdelávania a nastoľuje sa
problém integrálneho vzdelávania a výchovy. V referáte sa uvádza rozsiahla literatúra venovaná problematike univerzitného vzdelávania v
postmodernom svete. Koreferát z Austrálie dr. Tannocka taktiež v angličtine nazvaný Nové technológie a práca v sieťach sa venuje potrebe využitia moderných technológií na katolíckych univerzitách vo vzdelávaní
ale hlavne vo vzájomnej spolupráci s využitím sieťových technológií.
V závere konferencie Sv. Otec vysoko hodnotil aktivitu univerzít a naliehavo žiadal vytrvať v úsilí o kresťanskú orientáciu
globalizácie (príhovor je k dispozícii na CD v štyroch jazykoch).
Práca s CD je veľmi pohodlná, materiály sú v pdf formáte, možno ich stiahnuť na disketu a vo voľnom čase si prečítať. Vrele odporúčam a teším sa na ďalšie prezentácie.
prof. Jozef Ďurček

Exkurzia do Prahy
V dňoch 11. – 16. mája 2003 vykonalo v Prahe povinnú exkurziu 48 študentov 1. ročníka a 1 študent 3. ročníka
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Z učiteľov sa exkurzie zúčastnili: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Mgr. Jaroslav Nemeš a Mgr. Peter Dvorský.
Počas exkurzie sme navštívili a vypočuli si odborné prednášky
z histórie v Národním muzeu Praha, v kláštore premonštrátov
v Prahe – Strahove, v kláštore benediktínov v Prahe – Břevnove, vo Vojenskom historickom muzeu v Prahe, v pražskej Lorete a vo verejnosti prístupných priestoroch Pražského hradu.
Účastníci exkurzie absolvovali 3 vychádzky s odborným výkladom po historických pamiatkach Starého Města, Nového Města, Malé Strany, Hradčan a Vyšehradu.
Okrem zúčastnených učiteľov študentom prednášali: prof.
PhDr. Milan Lička, Csc., riaditeľ odelenia prehistorie a protohistorie
Národního muzea v Prahe, prof. PhDr. Jiří Sláma, Csc., a doc.PhDr.
Lubomír Košnar, Csc., z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, PhDr. Jan Frolík,
Csc., vedúci archeologického výskumu Správy Pražského hradu.

Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku dosiahla
na začiatku akademického roka 2003-2004 niektoré nové
skutočnosti, ktoré chcem dať do pozornosti študentom i pedagógom.
V radoch pracovníkov knižnice nastala personálna zmena: sestrička
Mgr. Beatrix Cecília Turacová bola preložená z Ružomberka do
Starej Ľubovne a stala sa katechétkou na cirkevnej základnej škole
v Starej Ľubovni. Namiesto nej sme dostali sestričku Mgr. Vlastu
Máriu Antolíkovú, ktorá k nám prišla z Banskej Štiavnice. Touto
cestou sa chcem sestre Beatrix aj v mene študentov poďakovať
za jej obetavosť a za všetku námahu v knižnici KU a novej sestre
Vlaste zaželať veľa radosti a spokojnosť v našej knižnici. Všetkým
pracovníkom knižnice sa touto cestou chcem poďakovať za
obdivuhodný výkon v celom minulom akademickom roku, pretože
od júla 2002 do júla 2003 zaregistrovali do počítača 10 tisíc kníh!!!
Knižničná študovňa dostala novú podobu. Do študovne bolo dané
nové zariadenie, ktoré umožní pohodlnejšie a efektívnejšie študovať.
Do študovne je možné priniesť si vlastný počítač (Note book) a na
mieste s ním pracovať. Študijné boxy umožňujú lepšie využívať priestor
a mať na štúdium vhodné prostredie s primeranou dávkou súkromia. V
študovni sú umiestnené časopisy a slovníky ako základné konzultačné
pomôcky. Police pri dverách študovne sú určené na vizuálne
informovanie návštevníkov o knižných novinkách a posledných číslach
časopisov. Podstatnú časť nákladov na nové zariadenie venoval knižnici
prostredníctvom Nadácie KATUR pán profesor Karl Mühlek z Passau,
vedenie KU preto rozhodlo, aby táto študovňa niesla jeho meno.
Z veľvyslanectva USA v Bratislave sme na KU dostali dar
v hodnote 5000 US-dolárov. Finančný obnos je venovaný na nákup
literatúry, prekladov, knižničných pomôcok od amerických
autorov alebo ich preklady. Dar má byť vyčerpaný do marca 2004
a bude iste znamenať výrazné skvalitnenie poskytovaných kníh.
Profilácia knižnice by v tomto akademickom roku mala ďalej
pokračovať. V centrálnej knižnici sa postupne dosiahne taký stav,
že sa tam bude ukladať iba konzultačná a encyklopedická literatúra.
Odbornú literatúru budeme umiestňovať do katedrových knižníc. Tie
katedry, ktoré majú záujem o zriadenie katedrových knižníc, dostanú
knihy do správy a na ostatné katedry odborné knihy pôjdu tiež, budú ich
však spravovať pracovníci centrálnej knižnice. V niektorých prípadoch
preto bude trvať vydanie objednanej knihy možno aj niekoľko hodín.
Hlavným prírastkom cez prázdniny je dar okolo 670
kníh, ktoré sme priviezli z univerzity v nemeckom meste
Eichstätt
a
9-zväzkový
Kittlov
biblický
novozákonný
lexikón, čo je dar od profesora Karla Mühleka z Passau.
Celkové systematické vyriešenie knižnice Katolíckej univerzity
(veľká centrálna knižnica a fakultné knižnice) sa v súčasnosti stáva
predmetom diskusie a vedenie univerzity sa zaoberá prípravou plánov.
doc. Anton Tyrol

Mgr. Peter Dvorský

Nové knihy a publikácie v knižnici KU

ZRNKO MÚDROSTI
Ak je nejaké tajomstvo úspechu, tak spočíva v
schopnosti postaviť sa za stanovisko druhého a
posudzovať veci z jeho i zo svojho hľadiska. /Ford/

