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Katolícka univerzita je
vynikajúca ponuka pre mladých
Noví dekani fakúlt
a nový akademický senát
Štedrý večer. Noc, v ktorej sa
Boh stal človekom a prišiel
medzi nás.
V túto svätú noc, ako kedysi Jozef a Mária, sa každý z nás ponáhľa do
svojho mesta, do svojho domu. V tomto dome chce byť prítomná medzi
vami aj Katolícka univerzita v Ružomberku. Túži vám priať dobro, nádej
a lásku. Vianočné sviatky a prichádzajúci nový rok nech sú pre nás
všetkých obdobím pokoja a šťastia doma i vo svete a predovšetkým
v rodinách.
Praje vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku

2

KURIÉR • 6 • 2011

KURIÉR • 6 • 2011

OBSAH

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
ročník X. | december 2011 | ISSN 1338-2411

prof. Tadeusz Zasepa,
rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku

3

Katolícka univerzita je
vynikajúca ponuka pre mladých
Noví dekani fakúlt
a nový akademický senát

Noc, kedy sa
Boh stal človekom
Je jeden večer v roku, keď si ľudia viac uvedomujú, že sú rodinou, keď každý
prežíva takú „osobitnú chvíľu“, v ktorej sa cíti všetkým blízky. Štedrý večer.
Noc, v ktorej sa Boh stal človekom a prišiel medzi nás.
Túto svätú noc charakterizuje ticho. Ani nie to, do akého sa v tento deň od
zotmenia obyčajne ponárajú ulice veľkomiest. Ale to opravdivé a neopakovateľné ticho, ktoré zaplavuje človeka, zostáva v ňom a vytvára unikátnu
skúsenosť života. Vonku môže byť snehová metelica, vietor môže udierať do
okien a zavýjať na poliach, a predsa, človek má v tento jeden večer v roku
pocit hlbokého a upokojujúceho ticha. V túto jedinú noc je totiž v človeku tak
ticho, ako nikdy počas celého roka.
Každý túži byť v tento jedinečný večer spolu so svojimi najbližšími. V tento
večer chceme byť všetci spolu. Počas celého roka sme porozchádzaní, každý
si žije svojím životom, každý niekde inde. Zahľadení do toho, čo robíme,
vnútorne sa strácame, akoby sme si samých seba ani neuvedomovali. V tento
jediný večer sa sústreďujeme na seba. Nachádzame seba samých a prinajmenšom sa chceme nájsť v Bohu, ktorý sa v túto svätú noc stal človekom,
a ako jeden z nás sa zjavil medzi ľuďmi. V túto svätú noc, ako kedysi Jozef
a Mária, sa každý z nás ponáhľa „do svojho mesta“, do svojho domu.
V tomto dome chce byť prítomná medzi vami aj Katolícka univerzita v Ružomberku. Túži vám priať dobro, nádej a lásku. Vyjadruje tiež vďaku otcom
biskupom, všetkým kňazom, všetkým Slovákom doma i v zahraničí, ako aj
všetkým našim priateľom za veľkú materiálnu pomoc a morálnu podporu.
Vianočné sviatky a prichádzajúci nový rok nech sú pre nás všetkých obdobím
pokoja a šťastia doma i vo svete a predovšetkým v rodinách.
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Foto: Miloš Hrabovský

rozhovor

?

Katolícka univerzita
JE VYNIKAJÚCA
PONUKA PRE MLADÝCH

Univerzita
ponúka
vynikajúcu
alternatívu
pre každého
študenta, aby sa
mohol vzdelávať
v prostredí,
ktoré prináša
odbornú náuku,
ale aj prítomný
kresťanský
rozmer."

Máme za sebou slávnostné odovzdávanie čestného titulu doctor honoris
causa kardinálovi Joachimovi Meisnerovi. Ako vnímate osobnosť tohto vzácneho človeka?
Kardinál Meisner počas celého svojho
života vystupoval ako zástanca základných
katolíckych a kresťanských princípov. Je
to zrejmé z jeho života, skutkov a takisto
z článkov, ktoré napísal. Ocenením tohto
všetkého je aj udelenie čestného doktorátu. Preto sa aj Vedecká rada Katolíckej
univerzity v Ružomberku rozhodla udeliť
takéto čestné ocenenie. Je v ňom zahrnutá
úcta a poďakovanie za jeho náuku, zásadný
postoj k životu a aj za pomoc a podporu
katolíckeho školstva, v ktorej je zahrnutá aj
podpora Katolíckej univerzity. Pre mňa je
to radosť a som vďačný Vedeckej rade KU,
že aj takýmto spôsobom ocenil kardinála
Meisnera.

Mons. STANISLAV ZVOLENSKÝ
bratislavský arcibiskup – metropolita

?

Otvorenie nového akademického roka 2011/2012 na Katolíckej
univerzite v Ružomberku (KU) bolo spojené s významnou
udalosťou – odovzdaním čestného doktorátu kardinálovi
Joachimovi Meisnerovi. Z rúk rektora KU prof. Tadeusza
Zasępu a za účasti mnohých významných hostí zo Slovenska
i zahraničia si ocenenie prevzal v stredu 28. septembra 2011
počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce spojeného
so zasadnutím vedeckých rád univerzity a fakúlt. Medzi
pozvanými nechýbal ani bratislavský arcibiskup – metropolita
a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav
Zvolenský.


Okrem spomínanej slávnosti ste
spoločne s ostatnými predstaviteľmi
Katolíckej univerzity otvorili nový akademický rok. Aké je postavenie Katolíckej univerzity v spoločnosti?
Postavenie Katolíckej univerzity v našej
spoločnosti je mimoriadne významné. Bez
nej si už dnes nevieme predstaviť školský
systém. My sa tešíme z tejto skutočnosti
a pokladáme ju za niečo nenahraditeľné.
Už má svoju tradíciu. Ponúka vynikajúcu
alternatívu pre každého študenta, aby
mohol študovať v prostredí, ktoré prináša
odbornú náuku, ale aj prítomný kresťanský
rozmer. Myslím, že v tomto smere je to
vynikajúca ponuka pre ktoréhokoľvek mladého človeka na Slovensku. Samozrejme,
nie všetky krajiny majú podobnú inštitúciu.
Katolícke školstvo však musí jestvovať aj
iným spôsobom.

mer poníma širším spôsobom. Ako príklad
môžem uviesť, že voľnočasová aktivita je
zameraná aj pre duchovnú formáciu. Všetka náuka, ktorá sa vo vyučovaní prednáša,
má byť podávaná takým spôsobom, aby
neodporovala kresťanskému pohľadu na
človeka. Ak sa toto deje, môžeme povedať,
že študenti tu dostávajú najlepšie východiská pre život. Aj teoretické a aj praktické. Ak
budú podľa nich konať, nemôžu povedať,
že ich život je prázdny. Musia sa však držať
tých princípov, ktoré sú podporené aj katolíckou výchovou v rodine.

?

?

Naznačili ste, že univerzita je výnimočná a významná inštitúcia. V čom
sa odlišuje od ostatných?
Najviac by sa mala odlišovať v tom, že sú
zastúpené činnosti, ktoré sprítomňujú
náboženský rozmer. Svetské univerzity
náboženský rozmer zohľadňujú menej.
Nechcem povedať, že ho odsúvajú nabok,
lebo by to mohlo byť nespravodlivé. Katolícka univerzita je osobitná tým, že ten roz-

Aktuálnou témou je tiež výstavba
novej univerzitnej knižnice. Aj pri
zhromaždení akademickej obce pri otvorení akademického roka to niekoľkokrát
spomenul rektor prof. Tadeusz Zasępa.
Do akej miery môže pozdvihnúť úroveň
univerzity?
Celá univerzita a jej predstavitelia s veľkou
obetavosťou vypracovali projekt a teraz sa
snažia získať finančné prostriedky. Vidia

5

totiž v knižnici inštitúciu, ktorá by mohla
presiahnuť aj dobro samotnej univerzity.
Mohli sme počuť z úst pána rektora, že
tu študuje vyše 8500 ľudí. Ak sa podarí
dokončiť toto dielo, budeme môcť povedať,
že knižnica sa dostane na takú úroveň, že
môže poskytnúť priestory na vzdelávanie
aj študentom z iných škôl. Technické a aj
knižné vybavenie bude také, že knižnica
bude vyhľadávaná kvôli hodnotnému knižnému fondu, ktorý široko-ďaleko nebude
dostupný.

?

V týchto dňoch prebiehala na univerzite konferencia Plnia katolícke
médiá v slovenskej spoločnosti svoju
úlohu? Akú úlohu plnia katolícke médiá
vo svete?
Katolícke médiá sú podľa najzákladnejšieho chápania dôležitou alternatívou. Médiá
tvoria súčasť nášho života a nazval by som
ich akýmsi nevyhnutným pomocníkom.
Zároveň sú aj priestorom, v ktorom môžu
byť sprostredkované, teda medializované,
správy a informácie, ktoré sú poskytnuté
v určitej optike, určitom pohľade, ktorý
ako východisko prichádza nesprávnym
uzáverom. Alternatíva katolíckych médií
spočíva v tom, že ľudia v médiách budú
mať správne východiská v pohľade na
človeka a spoločnosť. A v tejto optike budú
poskytovať aj informácie.

?

Čo by ste odporučili študentom Katolíckej univerzity?
Som rád, že som sa mohol zúčastniť
otvorenia nového akademického roka a byť
účastníkom svätej omše a vzývaní Ducha
Svätého. Všetkým študentom chcem zaželať, aby tento akademický rok bol radostnou príležitosťou a radostnou námahou.
Aby tá námaha vynaložená na štúdium
bola čo najradostnejšia, aby získavali nové
informácie, aby využívali možnosti aj na
ľudskú formáciu, ktorá sa im tu ponúka.
Všetkým prajem veľké obohatenie s Božou
pomocou.

Milan Gončár, (zn), krátené
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Čestný doktorát pre
Joachima Meisnera

„Základným predpokladom zodpovednosti
kresťana je vedomie nutnosti žiť a tvoriť.
Len človek vytvára kultúru a je za ňu zodpovedný, len on ju chápe, dedí, hodnotí,
zveľaďuje, a tak dokazuje, že týmto svojím
pôsobením prekračuje animalistický rozmer svojej existencie,“ povedal vo svojom
príhovore k akademickej obci rektor prof.
Tadeusz Zasępa. Poznamenal, že centrom
takejto formácie je práve univerzita, najmä
katolícka univerzita. Tu sa študenti a vysokoškolskí učitelia podľa neho učia tvoriť,
učia sa slúžiť, a teda vytvárať kultúru. „Potvrdením takéhoto prístupu je osoba jeho
eminencie Joachima kardinála Meisnera. Jeho srdce a myseľ sa dávajú Cirkvi
v rôznych úradoch, dávajú sa Strednej
a Východnej Európe, ktorú chápe a miluje,
ľuďom, ktorí sú neistí, hľadajúci, ako aj
mládeži – nádeji a budúcnosti Cirkvi,“ dodal rektor.
Joachim Meisner sa vo svojej prednáške
po udelení čestného doktorátu zameral na
svedomie ako normovanú normu kona-

Univerzita je miestom
pre hľadanie pravdy

Kardinál Meisner
má nielen
materiálnu
pomoc, ale aj
srdce pre tých,
ktorí sú na ňu
odkázaní. "

raký úžitok,“ zdôraznil.
Čestný doktorát je predovšetkým zvýraznením blízkeho vzťahu kardinála Meisnera
ku KU a k celému Slovensku, povedal to
na brífinu s novinármi a dodal: „Rozlohou a počtom obyvateľov síce Slovensko nepatrí medzi príliš veľké krajiny,
ale v medzinárodnom spoločenstve má
dôležité postavenie a musíme mu venovať
zaslúženú pozornosť.“

prof. Anton Tyrol

Rektor KU poznamenal, že pre univerzitu
je udelenie čestného doktorátu kardinálovi
Meisnerovi významnou udalosťou. „On je
taký veľký, že toto ocenenie nepotrebuje,
no pre nás je to veľká česť.“ „V tom ocenení
je zahrnutá úcta a poďakovanie za jeho náuku i za jeho pomoc a podporu k rozvoju
Katolíckej univerzity,“ podotkol predseda
Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

nia. „Svedomie teda má byť kultivované,
ako je aj sudca viazaný povinnosťou dobre
sa vyznať v zákonoch. Platí, že svedomie
ani potom nestráca svoju dôstojnosť, keď
sa z neprekonateľnej neznalosti mýli,“ povedal kardinál a podotkol:„Svedomie
je „norma normata“, teda norma, ktorá
je normovaná skutočnosťou a príkazmi
Boha. Nejestvuje žiadne svedomie bez
tejto predchádzajúcej normy. Božia pravda
v skutočnosti stvorenia a v prikázaniach
sa pre ľudský spoločný život aktualizuje
prostredníctvom svedomia.“ Laudátio
ocenenému Joachimovi kardinálovi Meisnerovi predniesol pedagóg KU a generálny
vikár Spišskej diecézy prof. Anton Tyrol,
ktorý okrem iného vyzdvihol jeho ochotu
pomáhať Slovensku. „Kardinál má nielen
materiálnu pomoc, ale aj srdce pre tých,
ktorí sú na ňu odkázaní. Z týchto jeho
možností pomáhať – za čím treba vidieť
ochotu mnohých nemeckých dobrodincov
a precízny systém, ktorý dokáže aj drobné
milodary zhromažďovať – a z dobroty jeho
srdca sme mali aj my na Slovensku mnoho-

„Človek je v centre záujmu univerzity, preto
každá múdra téma je vhodná pre univerzitu.“ Týmito slovami rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz
Zasępa otvoril v pondelok 21. novembra
2011 diskusiu študentov a pedagógov
s prvým podpredsedom vlády a ministrom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Jánom Figeľom (na snímke) a štátnym
tajomníkom Jánom Hudackým. „Univerzita
má osobitné privilégium osobitných darov,
a tým má aj osobitnú zodpovednosť,“ povedal Ján Figeľ v preplnenej aule pomenovanej po Jánovi Pavlovi II.
„Sám som nepoznal väčšieho Európana,
ktorý predstavoval kombináciu viery a rozumu, presvedčenia o ľudskej dôstojnosti
od počatia po prirodzenú smrť, ako bol Ján
Pavol II., priateľ Slovákov, svedok nádeje,
inšpirátor. Hovorieval, že univerzita je
miesto pre hľadanie pravdy, pretože nikto
nechce byť klamaný, dokonca ani klamár
nechce byť klamaný,“ vyznal sa a dodal,
že „pravda oslobodzuje človeka. Zápas
pretrváva, ale pravda víťazí. Nebojme sa
preto vedy. Najväčší vedci v dejinách boli
veriaci ľudia, nie naopak. Viera a rozum sa
dopĺňajú. Univerzity majú byť priestorom
tzv. intelektuálnej lásky. Pravda, ktorá
nemá ovocie, je suchá, sterilná, nie je úplná.
Pravda bez lásky nie je Boh.“

Kardinál Meisner v súvislosti s výstavbou
novej Univerzitnej knižnice KU, na ktorú
finančne prispel, uviedol, že mať dobrú knižnicu na univerzite nie je žiadny
luxus. „Knižnica je celkom nevyhnutná
záležitosť a je mysľou a pamäťou každej
krajiny, regiónu a aj Cirkvi.“ Rektor prof.
Zasępa dodal, že Katolícka univerzita
prešla za pomerne krátke obdobie svojej
existencie ohromným rozvojom. „Aj teraz
máme pred sebou hneď niekoľko veľkých
výziev. Chceme v stanovenom termíne
úspešne dokončiť nedávno začatú výstavbu univerzitnej knižnice,“ spresnil rektor
pre Tlačovú agentúru SR.

