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“
Čo je potrebné? V mene pravdy ukazovať ľudom, že veci sa dajú robiť inak, ako bolo zvykom počas 
komunizmu, že tá najjednoduchšia cesta nie je vždy najlepšia a že v boji za spravodlivosť a dobro je 
potrebné vytrvať až do konca. Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely. Spoločnosť potrebuje lídrov 
v každej dobe a nemôžeme sa nechať unášať trendom spoločnosti bez ohľadu na smerovanie. Anton 
Neuwirth bol svetlý vzor. Zaujali ma aj Ladislav Hanus a Silvester Krčméry. Vďaka nim viem, čo budem 
nasledujúcich päť rokov robiť.

Jozef Bujnovský„
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Veľa udalostí šiesteho akademic-
kého roka zachytáva táto výročná 
správa a ešte viac ich zostáva skry-
tých v spomienkach našich osem-
nástich študentov a ľudí, ktorí sa 
im venovali. Dovoľte, aby som teraz 
vypichol tri z nich.

Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, navšti-
víl Kolégium. Je to na jednej strane dobra správa pre 
Slovensko. Má konečne prezidenta, ktorý si uvedo-
muje dôležitosť vzdelávania a formácie mladých ľudí. 
Na druhej strane je to dobrá správa pre KAN, pretože 
táto návšteva bola nepochybne potvrdením kvality, 
s akou Kolégium plní svoje poslanie.

Kolégium sa rozhodlo urobiť ďalší dôležitý krok vo 
svojom raste – transformáciu na dvojročný program. 
Toto rozhodnutie bolo výsledkom dlhého zvažova-
nia, modlitieb a podpory zo strany širšej rodiny KAN. 

Úvodné slovo

Ide o prvý zásadny krok v inštitucionálnom raste, kto-
rý nastane po siedmich rokoch fungovania organizá-
cie. Verím, že sa nám s Vašou a Božou pomocou po-
darí ho úspešne zvládnuť a že nás priblíži k naplneniu 
našej spoločnej vízie.

Môj tretí vrchol šiesteho roka KAN bolo päť mesiacov, 
ktoré som strávil s rodinou učením, štúdiom, zbiera-
ním peňazí a cestovaním. Nanovo som si uvedomil, 
aké veľké požehnanie je dielo Kolégia a aký veľký dar 
to je pre mňa osobne, že sa na ňom môžem podieľať. 
Vrátil som sa so silným pocitom vďačnosti, ktorý cítim 
k Bohu, k svojím kolegom, KAN študentom a absol-
ventom a v neposlednom rade ku každému jednému 
donorovi tohto výnimočného diela.

Príjemné ponorenie do KAN6 sveta, ktorý ste vytvorili 
aj Vy Vám praje,

Martin Luterán
rektor KAN

VÍZIA

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky 
mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach 
verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí 

budú svojím zdravým rozumom a cnostným 
životom vydávať svedectvo  

o Pravde, Dobre a Kráse.

POSLANIE

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je 
formovať mysle a charaktery mladých ľudí 
systematickým vzdelávaním o kresťanskom 
kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na 
západnú civilizáciu. Kolégium realizuje 
svoje poslanie organizovaním rôznych 
vzdelávacích programov pre študentov 
stredných i vysokých škôl.
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Kalendár roku 2014/2015

12. 10. oslava 12. narodenín SLH.

3. – 5. 9. plánovanie akademického roka so stážistami zo 4. ročníka 
programu Svoradov.

6. 9. veľké upratovanie a maľovanie priestorov Kolégia.

15. 9. účasť na Národnej púti v Šaštíne.

10. 10. beánia študentov 6. ročníka.

3. – 5. 10. prvý spoločný leadership víkend pre študentov.

16. 12. vianočný večierok v Kolégiu.

16. 9. slávnostné otvorenie 6. akademického ročníka.

7. – 9. 11. spoločný akademický víkend našich študentov a Spoločenstva 
Ladislava Hanusa.

25. 10. jesenná brigáda v areáli kaštieľa.

5. – 30. 1. skúškové obdobie pod názvom Tempus fugit.

10. 12. prvý Deň otvorených dverí počas 6. ročníka.

12., 19. a 26. 1. absolvovali študenti polročné ústne skúšky.

10. – 14. 9. úvodné semináre a spoločný teambuilding študentov 
6. ročníka Kolégia – hľadanie siedmych cností Antona Neuwirtha.

11. 10. teambuildingový program stážistov.

31. 12. úspešné ukončenie Zbierky 2014 pre aktuálny akademický rok.

21. 9. kultúrno-spomienková slávnosť venovaná Antonovi Neuwirthovi 
– jeho desiate „narodeniny pre nebo”.

5. – 7. 12. mali študenti duchovnú obnovu u benediktínov na Sampore.

30. 11. sme začali organizovať pravidelné nedeľné stretnutia absolventov 
pod názvom KAN nedeľa.

14. 1. druhý Deň otvorených dverí.

30. 12. študenti odovzdávali polročné eseje.

29. 1. návšteva majstra Záborského v Martine.
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3. 2. sme usporiadali “okrúhly stôl” na otázku Ako vychovať  
kresťanského politika?

27. – 29. 3. stážisti sa zúčastnili duchovnej obnovy na Sampore.

25. 3. špeciálne kolokvium s prezidentom Slovenskej republiky  
Andrejom Kiskom.

9. – 12. 2. študenti navštívili rakúsky Gaming.

8. – 9. 5. prebehol druhý výberový víkend študentov  
do budúceho ročníka.

19. 4. už tradičná KAN nedeľa pre absolventov.

27. 2. februára – 1. marca navštívili naši študenti Kolégium  
sv. Ignáca v Budapešti.

12. – 14. 6. študenti strávili koncoročný víkend v Malej Fatre.

6. 2. oslava narodenín Kolégia Antona Neuwirtha – už šieste!

17. – 19. 4. študenti sa zúčastnili spoločného víkendu na tému  
Spiritualita muža a ženy.

26. 3. divadelné predstavenie namiesto kolokvia – tri Hviezdoslavove 
balady v podaní divadla Teatro Colorato.

20. – 22. 2. nás navštívilo stredoškolské Kolégium GAGLS z Humenného.

24. 5. sa konala májová KAN nedeľa.

24. – 26. 4. nás navštívili študenti Franciscan University  
of Steubenville z Gamingu.

28. 2. posledný deň na poslanie eseje do stredoškolskej súťaže Sofia.

19. 6. slávnostné promócie študentov šiesteho ročníka.

7. –  8. 2. stretnutie absolventov Kolégia s témou: Vitaj doma!

21. – 29. 4. sme pomáhali na festivale Bratislavské Hanusove dni.

11. – 12. 4. už piaty víkend so Sofiou pre 20 najúspešnejších esejistov.

21. 2. sme zažili Noc v knižnici s Danielom Hevierom.

1. – 2. 6. boli posledné záverečné ústne skúšky.

15. – 17. 5. študenti prezentovali v rámci reflexného víkendu svoje 
príspevky o hľadaní životného poslania.

6. – 7. 3. prvý výberový víkend študentov do 7. ročníka KAN.

20. 6. prebehol úspešný ročník triatlonu akademikov – Ivanský Ironman.

13. – 15. 3. študenti absolvovali druhý leadership víkend a tréning 
prezentačných zručností.

21. 6. akademický rok uzatvorila Kolégium Garden Party.
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KOLOKVIÁ

Študenti sa v tomto akademickom roku stretli s viac než dvadsiatkou inšpiratívnych ľudí, ktorí s nimi 
v komornej atmosfére diskutovali nielen o ich profesionálnych skúsenostiach. 