•UNIVERSUM, všeobecná encyklopedie, 1-10 zväzok,
Praha: Odeon 2000 -2001.
•VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, 1-8 zväzok, Praha: Diderot 1999.
•HISTORISCHE WORTERBUCH DER PHILOSOPHIE, Band 1-11,
Basel/Stuttgart: Schwabe und Co. Verlag 2001.
•KRONIKA ČESKÝCH ZEMÍ, Praha: Fortuna Print 1999.
•KRONIKA 20. STOROČIA. Praha: Fortuna Print 2000.
•Hayword, John.: ATLAS SVETOVÝCH DEJÍN.
Bratislava: Slovart 1999.
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Schválené rozvojové projekty pre rok 2003
Univerzitný helpdesk, zodpovedný doc. PhDr. Banáry, CSc.
Fakultný helpdesk, zodpovedný doc. PhDr. Banáry, CSc.
Matematický softvér ako pedagogický nástroj vo vyučovaní
matematiky, zodpovedný doc. RNDr. Trenkler, CSc.
Laboratórium pre záznam, spracovanie, analýzu, modelovanie a
meranie akustických signálov, zodpovedný RNDr. Tkáčik
Univerzitný bezhotovostný elektronický platobný, evidenčný a
prístupový systém, zodpovedný ThDr. Olekšák, PhD.
Projekty skupiny 5a – rozvoj základnej infraštruktúry:
Diverzifikácia počítačových sietí
Pripojenie PF KU do siete Sanet 2
Unifikácia serverov
•server pre akademický informačný systém
•server pre knižnicu
•server pre kvestorát

ČÍSLO 2/2003
28. 08. 2003 – 21. zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora sa zaoberalo stavom príprav nového akademického
roku, dopadom nárastu úloh na ekonomickú situáciu, úpravou
legislatívy podľa pripomienok a rozvojovými projektami z roku
2002. Ďalej bola členom KR predložená informácia o schválených
rozvojových projektoch na rok 2003.
18. 09. 2003 – 22. zasadnutie kolégia rektora KU
Na kolégiu rektora sa zhodnotil akad. rok 2002/2003. Rektor podal
návrh na rekonštrukciu Vedeckej rady KU. Členovia KR sa zaoberali
zabezpečením výučbového procesu v akad. roku 2003/2004,
prijímacím pokračovaním na rok 2004/2005 a materiálmi kvestora
a rektora, ktoré predložia na senát.
18. 09. 2003 – 32. zasadnutie Akademického senátu KU
Akademický senát sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou volieb
do senátu Teologickej fakulty v Košiciach, prípravou volieb do senátu
KU, schválením členov Vedeckej rady KU, úpravou a aktualizáciou
rozpočtu.
Kultúrno – spoločenské udalosti

UDALOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
Zasadnutia Akademického senátu a kolégia rektora KU
31.03.2003 – mimoriadne zasadnutie kolégia rektora KU
Cieľom zasadnutia bolo stanoviť poradie dôležitosti rozvojových
projektov a určiť viazanosť finančných prostriedkov jednotlivých
úsekov na požadovanú finančnú spoluúčasť.
16.04.2003 – 17. zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora sa zaoberalo prípravou zasadnutia vedeckej
rady KU, bolo oboznámené so stavom knižnice KU a s prípravou
plánu údržby a opráv na letné obdobie. Rektor informoval členov
o rokovaniach vo veci zriadenia TF KU. Na kolégiu sa ďalej
prerokovali: záver akademického roka, postup pri akvizícii kníh,
žiadosť o zaradenie pripomienok do smernice 5/2/2000 – Ubytovací
poriadok, štipendijný fond a študentské pracovné štipendiá.

27.03.2003 – pri príležitosti „Dňa učiteľov“ boli na Mestskom úrade
v Ružomberku ocenení doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. a doc. PhDr.
ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
29.04.2003 – UPaC usporiadalo Sedliacku veselicu v priestoroch
jedálne KU.
12.05.2003 – uskutočnilo sa slávnostné uvítanie vedeckej publikácie
Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského Vo svetle súčasných
komentárov, ktorej autorom je doc. PhDr. Peter Volek, PhD.
15.05.2003 – v kostole Sv. rodiny v Rybárpoli bolo slávené slávnostné
Te Deum na záver akademického roka 2002/2003. Po sv. omši sa
uskutočnilo stretnutie akademickej obce a popoludní sa podával
guláš v jedálni KU spojený so zábavou do večera.
09.06.-11.06.2003 - prijímacie pohovory na FF KU

15.05.2003 – 18. zasadnutie kolégia rektora KU

09.06.-24.06.2003- prijímacie pohovory na PF KU

Kolégium rektora prejednávalo harmonogram prijímacích a štátnych
skúšok, rozpočet a stav hospodárenia, skúsenosti z aplikácie
vnútornej legislatívy a návrhy na zmeny vo vnútornej legislatíve
v akademickom roku 2003/2004. Ďalej sa zaoberalo návrhom
Študentskej rady vo veci ubytovania študentov v akad. roku 2003/
2004.

24.06.2003 – na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku sa uskutočnila habilitačná prednáška ThDr. Martina
Mikolášika, PhD., na tému Tendencie vývoja fundamentálnej teológie
po Druhom vatikánskom koncile v odbore katolícka teológia.

20.06.2003 – 19. zasadnutie kolégia rektora KU

26.06.2003 – uskutočnili sa promócie študentov PF KU v aule PF.

Kolégium rektora na svojom zasadnutí prerokovávalo edičnú činnosť
Katolíckej univerzity, zaoberalo sa prípravou promócií a návrhmi na
dislokácie. Rektor informoval členov kolégia o návrhu na zriadenie
Teologickej fakulty v Košiciach, o návrhu zmien v Organizačnom
poriadku KU a o úprave vnútornej legislatívy.
23.06.2003 – 31. zasadnutie Akademického senátu KU
Akademický senát sa na svojom zasadnutí zaoberal správou
o hospodárení za rok 2002, zriadením teologickej fakulty KU a
úpravami štatútu KU. AS KU schvaľoval štatút pedagogickej fakulty
KU a štatút filozofickej fakulty KU. AS KU tiež prejednával kritériá na
ubytovanie v študentských domovoch, ktoré predložila Študentská
rada.
16.07.2003 – 20. zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora sa zaoberalo vyhodnotením prijímacieho
pokračovania, návrhmi na personálne zabezpečenie nového
akademického roku a prázdninovými opatreniami. Prerokovávalo
tiež organizačné zmeny a z toho vyplývajúce úlohy, reakreditáciu a
novo koncipované akreditácie študijných programov a informačné
materiály k začiatku akademického roku.