V debate, ktorá sa po príhovore rozprúdila
dominovali témy eurovalu, pád Európskej
únie či krach eura. „Spoločná Európa je
dnes realitou. Je odpoveďou na vnútorné
konflikty – viac bolo vojen ako období
pokoja. Dnes je to inak. Či to bude aj potom,
závisí od nás,“ prízvukoval bývalý eurokomisár. „Kresťanská demokracia pomohla

(zn)

zaznamenali sme

Slovensku aj po vojne, aj po komunizme,“
reagoval Figeľ na prínos kresťanstva pre
slovenskú a európsku identitu. „Toto poprieť znamená poprieť seba. Demokracia je
v podstate evanjeliová, lebo jej podstatou
je láska. Skutočná pravda má ovocie a po
ovocí aj nás budú poznať.“
Pri téme eurovalu podčiarkol, že „euroval
nemá za úlohu zachrániť Európu, ale má
napomôcť finančnej stabilite. Nás nezachránia peniaze, ale morálka, striedmosť
vo výdavkoch a ďalšie nezadlžovanie sa.“
Poslucháči KU sa v závere zaujímali aj o to,
čo možno čakať práve od ich domovskej
univerzity. „Aby bola prirodzenou autoritou, centrom komunikácie, spolupatrič-

nosti, spoluzodpovednosti, otvorenosti. Na
to treba aj rozum, aj srdce,“ uzavrel prvý
podpredseda vlády Ján Figeľ.
Rektor univerzity udelil v závere stretnutia
prvému podpredsedovi vlády Jánovi Figeľovi zlatú medailu za zásluhy o vznik KU a za
podporu výstavby univerzitnej knižnice,
ktorej Ján Figeľ odovzdal aj svoju publikáciu V centre Európy. Štátnemu tajomníkovi
Jánovi Hudackému udelil rektor univerzity
striebornú medailu za angažovanosti v pomoci a podpore rozvoja KU.
(md), krátené

Študenti sú s univerzitou spokojní
Foto(3): Miloš Hrabovský

Joachima kardinála Meisnera, arcibiskupa - metropolitu z Kolína nad Rýnom
ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku
(KU) 28. septembra 2011 čestným titulom
doctor honoris causa. Ocenenie si z rúk
rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal
za neochvejnú angažovanosť v ohlasovaní
evanjelia, za službu budovania všeobecnej
Cirkvi, za empatiu a podporu výchovy
a vzdelávania, ako aj za pomoc ľuďom
v núdzi a v rozličných potrebách aj na
Slovensku. O udelení čestného doktorátu
rozhodla Vedecká rada KU na zasadnutí
dňa 14. apríla 2011.
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Študenti na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) vnímajú štúdium na
univerzite pozitívne. Myslia si, že vďaka
titulu ľahšie dosiahnu svoj profesijný cieľ.
Vzdelávanie na KU odporúčajú aj iným,
najčastejšie sa o ňom dozvedajú zo svojho
blízkeho okolia, od známych, súčasných
alebo bývalých študentov univerzity
a taktiež z oficiálnej internetovej stránky.
Väčšina poslucháčov bakalárskych a ma-

gisterských študijných programov uvažuje
aj o ďalšom pokračovaní v štúdiu. Vyplýva
to z výsledkov anonymného dotazníka
medzi študentami univerzity, ktorý KU
realizovala na vzorke 3 340 respondentov
do konca septembra 2011.
Z uvedeného prieskumu ďalej vyplýva,
že študenti a absolventi vnímajú KU skôr
pozitívne (42 %). Dôvodom štúdia na tejto

škole je najmä profesijný rast a vyššie finančné ohodnotenie v budúcom povolaní.
Kvôli lepším pracovným možnostiam študuje na univerzite takmer 56 % študentov,
pričom až 77 % z opýtaných má profesijný
cieľ a jasnú predstavu, čo chce po absolvovaní svojho študijného programu robiť.
Podrobné výsledky dotazníka prinesieme
v nasledujúcom vydaní Kuriéra.
Milan Gončár, (zn), krátené

8
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FILOZOFICKÁ FAKULTA

SI ZVOLILA DEKANA
Dňa 12. decembra 2011 sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty. V tajnom hlasovaní bol
Akademickým senátom fakulty za kandidáta na funkciu dekana zvolený doc. Marian
Kuna, MA, MPhil, PhD. Po platnom zvolení za kandidáta na funkciu dekana FF KU je
v zmysle Čl. 10, bod. 8. Štatútu FF KU postúpený na potvrdenie veľkému kancelárovi
KU, košickému arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi a za dekana bude
vymenovaný rektorom KU.

Marian Kuna
Marian Kuna sa narodil 30. júla 1972 v Liptovskom Mikuláši. V roku 1996 zavŕšil vysokoškolské štúdium filozofie a histórie na
Univerzite Komenského v Bratislave. Titul
MA z politickej filozofie získal v roku 2001
na University of York v Anglicku, v roku
2002 ukončil štúdium filozofie na Central
European University v Budapešti (MPhil.).
Dizertačnú prácu obhájil v roku 2003 a titul PhD. získal na Univerzite Komenského
v Bratislave. Habilitačné konanie absolvoval v roku 2010 na Trnavskej univerzite
v Trnave v študijnom programe systematic-

ká filozofia. Ako docent pôsobí na Katedre
filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V centre jeho vedeckého záujmu je morálna, politická filozofia
a Alasdair MacIntyre. Absolvoval niekoľko
vedeckých stáži v zahraničí, v roku 2006
na Notre Dame University, v roku 2008 na
University of Oxford a University of St Andrews. Je nositeľom viacerých významných
ocenení zo Slovenska a zahraničia.

Prof. Cyrila Hišema (41) zvolil akademický
senát fakulty 13. mája 2011. Podľa platného štatútu fakulty ho vo funkcii potvrdili
veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons.
Bernard Bober a Kongregácia pre katolícku
výchovu vo Vatikáne. Menovací dekrét si prevzal z rúk rektora začiatkom septembra. Cyril
Hišem pôsobil ostatné obdobie ako prodekan
TF KU pre vedu a vysokoškolský pedagóg.
V máji 2008 ho prezident SR vymenoval za

Foto: Stanislav Vinter

Foto: Martin Buzna /TA KU

zaznamenali sme

Nového dekana Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku (TF KU) prof. Cyrila Hišema (na snímke vpravo) inaugurovali
v sobotu, 1. októbra 2011 na slávnostnom
zhromaždení akademickej obce v Košiciach.
Na slávnosti nechýbal veľký kancelár, košický
arcibiskup Mons. Bernard Bober a rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa, ktorí spolu s novým
dekanom poďakovali jeho predchodcovi prof.
Antonovi Konečnému a celému vedeniu za
vybudovanie fakulty a ich doterajšiu prácu.
Medzi hosťami boli aj zástupcovia iných
slovenských a zahraničných univerzít, ktorí
v príhovoroch vyjadrili želanie pre ďalšiu
akademickú spoluprácu.

zaznamenali sme

Na Teologickej fakulte
inaugurovali dekana

profesora v odbore katolícka teológia, okrem
nej sa zaujíma o cirkevné dejiny a históriu. Je
predsedom združenia Slovenská spoločnosť

pre katolícku teológiu, ako profesor pôsobí
na Katedre histórie a biblických vied TF KU.
Stanislav Vinter

Nový Akademický senát
Akademický senát (AS) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súvislosti s blížiacim sa koncom jeho funkčného obdobia
vyhlásil na dni 9. a 10. novembra 2011
voľby, ktoré sa konali na všetkých fakultách
a vedecko-pedagogických pracoviskách
KU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a podľa Zásad volieb do AS
KU. Akademická obec z radov študentov
a zamestnancov univerzity si mohla vybrať
zo 42 navrhnutých kandidátov z jednotlivých fakúlt. Voľby rozhodli, že záujmy
študentov a zamestnancov budú nasledujúce štyri roky v AS KU zastupovať PhDr.
Andrea Fecková, PhD., Miroslav Huťka,
PhD., PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD., Ivan
Moďoroši, PhD., Mgr. Miroslava Antolová,
Mgr. Matúš Demko z Filozofickej fakulty
KU, doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., Ing.
Richard Kerekeš, PhD., PaedDr. Peter Krška, PhD., doc. RNDr. Nadežda Stollárová,
CSc., m. prof. KU, Mgr. Dominika Pažítková, Mgr. Miroslav Zajac z Pedagogickej
fakulty KU, doc. MUDr. Jozef Domenik,
PhD., MPH., doc. MUDr. Anna Lesňáková,
PhD., PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.,
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.,

Viktor Mydlo, Slavomír Šušorený z Fakulty
zdravotníctva KU, JUDr. ICDr. Juraj Jurica
PhD., ICLic. Dušan Škrabek, PhDr. Ján Pramuka, doc. Dr. Ján Veľbacký PhD., Mathias
Gočík a Mgr. Lucia Gállová z Teologickej
fakulty KU. AS KU v novom zložení sa
stretol na svojom ustanovujúcom zasadnutí
v piatok 11. novembra 2011. Jeho členovia
v hlasovaní rozhodli o tom, že senát vo
funkcii predsedu bude nasledujúce funkčné
obdobie viesť Ing. Richard Kerekeš, PhD.,
podpredsedníčkou za zamestnaneckú časť
sa stala PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
a za študentskú časť Mgr. Miroslava Antolová, ako tajomníčka bude pôsobiť PhDr.
Andrea Fecková, PhD.

Kompetencie
Akademického senátu
verejnej vysokej školy ustanovuje § 9 Zákona o vysokých školách. Podľa neho senát
napríklad schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla vysokej školy a fakulty po predchádzajúcom

vyjadrení Akreditačnej komisie; schvaľuje
na návrh rektora vnútorné predpisy vysokej
školy; volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; schvaľuje
návrh rektora na vymenovanie a odvolanie
prorektorov; schvaľuje návrh rektora na
vymenovanie a odvolanie členov vedeckej
rady; schvaľuje návrh rozpočtu vysokej
školy, ktorý predložil rektor a kontroluje
hospodárenie s finančnými prostriedkami;
schvaľuje návrh rektora na členov Správnej
rady a navrhuje ministrovi dvoch členov;
schvaľuje dlhodobý zámer vysokej školy
predložený rektorom po prerokovaní vo Vedeckej rade a jeho aktualizáciu; schvaľuje
výročnú správu o činnosti a výročnú správu
o hospodárení predloženú rektorom;
vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie,
zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej
školy, ktoré nie sú fakultami; vyjadruje
sa o podnetoch a stanoviskách Správnej
rady; volí zástupcu vysokej školy do Rady
vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu školy do Študentskej rady vysokých
škôl.
(TA KU)
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Konať nadprirodzene
v srdci reality
Keď sa tu dnes schádzame pri príležitosti
nového akademického roka 2011/2012 pri
eucharistickej slávnosti, ktorá je prameňom
a vrcholom všetkej cirkevnej činnosti, tak
je zrejme poslaním aj tejto chvíle vyjadriť v čo najhutnejšej, najjadrnejšej forme
zmysel a poslanie celého akademického
roka, ktorý je pred nami. Rád sa zmocňujem
tejto úlohy za pomoci slov blahoslaveného
Božieho služobníka Jána Pavla II., ktoré pred
niekoľkými dňami zopakoval aj kardinál
Zenon Grocholewski, prefekt Kongregácie
pre katolícku výchovu, na celosvetovom kongrese katolíckych univerzít, ktorý sa konal
v španielskej Avile, 12.-14. augusta 2011. Sú
to tieto slová: sme tu pre to, aby sme adorovali Božiu múdrosť.
Táto Božia múdrosť je nekonečným prameňom a čas všetkých vekov je iba jeho hladinou. A práve v tejto súvislosti by som rád
spomenul aj súčasného Svätého Otca, ktorý
na adresu poslania katolíckych univerzít hovorí o schopnosti „rozpoznať aktívnu prítomnosť Boha v ľudských dielach“. Inkarnácia,
vtelenie, nie je totiž iba ústrednou udalosťou
dejín spásy, ktorá sa udiala kedysi pred 2000
rokmi, ale je aj spôsobom Božieho konania:

to Božie sa uskutočňuje v ľudskom. Ide vždy
o priesečník Božieho a ľudského života,
večnosti s časnosťou, absolútnosti s kontingentnosťou a pod. Páter Augustín Gemelli,
v roku 1932 napísal článok s názvom Františkánskosť, v ktorom hovorí o duchovnej, či
náboženskej hodnote aktívneho života. Celý
obsah tohto článku by sme mohli zhrnúť do
slov: konať nadprirodzene v srdci reality.
Tou našou realitou je štúdium spoznávateľného sveta, jeho skúmanie, veda, ale na
konci tejto sekvencie stojí vždy Pravda. A tá
túžba v nás po multiformnej, ale jedinej
Pravde, robí túto našu činnosť na univerzite
nadprirodzenou.
Ak sa teda pripojíme k výzvam posledných
pápežov a uzhodneme sa na tom, že syntézou tohto nášho poslania, poslania katolíckej
univerzity, je adorácia Božej múdrosti, tak si
musíme otvorene povedať aj to, že nemôžeme adorovať Božiu múdrosť bez odhalenia
Božej prítomnosti v zákonitostiach a v tajomnostiach stvoreného sveta.
V 7. kapitole Markovho evanjelia, keď Pán
Ježiš hovorí o zle, ktoré vychádza z ľudského
srdca, je medzi týmto zlom menovaná aj

Katolícka
univerzita musí
byť takým
miestom, kde sa
prostredníctvom
skúmania logiky
a vedy mnohí
dotknú tajomstva
Božej múdrosti“
Mons. BERNARD BOBER
veľký kancelár KU

hlúposť. Toto spomínam, lebo tým chcem
zdôrazniť dve skutočnosti: hlúposť je zlo
a vychádza z ľudského srdca a nie rozumu
či mozgu. Čo to však znamená? Skôr, ako sa
pokúsime odpovedať na tieto otázky, je nám
zrejme všetkým zjavné, že sa nachádzame
v oblasti, ktorá je vlastnou katolíckej univerzite a všetkým jej fakultám v rámci výziev
novej evanjelizácie. Som totiž presvedčený
o tom, že keď svet trpí, tak toto utrpenie je
výsledkom zloby niektorých, no zrejme ešte
viac tento svet trpí zásluhou tých, ktorí sú
ovládaní nemúdrosťou, ktorá môže mať aj
podobu ignorancie.
Odpoveď na otázku, ktorú sme si položili
pred chvíľou, by sa dala zhrnúť do jedného
slovného spojenia: apoštolát inteligencie.
A to je vlastná a nezastupiteľná úloha
katolíckej univerzity. Ak sme pred chvíľou
počúvali známe slová evanjelia o povolaní
prvých apoštolov, tak sme si pri nich mohli
uvedomiť zvlášť metaforu, ktorú použil Pán
Ježiš v spojení rybári ľudí. Táto metafora nás
vedie k možnosti vysvetliť si tento úryvok za
pomoci skúsenosti nás, rybárov. Totiž tak,
ako sa chytá ryba za hlavu, tak byť rybármi
ľudí znamená zachytávať predovšetkým
ľudské hlavy, inteligenciu človeka, jeho
myslenie, ktoré sa potom premieta do jeho
životných postojov a konkrétneho správania.
V tomto duchu je pred nami veľká robota
v samotnej Cirkvi aj v našej spoločnosti.
V tomto duchu je potrebné častejšie si pripomínať slová blahoslaveného Ján Pavla II.,
ktoré vyslovil 16. januára 1982: viera, ktorá
sa nestáva kultúrou, je viera, ktorá nie je
úplne prijatá, integrálne premyslená a verne
prežívaná. Naše myslenie, chápanie, od ktorého sa potom odvíja aj náš pohľad na človeka, na spoločnosť a na realitu tohto života,
má veľmi dôležitú úlohu. A práve katolícka
univerzita je miestom, kde sa má kresťanská
viera vyjadriť vierohodným spôsobom ako
slovo pravdy, ktoré zachraňuje, pretože vie
zachytiť „nite života“.