Predstavili im svoje životné príbehy, ich vlastné postrehy a názory. A vďaka priateľskej, osobnej atmosfére boli 
štvrtkové večery prínosom nielen pre našich študentov, ale pre všetkých zúčastnených hostí. Preto sú kolokviá 
neustálou podporou akademického piliera Kolégia Antona Neuwirtha.

18. septembra s Tomášom Borošom:
Čo je hudba – a čo s ňou?

25. septembra s Jurajom Tóthom:
Tajomstvá vesmíru

9. októbra s Jakubom Závodným:
Softvérové inžinierstvo ako aplikovaná filozofia

16. októbra s Miroslavom Beblavým:
Iný model spravovania krajiny: Akú vládu a akého 
ministra financií potrebujeme?

23. októbra so správnou radou Kolégia 
– Danielou Horváthovou a Luciou Zimenovou:
Ženský leadership

30. októbra s Ad de Bruin:
From Uganda to Slovakia: A story of a Christian in 
politics and family life

13. novembra s Petrom Kremským:
Referendum – konflikt konzervatívcov a liberálov 
o smerovaní našej spoločnosti?

20. novembra so sestrou Ivou Kúšikovou SSpS:
Likvidácia ženských reholí v 50. rokoch

27. novembra s Milanom Hudáčkom SJ:
Jezuitská spiritualita

4. decembra s Miou Lukáčovou:
Zodpovedné rodičovstvo

11. decembra s Mariánom Čaučíkom:
Dobrá novina – náš príspevok pre spravodlivejší svet

19. februára s Petrom Kopeckým:
Pohľad na rolu diplomata z etického hľadiska

26. februára s Richardom Rybníčkom:
Krízový manažment vo verejnej funkcii

Kolokvium s hosťom Ad de Bruin Špeciálne kolokvium Ó sláva hviezd ó sláva
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12. marca s Jánom Knapíkom:
Kresťanské médiá a ich priestor na rozvoj

19. marca s Petrom Virsíkom:
Integrita v praxi

16. apríla s Martinom Machárikom:
Nenechať sa odradiť (o občianskom aktivizme)

30. apríla so Slavomírom Zrebným:
Film “Po hladine” a diskusia k nemu

7. mája s Karolom Lovašom (bratom Šavlom):
„Láska je stará sklerotička, zabúda, aby mohla 
milovať“ – O človeku a o podstate jeho človečenstva

14. mája s Annou Záborskou:
Anton Neuwirth očami jeho dcéry

21. mája s Pavlom Karabom:
Podnikanie – povolanie podnikateľa

28. mája so Silviou Gálikovou:
Má človek dušu?

“
Motivovalo ma veľa vecí, ale asi hlavne pocit 
zodpovednosti voči tým ľuďom, ktorí do 
mňa investujú čas, peniaze a úsilie. Tiež ma 
motivovala zvedavosť a záujem k témam,  
ktoré sme riešili.

Matúš Palguta„
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VÍKENDOVÉ SEMINÁRE

Leadership + prezentačné zručnosti
Víkendovka zameraná na vedenie ľudí a prezentačné 
zručnosti bola ponúknutá nám študentom v príhod-
nom čase. V prvých týždňoch pobytu v novom pros-
tredí sme sa mohli dozvedieť mnoho informácií o nás 
samých, o tom, ako sa správame k príležitostiam alebo 
ťažkým neočakávaným udalostiam v našich životoch. 
Zároveň nám bola ponúknutá cesta, ako sa naučiť žiť 
zase o trochu lepšie – zvládať mnoho aktivít, uvedo-
movať si, čo je pre nás dôležité a práve tomu venovať 
náš čas. Znova nám bolo iným spôsobom ukázané, že 
svoje životy držíme v našich rukách a je na nás, pre 
čo sa rozhodneme. Celý víkend sa krútil okolo hesiel 
Buď proaktívny, Začni s myšlienkou na koniec a To 
najdôležitejšie dávaj na prvé miesto. V neposlednom 
rade sme sa zamýšľali nad víziami pre naše životy a aj 
podľa nich sme si určili oblasti, ktorým sme sa celý 
rok chceli intenzívne venovať. V druhej časti víkendu 
sme poznávali základy prezentačných zručností a ich 
dôležitosť pri vystupovaní pred ľuďmi. O dôležitosti, 
ktorú sme prikladali informáciám z tohto víkendu 
môžu svedčiť aj ďalšie mesiace, kedy sme sa k týmto 
témam ustavične vracali a diskutovali o nich.

Akademická víkendovka s SLH

Na tejto víkendovej akcii sme sa stretli s členmi Spo-
ločenstva Ladislava Hanusa, mohli sme budovať nové 
vzťahy a z bližšia spoznávať SLH. Tento moment bol 
pre nás dôležitý práve preto, aby sme aspoň trochu 
spoznali okruh ľudí, do ktorého po ukončení Kolégia 
budeme patriť. K tomu slúžili komunitné večery, spo-
ločné stravovanie a semináre vedené akademikom 
z inštitútu ITI (International Theological Institute), 
sídliaceho v Rakúsku. Profesor nám v sérii seminárov 
ukázal, ako Boh uzatváral zmluvu s človekom od stvo-
renia sveta až po Ježiša Krista. Bolo obdivuhodné sle-
dovať vývoj zmluvy Boha s človekom, či to bola zmlu-
va s Adamom, Abrahámom, Mojžišom a vytvorenie 
novej a večnej zmluvy v osobe Ježiša Krista. Okrem 
celej tejto línie bolo zaujímavé používanie symbolov 
v textoch Svätého Písma a dôležitosť ich správneho 
výkladu. Celá táto akcia napĺňala akademický, du-
chovný a aj komunitný rozmer.

Sampor
Ponuke času stráveného počas adventu v tichu be-
nediktínskeho kláštora sa potešilo mnoho študentov. 
Z ruchu bežného študentského života, znásobeného 
spoločnou zábavnou cestou do obce Sampor, sme 
prešli do atmosféry modlitby a stíšenia sa. Všetci sme 
mali zážitok zo spievaných modlitieb liturgie hodín. 
Dojem na nás urobila aj disciplína mníchov a pravi-
delnosť ich modlitby. Bolo pekné zažiť situácie, kedy 
nás pri obedoch obsluhovali mnísi a aj takýmto spô-
sobom spoznať ich túžbu, s ktorou chcú slúžiť ľuďom 
v tých najmenších veciach. Veľkým prínosom bolo 
nepochybne samotné ticho, niekedy inšpirované 
prednáškami pripravenými mníchmi. V ňom sme sa 
každý sám mohli stíšiť a premýšľať nad svojimi ži-
votmi, riešiť nevyriešené dilemy prinesené z Kolégia 
a to všetko v atmosfére modlitby, v prítomnosti Boha. 
Veľa z nás využilo možnosť spovede alebo neformál-
neho duchovného rozhovoru s mníchmi alebo naším 
kaplánom Jozefom Feketem SJ. Po tomto čase sme 
mohli obnovení znova pokračovať v našich rušných 
životoch v Ivanke pri Dunaji.