25.06.2003 – uskutočnili sa promócie študentov FF KU v aule SCP.

17.07.-20.07.2003 – v Ríme sa uskutočnila konferencia na tému
Univerzita a Cirkev v Európe, ktorej sa zúčastnilo vedenie našej
univerzity a aj niekoľko študentov.
01.07.2003 – na Katolíckej univerzite bola zriadená Teologická
fakulta. Povereným dekanom TF KU sa stal Mons. doc. ThDr. Anton
Konečný, Phd..
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Otvorenie akademického roku 2003/2004

SLOVO REKTORA

Slávnostné otvorenie akademického roku 2003/2004 na Katolíckej
univerzite v Ružomberku sa uskutočnilo 30. septembra 2003. Súčasťou
otvorenia bola slávnostná sv. omša s Veni Sancte vo farskom kostole sv.
Ondreja. Hlavným celebrantom
bol košický arcibiskup, metropolita
Mons. Alojz Tkáč, ktorý sa v homílii
prihovoril
akademickej
obci
univerzity. Spolu s ním na sv. omši
koncelebrovali Mons. František
Tondra, Mons. Tomáš Galis, Mons.
Eduard Kojnok a ostatní kňazi.
V popoludňajších hodinách
program pokračoval zhromaždením
Akademickej obce KU, ktoré moderoval doc. Banáry, prorektor KU. Po
privítaní v rámci programu Mons. Alojz Tkáč posvätil novo-renkonštruovanú
aulu KU. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril aj Mons. Prof. ThDr.
Franitišek Tondra, predseda KBS.
Činnosť univerzity za posledné
obdobie v krátkej správe zhodnotil
rektor KU, prof. Jozef Durček
a zároveň oznámil akademickej obci
rozhodnutie Konferencie biskupov
slovenska o zmene Veľkého
kancelára KU. Poďakoval Mons.
Doc. ThDr. Tomášovi Galisovi,
PhD. za jeho doterajšiu záslužnú
prácu pri rozvoji univerzity. Novým
Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity bol Konferenciou biskupov
Slovenska menovaný košický arcibiskup, metropolita Mons. Alojz Tkáč.
Na slávnostnom zhromaždení boli odovzdané menovacie docentské dekréty
doc. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD. a doc. ThDr. Martinovi Mikolášikovi,
PhD v odbore katolícka teológia. Z prítomných hostí, ktorí sa zúčastnili
slávnostného otvorenia nového akademického roku, predniesli svoje
príhovory Laszló Szigeti z ministerstva školstva SR a JUDr. Juraj Čech,
primátor mesta Ružomberok.
Redakcia
Ostrihomská spolupráca

Čas pokoja, čas bilancovania, čas plánov!

Ostrihomská vysoká škola bohoslovecká a Katolícka univerzita
v Ružomberku zaviazali sa vytvoriť spoločnú vzdelávaciu a vedeckú
spoluprácu. Cieľom tejto spolupráce bude uskutočňovať na Ostrihomskej
vysokej škole bohosloveckej vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy
v študijnom programe (v kombinácii) s hudobnou výchovou. Predpokladá sa,
že Katolícka univerzita v Ružomberku začne s výučbou 1.septembra 2004.
Výučba učiteľov náboženskej výchovy sa plánuje v Ostrihome, praktický
výcvik by sa mal uskutočňovať na Slovensku - v Ružomberku. Absolventi
štúdia získajú diplom vydaný Katolíckou univerzitou v Ružomberku, ktorý
bude platiť na Slovensku a zároveň aj diplom platný v Maďarsku. Tento
predbežný dohovor sa uskutočnil v Ostrihome dňa 21.11.2003, ktorého sa
zúčastnil rektor KU prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. spolu s prorektormi doc.
A. Tyrolom a doc. B. Banárym, za maďarskú stranu sa rokovania zúčastnili
J.E. Prof. Dr. Péter kard. Erdo, arcibiskup budapešťiansko - ostrihomský,
prímas Maďarska, Dr. László Kiss-Rigo a prof. Dr. Istvan Käffer, riaditeľ
ústavu slavistiky v Pilišskej Čabe.
doc. Boris Banáry,
prorektor pre vedu, umenie a zahraničné vzčťahy
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Blížia sa Vianoce a to je neklamný znak aj konca
kalendárneho roku. Všetci túžobne čakáme chvíle
pokoja, ktoré nie sú z tohoto sveta. Do týchto chvíľ
chceme vstúpiť s jasnou bilanciou plusov a mínusov
nášho snaženia. Nemá ísť o vyhlasovanie tých „naj
– naj“ výsledkov vo svetle reflektorov ale o bilancovanie
vo vnútri, aby sme mohli začať s plánmi do ďalšieho
roka.
I do tohto - končiaceho roku sme vstupovali
s plánmi, nádejami i obavami. Mnohé veci sa podarili.
Máme vynovenú aulu, dostatočne rýchlu sieť i základy
informačných systémov v ekonomike, v študijnej
agende i v knižnici, pribudla moderne vybudovaná
študovňa, ďalšie veľkokapacitné učebne i ubytovací
blok. Definitívne sme získali historickú budovu
v centre mesta. Prijali sme novú významnú fakultu
a otvorili sme dokorán dvere pre mnoho štúdiachtivých
záujemcov v Ružomberku i mimo neho. Našim
študentom sa sprístupnili ďalšie zahraničné vysoké
školy. Za tým všetkým je angažovanosť mnohých
jednotlivcov, kryštalizácia názorov i nervozita, ako to
všetko dopadne. Mohli by sme byť spokojní ako gazda,
ktorý čo - to nahonobil cez rok. Nový majetok a nové
možnosti treba objektívne využiť, lebo nie sú to veci
samoúčelné, ale majú prinášať úrodu na poli našej
hlavnej činnosti, vo vzdelávaní a výchove.
Početne sme sa rozrástli, to ale nestačí na
efektívne využitie všetkých možnosti. Potrebujeme
vybudovať aj efektívny systém spolupráce a dobrých
medziľudských vzťahov, medzi učiteľmi, medzi
zamestnancami, medzi študentami ale i medzi
učiteľmi, zamestnancami a študentami navzájom.
To je úloha rozdrobená na množstvo osobných úsilí
a Vianoce sú príležitosťou porozmýšľať ako na to.
Nesmieme sa stať spoločenstvom, kde sa každý snaží
získavať čo najviac pre seba bez ohľadu na iných. Každé
kráľovstvo vnútorne rozdelené sa rozpadne, preto
najväčším bohatstvom univerzity musia byť ľudia, ich
jednota, spolupráca. To platí rovnako pre učiteľov,
zamestnancov i študentov. Učitelia by sa mali stať
tvorcami tejto jednoty a spolupráce i so študentami
a využiť k tomu aj možnosti, ktoré poskytuje univerzitné
pastoračné centrum. Musíme tvoriť so študentami jedno
duchovné spoločenstvo, lebo len vtedy bude naša práca
zodpovedať ideálom katolíckych univerzít. Nechcime,
aby študenti vytvárali anonymné „podzemie“ a takto sa
snažili o kontakt.
Verím, že čas vianočného pokoja nám umožní
urobiť si plány ako osobne prispieť k vytváraniu
tvorivej atmosféry pre rozvoj vzdelania, duchovného
rastu i materiálno - technických podmienok. Nech nám
je pohľad na skromný vstup Ježiša do ľudských dejín
príkladom a ukážkou, že najdôležitejšia zo všetkého je
láska.
Milostiplné prežitie Vianoc praje
prof. Jozef Ďurček