V tejto dobe, v ktorej pod rúškom demokracie mnohé inštitúcie hrajú falošnú hru
neutrality, katolícka univerzita je katolíckou
kvôli tomu, že neverí v neutralitu, fatálnosť
či indiferentnosť smerovania života; je univerzitou, ale kvôli tomu, že má byť otvorená
vo všetkom a pre všetkých, ktorí sa o tom
chcú presvedčiť.
V perspektíve novej evanjelizácie, ku ktorej
nás poslední pápeži naliehavo vyzývajú,
katolícka univerzita je azda najvhodnejším
miestom pre súčasné tzv. nádvorie pohanov,
o ktorom pápež prvýkrát hovoril vo vianočnom príhovore ku Rímskej kúrii v roku
2009 a aktuálne sa tento termín prebral aj
do Lineament o novej evanjelizácii vydaných
Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu
v minulom roku. Nádvorie pohanov chce
byť miestom, kde by sa ľudia mohli priblížiť
k Bohu aj bez toho, aby ho bližšie poznali
a predtým, ako by našli prístup k jeho tajomstvu, v ktorého službách stojí Cirkev. Katolícka univerzita musí byť takým miestom, kde
sa prostredníctvom skúmania logiky a vedy
mnohí dotknú tajomstva Božej múdrosti.
Ten dotyk, samozrejme, nestačí, ale je veľmi
dôležitý. Ďalej je to už úloha samotnej Cirkvi,
aby prostredníctvom svojho života a činnosti
poukazovala a upriamovala na hĺbku tajomstva Božej lásky.
Múdrosť či nemúdrosť nie je otázkou vzdelania, či vieme alebo nie či toho vieme viac
alebo menej; ale je otázkou srdca: či počítam
s Tým, ktorý v tom všetkom ku mne prichádza, alebo nie, O tom nám hovorí podobenstvo o múdrych a nemúdrych pannách.
Múdrosť, či hlúposť je otázkou srdca, lebo
nás stavia pred pravdu o nás samých, či nám
to poznanie pomáha byť takými, akými mám
byť alebo nie – inými slovami, či milujeme
alebo nie. Preto je to otázka srdca, z ktorého vychádza všetko dobro, kde múdrosť
je baštou všetkých čností, ako aj zlo, teda
aj hlúposť, nie iba ako akýsi zanedbateľný
defekt, ale ako skutočné zlo.
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Začíname nový akademický rok a každý začiatok je presiaknutý nádejou. Chcel by som
zakončiť túto homíliu modlitbou nádeje,
ktorá chce vyjadriť želanie, aby nám tento
akademický rok pomohol práve v adorovaní
Božej múdrosti nielen v tom, v čom sme
zvyknutí – v Božom slove, v Eucharistii a podobne, ale aj vo všetkom tom, čo robíme,
nad čím sa zamýšľame a čo skúmame. Je to
modlitba z Božieho slova, z knihy Múdrosti
(Múdr 9, 1-11).

Bože otcov, Pane milosrdenstva,
ktorý si všetko svojím slovom urobil,
človeka si stvoril svojou múdrosťou,
aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si
ty povolal k jestvote... Daj mi múdrosť,
prísediacu tvojho trónu, a mňa
nevylučuj z počtu svojich detí... Lebo
aj keby bol niekto z ľudí dokonalý,
a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol
by ničím. U teba je múdrosť, ktorá
pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná,
keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo
tvojim očiam lahodí a čo je správne
podľa tvojich príkazov. Vyšliže ju
zo svätého neba a zošli ju z trónu
tvojej velebnosti, aby so mnou bola
pri mojom konaní a aby som vedel,
čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie
a všetko chápe, povedie ma rozvažito
pri mojich robotách, ochráni ma svojou
velebnosťou. Amen.

Mons. Bernard Bober
Košický arcibiskup a metropolita, veľký kancelár KU
Príhovor pri príležitosti otvorenia nového
akademického roka 2011/2012 na KU
dňa 28. septembra 2011.
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?

Ako vnímať informácie z rôznych
zdrojov, ktoré hovoria o akomsi
rozdelení v poľskom episkopáte. Ako
príklad môžeme uviesť list dominikána
Ludwika Wiśniewskeho.
Páter Wiśniewski nie je biskupom. Biskupi
majú tiež rôzne názory. Záleží, o akú tému
ide, no v katolíckej náuke sú jednotní. Ja
nevidím rozdelenie v poľskom episkopáte.

Cesta k Bohu vedie
proti prúdu
Z Radia Maryja, lokálnej rozhlasovej stanice založenej v roku
1991, vybudoval médium známe všetkým Poliakom doma
i v zahraničí. Je tiež zakladateľom a riaditeľom katolíckej TV
Trwam, pričinil sa o vznik celoštátnych novín Nasz Dziennik,
ako aj o založenie Wyzszej Szkoly Kultury Medialnej i Spolecznej
v Toruni. Tadeusz Rydzyk, CSsR.

?

Čo podľa vás svedčí o úspešnosti
katolíckych médií?
Je to ťažká otázka. O úspechu sa s určitosťou dozvieme až na poslednom súde. My
máme siať, hlásať Slovo, máme zvestovať
Krista. Dokonca ani neviem, či by bolo
úspechom to, ak by s nami boli milióny.
Úspech sa odohráva v ľudských srdciach.

?

Čo považujete za svoj najväčší osobný úspech, ako aj úspech v činnosti
Radia Maryja a TV Trwam?
Nemyslel som na úspechy. A úspechy ani
nevnímam. Chcem slúžiť a teším sa vtedy,
keď sa ľudia modlia, keď sú spolu, keď

vytvárajú spoločenstvo. My máme viesť
k tomuto zjednoteniu s Pánom Bohom
i zjednoteniu s ľuďmi vôkol Pravdy. Boh je
Pravdou a Láskou.

?

Akým spôsobom by mali katolícke
médiá oslovovať svojich príjemcov?
V prvom rade je našou povinnosťou byť
svedkami viery. Máme hovoriť jazykom
zrozumiteľným pre našich poslucháčov.
Tak, aby sa Pravda prebila jazykom lásky.

?

Čo si myslíte o názoroch, že vo
vysielaní Radia Maryja je príliš veľa
emócií?

rozhovory nemožno pripustiť. Podstatou je
totiž budovanie pozitívnych vzťahov medzi
ľuďmi, ide o spoločenstvo. Ľudia sú rôzni,
no ja si nemyslím, že emócií je príliš veľa.
Vo vzťahu k nám sú rôzne výčitky. Dokonca
do takej miery, že si vytvárame archív výrokov o našom rádiu. Začali sme ich zbierať
pred niekoľkými rokmi. Nateraz evidujeme okolo troch tisícok článkov či rôznych
výpovedí. Takmer všetky sú negatívne,
lebo katolíckych médií je v Poľsku v porovnaní s liberálnymi veľmi málo. Množstvo
negatívnych výrokov však neznamená, že
sa máme poddať. Pre nás je dôležité to,
čo hovoria duchovní pastieri, čo hovoria
biskupi a náuka Cirkvi. Tu je naše srdce
a svedomie.

Radio Maryja sa opiera o tri stĺpy. Sú nimi
katechéza, modlitba a telefonický kontakt.
Keď poslucháčom sprístupníme „miesto“
pred mikrofónom, rôzni ľudia môžu hovoriť tak, ako chcú. Veď podobne aj v rodine
sa ľudia odlišujú. Stačí si uvedomiť, akých
máte príbuzných, či sú všetci rovnakí.
Jedni sú rozvážnejší, iní emocionálnejší.
Myslím si, že každému treba poskytnúť
priestor na vyjadrenie. Každý má svoju
dôstojnosť. Je potrebné komunikovať. Ak
by však došlo k niečomu, čo inej osobe
odoberá dôstojnosť, takéto výpovede alebo



?

Ak sa ohliadnete do minulosti,
zmenili by ste niektoré zo svojich
rozhodnutí?
Myslím si, že áno. Neustále sa učíme.

Je našou
povinnosťou
byť svedkami
viery. Máme
hovoriť jazykom
zrozumiteľným
pre našich
poslucháčov."
Tadeusz Rydzyk

V mnohých veciach, ktoré som robil, a to
dokonca ako kňaz, vidím chyby, hoci,
samozrejme, neboli cielené. Potrebujeme
hľadieť retrospektívne, práve na tomto sa
učíme. Chcel by som pracovať lepšie, ešte
viac s Pánom Bohom.

?

Môžu nájsť v ponuke Rádia Maryja
niečo pre seba aj neveriaci? Majú
podľa vás katolícke médiá oslovovať
neveriacich?
Samozrejme, ponuka je tu celý čas. Rádio
je otvorené. Nie je to len modlitebné rádio
pre pobožných. Sprostredkúvame modlitbu, katechézu, ale aj aktuálne spoločenské
otázky. Ponúkame rôzne témy, vrátane
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pedagogiky alebo viacerých poradní, napr.
ekologickej, medicínskej či výchovnej, tiež
programy pre chorých a starých, ako aj pre
deti a mládež. Dotýkame sa celého človeka.
V súvislosti s prezentovaním celospoločenských tém nám niektorí vyčítajú, že sa
miešame do politiky. Čo je však politika? Je
to len rozumná starosť o spoločné dobro.
Ona nie je vyhradená výlučne pre ateistov,
ako si ju kedysi uzurpovali komunisti.
Katolík má do života vovádzať učenie
Krista. Najmä podľa ateistov to vzbudzuje
kontroverzie. Často ide o takých, ktorí sa
z komunistov stali liberálmi, moc vymenili
za vlastníctvo, ovládli väčšinu segmentov
vrátane médií a prakticky aj naďalej pevne
držia kormidlo vo svojich rukách. Ak s tým
niekto nie je stotožnený, bude atakovaný,
to je prirodzené. No my máme byť svetlom
sveta i soľou zeme, nemáme sa poddávať.
Máme byť svedkami a svedok nie je ten,
čo ide s davom. On ide proti prúdu. Proti
prúdu módnosti či prevládajúcich názorov.
Lebo cesta k prameňu vedie práve proti
prúdu. A tým Prameňom je Ježiš Kristus.
(jm)
Tadeusz Rydzyk navštívil KU počas konferencie Plnia
katolícke médiá v spoločnosti svoju úlohu?
Informujeme o nej na str. 17

Novinár so slovníkom vo vrecku

[

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE

]

http://media.ku.sk/slovnik

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku (FF KU) rieši v súčasnosti
niekoľko zaujímavých projektov. Spolupracuje s Kultúrnou a edukačnou grantovou
agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Niekoľkí členovia Katedry žurnalistiky
FF KU pracujú na vytvorení online mediálneho slovníka pre budúcich novinárov.
Takýto typ výkladového slovníka odbornej
žurnalistickej a náboženskej terminológie na Slovensku totiž zatiaľ chýba.
Hlavný riešiteľ projektu a garant štúdia žurnalistiky na FF KU profesor Peter Olekšák
vysvetľuje, že úloha odborne spracovať
takýto slovník a sprístupniť ho verejnosti na
internete vychádza z potrieb praxe, z požiadaviek žurnalistov i prijímateľov, a preto
je prínos pre spoločnosť nepopierateľný.

Projekt rieši monotematický edukačný
problém, ako vytvoriť syntézu a v skratke
definovať to podstatné z masmediálnej,
žurnalistickej a náboženskej komunikácie.
Riešitelia chcú priniesť študentom podklady pre kvalitnejšiu prípravu na ich budúce
povolanie, nové znalosti odborníkom
v masmediálnej či žurnalistickej oblasti
a rozvoj existujúcich poznatkov. „Realizáciou projektu napomôžeme využívať nové
metódy a formy vzdelávania na vysokých
školách, ako je podpora dištančných
foriem, on-line prístup, e-vzdelávanie,
k čomu dopomôže zvolený spôsob realizácie projektu,“ dodáva prof. Olekšák.

Vladimíra Gábrišová



14

KURIÉR • 6 • 2011

KURIÉR • 6 • 2011

Otvorili sme Poradenské centrum

Foto: Martin Buzna / TA KU

zaznamenali sme

tiach práce po škole a tiež o ponukách
letných brigád. Poradenské centrum
tiež študentom zabezpečuje študijné
materiály v úprave pre zdravotne znevýhodnených,“ povedal doc. Róbert Lapko, prorektor pre výchovu a mobility.