Leadership + prezentačné zručnosti 2
Pokračovanie prvého víkendového stretnutia o vod-
covstve a prezentačných zručnostiach sa nieslo v zna-
mení budovania ďalších vedomostí na už existujúcich 
návykoch, ktoré sme sa snažili počas pobytu v Kolé-
giu budovať. Zatiaľ čo prvá víkendovka venovala 
osobnostnému rozvoju, budovaniu svojho charakte-
ru a získavaniu si nových návykov, druhá sa zaoberala 
návykmi na správne budovanie vzťahov. Hlavné témy 
boli tieto: Rozmýšľajte spôsobom výhra/výhra, Vytvá-
rajte synergiu, Najprv sa snažte pochopiť, až potom 
byť pochopený, Ostriť pílu. Prezentačné zručnosti 
sme si mohli vyskúšať priamo v praxi. Počas nášho 
prezentovania sme mohli spoznať naše dobré i slab-
šie stránky svojho vystupovania a taktiež sme si vy-
skúšali verejný prejav pred skupinou študentov.

Ženská a mužská spiritualita
Počas tohto víkendu sme boli oboznámení s vekový-
mi kategóriami, ktorými si prechádzajú dievčatá aj 
chlapci. Načrtli sme potreby mladých ľudí v určitých 
vekových kategóriách a skúmali sme, čo sme potre-
bovali v našom detstve, čo sme prípadne nedostali, 
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čo potrebujeme v súčasnosti a na čo sa máme za-
merať v budúcnosti v našom osobnom rozvoji. Do-
zvedeli sme sa praktické rady, ktoré budeme môcť 
využiť pri výchove detí v našich budúcich rodinách. 
Obohacujúce diskusie o túžbach muža a ženy viedli 
do úprimných rozhovorov a k skutočnému hľadaniu 
pravdy. Počas tohto víkendu si mnohí uvedomili dô-
ležitosť zadefinovania si pojmov, vzájomného pocho-
penia a počúvania. Celý víkend bol prelínaný silnými 
svedectvami lektorov, čím nám poskytli pravdivý ob-
raz o ich živote, rodine a tiež obraz o mnohých prí-
behoch iných ľudí, s ktorými mali možnosť pracovať.

Reflexná víkendovka
Po náročnom roku sme mali čas na zastavenie a zhod-
notenie uplynulého času v Kolégiu. Zamýšľali sme sa 
nad tým, akými sme boli, keď sme vstupovali do Kolé-
gia a akí sme teraz, ako nás Kolégium zmenilo a v čom 
chceme i naďalej pokračovať. Myšlienky a oblasti, 
ktoré nás najviac počas roka oslovili, sme prezentova-
li pred všetkými spolužiakmi a zdieľali sme s nimi doj-
my z času stráveného v Kolégiu. Okrem hodnotenia 
minulých udalostí sme tiež prezentovali svoje osobné 
poslania. Pred obecenstvom, ktoré tvorili naši spolu-
žiaci, vedenie, pozvaní hostia a tiež niektorí mentori, 
sme rozprávali o vízii našich životov, čo a ako by sme 
chceli dosiahnuť. Bolo zaujímavé vidieť ovocie nie-
ktorých kurzov, ktoré sme v Kolégiu absolvovali, ako 
napríklad prezentačné zručnosti, a zároveň bolo obo-
hacujúce počúvať spolužiakov predstavujúcich svoje 
sny a túžby. Bolo pekné vidieť, ako každý z nás chce 
viesť dobrý život a snaží sa hľadať to najlepšie miesto, 
kde by mohol využiť svoje talenty.

Víkendovka výlet
Posledné dni šiesteho ročníka Kolégia Antona Neu-
wirtha boli strávené mimo jeho múrov. V lesoch a kop-
coch Malej Fatry sme hľadali krásu, ticho a priestor na 
rozhovory s priateľmi, s ktorými sme prežili uplynulý 
rok života. Doznievajúce témy ponúkané Kolégiom, 
pripomínania si starých zážitkov, či len tiché kráčanie 
kopcami bolo typické pre tento výlet. Večery stráve-
né v kruhu s gitarou a spevom, spoločnou zábavou 
a hrami zakončovali posledné dni tohto ročníka.

Matúš Palguta  
absolvent 6. ročníka  

Kolégia Antona Neuwirtha

“
Kolégium pôsobilo aj na moje vzťahy. Či už to bol priestor na vytváranie nových priateľstiev so skvelými 
ľuďmi, ale aj priestor na sebareflexiu a prehodnotenie mnohých pre mňa dôležitých vzťahov. K tomu 
ma inšpirovali najmä víkendovky 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, stretnutia s mojou mentorkou, 
rozhovory s Jožkom a niektorými kolégiovskými spolužiakmi.

Sidónia Pálenkášová„

Víkend o spiritualite muža a ženy
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SVORADOVSKÉ PREDNÁŠKY

Ukázalo sa, že prednáškami na internáte Svora-
dov sa nielen obnovuje tradícia, ale aj viac pre-
hlbuje kontakt Kolégia s verejnosťou. Sme veľmi 
radi, že prednáškovú miestnosť úplne zaplnili po-
väčšine mladí ľudia nielen z prostredia internátu.

Októbrová s riaditeľom ÚPN, Ondrejom Krajňákom, 
na tému: Ako história určuje našu identitu?

Novembrová s rektorom seminára sv. Františka 
Xaverského, ThLic. Jánom Vígľašom, na tému: 
Spolupráca so zlom: Spolupráca, či skôr 
kolaborácia?

Marcová s akademikom Miroslavom Karabom na 
tému: Môže Boh odpovedať na naše modlitby?

Aprílová s Petrom Dubovským SJ, dekanom Fakulty 
biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte 
v Ríme, na tému: Učí Biblia dejiny?

“
Ďakujem za uplynulý rok, v ktorom som 
stretol mnoho inšpiratívnych ľudí. Ďakujem 
za rok, ktorý bol pre mňa najmä o uvedomení 
si, že chcem popri svojom životnom poslaní 
pracovať na sebe natoľko, aby som dosiahol 
cnostný život alebo sa k nemu čo najviac 
priblížil.

Jakub Horváth„
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Toto spoločenstvo, ktoré je zakladateľom Kolégia Antona Neuwirtha, je stále čoraz viac previazané 
s našimi študentmi a absolventmi. Stretávame sa spoločne na akademických seminároch, kultúrnych 
podujatiach SLH, jedenkrát do mesiaca na spoločnej sv. omši. Tak ako Kolégium, aj toto spoločenstvo 
sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí v kresťanskom intelektuálnom dedičstve a snaží sa o vytvorenie 
siete ľudí schopných a ochotných zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme.

Spolupráca Kolégia 
a Spoločenstva Ladislava Hanusa

Mentoring
Študenti Kolégia veľmi ocenili mentoring, ktorý aj 
v tomto roku ponúkali mladí profesionáli z radov 
SLH. Pomáhali im v osobnom aj profesionálnom 
raste na pravidelných stretnutiach počas celého  
akademického roka.

Bratislavské Hanusove dni
Absolventi aj študenti sa aktívne zapájali do 
kultúrnych podujatí SLH, do prípravy plesu a iných 
stretnutí, ako aj do jeho projektov. Najvýraznejšie po-
mohli nielen ako pomocníci, ale aj v organizačnom 
tíme akademického mestského festivalu Bratislav-
ské Hanusove dni.  Tento festival je už tradične 
výbornou platformou na prepájanie členov oboch 
organizácií. V core-teame ročníka 2015 intenzívne 
pomáhali Kristína Nahácka, Mirka Duranková, Ka-
rol Brix aj Marta Glossová a s prípravou tém aj Mi-
chal Čop. Z počtu viac ako 70 dobrovoľníkov, ktorí 
zabezpečovali chod ôsmich festivalových dní, bola 
viac ako tretina z radov KAN.

Skvelou správou je, že BHD Life – menší dvojňový 
“offshoot” BHD pri príležitosti Národného pochodu za 
život v dňoch 18. – 19. septembra, je plne v rukách KAN 
absolventov a BHD kvalitu držia výborne :). Tešíme sa 
na ešte viac KAN nástupníctva pri BHD 2016.