Všetkým čitateľom nášho informačného spravodajcu prajeme
požehnané, pokojom, radosťou a láskou naplnené vianočné
sviatky a v novom roku veľa úspechov.
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Ocenenie pre KU od mesta Ružomberok
Mesto Ružomberok si v mesiaci
november pripomenulo 770. výročie
prvej písomnej zmienky o meste a 685.
výročie udelenia mestských výsad.
Pri tejto príležitosti primátor mesta
Ružomberok JUDr. Juraj Čech odovzdal
rektorovi KU prof. Jozefovi Ďurčekovi
Cenu mesta Katolíckej univerzite za
aktívny podiel pri rozvoji vzdelanosti
v meste Ružomberok. Odovzdávanie
cien a slávnosť sa uskutočnili v Aule KU
na Hrabovskej ceste.
Dar pre Katolícku univerzitu
V dňoch 17. - 21. novembra 2003 sa v Bratislave uskutočnil týždeň medzinárodného
vzdelávania. V priestoroch Pálfyho paláca Doc. Banáry, prorektor pre vedu, umenie
a zahraničné vzťahy KU, z rúk veľvyslanca USA Ronalda Weisera prevzal 19. novembra
dar pre Katolícku univerzitu vo výške 5,000.- USD. Darovaná suma bude použitá
na účely inovácie knižnice KU. Dar bol poskytnutý Fulbrightovým programom, cieľom
ktorého je zvyšovať vzájomné porozumenie medzi ľudmi štátov Ameriky a ľuďmi iných
krajín na princípe recipročnej výmeny účastníkov. Program je financovaný americkou
i slovenskou vládou.
Študovňa Karla Mühleka
Niekoľko dní pred otvorením našej tretej fakulty
(8. novembra t. r.) poctil Katolícku univerzitu
svojou návštevou pán profesor Karl Mühlek
z nemeckého mesta Passau. Študenti náboženskej
výchovy a nemeckého jazyka a literatúry z vyšších
ročníkov a pedagógovia sa naňho iste veľmi dobre
pamätajú, pretože na Katolíckej univerzite pôsobil
dva roky ako náš kolega.
Pán profesor K. Mühlek sa do nášho
univerzitného života zapísal aj iným spôsobom.
Po skončení svojej pedagogickej misie na KU nás prekvapil správou, že svoj dvojročný
plat venuje univerzitnej knižnici v Ružomberku. Išlo vtedy o 85 tisíc korún, ku ktorým
pri terajšej návšteve pridal ešte asi 50 tisíc. Za tieto peniaze, ku ktorým pán rektor,
prof. Jozef Ďurček, pridal z rozpočtu rektorátu ešte ďalšie, sme mohli s pomocou našich
technikov a údržbárov v študovni pri knižnici KU urobiť adaptačné práce, ktoré našim
poslucháčom prinesú spríjemnenie štúdia v tejto študovni.
Kolégium rektora na svojom zasadnutí v októbri 2003 preto odporúčalo, aby
študovňa niesla meno nášho dobrodincu a aby sa aj oficiálne zaužíval jej názov ako
Študovňa prof. Karla Mühleka, v nemeckej verzii Studienraum von Prof. Karl Mühlek.
Informácie o vedeckom a pedagogickom profile pána profesora je možné nájsť v jeho
študovni na stene spolu s fotografiou.
Touto cestou sa chcem pánovi profesorovi Karlovi Mühlekovi z Passau v mene všetkých
študentov a pedagógov srdečne poďakovať za jeho šľachetnú pomoc našej univerzite.
Herzlichsten Dank, Herr Professor! Bei unserem Studium werden wir an Sie errinern.
doc. Anton Tyrol
prorektor pre vzdelávanie a výchovu
Ocenenie absolventky KU
Nedeľa 23. novembra 2003 bola slávnostným dňom pre celú akademickú obec
Slovenska. Predstavenstvo Ľudovej banky, a. s. v spolupráci so Slovenskou rektorskou
konferenciou zorganizovalo slávnostné udeľovanie cien vynikajúcim absolventom
vysokých škôl Slovenskej republiky GRAND PRIX Ľudovej banky 2003. V tento
slávnostný večer bolo v Bratislave zo všetkých slovenských univerzít ocenených 21
najlepších študentov, absolventov vysokých škôl v akademickom roku 2002-2003.
Obsahom slávnostného večera bolo odovzdanie cien – diplomu, striebornej medaily a
finančnej odmeny vo výške 40.000 Sk. V druhej časti večera sa prítomným predstavila
vynikajúca umelkyňa svetového mena Bettina Castaňo zo Španielska a Diabolské husle
Jána Berky-Mrenicu ml. z Bratislavy.
Za Katolícku univerzitu v Ružomberku dostala toto ocenenie Mgr. Elvira Dedić,
absolventka FF KU, ktorá dosiahla vynikajúci prospech v štúdiu anglického jazyka
a literatúry a histórie. Napriek svojmu neľahkému osudu s celou rodinou sa presadila
tak na školskej ako aj na spoločenskej úrovni, kde reprezentovala školu na viacerých
konferenciách.
Vedenie Katolíckej univerzity a Filozofickej fakulty spolu s celou akademickou
obcou univerzity laureátke srdečne blahoželá a verí v presvedčenie, že toto ocenenie
je aj ocenením našej univerzity, ktorá dokázala vytvoriť podmienky pre rozvinutie jej
schopností a túžby po vzdelaní.
doc. Anton Tyrol
prorektor pre vzdelávanie a výchovu