Komplexné poradenstvo a pomoc študentom v rôznych životných situáciách
sú úlohami Poradenského centra, ktoré
v utorok 4. októbra 2011 otvorila Katolícka
univerzita v Ružomberku (KU). Centrum
pracuje vo vynovených bezbariérových
priestoroch v C bloku na Hrabovskej ceste
1 a poslucháčom univerzity je k dispozícii v pracovných dňoch. Odborný tím
v ňom ponúka kariérové poradenstvo,
psychologické poradenstvo, zabezpečuje
a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha zdravotne
znevýhodneným študentom a študentkám
– matkám s deťmi. Patrónom nového univerzitného zariadenia je blahoslavený Pier

0917

224 662

SOS telefónna linka
Poradenského centra KU

Giorgio Frassati - Talian, laický dominikán,
predstaviteľ moderného univerzitného študenta a vzor mnohých mladých veriacich.
„Študenti sa môžu prísť poradiť v sociálnej oblasti, v právnej oblasti i v oblasti
vzťahov, môžu sa informovať o možnos-

Že bude Poradenské centrum navštevované, predpokladá aj veľký kancelár KU,
košický arcibiskup Mons. Bernard Bober
(na snímke pri rozhovore so študentkou),
ktorý centrum posvätil a spolu s rektorom
KU prof. Tadeuszom Zasępom otvoril:
„Verím, že poslucháči budú využívať
služby Poradenského centra, ktoré im
môže pomôcť v praktických záležitostiach počas semestra.“ „Na Poradenské
centrum sa môžu študenti obrátiť ako na
miesto prvého kontaktu, keď nevedia, kam
svoju požiadavku adresovať,“ doplnila
koordinátorka Katarína Markovičová.
Študenti môžu v priebehu týždňa využiť
priestory kariérovej, sociálnej či psychologickej poradne, študijnú a tréningovú
miestnosť aj miestnosť pre matky s deťmi.
Centrum je vybavené kuchynským kútikom,
kde si môžu zdravotne znevýhodnení za
asistencie a matky s deťmi ohriať stravu.
Súčasťou služieb je aj SOS linka 0917 224
662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom adresy poradna@ku.sk. Centrum
tiež spolupracuje s UPaC Jána Vojtaššáka.
(km, na)

Ocenili portál Postoy.sk
Postoy.sk získal prestížne ocenenie 2011
Templeton Freedom Awards. Tento online
magazín, ktorý sa zameriava na politiku,
spoločnosť a náboženstvo, tvoria aj študenti
či absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Portál Postoy.sk ako projekt
Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy CEBSI ocenili v kategórii
Etika a hodnoty. „Portál založila skupina
študentov žurnalistiky. Odvtedy získali jeho
autori viaceré novinárske ocenenia a stal sa
jedným z najvplyvnejších miest šírenia hodnôt osobnej slobody, demokracie, dialógu,
morálnych hodnôt a tolerancie medzi mladými na Slovensku,“ píše sa v zdôvodnení.
Jednými z prvých tvorcov Postoy-a sú
odborní asistenti na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty (FF) KU Terézia
Rončáková a Imrich Gazda. Súčasným
šéfredaktorom je Pavol Rábara, študent

piateho ročníka žurnalistiky na FF KU,
ktorý spolupracuje na projekte s ďalšími
spolužiakmi Máriou Škvarlovou, Lukášom Melicherom a Andreou Šalkovou.
Elektronický časopis pôvodne založili Ján
Luterán a Matúš Demko ešte ako poslucháči
žurnalistiky na Univerzite Komenského
v Bratislave. Ján Luterán sa dnes venuje
divadelnej réžii a Matúš Demko je doktorandom ružomberskej katedry žurnalistiky.
V kategórii Etika a morálka oceňuje
porota projekty, ktoré sa venujú vzťahu
medzi podnikaním a morálnymi hodnotami. Vlaňajším víťazom tejto kategórie
je americký Acton Institute, ktorý je u nás
známy dokumentárnymi filmami Povolanie
podnikateľ či Zrodenie slobody. Aktuálne
bolo ocenených 16 projektov, celkovo bolo
viac ako 180 prihlášok zo 48 krajín. Ide

o najväčší program na svete, ktorý oceňuje
think-tanky prispievajúce k chápaniu slobody. O tohtoročných výsedkoch informuje
web organizátora Atlasnetwork.org.
Templeton Freedom Awards zastrešuje
Atlas Economic Research Foundation
sídliaca vo Washingtone. Program nesie
meno zosnulého investora a filantropa Sira
Johna Templetona. Ocenenie vzniklo v roku
2003 a doteraz rozdalo v rámci oceňovania a grantov vyše 1,5 milióna dolárov. Aj
každému z tohtoročných víťazov prináleží
grant vo výške desaťtisíc dolárov. Zdroje
na ocenenie poskytuje John Templeton
Foundation, ktorá udeľuje aj prestížnu
Templetonovu cenu už od roku 1973.
(md, pr), krátené
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ARRA opäť potvrdila kvalitatívny
rast Katolíckej univerzity
Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) predstavila v stredu 30.
novembra 2011 aktuálne Hodnotenie fakúlt
vysokých škôl. Ranking fakúlt vysokých
škôl vytvorili na základe porovnania verejne
dostupných a overiteľných ukazovateľov
kvantity a kvality vzdelávania a výskumu.
Hodnotili spolu 109 fakúlt alebo monofakultných škôl, z nich 104 fakúlt verejných
a päť súkromných vysokých škôl, ktoré
boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich
odborov. Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) a jej štyri fakulty boli posudzované
v skupine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske vedy.
Filozofická fakulta KU dosiahla bodové
ohodnotenie 50,6 a šieste miesto v skupine
fakúlt so zameraním na filozofické vedy,
Pedagogická fakulta KU s hodnotením
48 bodov získala piate miesto v skupine
pedagogické vedy, Teologická fakulta KU
sa umiestnila v skupine teologické vedy na
štvrtom mieste s hodnotením 39 bodov,

Fakulta zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 22,8 v skupine lekárske
vedy dosiahla desiate miesto.
ARRA v tomto roku obohatila kritériá hodnotenia a zaradila doň štyri nové kritériá,
dva týkajúce sa vzdelávania a dva výskumu.
Novinkami v hodnotení sú kritériá zahraničnej mobility a absolventskej nezamestnanosti, ako aj kritériá ukazujúce vzťah medzi
počtom doktorandov a celkovým počtom
publikácií, citácií fakulty. Napriek zmenám
metodiky však agentúra konštatuje, že
výrazné rozdiely oproti minuloročnému
rankingu boli zaznamenané len výnimočne.
„Sledujeme a pozitívne hodnotíme kontinuálne zvyšovanie kvality na jednotlivých
fakultách, ktoré zaznamenáva aj ARRA.
Kým v roku 2008 bola napríklad Teologická
fakulta v hodnotení siedma, v tomto roku je
štvrtá. Pedagogická fakulta od roku 2008,
kedy bola medzi slovenskými pedagogickými fakultami na deviatom mieste, každoročne v rebríčku rástla, dnes je piata,“ uvie-

dol k hodnoteniu rektor KU prof. Tadeusz
Zasępa. Dodal, že kontinuálne zvyšovanie
kvality je výsledkom systematickej práce
všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov na fakultách.
ARRA je nezávislé občianske združenie,
ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť
kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Počas svojej existencie
pripravila a zverejnila šesť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. Realizovala tiež
rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu slovenských vedcov porovnateľných
so svetovou špičkou v projekte Vedecká
špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl,
porovnanie vedeckej výkonnosti českých
a slovenských vysokých škôl a iné.
O aktuálnom hodnotení fakúlt slovenských
vysokých škôl čítajte viac na internetovej
stránke ARRA www.arra.sk.
(TA KU)

Najrýchlejší v písaní Braillovým
písmom je študent Ondrej Rosík
Najrýchlejším Slovákom v písaní Braillovým
písmom je študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Ondrej Rosík. Uspel v konkurencii 23
nevidiacich, ktorí si v sobotu 22. októbra
2011 zmerali svoje zručnosti v čítaní
a písaní Braillovým písmom na celoslovenskom súťažnom kole v Slovenskej knižnici
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Celoštátne finále bolo vyvrcholením ôsmich
krajských kôl. Súťaž organizovala Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Ondrej Rosík je študentom druhého ročníka
žurnalistiky, ako redaktor pôsobí v univerzitnom Pulz rádiu, externe spolupracuje aj s Rádiom Lumen. Nevidiacim je od
narodenia a v Braillovom písme píše veľmi
málo, častejšie využíva počítač s hlasovým
výstupom. „Som príjemne prekvapený, že
to takto dopadlo. Text som napísal za jednu
minútu a štyridsať sekúnd, ale mal som šesť
chýb, za ktoré som dostal trestné sekundy.
Obhájil som prvé miesto v písaní z roku
2007,“ reagoval na víťazstvo Ondrej, ktorý
si zasúťažil aj v čítaní, no skončil piaty.

informácií. Vďaka nemu sú samostatnejší,
môžu študovať, pracovať, ale aj súťažiť,“
konštatoval pre TASR koordinátor projektu
Jozef Zbranek z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Obhájil som prvé
miesto v písaní
z roku 2007“
Ondrej Rosík

Podľa slov organizátora Vladimíra Cintulu porota prihliadala aj na gramatické
chyby, vynechané riadky a akékoľvek chyby
v texte, za ktoré udeľovala trestné sekundy.
Súčet dosiahnutého čistého času a trestných sekúnd rozhodol o konečnom poradí
súťažiacich. „Braillovo písmo je aj v čase
rozvoja informačno-komunikačných technológií pre nevidiacich ľudí stále hlavným
nástrojom na prijímanie a spracovávanie

Braillovo písmo je špeciálny druh písma
tvorený sústavou znakov, špeciálne je
určený pre nevidiacich a slabozrakých.
Jeden znak písma tvorí bunka z jedného až
šiestich bodov. Ich vzájomnou kombináciou
a postavením vzniká 64 znakov. Tie obsiahnu celú abecedu, vrátane písmen s dĺžňami
a mäkčeňmi. Písmo funguje na princípe
plastických bodov vyrazených do papiera,
ktoré čitateľ vníma hmatom. Pôvodné písmo vymyslel francúzsky učiteľ Louis Braill
úpravou vojenského písma umožňujúceho
čítanie za tmy. Slovenský systém Braillovho písma vytvoril v roku 1922 Adolf Fryc,
zakladateľ a prvý riaditeľ Štátneho ústavu
pre slepcov v Levoči.
Martin Buzna
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Profesor Richard Čemus.

Koncom septembra 2011 navštívil Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku Richard Čemus, profesor Orientálneho inštitútu v Ríme, jezuita a žiak kardinála
Tomáša Špidlíka. Vo svojej prednáške sa zameral na myslenie kardinála Špidlíka. Jeho
návšteva mala aj symbolický význam pre
našu univerzitu. Práve ona udelila Tomášovi
Špidlíkovi čestný doktorát v čase, keď 16.
apríla v roku 2010 odišiel z tohto sveta na
večnosť. Profesor Čemus bol jeho priateľom
a žiakom. O tom, že je pokračovateľom jeho
cesty dosvedčuje aj fakt, že po zosnulom
kardinálovi prevzal štafetu vo všetkých jeho
troch významných aktivitách. Vedie Katedru
východnej kresťanskej spirituality na Orientálnom inštitúte patriacom ku Gregoriánskej
univerzite v Ríme, ktorú niekoľko desaťročí
viedol Špidlík a vychoval mnoho odborníkov na východné kresťanstvo, vrátane
profesora Čemusa. Po kardinálovi Špidlíkovi
prevzal aj úlohu spirituála Pápežskej koleje
Nepomucenum v Ríme, kde sa pripravujú
bohoslovci, ale aj postgraduálni študenti
(kňazi), hlavne z Českej republiky, no rovnako aj zo Slovenska, z USA, Afriky či Ukrajiny. A do tretice, každý týždeň môžeme na
vlnách českej verzie Vatikánskeho rozhlasu
počúvať (aj čítať) jeho homíliu na najbližšiu
nedeľu..
V prednáške sa Richard Čemus dotkol
spomienok na svojho učiteľa a priateľa
Tomáša Špidlíka a predstavil hlavné témy
jeho 60 ročnej vedeckej práce. Profesor
Čemus sa priznal, že všetko, čo myslí, tvorí
a robí je ovplyvnené pátrom Špidlíkom. Za

Foto: internet

Profesor Čemus prednášal
o diele kardinála Špidlíka

jeho najväčšiu zásluhu považuje Richard
Čemus fakt, že západný svet sa zoznámil s východnou kresťanskou tradíciou.
Slovanská spiritualita srdca tak môže byť
v súčasnej technickou mentalitou a legalizmom poznamenanej Európe skutočným
prínosom. Aktuálnosť jeho myslenia spočíva
hlavne v tom, že v súčasnej dobe dáva východná spiritualita neslobodnému človekovi
možnosť žiť aktívnym a kreatívnym životom.
Starý kontinent čaká na duchovnú syntézu
Východu a Západu. To je práve inými slovami povedané to, čo Ján Pavol II. vyjadril ako
potrebu Cirkvi dýchať obidvoma stranami
pľúc. V tejto súvislosti môžeme uviesť aj
fakt, že keď sa profesor Čemus pýtal na informácie o pátrovi Špidlíkovi starších profesorov na Orientálnom inštitúte, tak profesor
východnej liturgie Robert Taft mu povedal,
že takí ľudia ako Haussher (ktorý bol učiteľom Špidlíka) či Špidlík mali inside, tí dokázali „zamiesť” s tými tzv. neprekonateľnými
rozdielmi medzi Východom a Západom. Oni
boli ponorení do celej tradície Cirkvi, tak
východnej ako aj západnej. Richard Čemus
poznamenal, že centrom slovanskej spirituality podľa Špidlíka je srdce. K tomu podľa
neho dospel kardinál a „z toho žijem aj ja,”
uviedol profesor Čemus. Na západe nebola
uznávaná tematika srdca ako niečo relevantné. Bolo to skôr považované za niečo
nevedecké. Keď s tým páter Špidlík prišiel
niekam na západ, povedali mu, že to nepatrí
na akademickú pôdu. Neraz počúval, že je
to slovanská sentimentalita a nie je to exaktná veda. On im zvykol odpovedať, že im
dokáže, že keď Rusi hovoria o srdci, nemajú

Profesor Richard Čemus sa narodil
v Prahe v roku 1954. Nakoľko bol jeho
otec bývalým režimom prenasledovaný
a väznený niekoľko rokov, emigroval
v mladom veku do Nemecka. Teológiu
študoval v Nemecku a v Ríme. Vstúpil
do Spoločnosti Ježišovej. V rokoch
1991 – 1993 pracoval v diplomatických
službách Svätej Stolice v Moskve. Po
kardinálovi Špidlíkovi prevzal Katedru
východnej kresťanskej spirituality
na Pápežskom orientálnom inštitúte
v Ríme, kde pôsobí ako profesor až do
súčasnosti. Rovnako je aj spirituálom
Pápežskej koleje Nepomucenum
v Ríme. Ako profesor hosťoval na
mnohých zahraničných univerzitách.
Richard Čemus je autorom viacerých
významných prác z oblasti východnej
kresťanskej spirituality, konkrétne sa
venuje mysleniu Ignáca Brjančaninova,
Teofána Zatvornika, hesychazmu
a modlitbe srdca vo východnej
tradícii. Z jeho diel môžeme vybrať
napríklad jeho dizertáciu La preghiera
del cuore in Ignatij Brjančaninov,
ďalej La preghiera di Gesù, il Rosario
orientale, Oriente in Occidente: tratti
peculiari della spiritualità dei monaci
italo-greci a mnohých ďalších. Je tiež
spoluautorom obsiahleho diela The
Historical Atlas of Eastern and Western
Christian Monasticism.

tým na mysli nejaké citové výlevy, ale myslia
to úplne vážne, pretože srdcom myslia celú
integritu, celého človeka, všetky jeho zložky,
ktoré pracujú harmonicky na celom diele
človeka. Podľa profesora Čemusa, hlavným
dielom kardinála bola kniha Spiritualita
Teofána Zatvornika. Srdce a Duch. Táto
kniha vyšla aj v oficiálnom vatikánskom
nakladateľstve. Kardinál Špidlík považoval
všetko, čím bol obklopený, aj samotného
človeka za tajomstvo. Z toho pramenila
jeho úcta ku všetkému. „Keby som mal jeho
mystiku niekam zaradiť,“ povedal profesor
Čemus, „bola by to mystika života.“ Špidlík
stál obidvoma nohami na zemi. Bol realista,
ktorý sa nikdy nenechal vyviesť z miery.
Ivan Moďoroši (FF KU)
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Úloha katolíckych
médií v spoločnosti
Domáci i zahraniční mediálni odborníci sa na konci septembra 2011 zišli v Ružomberku
s viacerými predstaviteľmi médií na konferencii venovanej úlohám katolíckych médií.
Medzi pozvanými hosťami bol aj zakladateľ poľského Radia Maryja Tadeusz Rydzyk
či šéfredaktor francúzskeho katolíckeho denníka La Croix. Podujatie organizovala
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
boli analyzované jednotlivé aspekty pôsobenia katolíckych médií. V rámci workshopu
Náboženské vysielanie vo verejnoprávnych
médiách predniesol svoje podnety Jiří Zajíc
z Českého rozhlasu. V časti venovanej Mienkotvornosti katolíckych médií sa uvažovalo
nad tým, či katolícke médiá majú potenciál
mienkotvornosti.

zaznamenali sme

Šéfredaktor denníka La Croix Dominique Greiner pri prednáške.