Spolupráca absolventov Kolégia a SLH
Členovia Spoločenstva založili viacero organizácií, 
ako Postoy.sk, Zastolom.sk, Fórum pre kultúru, 
Bratislava za život, v ktorých sú aktívnymi členmi aj 
niektorí absolventi Kolégia Antona Neuwirtha.

Akademický rast organizácií
Kolégium aj Spoločenstvo spoločne prehlbujú aj svoj 
akademický pilier. Každý semester SLH mal v minu-
lom roku jeden seminár v priestoroch Kolégia, kde sa 

navzájom spoznali spolu s jeho študentmi. Stážisti 
svoradovského programu sa, naopak, zúčastňovali 
na rôznych akademických seminároch, ktoré ponúka-
lo Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

Symbolom spolupráce oboch organizácií je Púť od 
Hanusa k Neuwirthovi, ktorú tento rok pripravovali 
noví stážisti Kolégia. Pre obe organizácie je posled-
nou akciou pred začiatkom nového akademického 
roka. Púť od Hanusa k Neuwirthovi začína cestou 
objavovania histórie oboch osobností a končí vo 
vzťahoch medzi jej účastníkmi. Napríklad tento rok 
boli na púti 4 Svoradovci, ako aj ľudia z Kolégia, stretli 
sme sa so správnou radou a spoločne trávili čas na 
Donovaloch aj s ľuďmi z SLH. Opäť sme sa zoznámili 
s Vladom Záborským, obedovali v ich rodinnom ho-
teli a najmä spoločne putovali.

“
Po absolvovaní kolégiovského programu si 
uvedomujem potrebu verejne prospešnej 
činnosti nás kresťanov. Už nevidím politiku 
ako nutné zlo, zlí sú (často) len ľudia, ktorí 
v politike sú. Po absolvovaní programu 
Kolégia v sebe cítim povinnosť robiť veci 
(súkromné aj verejné) lepšími, aj keď ma, 
samozrejme, občas premáha lenivosť. Vidím, 
že SLH je spoločnosťou kresťanov, ktorí 
neprespali dobu.

Martin Muránsky„
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Ročný študijný program vznikol ako odpoveď na potrebu vychovávať študentov a mladých lídrov ku kresťan-
ským ideálom, zdravému mysleniu a silnému charakteru, aby v budúcnosti mohli zastávať významné miesta 
v spoločnosti. Rok v Kolégiu poskytuje vysokoškolákom priestor a čas na systematickú prípravu k zodpoved-
nej službe spoločnosti.

Pozvanie Kolégia prežiť obdobie, v ktorom môžu výrazne formovať svoje názory, v akademickom roku 
2014/2015 prijalo 18 študentov a 9 absolventov sa zapojilo do stážistického programu. Program Kolé-
gia je pritom koncipovaný tak, aby všetci mohli absolvovať aj svoje vlastné štúdium na vysokej škole.

Ročný študijný program

TRI PILIERE

Program Kolégia stavia na rozvoji akademickej, duchovnej aj spoločenskej oblasti, ktoré sú vyjadrené aj v logu 
Kolégia. Reprezentujú integrálnu formáciu človeka – formáciu tela, duše a ducha.

“
Vzdelanie má moc zmeniť svet a je na nás, či budeme poctivo objavovať pravdu (sapere aude!) alebo 
sa necháme zviesť módnymi názorovými prúdmi, ktoré prirodzenosť človeka znásilňujú a prekrúcajú. 
Kolégium mi dalo do rúk veľkú moc. Viem viac, ako ľudia v mojom okolí a viem, že moje poznanie 
vyjadruje pravdu a dobro.

Barbara Nováková„

Duchovný pilier tvoria sväté omše, modlitba litur-
gie hodín, duchovné cvičenia a spoločné modlitby. 
Je dôležitý pre rozvoj ducha. Uskutočňuje sa pod ve-
dením nášho kaplána, jezuitu Jozefa Feketeho, ale aj 
pracovníkov z Centra spirituality Loyola a niektorých 
absolventov Kolégia.

Komunitný pilier nie je len o spoločnom bývaní, 
varení večerí a stolovaní. Zážitkami a organizovaním 
večerov ako karneval, tancovanie vo veľkej sále, po-
zeranie filmov, hranie frisbee či futbalu alebo výletov, 
ako lyžovačka so spriatelenou organizáciou v Gamin-
gu, sa upevňujú vzťahy medzi študentmi a pomáhajú 
pri ich osobnom rozvoji.

Akademický pilier je tvorený seminármi, štvrtko-
vými kolokviami – stretnutiami s hosťami z rôznych 
oblastí spoločnosti, Svoradovskými prednáškami 
a akademickým programom počas stretnutí so spria-
telenými organizáciami. Študenti rozvíjajú svoje 
schopnosti aj pravidelným písaním esejí, účasťou na 
akademických víkendoch, tutoriálmi a neformálnymi 
diskusiami s pozvanými hosťami, napríklad aj počas 
Noci v knižnici.

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA12



Akademický pilier

Ako po iné roky, aj teraz tvorili akademický pilier dva hlavné kurzy – kurz Morálna, politická a právna 
filozofia a kurz Kresťanstvo a kultúra.

Kurz Kresťanstvo a kultúra 

načrtáva viac ako dvetisícročnú tradíciu formovania 
západnej civilizácie cez príbehy v rôznych kontextoch 
našej histórie – od Platóna až po súčasných filozofov. 
Cieľom kurzu je priblížiť základné diela západnej ci-
vilizácie a pomôcť porozumieť kresťanským európ-
skym koreňom. Študentov vedie k uvedomeniu si 
civilizačného vplyvu kresťanstva a jeho vzťahu k spo-
ločnosti – tak, aby sa pri tom inšpirovali od najlepších 
vo svojej dobe.

Zimný semester 2014

•	 Sv. Augustín: Vyznania
•	 Christopher Dawson: The Historic Reality 

of Christian culture
•	 Joseph Ratzinger: Evropa Benedikta z Nursie 

v krizi kultur
•	 Ladislav Hanus: Rozprava o kultúrnosti
•	 František: Evangelii Gaudium
•	 Ján Pavol II.: Fides et ratio
•	 František Saleský: Úvod do zbožného života
•	 St. John Chrysostom: Homily 20. On marriage 

and family life
•	 James Joyce: Portrét umělce v jinošských letech

Letný semester 2015

•	 Eurípidés: Héraklés a jiné tragédie
•	 Anton Neuwirth: Liečiť zlo láskou
•	 Joseph Ratzinger: Ježiš Nazaretský, Duch liturgie
•	 Antonin Sertillanges: The Intellectual Life
•	 Romano Guardini: Konec novověku
•	 William E. Carroll: Stvorenie a veda
•	 Jean J. Maritain: Demokratická charta
•	 Benedikt XVI.: Spe Salvi: o kresťanskej nádeji

Kurz Morálna, politická a právna filozofia 

predstavuje tradíciu uvažovania o prirodzenom zá-
kone a vytvára priestor na tréning argumentácie 
politických záverov z etických premís. Na kurze sa 
študenti oboznamujú s hlavnými problémami mo-
rálnej, politickej a právnej filozofie. Chceli by sme 
študentom ukázať nádej a dôveru vo všeobecnú do-
siahnuteľnosť a prístupnosť pravdy pre etiku, právo  
a verejnú mienku.