Nadosobne a osobne
o inaugurovaní novej teologickej fakulty
i s ustanovením jej prvého dekana

Slávnosť inaugurácie TEOLOGICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY a jej prvého dekana konala
sa v seminárskom Kostole svätého Antona Paduánskeho
v Košiciach 8. novembra 2003 za plnej účasti vysokých
cirkevných hodnostárov, predstaviteľov domácich
a zahraničných univerzít, veľkého počtu veriacich.
Osobitne treba spomenúť prítomnosť hlavného
celebranta Mons. ALOJZA TKÁČA, veľkého kancelára
Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej rektora
– magnificencie Prof. RNDr. JOZEFA ĎURČEKA,
CSc. spolu s ďalšími siedmimi biskupmi, ďalej celými
zástupmi kňazov, rehoľných stavov, bohoslovcov, iných
náboženských spoločenstiev, reprezentantov Národnej
rady SR, prezidenta SR i štátnej samosprávy. Diecézny
arcibiskup - metropolita Mons. Alojz Tkáč v svojej
slávnostnej homílii položil akcenty a podnety pre
novú teologickú fakultu na poklady uložené vo svätom
Evanjeliu, na formáciu teológov ako hlbokých
duchovných osobností. Rektor KU, profesor Ďurček,
rovnako zvýraznil potrebu i víziu katolíckych univerzít
ísť v pohybe smerom k transcendentnu.
Dekan TF KU Mons. Doc. ThDr. Ing. ANTON
KONEČNÝ rozvíjal v prejave myšlienky dialógu
a spoločenstva, spolupráce i jednoty.
Popoludní k slávnosti prispel Zbor sv. Cecílie a Komorný
orchester pri Dóme svätej Alžbety v Košiciach.
Za
Filozofickú
fakultu
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku dovolil som si odovzdať Teologickej
fakulte v Košiciach hlboko symbolický i umelecký
drevorez kríža a báseň +Zuzany Vaškovej na znak
prijatia, pozdravenia, ocenenia TF KU v Ružomberku,
odteraz už v trinitárnom kruhu s fakultami
pedagogickou a filozofickou.
doc. Imrich Vaško

“ REGNAT A LIGNO DEUS “
(Pán kraľuje z kríža)
Ponížený povýšený ......
Pán, ktorý kraľuje z kríža.
Obeť. Dar kráľovskej ceny ...
Len veľkí sa k malým znížia.
Znie: “REGNAT A LIGNO DEUS“.
Mať podiel na Jeho kňazstve
smú tí, čo s ním bolesť nesú.
Cez kríž prišla láska na svet.
Ježiš, náš Pán, vládne z kríža.
Mohol, ale nezostúpil
z neho ... A predsa, či neublížia
tí, čo sú na dobro skúpi,
štedrí na zlo, neprávosti.
Zdvihnime ku krížu zraky:
z neho svojich sebou hostí
chlebom lásky mnohorakým
Kríž – ty drevo umučenia.
Kríž – ty druhá strana Raja.
Kríž – ty našej spásy cena ...
Kríž – čo zem a nebo spája.
Pribitý Boh, Svetlo, Slovo,
Krutá bolesť v každej rane.
A vzdych, ťažší nad olovo.
“Aj vy chcete odísť?“ PANE!
Nie! Nech pribijú nás s Tebou.
Daj, aby sme utrpením
dosiahli raz Tvoje nebo
čo presiahne ľudský zenit.
Ó svätý kríž – ALELUJA!
Z neho vládne Srdce KRÁĽA.
Hriešneho sa ľudstva ujal,
buď mu večná vďaky chvála.
+Zuzana Vašková
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Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita
Narodil sa 2. marca 1934 v Ohradzanoch.
Po maturite v Humennom študoval na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu
na CMBF v Bratislave.
Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961.
14.02. 1990 bol menovaný za biskupa a biskupskú vysviacku prijal
17. marca 1990 v Košiciach.
31. marca 1995 bol menovaný za košického arcibiskupa, metropolitu.
V septembri 2003 ho Konferencia biskupov Slovenska menovala
za Veľkého kancelára Katolíckej univerzity v Ružomberku.

STRANA 3
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106714&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106733&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106745&CAI=2113
http://www.zive.sk/h/BiznisMagazin/AR.asp?ARI=106754&CAI=2117
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106757&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106841&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106960&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=107056&CAI=2107
http://www.zive.sk/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=107108&CAI=2104
http://www.zive.sk/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=107111&CAI=2104
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=107113&CAI=2107
http://www.zive.sk/H/BiznisMagazin/Ar.asp?ARI=107154&CAI=2188