Plenárnu časť konferencie s názvom Plnia
katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? otvoril svojim referátom
Tadeusz Rydzyk, zakladateľ a riaditeľ Radia
Maryja a TV Trwam. V prejave zdôraznil, že
spolupráca katolíckych médií s cirkevnou
hierarchiou musí byť samozrejmosťou, inak
sa „ocitáme mimo cirkvi, vytvárame akési
sekty“. Ako ďalej dodal T. Rydzyk: „Cirkev
nemá veľa médií, sme stále v defenzíve, čo
je naším problémom.“ Tieto médiá majú
podľa jeho názoru slabú, v niektorých prípadoch až zanedbateľnú pozíciu.
Skúsenosťami z francúzskeho prostredia
nadviazal na jeho slová šéfredaktor denníka
La Croix Dominique Greiner. Naznačil pritom štýl, akým sa toto katolícke periodikum
prezentuje: „Pluralizmus je naším dobrom,
ktoré nás chráni pred utiahnutím sa len do
katolíckeho sveta.“ Denník La Croix zároveň
predstavil ako „diskusné fórum“, čo doložil
slovami:„Nesnažíme sa presvedčiť čitateľov o svojej pravde, nie sme dogmatickými

Foto: Marek Hasák
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novinami. Skôr sa snažíme pomáhať našim
čitateľom uvažovať, otvárať diskusiu,“ dodal
D. Greiner.
Mozaiku prednášok doplnili mediálni
odborníci z Pápežskej univerzity Santa
Croce so sídlom v Ríme. Dekan Fakulty
komunikácie Diego Contreras sa zameral na
evanjelizačné možnosti a nemožnosti médií.
Pripomenul, že žurnalistika je profesia s pravidlami, ktoré treba nevyhnutne rešpektovať. Poukázal tiež na to, že cieľ vplýva na
použité prostriedky. Profesor Daniel Arasa,
odborník na využívanie nových médií v cirkevnom prostredí, referoval o vklade nových
médií do mediálnej komunikácie cirkvi.
Prízvukoval pritom potrebu intenzívnejšieho využívania sociálnych sietí v cirkevnom
prostredí, ako aj pri komunikácii Cirkvi so
spoločnosťou.
Po predpoludňajšom bloku prednášok pokračoval program konferencie až do večerných hodín diskusiou v sekciách, v ktorých

Bývalý hovorca KBS Marián Gavenda
v tejto súvislosti vyslovil potrebu objektívnej
prezentácie kresťanských tém vo svetských
médiách. Inšpiráciami zo zahraničia obohatili diskusiu Jiří Macháně, vedúci redakcie
Katolického týdeníka a Krzysztof Bieliński,
rektor Vysokej školy sociálnej a mediálnej
kultúry v Toruni. Z viacerých téz akcentovaných v sekcii Marketing katolíckych médií
vyplynulo odporúčanie investovať do tvorby
dobrého mena katolíckeho média. Účastníci
sekcie Príťažlivosť katolíckych médií pre detského a mládežníckeho príjemcu pripomenuli neutešený stav, keď jediným katolíckym
periodikom určeným pre deti je časopis
Rebrík. Teenagerom dokonca ani nie je
ponúkaný titul, po ktorom by mohli siahnuť.
V rámci workshopu Jazyk katolíckych médií
bolo poukázané na to, akým jazykom sa
prezentujú katolícke médiá. Diskusia smerovala k tomu, ako účinne „hovoriť“ k ľuďom
a ako komunikovať kresťanské posolstvá.
V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že Cirkev
vidí vzor dokonalej komunikácie v Ježišovi
Kristovi.
Podujatie s názvom Plnia katolícke médiá
v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? je už
treťou konferenciou o pôsobení katolíckych
médií na Slovensku. Predchádzajúce dva
ročníky sa uskutočnili v roku 2005 v Bratislave a v roku 2009 v Ružomberku. Z oboch
vyšli zborníky, pričom knižne budú publikované aj prednášky a závery pracovných
skupín tohtoročnej konferencie.

(jm)
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Černová vo fotografii

Talianskí hostia v Ružomberku

Účastníkov konferencie privítal dekan PF KU doc. Tomáš Jablonský.

z ďalšieho formálneho či neformálneho
stretnutia. Po ňom vystúpil Roberto Rizzo,
ktorý okrem iného hovoril aj o dôležitosti
talianskeho jazyka: ,,Taliančina je prekrásny jazyk, ktorým je možné najdokonalejšie
vyjadriť všetky pocity, túžby a nálady.“

uvedený do kontextu. To znamená, že je
dôležité poznať kultúru, literatúru, ľudí
aj samotnú krajinu, ktorej jazyk sa učíme.
Najlepšia možnosť ako sa jazyk učiť, je ísť
priamo tam, kde sa ním hovorí a vnímať
jeho autentickú podobu.

Foto: Martin Buzna / TA KU

Podujatie zorganizoval Ústav talianskeho
jazyka a kultúry PF KU v rámci 11. Týždňa talianskeho jazyka vo svete a Týždňa
vedy a techniky na Slovensku. Rektor
KU Tadeusz Zasępa otvoril konferenciu
privítaním hostí z Talianska v ich rodnom
jazyku slovami: ,,Vitajte, ponúkame Vám
naše otvorené srdce.“ Tiež poznamenal, že
stretnutia ako toto môžu pozitívne prispieť
k budovaniu a zlepšeniu vzťahov a mobilít
medzi krajinami a bude sa veľmi tešiť aj

zaznamenali sme

Foto: Martin Buzna / TA KU

V pondelok 7. novembra 2011 sa uskutočnila na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku medzinárodná
konferencia s názvom Lingua e cultura
italiana nell´ Europa centrale – Taliansky
jazyk a kultúra v strednej Európe. Pozvanie
na konferenciu prijali významní zástupcovia vedeckej akademickej obce z viacerých európskych štátov. Okrem nich sa jej
zúčastnili aj prvý tajomník Veľvyslanectva
Talianskej republiky na Slovensku Roberto
Rizzo a svetoznámy odborník v oblasti modernej didaktiky profesor Katerin Katerinov, ktorý bol zároveň vedeckým garantom
konferencie.

truktúry novej budovy univerzitnej knižnice
projekt zahŕňa dobudovanie infraštruktúry dátového centra Katolíckej univerzity,
informatizáciu knižničných procesov
a vybudovanie špecializovanej učebne
pre výučbu žurnalistickej fotografie.
Kvalitnejšie služby
Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) sa usiluje skvalitňovať služby
svojím používateľom. Na tento cieľ slúži aj
novinka, samoobslužný výpožičný systém SelfCheck systém, ktorý urýchľuje požičanie
kníh. Nachádza sa priamo v priestoroch
knižnice. Ďalšie informácie o pripravovaných podujatiach možno nájsť na internetovej stránke knižnice http://uk.ku.sk. Pre
zjednodušenie vrátenia kníh od minulého
roka fungujú aj biblioboxy, do ktorých môžu
čitatelia požičané knihy jednoducho vhodiť.
Univerzita vlastní štyri, dva sa nachádzajú
v Ružomberku, v sídle fakúlt na Hrabovskej
ceste. Okrem hmotných kníh pre rôzne
odbory na univerzite, ponúka knižnica možnosť využitia on-line katalógu slovenských
knižníc, ktorý poskytuje možnosť lokalizácie
dokumentov v partnerských knižniciach.
Čitatelia o ne môžu žiadať elektronicky

Vo štvrtok 27. októbra 2011, keď sme si pripomenuli pamätný Deň černovskej tragédie,
otvorili na Filozofickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku výstavu fotografií
o Černovej. „Naším cieľom je predstaviť genius loci Černovej a podnietiť zápal mladých
študentov, aby Černovú spoznávali a vedeli,
čo znamená nielen pre slovenské dejiny,
ale i pre súčasnosť,“ povedal Matúš Demko,
ktorý je spolu s profesionálnym grafikom Tiborom Záhorcom jedným z autorov výstavy.
Fotografie pochádzajú zväčša priamo od
miestnych obyvateľov Černovej, ktorí ich
sprístupnili autorom výstavy na digitalizáciu.
Prvýkrát bola výstava sprístupnená už v roku
2007 na sté výročie Černovskej tragédie.
Expozícia je umiestnená na FF KU a potrvá
do konca aktuálneho zimného semestra.
Černovská tragédia sa stala 27. októbra 1907,
pri posviacke kostola bolo zastrelených 15
ľudí a ďalšie desiatky bolo ľahšie i vážnejšie
poranených.
(md)

Hostia vyjadrili potešenie z rastúceho záujmu o taliansky jazyk aj napriek skutočnosti,
že nejde o svetový jazyk. Skonštatovali, že
jazyk sa nemožno učiť bez toho, aby bol

Ivana Pitoňáková

Novinky v univerzitnej knižnici
Nová knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku sa priblíži k špičkovej úrovni
prestížnych zahraničných škôl. Vďaka
novému projektu vybudujú do konca roka
2012 v rozostavanej univerzitnej knižnici
informačno-komunikačnú technológiu
(IKT) sieťovej infraštruktúry. „Umožní nám
to rozšíriť digitalizovaný obsah knižného fondu, rozšíria sa služby archivácie
dát a e-learningu. Novopostavený objekt
poskytne študentom moderné priestory pre
vzdelávanie, ako prednáškové miestnosti
a učebne,“ vysvetlil hovorca Katolíckej
univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna.
Projekt financovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenska sumou približne 5,5 milióna eur,
dopĺňa a rozvíja dva predchádzajúce plány
zamerané na informatizáciu vzdelávania.
„V rámci IKT aktivít bola impulzom projektu
snaha dosiahnuť cieľové systémové riešenie,
ktoré je optimalizované pre zabezpečenie
všetkých súčasných a budúcich potrieb
zvyšovania informatizácie vzdelávania na
univerzite,“ povedala Adriana Weidlichová, projektová manažérka univerzity pre
rozvoj a štrukturálne fondy Európskej únie.
Okrem vybudovania IKT sieťovej infraš-
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a vyzdvihnúť si ich v domovskej pobočke
knižnice. Umožňuje tiež prístup k objektom digitálnej knižnice a vyhľadávanie
(expertné vyhľadávanie, vyhľadávanie vo
viacerých databázach - napr. Kongresová
knižnica USA, knižnice Univerzity Komenského a pod.). Univerzitná knižnica okrem
vypožičania kníh (každý deň v čase od 7.30
do 18.00 h, v piatok do 15.00 h a v sobotu
od 8.00 do 12.00 h) ponúka aj mnohé ďalšie
služby.
Najväčšou a stále aktuálnou novinkou je výstavba novej univerzitnej knižnice. Vytvoria
sa v nej priestory pre vyše 700-tisíc kníh,
súčasťou bude oddelenie vzácnych výtlačkov, študijné a spoločenské priestory či
kaviareň na relaxáciu a oddych. Ukončenie
výstavby je naplánované v roku 2012. Viac
informácií na internetovej stránke www.
kniznica.ku.sk.
Michaela Kušnírová, Margaréta Holéniová

[

AKO SA RODÍ NOVÁ KNIŽNICA?

http://www.kniznica.ku.sk

]

Študenti pomáhajú bezdomovcom
Mestskí policajti a študenti sociálnej práce
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizovali v polovici
októbra 2011 akciu, počas ktorej sa snažili
zistiť, aké sú stavy bezdomovcov v meste
a lokalizovať miesta, kde sa zdržiavajú.
Ďalším cieľom bolo bezdomovcom priamo
v uliciach poradiť, na aké dávky majú
nárok, kde sa nachádza úrad práce, aké
možnosti im poskytuje a kde sa môžu
ubytovať.
Pri štvorhodinovej akcii policajti a študenti odhalili 17 ľudí bez domova, z ktorých
mnohí ani netušili, že za symbolický

poplatok by mohli spať v teple a suchu
v útulku. Útulok s kapacitou 16 lôžok sa
nachádza na ulici Scota Viatora. Občan,
ktorý požiada o prístrešie a spíše žiadosť,
musí doniesť od lekára aj potvrdenie
o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti,
ako aj potvrdenie o výške príjmu. Mnoho
ľudí bez domova však ani len netuší, ako
takúto žiadosť vypísať a kde si vyzdvihnúť ostatné potvrdenia. Aj v tomto sa im
študenti sociálnej práce snažili poradiť.
Chýba však záujem zo strany samotných
občanov v hmotnej núdzi a bez prístrešia.
Hlavnou podmienkou útulku je totiž absencia alkoholu a iných omamných látok.

Len v takom prípade im správca pridelí
lôžko a dá aj čisté oblečenie. Preto mnohí
uprednostňujú spánok vonku.
Útulok pre občanov bez prístrešia má
aj napriek tomu dvere otvorené. Okrem
ubytovania ponúka služby práčovne
a takisto sociálne poradenstvo. Správcovia
zariadenia ho poskytujú v úzkej spolupráci s oddelením sociálnych vecí Mestského
úradu v Ružomberku.

Denisa Mackovová, krátené

Adventná kvapka krvi
Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity
(KU) v Ružomberku mali v stredu 7. decembra 2011 možnosť v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka
darovať krv. Pri príležitosti Mikulášskej
kvapky krvi, ktorá sa každoročne organizuje
vo viacerých mestách Slovenska, zavítali
pracovníci Národnej transfúznej služby
(NTS) Slovenskej republiky priamo na
akademickú pôdu, kde zabezpečili odbery.
Dohromady sa vyzbieralo 70 transfúznych
jednotiek, čo v prepočte znamená okolo 31
litrov krvi. Samostatný vak o objeme 450 ml
pripadne na záchranu jedného pacienta.
Darovať mohol každý, kto dovŕšil 18 a ne-

prekročil vek 60 rokov, neprekonal doteraz
žiadnu infekčnú chorobu a nemá na tele
tetovanie alebo piercing. Človek môže absolvovať darcovstvo maximálne štyrikrát do
roka s minimálnym dvojmesačným odstupom. U žien je táto hranica obmedzená na tri
odbery s 90-dňovou prestávkou.
„Počas odberu sa osobe napichne veľká cieva
do lakťovej jamy, odkiaľ krv postupuje do
špeciálneho vaku umiestneného na odberových váhach, ktoré pravidelným kolísaním premiešavajú krv s antikoagulačným
roztokom, aby sa zabránilo zrazeniu. Krv sa
ďalej spracováva metódou centrifugácie, čím

sa oddelia červené krvinky od plazmy. Takto
upravená tekutina sa musí spotrebovať do 42
dní“, vysvetľuje samotný proces darcovstva
vedúca lekárka NTS v Martine Mária Pietříková. Rozhodnutie darovať krv môže často
rozhodnúť o osude ľudského života. Preto
transfúzne oddelenia poskytujú čoraz viac
možností na uskutočnenie tohto šľachetného
činu.