Zimný semester 2014

•	 Platón: Ústava, Gorgias
•	 Aristoteles: Etika Nikomachova
•	 Epikuros: List Menoikeovi
•	 John S. Mill: Utilitarizmus. Logika liberalizmu
•	 Tomáš Akvinský: Suma teologická
•	 Christian E. Brugger: Action, Intention  

and Self-Determination
•	 Christopher Tollefsen a iní: Malá kniha o klamstve
•	 Patrick Lee a Robert P. George: Self-Alienation, 

Illusion or One Flesh Union
•	 Judith Jarvis Thomson: Obrana interupcií. 

Právo ženy?
•	 Ronald Dworkin: The Philosophers’ Brief

Letný semester 2015

•	 Tukydides: Dejiny peloponézskej vojny
•	 Platón: Štát
•	 Aristoteles: Politika
•	 Augustín: Boží štát
•	 Tomáš Akvinský: O zákonech v Teologické sumě
•	 Joseph S. J. Lecler: Toleration and the Reformation
•	 Niccoló Machiavelli: Vladár
•	 Jean J. Rousseau: O pôvode a príčinách 

nerovnosti medzi ľuďmi
•	 John Rawls: Teória spravodlivosti, 

Politický liberalizmus
•	 William E. Carroll: Stvorenie a veda
•	 Lev XIII.: Rerum Novarum: o robotníckej otázke
•	 Jean J. Maritain: Církev a stát
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Tempus fugit

Už počas druhého akademického roka bol v Kolégiu 
počas skúškového obdobia špeciálny študijný režim 
– tempus fugit, čas plynie. Počas tohto obdobia síce 
študenti nemajú semináre, kolokviá a tutoriály, pri-
pravujú sa však na množstvo skúšok na svojich uni-
verzitách a na skúšky v Kolégiu. Študijný program 
tempus fugit bol pre študentov záväzný, no obsa-
hoval aj dobrovoľné časti. Študenti vstávali o ôsmej 
ráno. Doobedie od deviatej do dvanástej trávili v si-
lenciu štúdiom v knižnici alebo na svojich izbách 
a rovnako po obede aj popoludní od štrnástej do se-
demnástej. Program končil vešperami a večer zostal 
čas aj na spoločné aktivity.

Táto vzájomná súdržnosť a štúdium výrazne motivo-
vali študentov a pomohli im úspešne zvládnuť obe 
skúškové obdobia.

14

“
To, v čom som sa najviac zlepšila, je analytické čítanie. No na začiatku to nebolo vôbec jednoduché.

Katarína Trenčanová

Vnímam, že som sa posunula ako človek, ako študent, ako kresťan, ako žena, aj ako občan. Vďaka skvelej 
komunite a textom sa mi podarilo zas o niečo viac podrásť a dospieť. Okresať svoje očakávania, nároky 
a pozerať sa na iných s väčšou empatiou a rešpektom.

Dana Čontofalská

Nemal som veľa skúseností s vystupovaním na verejnosti a tie, čo som mal, boli skôr negatívne. Preto 
ma prekvapilo, že som ich zvládol a že sa dokonca aj ľuďom moja odpoveď páčila. Ešte viac ma ale 
prekvapilo, aký efektívny je taký spôsob diskusie, ako bol na skúškach. Za tých 15 minút sme sa o mojej 
téme porozprávali a pochopil som slabiny a silné stránky môjho riešenia.

Ján Révay„



“
Keď som prišla do Kolégia, bola som na prvej omši v mojom živote, prvýkrát som otvorila Bibliu a začala 
si z nej čítať. Bolo to ťažké, pochopiť hoci len jednu vetu. Jožko Fekete mi veľmi pomohol v tejto oblasti, 
rozhovory s ním mi veľa dali, jeho spôsob vyjadrovania sa mi síce zdá viac filozofický, než duchovný,  
ale s odstupom času som v tých rozhovoroch našla aj veľmi veľa duchovných odkazov.

Paulína Paulová„

Počas šiesteho ročníka sa v Kolégiu stretli rôzni ľudia, z rôznych prostredí a najmä s rôznymi zvykmi či 
nezvykmi v duchovnej oblasti. Od človeka, ktorý vedel iba modlitbu Otče náš, po tých, ktorí vyrastali 
vo veriacich rodinách. Táto rôznorodosť však nám všetkým bola darom. 

Náš duchovný pilier

Otázky z nevedomosti prinútili zamyslieť sa nad zá-
kladmi viery. Často sa mi stávalo, že som nevedela 
vysvetliť, prečo je niečo tak, ako v to verím. To ma 
priviedlo k úpornému štúdiu a skúmaniu mojej viery.

Študent prichádza do Kolégia, kde mu je ponúkané 
„duchovno“ ako na švédskom stole. Desiatky mož-
ností, všetko je zadarmo a sloboda ochutnať čokoľ-
vek. Je tu i stôl s vysoko odporúčanými ponukami. 
Tými sú v Kolégiu pondelkové komunitné sväté omše, 
ktoré sa odohrávajú v kaštieľnej kaplnke a štvrtkové 
vešpery. Nachádzajú sa vždy v rámci celovečerného 
spoločného programu.

Avšak študentskej komunite sa obmedzenia v tvo-
rivosti nekladú: utorkové večerné adorácie, krížová 
cesta v kaštieľnej záhrade počas pôstu, modlitba za 
duše v očistci na ivanskom cintoríne, modlitba ru-
ženca nie len počas októbra a iné duchovné aktivity, 
ktoré si študenti pripravili. Nesmieme však zabudnúť 
na každodennú večernú omšu s kaplánom Jozefom 
Fekete SJ, ktorý po celý rok všetkým študentom po-
skytoval „službu ucha” – možnosť spovede, rozhovo-
ru, alebo aj filozofickej diskusie.

V neposlednom rade treba spomenúť aj tri spoločné 
víkendovky. Prvá bola v malej dedinke zvanej Melči-
ce, kde sme prešli dejiny spásy od Adama po Ježiša.

Druhá sa odohrala v benediktínskom kláštore na 
Sampore. Okúsili sme tam výnimočný život jediných 
mníchov na Slovensku. Spolu s duchovným zážitkom 
sme si vychutnali i krásu okolitej prírody. Tretia víken-
dovka bola nazvaná Spiritualita muža a ženy. Spolu 
s pánom Balažiom a pani Ábelovou sme prenikli do 
duší a prirodzenosti muža a ženy.

Za všetky tieto zážitky plné skúseností sme vďační, 
ale zároveň je tu pocit smútku, pretože Kolégium 
trvá len rok a všetci si uvedomujeme, že švédsky stôl 
tu nebude vždy. Ale myslím si, že platí, čo sa hovorí: 
študenti Kolégia nedostanú rybu, aby sa mohli naj-
esť jedenkrát do sýta. Naopak, naučia sa chytať ryby. 
Či už sa to týka duchovného, komunitného alebo  
akademického piliera.

Katarína Trenčanová
absolventka 6. ročníka  

Kolégia Antona Neuwirtha
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Komunitný pilier

Nikdy by mi nenapadlo, že dostanem možnosť stráviť rok s tými, dovolím si povedať, najšikovnejšími 
a najinšpiratívnejšími mladými Slovákmi dneška, ktorí nielenže  zvládali svoje vlastné štúdium ekonó-
mie, práva, záhradnej architektúry, manažmentu, filmovej kritiky, informatiky či chemického inžinier-
stva, ale prijali aj výzvu rok spoznávať a spoločne hľadať odpovede na základné otázky života: „Prečo 
som tu? Ako mám žiť? Čo je naozaj dobré, krásne a pravdivé? Ako rozoznám dobro od zla?“

Ako v každej rodine, tak sme sa aj my postupne mu-
seli spoznávať a učiť spolu žiť. Verte mi, občas nebolo 
ľahké vedieť, kto čo ne/má rád, čo ne/môžeme va-
riť, čo a ako komu povedať, aby to pochopil a prijal. 
Boli sme ako surové diamanty, všetci jedineční, kaž-
dý z nás iný. Ocitli sme sa v jednom vreci, začali sme 
na seba narážať, obrusovať sa každým dňom viac 
a viac. Hluční extroverti ubrali z plynu a nesmelí in-
troverti v priateľskom prostredí naplno prejavili svoj 
potenciál. Bolo neuveriteľné, ako nás rôzne osob-
nostné, akademické, či vzťahové skúšky nútili vydo-
lovať to najlepšie, čo v nás je, bez toho, aby sme si  
to uvedomovali.