O čo teda vlastne šlo a stále ide? O morálku? O zneužitie monopolného
postavenia? O neochotu a nekomunikatívnosť? Je naozaj trápny, smiešny
a neschopný ten, kto sa snaží mať a zachovať zásadový postoj?
Drobná počtová úloha na záver: Na Slovensku bolo pred migráciou
zaregistrovaných asi sedemdesiattisíc domén. Registrácia jednej domény
u registrátora stojí asi deväťsto korún ročne. Náklady na správu národnej
domény - povedzme desať miliónov korún. Prečo je vlastníctvo práva
Prečo nefungovala elektronická pošta
registračnej autority také zaujímavé?
Juraj.Povazan@ku.sk
Počítače, ako hádam aspoň poniektorí vieme alebo tušíme, nerozumejú
sami od seba bežnej reči ani písanému textu, rozumejú však číslam či
Výročné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie
informáciám v číselnej forme. Keď v internetovom prehliadači zadáme na
28. 11. 2003 v Bratislave
vyhľadanie adresu stránky www.ku.sk, keď posielame elektronickú poštu
Slovenská rektorská konferencia, ktorá vznikla v roku 1993 ako
na adresu napríklad info@ku.sk, počítač si ich bez pomocných informácií
nevie interpretovať. Pomocné informácie získava z tzv. DNS, t.j. menného voľné združenie rektorov slovenských vysokých škôl, oslavuje tohto
servera, či servera doménových mien. Na ňom sa nachádzajú záznamy, ktoré roku 10. výročie svojej existencie. Slovenská rektorská konferencia
spolupracujúce počítače v sieti (keďže i Internet je len jednou obrovskou nadviazala na skúsenosti klubu českých a slovenských rektorov, ale
sieťou) informujú o tom, že napríklad oná stránka má v internetovom právne bola konštituovaná v roku 1997. Počas uvedených 10 rokov sa
protokole adresu 193.87.60.142 a že spomenutý účet elektronickej pošty z voľného združenia sformovala na jeden z orgánov reprezentujúcich
sa nachádza na serveri s adresou 193.87.60.130, čomu počítač už rozumie slovenské vysoké školy.
a vie, čo má urobiť. Pretože pamätať si veľké množstvo najrôznejších
Prvým cieľom činnosti Slovenskej rektorskej konferencie bolo šírenie
desaťmiestnych čísel by bolo pre väčšinu pospolitého ľudu nepraktické,
princípov Magny Charty Universitatum, najdôležitejšieho dokumentu
používajú sa symbolické mená. Navyše, aby bolo vo veciach aspoň akomak
týkajúceho sa autonómie vysokých škôl. V súvislosti so svojim členstvom
logiky, dohodlo sa, že názvy budú, pokiaľ sa dá, logické. To znamenalo aj
vytvorenie tzv. národných domén. Pre nás je to „.sk“ na konci adresy. Ak si v Konfederácií európskych rektorov (súčasnej Európskej asociácii
chce niekto vytvoriť stránku napr. www.abrakadabra.sk a chce, aby k nej mali univerzít) sa Slovenská rektorská konferencia etablovala ako inštitúcia,
prístup všetci používatelia Internetu, musí ju zaregistrovať u tzv. registračnej ktorá ovplyvňuje chod vysokých škôl a tvorbu vysokoškolskej politiky.
V procese demokratizácie slovenskej spoločnosti, Slovenská rektorská
autority.
Pred približne desiatimi rokmi, keď sa konečne i u nás začal rozširovať konferencia napomáhala vytvárať nový obraz o Slovenskej republike
Internet, sa vtedajšie zúčastnené zodpovedné autority dohodli, že registračnou v zahraničnej akademickej obci.
Slovenská rektorská konferencia nadviazala veľmi úzku
autoritou bude MFF UK v Bratislave. Zhodou okolností, náhod, nesplnených
sľubov, lobbizmu, finančných záujmov, byrokracie a ľahostajnosti sa spoluprácu s Radou vysokých škôl, Študentskou radou vysokých
stalo, že využitím svojho pracovníka ako korešpondenta medzinárodnej škôl a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a v oblasti vedy
registračnej autority sa slovenskou registračnou autoritou (www.sk-nic.sk) spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied.
stala súkromná firma a získala tým, istým spôsobom,monopolné postavenie.
Cieľom výročného zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej
Do 1. januára 2003 bola registrácia domén bezplatná, od tohto dátumu bol konferencie bolo bilancovanie uplynulých rokov jej pôsobenia a diskusia
zavedený ročný registračný a udržiavací poplatok. Podmienky registrácie o ďalších možnostiach rozvoja. Pozvanie na výročné zasadnutie
boli však pre verejnoprávne inštitúcie neprijateľné a preto SANET Slovenskej rektorskej konferencie prijali prezident Slovenskej republiky
(Slovenská akademická sieť), ktorého členom je i naša univerzita, odporúčal
Rudolf Schuster, minister školstva Slovenskej republiky Martin Fronc
neakceptovať ich a domény nepremigrovať do nového registračného
a predseda Českej konferencie rektorov a rektor Univerzity Karlovej
systému. Podľa nových pravidiel sa ani žiadna takáto inštitúcia nemohla stať
registrátorom – sprostredkovateľom registrácie. SK-NIC sa vyhrážal začatím v Prahe Ivan Wilhelm. Na zasadnutí sa okrem čestných hostí, ktorí
deregistrácie, čo nakoniec, po jednom odklade, počnúc 3. novembrom 2003 vystúpili s príhovormi zúčastnili aj súčasní a bývalí rektori vysokých
aj začal uskutočňovať. SANET však, i napriek takémuto spôsobu nátlaku, škôl, bývalí prezidenti Slovenskej rektorskej konferencie a bývalí
ministri školstva Slovenskej republiky.
svoj postoj nezmenil a začal konať - už i nesmelé právne kroky.
Prezident Rudolf Schuster vo svojom príhovore vyzdvihol reformné
Tak sa stalo, že doména ku.sk bola 14. novembra 2003 odregistrovaná. To
spôsobilo, že elektronická pošta u nás mohla byť prijímaná a odosielaná aktivity v súčasnom vysokoškolskom sektore a odmietol znižovanie
len vnútri našich serverov, elektronická komunikácia s cudzími servermi rozpočtu vysokých škôl, nakoľko sú podľa jeho mienky investície
bola, vďaka chýbajúcim DNS záznamom, vyradená z činnosti a stránky do vzdelania z dlhodobého hľadiska pre štát najperspektívnejšie.
Ako na záver zhrnul prezident Slovenskej rektorskej konferencie
našej univerzity boli z Internetu, samozrejme, tiež nedostupné. Väčšina
univerzitných akademických odborníkov to veľmi správne zhodnotila a rektor Technickej univerzity v Košiciach Juraj Sinay diskusia o ďalších
ako obvyklú, čiže trvalú totálnu neschopnosť a ignorantský postoj istých možnostiach pôsobenia Slovenskej rektorskej konferencie ukázala, že
nezodpovedných osôb, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Keďže nátlak jedným z dôležitých cieľov jej činnosti bude nadviazanie užšej spolupráce
všetkých, ktorí bez tohto druhu elektronickej komunikácie nedokážu so zamestnávateľmi v Slovenskej republike. V tejto súvislosti Slovenská
prežiť, bol priveľký a situácia okolo vyjasnenia postoja registračnej autority rektorská konferencia, Slovenská obchodná a priemyselná komora
veľmi nejasná, nezostávalo nič iné, len doménu do nového registračného
a Združenie priemyselných zväzov Slovenskej republiky pripravujú
systému zaregistrovať. Stalo sa tak 20. novembra 2003. V ten deň začali byť
odborný seminár s názvom „Sú vysoké školy skutočným bohatstvom
prístupné univerzitné stránky a poštový server začal byť zaplavovaný dovtedy
SR? Dialóg so zamestnávateľmi“, ktorý sa bude konať 27. apríla 2004
nedoručenou (aj nevyžiadanou) elektronickou poštou.
v Bratislave. Slovenská rektorská konferencia sa chce po dobudovaní
Asi deň potom došlo i na odregistrovanie domény SANETu (teda sanet.sk).
personálnych štruktúr viac angažovať v súvislosti s novými trendmi
SANET najprv reagoval pokusmi o rokovania s registračnou autoritou. Po
vo vysokoškolskom vzdelávaní, jej snahou je nielen pôsobiť v oblasti
ich neúspešnom a predčasnom ukončení - podaním na prokuratúru a celá
legislatívy a vysokoškolskej politiky, ale intenzívnejšie pôsobiť v oblasti
záležitosť sa zrejme bude riešiť súdnou cestou.
akademickej praxe. Šírenie a propagovanie nových myšlienok, trendov
Bohaté, veľmi podrobné informácie o celom probléme možno nájsť
a pod. bude jedným z hlavných cieľov činnosti Slovenskej rektorskej
v Internete:
konferencie v nasledujúcich rokoch.
http://www.zive.sk/h/BiznisMagazin/AR.asp?ARI=106805&CAI=2117
Bratislava 3. 12. 2003
http://www.zive.sk/h/Spravodajstvo/AR.asp?ARI=106605&CAI=2107
Vypracovala: Mária Čikešová
http://www.zive.sk/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=106608&CAI=2104