Petra Gabaríková, krátené
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Tradície a inovácie
vo vzdelávaní pedagógov

Nový píšťalový organ

Celkovo bude mať organ s mechanickou
hracou a elektrickou registrovou traktúrou
25 registrov a 10 000 voľných kombinácií,
teda každý z desiatich organistov bude mať
k dispozícii 1 000 kombinácií využiteľných
pri hre. „Organ bol navrhnutý priamo pre
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku.
V blízkom okolí sa podobný nástroj nenachádza, naposledy bol píšťalový dvojmanuálový organ postavený v Sihelnom na
Orave. Každý je však originálny, a teda
jedinečný,“ zdôraznila Zuzana Zahradníková, hlavná riešiteľka projektu a zástupkyňa
vedúceho Katedry hudby PF KU.
Organ, ktorého životnosť byť mala byť vyše
sto rokov, poslúži na liturgické účely a aktivity projektu, predovšetkým na medziná-

zaznamenali sme

Foto: Anton Kulan (T2.sk)

Nový píšťalový dvojmanuálový organ je od
utorka 22. novembra 2011 súčasťou Kostola
Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Jeho
prvé tóny zazneli na sviatok sv. Cecílie –
patrónky hudobníkov počas slávnostnej bohoslužby, ktorú celebroval spišský emeritný
biskup Mons. František Tondra. Inštalácia
organu je súčasťou európskeho projektu
s názvom Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby
do umeleckej činnosti v akademickom
prostredí, ktorý aktuálne realizuje Katedra
hudby Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej
univerzity v Ružomberku (KU). Celkovo si
inštalácia vyžiada približne 400 000 eur.
V jej prvej fáze, ktorú ukončili v minulých
dňoch, rakúska firma Rieger sprístupnila 16
registrov. Doterajšie práce za 200 000 eur
financovali riešitelia projektu zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu
Výskum a Vývoj, časť tvorili zbierky rímskokatolíckych veriacich a príspevok PF KU.

rodné súťaže v hre na organe, interpretačné
kurzy, organové a komorné koncerty, ako aj
na pedagogické účely.

do praxe chceme zviditeľniť tieto hudobné
pamiatky pre svetovú odbornú a aj širšiu verejnosť,“ vysvetlila Zuzana Zahradníková.

Riešiteľský tím projektu Implementácia
a prenos výsledkov výskumu slovenskej
sakrálnej hudby do umeleckej činnosti
v akademickom prostredí tvoria okrem
hlavnej riešiteľky Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, PhD. aj spoluriešitelia doc. ThDr.
Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka
Bednáriková, PhD. a PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.. Projekt je zameraný na
výskum, oživenie a propagáciu národného
umeleckého dedičstva Slovenska v oblasti
artefaktov sakrálnej hudby, ktoré sa doteraz
nedočkali vedeckej reflexie ani umeleckej
propagácie. „Chceme poukázať na túto
zložku národnej hudobnej kultúry a na jej
miesto v kontexte európskeho a svetového
kultúrneho dedičstva. Aplikáciou výskumu

Aktivity projektu sa preto zameriavajú na
podporu propagácie výskumu v oblasti
hudobného umenia a na popularizáciu
kultúrneho a umeleckého dedičstva v širšej
verejnosti. Podľa Zahradníkovej, Slovensko
v minulosti patrilo a v súčasnosti patrí ku
krajinám s bohatou hudobnou tradíciou.
Rovnako aj v oblasti sakrálnej hudby –
zborovej a organovej tvorby, duchovnej
a liturgickej piesne – predstavuje jedinečný
duchovný a umelecký kapitál, ktorého
ochrana a zachovanie je prioritnou úlohou
v kontexte silnejúcej globalizácie.

(TA KU)

Skúmajú vplyv médií na rodinu
Odborný kolektív Katedry žurnalistiky na
Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KŽ FF KU) pod vedením garanta štúdia a hlavného riešiteľa prof. Petra
Olekšáka začal v tomto roku pracovať na
projekte s názvom Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie.
Výskum je financovaný z fondov vedeckej
grantovej agentúry VEGA a rozdelený je
do niekoľkých etáp. Najskôr sa uskutočnil
výber prostriedkov a cieľov výskumu. Nasledovať bude skúmanie prezentácie niektorých hodnôt, napríklad rodiny a sexuality
v médiách. „Primárne sa budeme venovať
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tlači, napríklad časopisom pre mládež. Ku
skúmaným prvkom v televízii patria seriály,
sitcomy a večerné filmy,“ povedal jeden
zo spoluautorov Mgr. Pavel Izrael, PhD.,
odborný asistent na KŽ FF KU. Kvôli prísluchovosti je rádio ako médium z výskumnej
činnosti vylúčené. Záverečnou fázou bude
výskum publika. Cieľom je zistiť možné
vplyvy sledovaných oblastí na zmenu názorov, postojov či správania sa.

ďalšie publikácie ako zdrojový materiál pre
učiteľov mediálnej výchovy na základných
školách. Výsledky projektu by mali byť
prínosom aj pre vyučovanie žurnalistiky na
univerzite. „Vedecké preskúmanie desocializačného, respektíve socializačného vplyvu
médií môže prispieť k riešeniu spoločenského problému účinku médií na transformáciu hodnôt a postavenia jednotlivca,“ tvrdí
webová stránka projektu.

Výskum má byť ukončený v roku 2013
a jeho výsledky bude možné implementovať
do výučby mediálnej výchovy alebo cez

Peter Luha

zaznamenali sme

Začiatkom októbra 2011 sa v Levoči na
Inštitúte Juraja Páleša Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila štvrtá medzinárodná vedecká konferencia z cyklu Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov.
Jej cieľom bolo reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej
prípravy. Štvrtý ročník konferencie bol
špecificky zameraný na oblasť predškolskej
a elementárnej pedagogiky. Konferencia
bola určená vedeckým, odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí
výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa
zaujímajú o danú tému. Pozvanie prijali
vzácni hostia zo Slovenska, z Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.
Autori sa v príspevkoch orientovali na
analýzu súčasného stavu, prezentovanie
najnovších výskumných zistení, či návrhy
možností zlepšenia aktuálneho stavu problematiky konferencie. Plenárne prednášky
predniesli vedeckí garanti konferencie
z Katolíckej univerzity v Ružomberku a zo
spolupracujúcich univerzít – Wyższej Szkoły
Zawodowej v Chełmie, Wyższej Szkoły
Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
w Łodzi, Prykarpackého Państwoweho
Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka
v Iwano – Frankowsk, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola v Szegede a Univerzity
v Miškolci.

Foto: Archív PF KU
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Prezentované boli témy orientované napríklad na kontextové hry terapie ľudovým
umením, matematické hry v primárnom
vzdelávaní, slovenské školstvo v Maďarsku
– integráciu a segregáciu, tvorivú dramatiku
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
prírodovedné vzdelávanie učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky a ďalšie
témy. V sekciách odzneli príspevky zamerané na využívanie arteterapie v základnej
škole, problematiku nadaných žiakov,
diferencované vyučovanie žiakov primárneho stupňa školy, úlohu a význam športu vo
výchove detí, tvorivosť učiteľa a ďalšie témy.

Téma konferencie nie je zďaleka vyčerpaná
a prezentované príspevky otvárajú ďalšie
a ďalšie otázky, preto organizátori plánujú
pokračovať v cykle konferencií aj naďalej.
Vedeckí garanti, organizátori a účastníci
konferencie veria, že ich názory budú mať
odozvu a prispejú k riešeniam naznačených
otázok v oblasti predškolskej a elementárnej
pedagogiky.

(PF KU)

Zlepšujú tvorivosť žiakov
Motivácia vo výučbe slovenského jazyka je
jedným z vedeckých projektov Filozofickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
(FF KU), uskutočnených v rámci grantového
programu KEGA. Ide o projekt zameraný na
to, či môže motivačné pôsobenie pedagógov zmeniť vnímavosť a napokon výsledky
žiakov pri výučbe slovenského jazyka.
Hlavným riešiteľom je prof. Milan Ligoš
z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF
KU. Pod jeho vedením výskum trvá tri roky,
od apríla 2009 do decembra 2011. Spolu
s ďalšími spoluriešiteľmi oslovili učiteľov
základných a stredných škôl v menších aj
väčších mestách. Do výskumu bola zaradená aj jedna pilotná škola v Českej republike.

Do projektu sa zapojilo šestnásť učiteľov,
ktorí po dobu tridsiatich vyučovacích hodín
hľadali spôsob ako zmeniť svoj doterajší
motivačný prístup. Vymýšľali rôzne aktivity,
plány, testy. Podľa slov vedúceho výskumu
to malo zmysel: „Dnešných žiakov je ťažšie
motivovať. No z hľadiska motivačnej štruktúry sa žiaci nezmenili. Čo sa však zmenilo
je, že sa zlepšil školský výkon, sociálna
klíma a tvorivosť žiakov.“ Spoluriešiteľ Mgr.
Juraj Holdoš, PhD. z Katedry psychológie
FF KU povedal: „Bol to dobrý projekt, ktorý
mal zmysel. Bolo mi cťou na ňom pracovať.“
Výsledky projektu budú čoskoro zosumarizované v publikácii Rozvíjanie motivácie
u žiakov vo vyučovaní slovenčiny, ktorá

pomôže pedagógom zlepšiť svoje hodiny
a viac motivovať študentov. „Bude to pomoc
pre zmenu našej spoločnosti,“ povedal prof.
Ligoš. V rámci projektu bude na podnet
učiteľov vydaný aj materiál na CD, ktorý
sami vytvorili. Bude to praktická pomoc
pre všetkých i menej flexibilných pedagógov. Pred záverom roka, 20. decembra
2011, sa uskutoční obhajoba projektu, kde
budú prezentované výsledky a zároveň
bude predstavená uvedená publikácia.

Monika Tuková
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O diele Edity Steinovej

Začiatkom novembra 2011 sa v Dolnom
Kubíne v priestoroch Inštitútu Andreja
Radlinského Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (IAR PF
KU) uskutočnil Deň otvorených dverí,
určený najmä pre študentov dolnokubínskych stredných škôl. Cieľom aktivity
v rámci Týždňa vedy a umenia na KU bolo
nielen poskytnúť základné informácie
o možnostiach štúdia na inštitúte či PF KU,
ale tiež populárnou formou informovať
študentov o možnostiach sebarealizácie
a získavania ďalších skúseností v rámci
univerzitného stupňa štúdia. Stredoškolákov privítala zástupkyňa riaditeľa inštitútu

schaft v Darmstadte. Na konferencii vystúpili
s príspevkom 12 účastníci z ôsmich krajín
Európy: Nemecka, Rakúska, Švajčiarska,
Talianska, Poľska, Maďarska, zo Slovinska
a Slovenska. Na konferencii boli prítomní
ďalší hostia, aj niektorí študenti. Živé diskusie
prebiehali v nemčine, angličtine a taliančine.
Účastníci si prezreli aj pamiatky Ružomberka
a navštívili pamiatkovú rezerváciu UNESCO
Vlkolínec. Z podujatia bude vydaný zborník
v nemeckom vydavateľstve. Konferencia

priblížila niektoré aspekty diela Edity Steinovej, Židovky, filozofky, mystičky, mučeníčky,
spolupatrónky Európy. Internetová stránka
konferencie: http://ff.ku.sk/images/stories/
editastein/index.html.
(FF KU, pv)

Diskutujú v debatnom klube
Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa od 21. novembra 2011 môžu zapojiť do debát na princípe britskej Snemovne reprezentantov, ktoré sa konajú každý
pondelok o 18.00 h na Filozofickej fakulte
KU (miestnosť 110). Túto možnosť majú
vďaka novému Debatnému klubu, ktorý
založil študent prvého ročníka politológie
Lukáš Macák. „Diskutujúci sú rozdelení
do dvoch skupín, na koalíciu a opozíciu.
Cieľom koalície je prísť s návrhom riešenia
nejakého problému a obhájiť ho. Opozícia
sa zas snaží vládny návrh argumentačne
“potopiť”. Na celý priebeh dohliada spíker,
ktorý na konci zhodnotí, ktorá strana vyhrala,“ objasnil zakladateľ klubu.
Podnetom na založenie Debatného klubu
bola pre Macáka prednáška koordinátora
vysokoškolských debát Slovenskej debatnej
asociácie Ondreja Shutza, ktorý posluchá-

strednej škole som debatoval na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ vysvetlil
Macák a dodal, že diskutovanie vplýva pozitívne najmä na kritické myslenie. Človek
si vďaka nemu môže zlepšiť prejav a naučiť
sa argumentovať.

Diskutovanie
podporuje kritické
myslenie“
Lukáš Macák

čom KU predstavil, ako funguje klasická
britská parlamentná debata. „Študentov to
veľmi zaujalo, a tak som sa rozhodol založiť Debatný klub. S diskusnými spolkami
mám skúsenosti. U nás v obci som založil
a viedol občianske združenie a už na

„Som veľmi rád a ďakujem katedre politológie, najmä doktorovi Ivanovi Koniarovi
za možnosť založiť a organizovať debatné
stretnutia. Pevne verím, že vychováme
kvalitných debatérov, ktorí svojimi argumentačnými schopnosťam budú môcť
reprezentovať univerzitu na debatných
turnajov, ale taktiež budú pripravení aj na
prax,“ povedal Macák.
Michaela Kušnírová

doc. Emília Janigová, ktorá ich zoznámila
s možnosťami štúdia na príklade konkrétnych študijných programov manažment
a sociálna práca, ktoré inštitút ponúka.
Pracovníci a doktorandi inštitútu v rámci
ďalšieho programu poskytli študentom
a pedagógom informácie o KU a jej organizačnej štruktúre, študijných programoch
a podmienkach prijímacieho konania, ako
aj o dôležitých termínoch. Budúci vysokoškoláci sa dozvedeli tiež o možnostiach
ďalšieho odborného rastu, napríklad prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí, ako aj o možnosti uplatnenia absolventa
jednotlivých študijných programov. „Prvé

spoločné stretnutie pedagógov a zamestnancov detašovaného pracoviska univerzity v Dolnom Kubíne so študentmi a pedagógmi stredných škôl potvrdilo potrebu
organizovania ďalších podobných aktivít
aj v budúcnosti, predovšetkým v období
odosielania prihlášok záujemcov o štúdium
na vysokých školách,“ informovala doc.
Janigová. Ako dodala, snahou bude v budúcnosti osloviť stredné školy zo širšieho
okolia a zamerať sa na celý región Oravy,
v ktorom je celkom 19 stredných škôl.