Rok života v kolégiovskej komunite bol ako plavba lo-
ďou do zeme nových možností. Všetci sme chceli do-
siahnuť zasľúbenú zem a vystúpiť z plachetnice ako 
skúškami zocelení ľudia. Pravda, občas nás chytila po-
norková choroba a mali sme chuť vyskočiť a odplá-
vať na záchrannom člne. No keď sme vstúpili do svo-
jej kajuty a opäť sa vrátili do dialógu sami so sebou 

a s Tým, ktorý nám všetkým dával vietor do plachiet, 
naučili sme sa zvládať aj túto dobrodružnú plavbu. 
Bola plná zážitkov, stretnutí, dialógov, ktoré by sme 
na súši svojich domovov nikdy nezažili. Veď kto vo 
štvrtok večer bežne spovedá pána prezidenta, či dis-
kutuje s politikmi, podnikateľmi, lekármi a aktivista-
mi o aktuálnych témach spoločnosti? Veru, plavba to 
bola neľahká, občas nepredvídateľná, no o to krajšia.

Keď sa dnes pozriem späť, vidím, že ma s tou hŕstkou 
mladých ľudí spája čosi omnoho vzácnejšie, ako len 
pečatný prsteň absolventov Kolégia. Vždy ma s nimi 
bude spájať výnimočne prežitý spoločný čas náš-
ho vysokoškolského života.  Myslím, že vďaka jeho  
vše-pretvárajúcej sile naň nezabudneme do konca 
našich životov… Áno, aj taký bol život v Kolégiu a do-
priala by som ho všetkým!

Dana Čontofalská
absolventka 6. ročníka  

Kolégia Antona Neuwirtha

“
V celej komunite bolo väčšinu času cítiť záujem budovať vzájomné vzťahy, akceptovať sa navzájom aj 
s nedokonalosťami, postupne na sebe pracovať, vzájomne sa povzbudzovať a inšpirovať, každý priniesol 
do komunity to svoje a malo to šťavu.

Ján Révay„
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Jeden z týždňov v Kolégiu

Premýšľala som nad adresátom týchto výročných správ; sú to zrejme ľudia so skúsenosťou s Kolégiom 
– 1.) úplnou (absolventi) či 2.) neúplnou (vedenie, správna rada, sympatizanti, donori a iní) a pre obe 
skupiny zrejme nebude žiadnym prekvapením, že žiaden “bežný týždeň” v Kolégiu sa jednoducho ne-
zažíva. Vyberám sa tou nepoctivou cestou a pokúsim sa o sumár troch podstatných čŕt, ktorými sa vy-
značoval každý týždeň v Kolégiu.

Akademické povinnosti. Aj pre tých najšikovnejších 
synonymum zodpovednosti, povinnosti, ale i radosti 
a objavov. Napísať, že sme sa museli zaoberať téma-
mi a autormi určenými autoritami vyznieva nekom-
fortne; na ceste za odpoveďou na večné filozofické 
otázky o trampotách ľudského údelu však predsa 
potrebujeme sprievodcov. Každý týždeň, každý 
deň, nespočítateľné hodiny strávené nad písmen-
kami, ktoré znamenajú poznanie. Kolobeh, ktorý mi  
dal disciplínu.

Rozpoltenosť medzi nespočetnými povinnosťa-
mi, doplnená o túžby srdca (a tela). Sediac v kniž-
nici a pozerajúc na kopu kníh, ktorá znamená… (viď. 
vyššie) a uvedomujúc si, že sa do nich nemôžem po-
zrieť, pretože ešte musím natočiť reklamu na práčku 
(naozaj!) alebo sa opätovne zahľadieť na Matúšovu 
otázku k textu, obrátiac ju z druhej strany (a opäť 
zlyhať pri jej interpretácii), následne si pri letmom 
pohľade do najúprimnejšieho zrkadla v kaštieli (tip: 
dievčenské toalety pri knižnici) opäť pripomenúť, že 
začať s tým behaním by postave a kondičke nebolo 
na škodu, a vlastne ani zájsť domov by nebolo od 
veci, rodičia radostným prekvapením (a zahŕňaním  

naturáliami) nešetria, no pri automatickom kontro-
lovaní Facebook-u zasvieti v mysli kontrola, že zane-
dbávať kamarátov a priateľa neprispieva sociálnemu 
prežívaniu a… Mať toto všetko na pamäti je frustru-
júce a núti k neobľúbenej a v dospelom živote uži-
točnej prioritizácii. A takto sme ako hlodavce behali 
v týždennom kolese povinností a túžob.

Spontánne seansy. Miesto: zvyčajne v kuchyni ale-
bo v knižnici. Kedy: po zvážení spoločného bývania 
účastníkov zbytočná otázka. Čo: záležalo na poč-
te úspechov, ktoré v ten deň účastníci dosiahli, na 
atraktivite navrhovaných tém či programu, nezvy-
čajným nebola ani kombinácia všetkých dôvodov. 
Občas to bolo len zádumčivé či hlučné posedávanie 
pri stole a zdieľanie spoločného času, jedla, nápojov,  
smiechu, plaču… 

A pre mňa to bola jednoznačne najčarovnejšia súčasť 
týždňa v Kolégiu.

Barbara Nováková
absolventka 6. ročníka

Kolégia Antona Neuwirtha

Spoločný oddych aj vzájomná motivácia  

– aj to bolo súčasťou komunity

Záujmy jedného prebúdzali radosť a záujem v druhých
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Akademický rok 2014/2015

ALUMNI Kolégia

Tento rok sme osemnástimi novými absolventmi na-
plnili okrúhlu sto dvadsiatku absolventov Kolégia. 
Absolventov je čoraz viac, preto si aj im venovaná 
oblasť zasluhuje viac pozornosti a práce z našej stra-
ny. Tento rok sme pravidelne začali vydávať Alumni 
News, ktoré majú absolventov každý mesiac informo-
vať o novinkách a podujatiach v Kolégiu.

KAN NEDELE

Od novembra 2014 sme spustili aktivitu KAN Nedeľa, 
ktorá je miestom stretávania sa absolventov na pôde 
Kolégia. Prakticky to vyzerá tak, že sa vo vybranú ne-
deľu v mesiaci absolventi stretnú najprv pri spoloč-
nom slávení svätej omše vo farskom kostole v Ivanke 
pri Dunaji a pokračujú spoločným obedom v jedálni 
kaštieľa, ktorý si aj svojpomocne navaria. Tak si pri-
pomínajú svoje nedele v kaštieli, keď tu v daný rok 
žili oni. Pri každej KAN Nedeli, na ktorej sa priemerne 
vždy stretne okolo 25 – 30 absolventov z rôznych roč-
níkov, sa vytvára atmosféra plná zdieľania zážitkov, 
nových priateľstiev a možno aj budúcich projektov 
a podnikateľských aktivít. Je to vždy veľmi radostný 
čas, na ktorom je vzácne aj to, že súčasní študenti, 
v tomto ročníku KAN 6, majú možnosť už počas roka 
intenzívnejšie spoznávať svojich predchodcov.