Akademický senát KU
Za nového predsedu akademického senátu Katolíckej univerzity
v Ružomberku bol 10. 11. 2003 zvolený PaedDr. ThLic. Alojz
Kostelanský. Viac informácii o novom akademickom senáte uverejníme
v budúcom čísle Kuriéra.
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Nové knihy v knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku
1. Edícia: BIBLIA SLAVICA, Slovakische Bibel der Kamaldulenser um 1750, Band I.
Swaté Biblia Slowénské aneb Písma swatého Částka I,Která w sebe obsahuge Starého Testamenta Zákon, a Zákona Historiu: Pět knih Moyžjssových, Knihi Yózue,
Yudikum, Ruth, Kralowské, Paralipomenon, Ezdrassowe, Tobiassowe, Yudit, Ester, Yob, Žalmi Dawidowé, Knihi Prislow, Ekklesyastcj, Pjsňe, Ssalomúnowé, Knihi
Mudrosti, a Syrách. Herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa, vydavateľstvo: Ferdinand Schőningh, Paderborn
– Můnchen – Wien – Zürich, 2002.
2. Edícia: BIBLIA SLAVICA, Slovakische Bibel der Kamaldulenser um 1750, Band II., Altes Testament: Propheten, Makkabäer, Neues Testament, Kommentare.
Swaté Biblia Slowenské aneb Písma Swatého Částka II, Která w sebe obsahuge Prorokú, Knihi Machaběgské, a celý Testament nowý. - Kommentare.
Herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa, vydavateľstvo: Ferdinand Schőningh, Paderborn – München – Wien
– Zürich, 2002.
3. SYNÉSIS, Sborník Mikulovského centra pro evropskoukulturu, svazek 1, Studio Arx Brno, 2003. Téma: Verbo et exemplo ad plenitudinem, Kolokvium u příležitosti
80.narozenin prof. Stanislava Krátkého, 25.mikulovského probošta.
4. Mordel, Štefan: Svedectvo Cypriána o živote a viere prvých kresťanov, Život a dielo svätého Cypriána, biskupa a mučeníka, Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2003.
5. Kumor, Boleslav: Cirkevné dejiny, Novovek, 1815 – 1914, Obdobie obnovy, náboženského obrodenia a pápežského centralizmu, Cirkev a spoločenské otázky
v novodobej kultúre, Rozdelenie Byzantskej cirkvi, Protestantské delenie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, Spišské
Podhradie, 2003.
6. Bartl, Július: Úvod do štúdia dejepisu, Univerzita Komenského Bratislava, 1997.
7. Popelka, Miroslav, Válková, Veronika: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1, Pravěk a starověk, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha, 2001.
8. Čornej, Petr, Čornejová, Ivana, Parkan, František: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2, Středověk a raný novověk, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová
společnost, Praha, 2001.
9. Hlavačka, Milan: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Novověk, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha, 2001.
10. Kuklík, Jan, Kuklík, Jan: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, Nejnovější dějiny, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha, 2002.
11. Odehnal, František: Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí, Nakladatelství Burget, Olomouc, 1999.
12. Kolektív: Biskupství brněnské, Biskupství brněnské Brno, 2000.
13. Ľudia, peniaze, banky, Zborník z konferencie Ľudia, peniaze a banky usporiadanej Národnou bankou Slovenska 6. – 8.novembra 2002 v Bratislave, Národná banka
Slovenska, Bratislava, 2003.
14. Slovensko 2002, Súhrnná správa o stave spoločnosti I, Vnútorná a zahraničná politika, edícia: Slovensko v pohybe, editori: Kollár, Miroslav, Mesežnikov, Grigorij,
Inštitút pre verejné otázky Bratislava, 2002.
15. Slovensko 2002, Súhrnná správa o stave spoločnosti II, Ekonomika a spoločnosť, edícia: Slovensko v pohybe, editori: Kollár, Miroslav, Mesežnikov, Grigorij, Inštitút
pre verejné otázky Bratislava, 2002.
16. Dlugoš, František: Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12,
Spišské Podhradie, 2003.
17. Sunn, Frank: INTERNET šelma z Apokalypsy?, Alexander Giertli – EUGENIKA Pbl., Fedinova 10, Bratislava, 2003.
18. Enviromentálna výchova a vzdelávanie v školách Slovenskej republiky, zborník z III.národnej konferencie: Enviromentálna výchova a vzdelávanie v školách
Slovenskej republiky, 6.-7.decembra 2001 v Košiciach, zostavovatelia: Hudec, Igor, Ľuptáčik, Peter, Mock, Andrej, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika Košice, 2002.
19. Kapeller, Karol, Pospíšilová, Viera: Embryológia človeka, učebnica pre lekárske fakulty, Vydavateľstvo OSVETA, spol.s r.o., Martin, 2001.
20. Sršeň, Štefan, Sršňová, Klára: Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata, 3.prepracované a rozšírené vydanie, Vydavateľstvo OSVETA, spol.s r.o., Martin,
2000.
21. Banáry, Boris: Kapitoly z dejín slovenskej hudby s možnosťou ich využitia na hodinách hudobnej výchovy, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty č. 14, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2003.
22. Bednáriková, Janka: Základy gregoriánskeho chorálu, Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae, Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty č. 1, Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2003.
23. ANODOS,Studies of the Ancient World, 2/2002, In Honour of Mária Novotná, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, Trnava, 2002.
Mgr. Peter Dvorský