(PF KU), krátené

Piotr Rubik v Ružomberku
Známy poľský skladateľ a dirigent Piotr Rubik (na snímke) navštívil v utorok 4. októbra
2011 Katolícku univerzitu v Ružomberku.
Prezradil o sebe, že hudba ho začala baviť
už v troch rokoch a postupne sa naučil hrať
na klavír a violončelo. "Od začiatku som
vedel, že chcem byť radšej skladateľom ako
hudobníkom. Niekedy som sa učil málo,
inokedy veľa, ale nikdy ma rodičia nemuseli
nútiť. Pamätám si aj na jedného francúzskeho skladateľa, ktorý od svojho otca dostal
na narodeniny celý orchester. Bol z bohatej
rodiny, takže si ho mohli dovoliť. Veľmi som
mu vtedy závidel," povedal Rubik.
Poľský muzikant hovoril aj o komponovaní
samotných piesní. Povedal, že ich tvorí na
hocijaké podnety, ktoré sa ho denne dotknú.
Keď svoju skladbu niekde počuje, je veľmi
šťastný. Pozitívny vzťah prejavuje aj k piesňam s duchovnou tematikou: „Duchovné
témy dobre vplývajú na moju hudbu. Texty,
ktoré som napísal, som tak aj cítil. Chcel som
splatiť Bohu, že mi dal tento dar," spomenul.
Profesiu dirigenta však považuje za náročnejšiu: „Skladateľ síce píše hudbu, no dirigent
dáva veci poslednú formu,“ hodnotí Rubik.
Najpríjemnejšou etapou v jeho práci je „čakanie na melódiu“, ktoré väčšinou prichádza
náhodne.
Veľké úspechy prinieslo skladateľovi jeho
oratórium s názvom Tu es Petrus (Ty si
Peter). Tu es Petrus mal byť pôvodne dar pre
Svätého Otca Jána Pavla II. k jeho výročiu
zvolenia za pápeža. V polovici príprav však
pápež zomrel. Napriek tomu bolo dielo
dokončené a Rubik s ním vystupuje nielen
v Poľsku, ale aj v iných štátoch sveta. Poľský
dirigent sa síce s pápežom nikdy osobne nestretol, Ján Pavol II. však pre neho znamenal

Foto: Martin Buzna / TA KU

Foto: Martin Buzna / TA KU

Z nich 25 už vyšlo tlačou a sú aj v našej
Univerzitnej knižnici. Profesorka Gerl-Falkovitzová sa zaoberá najmä fenomenológiou,
filozofiou renesancie, dielom Edity Steinovej,
Romana Guardiniho, filozofiou náboženstva,
religionistikou, antropológiou. V roku 1995
bola ocenená čestným doktorátom z teológie
na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo
Vallendare, zúčastnila sa biskupskej synody
v Ríme o Božom slove v roku 2008, v auguste
2011 mala prednášku na stretnutí žiakov
pápeža Benedikta XVI. v Castel Gandolfe.
Je členkou predsedníctva Robert Bosch
Stiftung a Wissenschaftliche Buchgesell-

Maturanti sa zaujímali o štúdium

zaznamenali sme

Pri príležitosti 120. výročia narodenia Edity
Steinovej (12. 10. 1891) sa v dňoch 6. až
8. októbra 2011 na rektoráte Katolíckej
univerzity v Ružomberku konala medzinárodná vedecká konferencia Husserl a Tomáš
Akvinský v diele Edity Steinovej. Referáty
boli prednášané v nemeckom a anglickom
jazyku. Konferenciu zorganizovala Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku a otvoril ju prof.
Tadeusz Zasępa, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako hlavná referentka
vystúpila Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová
(na snímke vľavo), emeritná profesorka
Technickej univerzity v Drážďanoch, ktorá je
hlavnou editorkou kritického vydania diela
Edity Steinovej v nemeckom vydavateľstve
Herder, ktoré bude mať 27 zväzkov.
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zo života študentov
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nezabudnuteľnú autoritu. Hlavnou časťou
diela je viacčlenný symfonický orchester,
zbor a sólisti.
Piotr Rubik koncertoval spolu s kolektívom
a sólistami viackrát už aj na Slovensku. Prvýkrát sa predstavil publiku v roku 2009. Objavil sa napríklad v Trnave, Košiciach a Bratislave. Na otázku, čo si myslí o Slovákoch,
odpovedal: „U vás je niečo duchovné. Ľudia
v Poľsku sú povrchní a keď sem prídem,
vidím úplne iný svet. Na Slovensku je lepšie,"
uviedol. Keďže pracuje s hudbou, počúva ju
stále, aby vedel, čo sa v nej aktuálne deje.
Pre príjemný pocit to však robí len zriedka.
Koncert Piotra Santo Subito (rýchlo svätý) sa
uskutočnil 19. novembra 2011 v Košiciach,

a odzneli na ňom skladby opisujúce život
Karola Wojtylu.
Po skončení diskusie nasledovala pieseň
zboru z Katedry hudby Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nadaní
hudobníci zaspievali počas večera tri skladby
z Rubikovho repertoáru. Poslednú pieseň
- Most Dwojga Serc hosť zahral na klavíri
a zaspieval si spolu so študentmi. Stretnutie
skončilo autogramiádou.

Martina Strečková
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Cestovateľ Kele
o Mount Evereste

František Kele

riaci človek, ktorý má veľmi vrúcny vzťah
k prírode. „Ten, kto hľadá cestu k Bohu, si
ju poznávaním prírody skracuje,“ boli jeho
slová v úvode prednášky. Ďalej sa venoval
expedícii na Mount Everest v roku 1984,

František Kele vyrastal vo Vysokých Tatrách
a svoje prvé vrcholové výstupy uskutočnil
už ako dvanásťročný. Počas svojho života vystúpil na takmer 100 končiarov na
všetkých kontinentoch Zeme. V roku 1993
sa zúčastnil prvej slovenskej výpravy na
Severný pól a trikrát podnikol cestu okolo
sveta. Má 75 rokov, stále cestuje po svete
a o svojich cestách píše vedecké aj populárne publikácie.
Ivana Šalgová

Lumen vysiela z univerzity
Rádio Lumen začalo spolupracovať s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty (KŽ
FF) Katolíckej univerzity v Ružomberku
(KU). Reláciu Študentské šapitó, ktorá je
určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov, po prvýkrát vysielali v pondelok
31. októbra 2011 dvaja študenti žurnalistiky z rozhlasového štúdia KŽ FF KU.

102.9MHz

Prvé vysielanie venovali najväčšiemu
stretnutiu kresťanskej akademickej
mládeže s názvom Akadem 2011.
"Máme rozhlasové štúdio a schopných
študentov. Treba to využiť. Táto spolupráca
je dôležitá nie len pre rádio a pre univerzitu, ale aj pre samotnú Cirkev,“ povedal
v živom vysielaní rektor KU prof. Tadeusz
Zasepa. Generálny riaditeľ Rádia Lumen
Juraj Spuchľák dodal, že spolupráca je

94.4MHz

frekvencia vysielača Tatry
(Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Poprad,
Spišská Nová Ves,
Kežmarok)

frekvencia vysielača Košice
(Košice a okolie)

Moderátormi vysielania boli Vladimíra
Gábrišová a Ondrej Rosík. Vladimíra je
študentkou prvého ročníka žurnalistiky.
V rádiu Lumen moderuje reláciu Svetielko
a pripravuje príspevky do prúdového vysielania. Ondrej, študent druhého ročníka,
pracuje pre Rádio Lumen ako externý
redaktor. Technickú stránku zabezpečil Miloš Hrabovský, ktorý študuje prvý
ročník magisterského stupňa žurnalistiky
a je hlavným technikom univerzitného
Pulz rádia. Reláciu bude nová zostava
z univerzity vysielať raz do mesiaca.

Pedagóg, vedec, literárny kritik a básnik
Imrich Vaško sa narodil 8. novembra 1936
na Šariši v Ondrašovciach. Po štúdiách
na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Prešove pôsobil v rokoch
1962-2000 na tamojšej Katedre slovenského jazyka a literatúry. V roku 1968 tu
získal doktorát, v roku 1986 na Filozofickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe titul
kandidáta vied, v roku 1990 sa na UPJŠ
habilitoval. Neskôr pracoval na Filozofickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorej prvým dekanom sa stal v roku 2001.
Jeho vedecké a pedagogické pôsobenie sa
sústredilo na výskum slovenskej literatúry.
Autorsky a spoluautorsky vydal v období
rokov 1979-2000 šesť monografií, bol editorom desiatky zborníkov a autorom piatich
básnických zbierok. Jeho život a dielo
ocenili popredné slovenské i zahraničné
inštitúcie.
Pozrite si aj internetovú stránku venovanú
osobnosti Imricha Vaška www.ku.sk/vasko
(TK KBS, na), krátené

Osobnosť Štefana Halienku, SJ sme si pripomenuli na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) v novembri. Páter, ktorý pôsobil
sedem rokov (2001 – 2010) ako kaplán, sa
do sŕdc členov univerzitného spoločenstva
zapísal ako hlboký kňaz a duchovný vodca,
spovedník, moderátor duchovných cvičení,
vášnivý turista, horolezec a fotograf. Osobu
tohto kňaza, ktorý objavil Boha cez hľadáčik svojho fotoaparátu, si pripomenula aj
Televízia LUX filmom Objektívom jezuitu
od autorov Štefana Koreňa a Jakuba Kršku,
študenta žurnalistiky na FF KU a Dňom
s pátrom Štefanom Halienkom, ktorého
súčasťou bola bohoslužba, výstava fotografií a premietanie uvedeného filmu. Ďalšia
spomienka sa uskutočnila 17. novembra
2011, kedy študenti a priatelia pátra Štefana absolvovali turistický prechod Veľkou
Fatrou pod názvom Memoriál pátra Štefana
Halienku.
Štefan Halienka sa narodil 12. augusta
1940 v Potvoriciach. Pochádzal z roľníckej
rodiny, ako štvrtý z ôsmich súrodencov.
Po základnej vojenskej službe pracoval 24
rokov v Pôdohospodárskom projektovom
ústave v Bratislave a sedem rokov v Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách.
Kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1998
v Bratislave z rúk Mons. Dominika Tótha
a nastúpil do pastoračnej služby v jezuitskom kostole Ružomberku. Od roku 2001
slúžil ako univerzitný kaplán študentov
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po celý
svoj život bol priateľom mladých, ktorých
strhával za Kristom svojím príkladom. Bol
aktívnym horolezcom, fotografom a milovníkom prírody. Na pôdu KU poslednýkrát
vstúpil v marci 2010, keď pre študentov, pedagógov a zamestnancov KU viedol pôstnu
duchovnú obnovu. Zomrel 24. júna 2010 na
následky ťažkej choroby.

Kathleen Dubs

V stredu 23. novembra 2011 nás navždy
opustila dlhoročná garantka štúdia a členka
Katedry anglického jazyka a literatúry na
Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KSJaL FF KU) profesorka
Kathleen Dubs. Bude nám veľmi chýbať,
a to nielen jej vzdelanie, akademické skúsenosti a všestrannosť, ale najmä jej neutíchajúca ochota pomôcť, povzbudiť a poradiť,
jej viera v naše schopnosti a zo všetkého
najviac jej úžasný zmysel pre humor, ktorý
jej pomáhal prekonávať aj tie najťažšie chvíle, a nás utvrdzoval v presvedčení, že zvládnuť sa dá oveľa viac, ako sme si pôvodne
mysleli. V nej sme mali krásny príklad viery
prežívanej v skutkoch, nielen deklarovanej
v slovách a vďačíme jej za viac, ako budeme
kedy schopní vyjadriť.
Profesorka Dubs sa narodila v roku 1944
v Chicagu. Vysokoškolské vzdelanie získala
na University of Illinois a University of Iowa
a špecializovala sa na filozofiu, anglickú
lingvistiku a staršiu anglickú literatúru.
Odvtedy pôsobila na viacerých amerických
univerzitách ako asistentka, docentka
a neskôr profesorka a tiež zastávala mnohé
akademické funkcie. Po zmenách v strednej
a východnej Európe sa rozhodla prísť na rok
pomôcť rozvíjať štúdium angličtiny v Maďarsku, kde ale napokon ostala pomáhať aj
naďalej a pôsobila na Katolíckej univerzite
Petra Pázmányho. Od roku 2002 pôsobila aj
na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Zádušná omša sa uskutočnila v utorok 29. novembra 2011 v Kostole
sv. rodiny v Ružomberku-Rybárpoli.
Janka Kaščáková (FF KU)

Jozef Žvanda, krátené

Ondrej Rosík

dôležitá, lebo takto môže rádio informovať
o udalostiach na KU priamo z centra diania.

Štefan Halienka

Foto: Archív FF KU

Zámerom bolo, aby svoju vášeň a úctu
k horám priniesol poslucháčom svojej
prednášky. Predstavil sa ako hlboko ve-

Ten, kto hľadá
cestu k Bohu, si
ju poznávaním
prírody skracuje."

Celú svoju prednášku ilustroval fotografiami. Poslucháčom to pomáhalo lepšie si
predstaviť, čím všetkým musela expedícia
na ceste k vrcholu prejsť. Hovoril aj o určitej
nutnosti fotografovania. Vysoko v horách
môže ľahko dôjsť k zmeneným stavom vnímania a dezorientácii v priestore. Po zostupe sa preto fotografie stávajú orientačnými
bodmi horolezcov. Podľa Keleho je mnoho
horolezcov, ktorí, ako hovoril: „Keby nemali
fotografie, tak by nevedeli, kde boli.“

Pred 75 rokmi sa 8. novembra 1936 narodil
spoluzakladateľ Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KU), bývalý dekan jej
Filozofickej fakulty (FF), dlhoročný pedagóg Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ), doc. PhDr. Imrich
Vaško, CSc., mimoriadny profesor KU, ktorý
zomrel po dlhej a namáhavej chorobe 9.
februára 2010. Spomínať na neho budú
jeho spolupracovníci a generácie študentov,
ktorých vychoval, ako na dobrého a veriaceho človeka, žičlivého a usmiateho pedagóga. Na človeka, ktorý miloval hory, svoju
rodnú zem, lesy, potoky, ku ktorým sa vrátil
aj v posledných rokoch života na Spišskej
Kapitule.

Foto: Anton Kulan (T2.sk)

Foto: Archív KU
Foto: Martin Buzna / TA KU

František Kele (na snímke), geograf, cestovateľ a publicista navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU). Na pozvanie
Katedry geografie a dekana Pedagogickej
fakulty KU doc. Tomáša Jablonského však
29. novembra 2011 neprišiel prednášať ako
vedec, ale ako vedúci prvej československej
výpravy na Mount Everest. Študentom
rozprával o najslávnejšej expedícii svojho
života, a takisto aj o etike horolezca a správaní sa človeka v horách.

Imrich Vaško
ktorá mala štatút vedecko-horolezeckej výpravy. Hlavným cieľom bolo odobrať vzorky
na preskúmanie veku vrcholového masívu.
Ten sa napokon kvôli nedostatočnosti vzoriek nepodarilo dosiahnuť. Nebol to však
jediný neúspech expedície. Kele rozprával
aj o tragickom úmrtí jedného z členov pri
zostupe z vrcholu Everestu.

zaznamenali sme
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Odišli, no ostávajú v srdciach...

Foto: (po)
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dvoma vetami...

2011
december
Vo štvrtok 8. decembra 2011 sa
na popradskom pracovisku
Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity uskutočnila vedecká konferencia Marketingové
trendy v znalostnej spoločnosti.
Jej cieľom bola výmena aktuálnych teoretických a praktických
poznatkov marketingových odborníkov súvisiacich s trendmi
v marketingu a marketingovej
komunikácii, oboznámenie sa
s ich vývojom a možnosťami
implementácie v praxi.

november
Filozofická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku
privítala dňa 28. novembra
2011 prof. Jaroslava Peregrina,
ktorý vystúpil s prednáškou Jak
mohly vzniknout mysl, jazyk
a společnost zameranou na skúmanie fenoménov mysle, jazyka
a ľudskej spoločnosti z hľadiska
ich možnej genézy. Konala sa
v rámci aktivít výskumného
programu On What There Is:
Varieties of Realism, ktorý
s láskavou podporou John Templeton Foundation realizuje ako
medzikatedrový grant FF KU.