ALUMNI VÍKENDOVKA

Vo februári sme sa opäť v čase narodenín Kolégia 
(6. február) stretli spoločne počas Alumni víkendov-
ky. Nechýbali akademické semináre, spoločná kávič-
ka v miestnej kaviarni, predstavovanie malých detí, 
ktoré mladší absolventi s radosťou varovali, ako aj 
prezentácia jednotlivých alumni o ich projektoch, 
práci či záľubách. Družne sme sfúkli aj 102 sviečok 
na muffinovej torte, rozprávali sa o našom duchov-
nom živote a slávili svätú omšu. Pre našich absol-
ventov to bol čas, kedy sa mohli vrátiť domov – tak 
sme si nazvali aj túto víkendovku ‘Vitaj doma!’ a vo 
farebných papučiach sme sa premávali po chodbách  
a izbách kaštieľa.

KAN RUŽENEC

Spoločný ruženec absolventov sme sformovali v zá-
vere roka, konkrétne sa jeho vznik datuje na 13. jún 
– sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Dvad-
sať absolventov sa spoločne začalo modliť celých 
dvadsať desiatkov za Kolégium, jeho študentov, ab-
solventov, dobrodincov, ich rodiny a za špeciálne 
úmysly jednotlivých modlitebníkov.

“
Počas týchto nedieľ a iných akcií, kde som 
mala možnosť stretnúť absolventov, som sa 
cítila veľmi príjemne. Najintenzívnejšie vzťahy 
máme s našimi stážistami, ktorí sú naozaj 
skvelí ľudia a vždy som sa s nimi cítila ako so 
super kamarátmi, s ktorými je nielen skvelá 
zábava, ale ktorí sú tiež inšpiráciou.

Sidónia Palenkášová„
Oslava 6. narodenín Kolégia Antona Neuwirtha
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ZAPOJENIE ABSOLVENTOV v Kolégiu

Okrem našich stážistov a členov interného tímu, 
z ktorých všetci sú absolventmi Kolégia, sa počas 
roka do pomoci Kolégiu zapájali aj ďalší a tak svo-
jou troškou významne pomohli na niektorých vy-
braných projektoch.

S výberom nových študentov pre ďalší akademický 
rok nám počas výberových víkendov, okrem našich 
stážistov, pomáhali: Soňa Matiová, Terézia Liptá-
ková, Peter Kováč, Peter Šulek, manželia Glossov-
ci, manželia Krčméryovci, Andrej Leitner, Andrej 
Zhaňač.

Počas roka sa mentoringu venovala Katarína Porub-
ská, ktorá túto oblasť celú zastrešovala.

S prezentačnými zručnosťami pomáhala Soňa Ma-
tiová a Terézia Liptáková.

S moderovaním jednotlivých podujatí nám pomoh-
la Ivana Mrvová (svoradovská prednáška) a Hugo 
Gloss (promócie).

Na začiatku akademického roka nám s maľovaním 
priestorov a opravami veľmi pomohli mnohí šikov-
ní absolventi, rada by som spomenula hlavne Pavla 
Sendeka.

Alumni oblasti a celému alumni prieskumu venovali 
svoj čas Milena Dudášová a Veronika Hliničanová, 
ako aj Lucia Hrabovcová, Diana Hricová, Kristína 
Nahácka, Danka Čontofalská a Ján Révay.

Milan Valaštek nám pomáhal pri organizácii viace-
rých podujatí, napríklad pri víkendovke esejistickej 
súťaže Sofia, počas KGP či promócií.

So stredoškolskými projektami nám pomáhali Michal 
Čop, Mária Turanská, absolventi Sofie Ivana Ivano-
vá a Ondrej Šofranko a absolventi Letnej univerzity 
Mária Schwarzová, Terézia Šofranková, Ľubomír 
Slávik, Peter Fabian a Simona Marenčíková.

So súťažou Sofia pomáhali ako porotcovia Marta 
Glossová, Kristína Jablonická, Ondrej Močkor,  
Michal Čop a Andrej Zhaňač.

Celý rok nám pri rôznych príležitostiach varili a piekli 
Blaženka Križová, Soňa Matiová, Kristína Nahác-
ka a Michaela Sabová.

S duchovným pilierom v úvode akademického roka 
pomáhali manželia Fialovci a Veronika Čopíková.

Slavomír Zrebný prijal naše pozvanie na kolokvium, 
kde sa podelil so svojimi skúsenosťami.  Zároveň nám 
spolu s Andrejom Zhaňačom pomáhal pri tvorbe 
Letnej filmovej školy, ktorú spustíme o rok.

Tento rok nám pomáhali aj rodičia absolventov – pani 
Liptáková nám varila počas dvoch víkendoviek orga-
nizovaných pre študentov a pani Betinská varila po-
čas celej letnej školy Salaš.

Mnoho vecí počas roka určite ostalo skrytých aj 
mne. Úprimne ďakujem všetkým vyššie spome-
nutým, ako aj tým, ktorých pomoc a podporu som 
nevidela, len sa ju postupne, s odstupom času, do-
zvedám. Aj tento veľký zoznam svedčí o tom, že 
absolventi radi dávajú späť, že sa zaujímajú o vý-
voj Kolégia a sami na ňom pracujú.

Miroslava Duranková
výkonná riaditeľka  

Kolégia Antona Neuwirtha
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“
Boli to pre mňa živé svedectvá, ktoré mi nielen 
boli povedané, ale aj prežívané spolu s nimi, 
raz na našej izbe, raz v knižnici, kaplnke 
a inde. Nepotrebujem chodiť ďaleko pre vzory, 
našla som ich aj tu v Kolégiu. A to nehovorím 
aj o tom, že vás naozaj niekedy obdivujem, 
ako zvládate robiť toľko akcií pre študentov 
mimo Kolégia alebo iné akcie zamerané 
na zmenu nášho Slovenska k lepšiemu, 
pravdivejšiemu obrazu, pozdvihnutie našej 
kultúry a ukazovanie, že všetko to má zmysel, 
ktorý možno hneď nie je zrejmý.

Adriána Gnipová 
študentka KAN 6„

Návšteva prezidenta

Počas tohto akademického roka navštívila Kolégium 
veľmi špeciálna návšteva – prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska. 25. marca 2015 bolo v Kolégiu 
veľmi živo – nielenže sme už od rána pripravovali 
všetky priestory, upratovali, no prezerala si ich aj po-
lícia, hygienik a osobná ochranka prezidenta. Bolo to 
zvláštne, nezabudnuteľné stretnutie.

Prezidentovi sme nechceli ukázať len priestory Ko-
légia – chceli sme mu ukázať jeho dušu. Pozvali sme 
ho do diskusie a boli sme veľmi radi, že sa do nej tak 
úprimne a priamo zapojil. Bol k nám otvorený nielen 
ako politik, ale aj ako človek. A rozhovor bol živý, ener-
gický, dotýkal sa citlivých miest. Navzájom sme sa 
mohli od seba učiť. Po večeri a neformálnych rozho-
voroch sme sa s ním rozlúčili. Plní zážitkov a očakáva-
nia – od toho, aká zodpovednosť a úlohy čakajú jeho 
a toho, aká zodpovednosť v spoločnosti čaká nás.

Sme veľmi vďační za toto priateľské stretnutie, ktoré 
našu pozornosť opäť raz upriamilo na víziu Kolégia a aj 
na našu schopnosť meniť spoločnosť, v ktorej žijeme.