Zasadnutia Akademického senátu a kolégia rektora KU
13. 10. 2003 – 33. zasadnutie Akademického senátu KU
Na zasadnutí bola predložená správa o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb
do AS KU za Teologickú fakultu. AS KU schválil Štatút TF KU a vyhlásil voľby
do Akademického senátu KU.

4. november 2003– v priestoroch auly KU sa uskutočnil Deň otvorených dverí
na KU, ktorý usporiadala FF a PF Katolíckej univerzity. Záujemci o štúdium
na KU sa mohli stretnúť s rektorom KU, dekanmi fakúlt a tiež so študentami
a učiteľmi jednotlivých študijných odborov a špecializácii.

29. 10. 2003– voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity

5. november 2003– imatrikulácie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku (v priebehu mesiaca november sa uskutočnili imatrikulácie aj
na detašovaných pracoviskách PF KU).

15. 10. 2003 – 23. zasadnutie kolégia rektora KU

5. - 9. november 2003– návšteva prof. Karla Mühleka z Univerzity v Passau.

Kolégium rektora sa na svojom zasadnutí zaoberalo prípravou zasadnutia
Vedeckej rady KU, voľbami nového akademického senátu KU a stavom
v ubytovaní študentov. Členom kolégia boli predložené výsledky programu
Erasmus v roku 2002/2003 a plán na rok 2003/2004. Prejednávala sa smernica
o ochrane osobných dát a podávanie prihlášok na akad. rok 2004/2005.

8. november 2003– v Košiciach sa uskutočnila inaugurácia Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity so sídlom v Košiciach, za dekana TF KU bol inaugurovaný
Mons. Doc. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.

10. 11. 2003 – 1. zasadnutie Akademického senátu KU
Na zasadnutí boli oznámené výsledky volieb do AS KU, prebehla voľba
predsedníctva AS KU a boli zriadené komisie : Ekonomická, Legislatívna
a Študijno-formačná. AS KU zvolil nového zástupcu do Rady vysokých škôl.
19. 11. 2003 – 24. zasadnutie kolégia rektora KU
Kolégium rektora sa zaoberalo zabezpečením príprav akreditačných spisov,
plánom vedecko-výskumnej a edičnej činnosti KU. Prejednávalo metodiku
prípravy rozpočtu na rok 2004 a požiadavku fakúlt na decentralizáciu činnosti
kvestorátu.
Kultúrno – spoločenské udalosti
30. september 2003- slávnostné otvorenie akademického roku 2003/2004
na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
10. október 2003– našu univerzitu navštívil minister vnútra SR Vladimír
Palko. Pre študentov, učiteľov a zamestnancov univerzity predniesol prednášku
na tému O aktuálnych otázkach nášho verejného života.
13. október 2003– hosťom fakultného seminára bol prof. ThDr. Félix Litva, SJ.,
ktorý prednášal na tému Nové poznatky z Vatikánskych archívov.
15. október 2003– vo vestibule FF KU bola otvorená výstava fotografií z tretej
pápežovej návštevy na Slovensku Ján Pavol II. na Slovensku fotoobjektívom
p. Štefana Halienku.
20. október 2003– p. Josef Čuněk, SJ. vystúpil na fakultnom seminári
s prednáškou na tému Jezuiti v dejinách Cirkvi.

10. november 2003– na tému Čo môže literárna veda? predniesol svoju
prednášku na fakultnom seminári Dr. Adam Bžoch z Ústavu svetovej literatúry
SAV.
12. november 2003– imatrikulácie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
23. novembra 2003– uskutočnilo sa slávnostné udeľovanie cien vynikajúcim
absolventom vysokých škôl Slovenskej republiky GRAND PRIX Ľudovej banky
2003. Za Katolícku univerzitu v Ružomberku dostala toto ocenenie Mgr. Elvira
Dedić, absolventka FF KU.
26. november 2003– UPC Jána Vojtašáka zorganizovalo Historický ples
v jedálni KU.
1. - 10. december– návšteva Univ. -Prof. Dr. Marthy Zechmeister z Univerzity
v Passau, ktorá predniesla celouniverzitnú prednášku na tému Zápas kultúr
alebo dialóg medzi kresťanským a islamským svetom a sériu prednášok na tému
Kríza Boha ako fundamentálna kríza Európy.
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