V stredu 23. novembra 2011 sa
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
uskutočnila prednáška významných osobností pedagogiky
z Českej republiky prof. Stanislavy Kučerovej a prof. Bohumíra
Blížkovského na tému Hodnoty
a výchova, ktorá bola zameraná
na duchovnú klímu súčasného
života, teórie hodnôt v práci
učiteľa, zvlášť v súčasnosti, kedy
nastala kríza mravných hodnôt
a u ľudí prevláda honba za
peniazmi a majetkom.
Na Katedre filozofie Filozofickej
fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku prednášal dňa
22. novembra 2011 Dr. Matúš
Porubjak, odborník na antickú
filozofiu. Vo vystúpení s názvom
Platón a otázka anamnésis sa
venoval určeniu výskytu a úlohy
anamnésis v Platónových dialógoch a nepriamo tiež poukázal
na možné dôvody, ktoré viedli
k neskoršej popularite anamnésis v platonizme a idealizme.

V piatok 11. novembra 2011
prednášala na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) PhDr. Alice
Jedličková, CSc. na tému Prostor fikčního narativu: textová
konstrukce, kulturní modely
a mentální obrazy. V prednáške,
ktorá bola organizovaná v rámci
výskumného grantu FF KU
pod názvom Narratologies, sa
zamerala na niektoré postupy
vytvárania priestoru v naratívnom texte a ich typologizáciu
napríklad prostredníctvom vzťahu medzi naráciou a deskripciou
alebo rozprávačom a priestorom

V dňoch 7. – 9. novembra 2011
navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku popredný
európsky historický demograf
prof. Cezary Kuklo z Univerzity
v Białystoku v Poľsku. Tento
priekopník modernej historickej
demografie vystúpil na pozvanie
Katedry histórie Filozofickej
fakulty KU s tromi prednáškami
v rámci Týždňa vedy EÚ.
Dňa 8. novembra 2011 privítali
členovia Slovenskej jazykovednej spoločnosti, pobočka
Ružomberok na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku významného
lingvistu z Jazykovedného
ústavu Ľ. Štúra SAV, jeho
niekdajšieho riaditeľa, súčasného podpredsedu SJS SAV
prof. Slavomíra Ondrejoviča,
ktorý sa v rámci svojho vedecko-výskumného zamerania
orientuje najmä na sociolingvistiku, syntaktickú a lexikálnu
sémantiku, prozódiu a ortoepiu,
všeobecnú jazykovedu, jazykovú
politiku, jazykovednú historiografiu a encyklopedistiku.
Prednáška Je dnes slovenčina
v ohrození? teda rezonovala na
pozadí širokého výskumného
diapazónu lingvistu.

Musica et
educatio III.

október
Katedra psychológie Filozofickej
fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku hostila 8. novembra 2011 v Ružomberku prof.
Damiána Kováča, ktorý svojou
aktuálnou prednáškou na
tému Mohla by mať psychológia
širší strategický zámer?, v ktorej
sa venoval osobitostiam dezintegrity osobnosti človeka v kontexte globálnych problémov
ľudstva, predstavil koncepciu
osobnosti ako systémového psychického regulátora správania
a v súvzťažnosti s kvalitou života
zdôraznil kultiváciu osobnosti
spiritualitou.
Začiatkom novembra 2011 sa
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
pod záštitou jej dekana doc.
Tomáša Jablonského uskutočnila vedecká prednáška Výskum štruktúry hmoty v CERN
a vývoj vesmíru, ktorú predniesol prof. RNDr. Branislav
Sitár z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
splnomocnený predstaviteľ
Slovenskej republiky v Rade
CERN a Predseda výboru pre
spoluprácu Slovenskej republiky s CERN. Podujatie zorganizovala Katedra fyziky a Klub
fyzikov Slovenskej fyzikálnej
spoločnosti pôsobiaci pri PF
KU a okrem vyučujúcich a študentov fakulty sa ho zúčastnili
aj študenti stredných a základných škôl z Ružomberka.

Koncom októbra 2011 sa na
Filozofickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku (FF
KU) uskutočnilo medzinárodné vedecké kolokvium Bible
and Christianity in Phraseology, na ktorom sa zúčastnili
zahraniční a slovenskí lingvisti
zaoberajúci sa dynamickými
tendenciami špecifických
výrazových prostriedkov – biblizmov v slovanských i neslovanských jazykoch. V rámci
podujatia, ktoré pripravila
Katedra slovenského jazyka
a literatúry FF KU, vystúpili
okrem iného aj s perspektívou
širšie koncipovaného kontinuálneho výskumu v danej
oblasti predsedovia frazeologických komisií – Medzinárodnej frazeologickej komisie pre
výskum slovanských jazykov
pri Medzinárodnom komitéte
slavistov, prof. V. Mokienko
a predseda Slovenskej frazeologickej komisie pri Slovenskom komitéte slavistov, prof.
Jozef Mlacek.
Slovenská jazykovedná
spoločnosť, pobočka Ružomberok pôsobiaca pri Katedre
slovenského jazyka a literatúry
Filozofickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku privítala 20. októbra 2011 v Ružomberku doc. Janu Skladanú,
ktorej téma Biblické frazémy
v súčasnom jazyku, bola
prológom k nadväzujúcemu
medzinárodnému vedeckému
kolokviu Bible and Christianity in Phraseology v rámci
projektu orientovanom na
výskum spoločného kultúrneho dedičstva.
Po vyše šiestich rokoch sa
11. októbra 2011 na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku predstavila spisovateľka a publicistka
Irena Brežná publiku prostredníctvom knihy Na slepačích
krídlach. Autorské čítanie
organizovala v spolupráci so
združením Aspekt (Bratislava)
Katedra germanistiky FF KU.
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Začiatkom októbra 2011 sa na
Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
uskutočnila prvá medzinárodná vedecká konferencia
Rodina v zdraví a v chorobe
pod záštitou a za spolupráce
dekanov Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty humanitních
studií Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, Krakowskej Akadémie
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, riaditeľa pre ošetrovateľstvo AKH – Medizinischer
Universitätscampus Wien
a primátora mesta Ružomberok. Cieľom konferencie bolo
reflektovať problémy súčasnej
rodiny ako jednej z elementárnych jednotiek spoločenskej
mikroštruktúry, v ktorej sa
odohráva celý rad závažných
situácií zdravotne-sociálneho
významu.
Klub fyzikov SFS pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku privítal
dňa 4. októbra 2011 Dr. Jozefa
Bednarčíka z Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)
v Hamburgu v Nemecku,
ktorý vystúpil s prednáškou
Synchrótronové žiarenie, jeho
produkcia a využitie pri štúdiu
atomárnej štruktúry látok. Zameral sa v nej najmä na popis
synchrotrónov, teda urýchľovačov, ktoré sa využívajú na
produkciu synchrotrónoveho
žiarenia a popisu základných
vlastností synchrotrónového žiarenia a možnosti jeho
využitia pri štúdiu atomárnej
štruktúry látok.

(FF KU, PF KU, TA KU), krátené

Konferencia pre doktorandov
na pôde Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku
sa každoročne stáva príležitosťou na reflexiu v oblasti hudobnej výchovy a vzdelávania
v súčasnosti. Možnosť podeliť
sa s výsledkami svojej práce,
ale aj s problémami a ťažkosťami v oblasti pedagogického
výskumu je veľkým prínosom
pre všetkých, ktorí sa na
tomto podujatí zúčastňujú.
V poradí štvrtá doktorandská
konferencia s medzinárodnou
účasťou Musica et educatio III.
sa už tradične uskutočnila na
sviatok sv. Cecílie – patrónky
hudobníkov v dňoch 21. – 22.
novembra 2011 na rektoráte
KU. Hlavné referáty predniesli
odborní garanti konferencie
– profesorka I. Medňanská
z Prešovskej univerzity v Prešove a profesorka E. Baranová
z KU. Svojimi čiastkovými
projektmi sa predstavili študenti doktorandského štúdia
v odbore didaktika hudby
z univerzít v Nitre, Ružomberku, Banskej Bystrici, Prešove,
Žiline, Ostrave, Olomouci
a Prahe s príspevkami z oblasti
didaktiky hudobnej výchovy,
hry na nástroji, spevu a hlasovej výchovy, liturgickej hudby,
gregoriánskeho chorálu, dejín
hudby, hudobného folklóru
a hudobnej estetiky. Súčasťou
programu prvého dňa konferencie bol už tradičný koncert
doktorandov.
Organizátorka konferencie
Mgr. Martina Procházková,
PhD. vidí v uskutočňovaných
konferenciách priestor pre
seberovnú vedeckú komu-

nitu, ktorá je pre študentov
doktorandského štúdia menej
stresujúca, a síce ide tu aj
o zdokonalenie sa v prezentácii doktorandskej práce.
Konferencia taktiež umožňuje
porovnanie rôznych školiacich
pracovísk a vedecko – pedagogický rast doktorandov. Okrem
toho sa konferencie stávajú
príležitosťou na vzájomné
spoznanie sa a nadväzovanie
pracovných, ale aj priateľských
vzťahov medzi pedagógmi
na rôznom stupni školstva
po celom Slovensku, Česku
aj Poľsku.
Myšlienka realizácie týchto
doktorandských konferencií vznikla práve na základe
iniciatívy doktorandov Katedry
hudby PF KU a podpory zo
strany vedenia katedry. Prvý
ročník s názvom Nové trendy
v hudobnej výchove a vzdelávaní sa konal v akademickom
roku 2008/2009 v rámci
Týždňa vedy na PF KU. V akademickom roku 2009/2010
niesol druhý ročník už súčasný
názov Musica et educatio. Tretí
ročník konferencie s názvom
Musica et educatio II. sa
uskutočnil v minulom akademickom roku 2010/2011.
Medzi výsledky z uvedených
konferencií patria aj zborníky
príspevkov v printovej podobe
a tohtoročný zborník v elektronickej forme. V budúcnosti
sa plánuje realizovanie tejto
doktorandskej konferencie
v dvojročnej periodicite, a to
striedavo v Prahe a v Ružomberku.
Ivana Vernusová/TA KU, krátené
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misie
Misie sa na Katolíckej univerzite
v Ružomberku uskutočnia v budúcom roku, od 1. do 7. októbra
2012. Rozhodli o tom redemptoristi bratislavskej provincie, ktorí
sa v stredu 5. októbra 2011 po
skončení viceprovinciálnej kapituly zišli na misijnom kongrese.
Jeho cieľom bolo vzájomné
povzbudenie a plánovanie misií
na rok 2012. Po diskusii jednotlivé misijné tímy oznámili názvy
farností a dátumy, v ktorých by
sa misie v budúcom roku mohli
konať. Misie sa uskutočnia
na pozvanie rektora KU prof.
Tadeusza Zasępu, ktorý Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristom poslal pozývací
list v marci 2011. Na Katolíckej
univerzite budú misie vykonávať kňazi z misijného tímu
z Podolínca.
TAKU

asociácia
Koncom novembra 2011 sa
zástupcovia z 11 slovenských
univerzít streli v Terchovej na
ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné
vzdelávanie. Myšlienkou založenia asociácie je naliehavosť
praxe pripravovať ďalší rozvoj
vzdelanostnej úrovne absolventov vysokých škôl. Katolícku
univerzitu v Ružomberku na
tomto významnom zhromaždení reprezentovali doc. Daniela
Kolibová a PaedDr. Ján Kamoďa,
PhD. Daniela Kolibová prezentovala výsledky medzinárodného
projektu EFELSE a MASON,
ktorý sa zaoberá komparáciou
celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EÚ. Výsledky
uvedeného projektu boli vysoko
hodnotené nielen účastníkmi
stretnutia ale hlavne zo strany
ministerstva školstva, účastníci
sa zoznámili s portálom EFELSE
(http://efelse.ku.sk), kde sú
zverejnené výsledky projektu
(http://e-demos.iacm.forth.gr)
a ďalšie informácie o stratégii
celoživotného vzdelávania na
Slovensku.
(dk), krátené

terminál

facebook
Sociálne siete sú vynikajúcimi pomocníkmi marketingu
a zlepšujú propagáciu. Ani
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) nechce zaostávať,
a preto sa snaží vďaka funpage
na facebooku priblížiť nielen študentom, ale aj širokej
verejnosti. Stránky (oficiálne
neskrátené názvy: Katolícka
univerzita v Ružomberku
(funpage),Katolícka univerzita v Ružomberku (otvorená
skupina), Katolícka univerzita
v Ružomberku (absolventi),
Štúdium na KU) v súčasnosti
zdieľa viac ako 4-tisíc užívateľov, medzi ktorými sú študenti, pedagógovia, absolventi
KU, záujemcovia o štúdium,
priaznivci a široká verejnosť.
Interaktívne prostredie umožňuje používateľom vyhľadávať
priateľov, zapájať sa do diskusií, podeliť sa o svoje zážitky
a skúsenosti, nájsť odpovede
na otázky, či nájsť riešenie
problémov.
(pv)

Od 7. novembra 2011 majú
študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku možnosť
dobíjať si svoje vysokoškolské
preukazy ISIC v suteréne bloku
C na Hrabovskej ceste, v kancelárii Ubytovacích a stravovacích zariadení (UaSZ). Presunutie terminálu bolo možné
vďaka uvoľneným priestorom.
Úradné hodiny zostávajú
nezmenené. Akékoľvek záležitosti týkajúce sa stravovania
a ubytovania si študenti môžu
vybaviť každý utorok, v čase
od 7.00 do 10.30 h a štvrtok
medzi 12.00 a 14.00 hodinou.
Predĺžiť si platnosť preukazu
však nie je možné. „Študenti
si tu môžu dobiť svoje karty
a riešiť všetku problematiku
ubytovania a služieb, ktoré
UaSZ poskytuje. Predĺženie
platnosti vysokoškolských
preukazov však nie je v našej kompetencii, patrí to do
agendy Ústavu informačných
a komunikačných technológií
(UIKT), ktorý sa momentálne
nachádza na Rektoráte KU,“
uviedla riaditeľka UaSZ Renáta Šrámeková.
(nk)

relácia
Novú študentskú reláciu Televízie Lux Z rýchlika pripravujú poslucháči žurnalistiky
v televíznom štúdiu na Katedre
žurnalistiky Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KŽ FF KU). Pod dohľadom dlhoročných televíznych
tvorcov Martina Michelčíka
a Mariána Mecháčka približujú
na obrazovkách život mladých
ľudí, ich vzťahy a záujmy. Relácia Z rýchlika je vyvrcholením
snáh o partnerstvo medzi Katolíckou univerzitou a Televíziou
Lux. Celý projekt odštartoval
vo februári 2011 podpísaním
memoranda o spolupráci pri
príležitosti otvorenia profesionálneho televízneho štúdia
katedry v hodnote viac ako
640 000 eur.
(jd), krátené

jubilanti
Január 2012

Rastislav Adamko
Alexander Borovský
Jaromír Tupý
Jana Garajová
Krystyna Chalas
Martin Jurčo
Richard Kerekeš
Vladimír Krigovský
Monika Sabová

Február 2012
Rastislav Čief
Romana Gueye
Erika Ištvániková
Ján Koštial
Iveta Lizáková
Miloš Mlynček

Marec 2012

Dana Baláková
Miloš Birtus
Jozef Domenik
Felicita Janošíková
Martin John Kehoe
Anna Žilová