Prezident Andrej Kiska v Kolégiu Antona Neuwirtha
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Často to majú učitelia neľahké. Lebo pračasto sa na-
zdávame, že všetko tak dobre a tak dokonale vieme, 
že sme hodní len a len toho, aby sme vraveli. A rizi-
ko? Veľavravnosť môže trpieť na chudobu toho, čo sa 
očakáva, aby bolo povedané.

Jestvuje liek na túto diagnózu? Nazdávam sa, že áno. 
A chcem ho ponúknuť aj vám, aj keď nie ste potresta-
ní bohmi, ako hovorili starí Gréci, že ste sa stali peda-
gógmi (z gr. otrokmi, sprevádzajúcimi mladistvých). 
Alebo predsa len sme všetci na istom úseku našej ži-
votnej púte oným paidagogos?

A tu je moja staronová skúsenosť: „rýchly v počúva-
ní, pomalý v reči“ (Jakub 1:19). No hej, a prečo práve 
na pôde KAN 6? Lebo! Ktoré „lebo“? No to „lebo“, kto-
ré sa volá dobrý učiteľ. A tým mi boli študenti akad. 
roka 2014/2015 tu v Kolégiu. Každý z nich je novým 
svetom. A ak Columbus mal apetít objavovať Nový 
svet, o čo viac ho má filozof, ktorý sa hneď neuspokojí 
s jedným, ale potrebuje viacero nových svetov! A po-
riadok takého nového sveta je tak svätý, že poníma  

tak zóny nadšenia; momenty útechy, ale aj zákulisia 
bezútechy; mučivú silu roztvorených otázok, i po-
trebu korekcie odpovedí; elán vzletu, ale aj prístav 
pookriatia či terapiu zranenej perute; skúsenosť svie-
žosti prvej lásky, ako aj pravdu o tom, že nemusí byť 
posledná; prechovávanie ohňa zmeniť celý svet, ale 
aj vážnosť toho, že tým prvým svetom je svet samot-
ného revolucionára; ochotu zasvätiť život nie ani tak 
prvotne pravde, dobru a kráse, ale Jednému Pravdi-
vému, a preto krásne Dobrému.

Sedím pred mojím kompom a prsty behajúce po mo-
jej klávesnici sa rozprávajú s mojou dušou, plnou echa 
skúsenosti o tom, že počúvať znamená tak sa stávať 
čujným, že sa načúvaním sám mením. A refrénom mi 
je: Vďaka každému, každej a všetkým vám mojim štu-
dentom KAN 6. Vďaka za spoločné cibrenie čujnosti 
v dobe hluku smogu mnohosti bez hĺbky.

Jozef Fekete SJ
kaplán 

Kolégia Antona Neuwirtha

Moja skúsenosť s KAN 6: Cibrenie čujnosti
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Noví absolventi Kolégia v roku 2014/2015

Marek Breza

(Košice)

Technická univerzita 
v Košiciach, 
Finančníctvo, 
bankovníctvo 
a investovanie

Jozef Bujnovský

(Ďačov)

Ekonomická 
univerzita 
v Bratislave, 
Dane a daňové 
poradenstvo

Dana 
Čontofalská

(Košice)

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Pracovná a sociálna 
psychológia

Filip Morjak

(Prešov)

Príprava na štúdium 
filmovej réžie

Martin 
Muránsky

(Veľký Šariš)

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Geografická 
kartografia 
a geoinformatika

Ivana Németová

(Košice)

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 
Záhradná a krajinná 
architektúra

Adriána Gnipová

(Belá nad Cirochou)

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Finančný 
manažment

Žofia Hencelová

(Kežmarok)

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Medzinárodný 
manažment

Jakub Horváth

(Bratislava)

Trnavská univerzita, 
Právo

“
V Kolégium mi dalo mnoho praktických zručností, od korektného vyjadrovania sa, cez schopnosť 
usporiadať si čas, až po istotu v zrozumiteľnom písaní. To všetko mi trošku pomohlo dôverovať sebe 
samému, dodalo mi odvahu vyjadriť svoj názor. 

Matúš Palguta

Motivovali ma a aj ma stále motivujú množstvá nezodpovedaných otázok a nevyskúšaných vecí, 
nesplnených snov. Tie ženú dopredu. Kolégium na mnohé otázky odpovedalo, doprialo mi ďalšie 
skúsenosti a posunulo ma bližšie k splneniu mojich snov. Po všetkých objavoch však prišli ďalšie otázky 
a ďalšia túžba po niečom novom a posunutí sa ďalej. 

Žofia Hencelová„
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Barbara 
Nováková

(Bratislava)

Vysoká škola 
múzických umení, 
Umelecká kritika 
a audiovizuálne 
štúdiá

Sidónia 
Pálenkášová

(Nová Baňa)

Canterbury Christ 
Church University, 
ukončené bakalárske 
štúdium

Matúš Palguta

(Poprad)

Slovenská technická 
univerzita, Chemické 
inžinierstvo

“
Nemám pocit, že by sa moje hodnoty zmenili, skôr som si ich tak obnovil, dal som im väčšiu vážnosť, 
stal som sa schopnejším si ich obhájiť. Moje životné poslanie je naďalej rovnaké – byť užitočným Bohu. 
Kolégiovským rokom som však teraz viac vyzbrojený rozumnosťou, pevnosťou v hodnotách a v chuti 
a snahe tieto hodnoty žiť. 

Filip Morjak

Pamätám sa, že do svojho motivačného listu som napísala, že by som tu chcela pookriať na duchu 
a nájsť si nových priateľov. Vtedy som ešte ani netušila, čo mám od Kolégia očakávať. Chcela som to 
vyskúšať. Zdalo sa mi, že by to mohlo byť super najmä preto, že to bol ročný formačný program. To som 
však ešte netušila, že bude skutočne formačný a že to formovanie nebude vôbec ľahké.

Sidónia Palenkášová„

Paulína Paulová

(Šamorín)

Viedenská univerzita, 
Veda o vzdelávaní

Ján Podmajerský

(Ilava)

Slovenská technická 
univerzita, 
Informačné systémy

Ján Révay

(Prievidza)

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Matematické 
štruktúry

Katarína 
Trenčanová

(Most pri Bratislave)

Konzervatórium 
v Bratislave, Hra na 
priečnu flautu

Mária Turanská

(Stupava)

Príprava na štúdium 
medicíny

Marek Zeleniak

(Bartošovce)

Ekonomická 
univerzita 
v Bratislave, 
Zahranično-
obchodné 
podnikanie
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Kolégium na Svoradove

Stážistický program 2014/2015

Tento rok sme pokračovali v stážistickom trende, 
ktorý zaviedla moja predchodkyňa Lucia Krčméry 
už minulý rok, a tým je koncepcia profesijného 
piliera v rámci Svoradovského programu. A tak 
sa naši tohtoroční stážisti mohli naďalej posúvať 
nielen v akademickej, duchovnej či komunitnej 
oblasti, ale hlavne v tej profesijnej.

Siedmi stážisti boli súčasťou Svoradovského progra-
mu a dvaja boli tzv. interní stážisti, čiže žili spoločne 
so študentmi šiesteho ročníka v kaštieli a v K10, kde 
s nimi mohli dennodenne pracovať a odovzdávať im 
kultúru Kolégia, ktorú oni sami mali možnosť nasiak-
nuť v uplynulých rokoch.

Títo, dokopy deviati stážisti, pracovali celý rok v dvoch 
menších tímoch – v organizačnom a komunikačnom 
tíme. Komunikačný tím pracoval pod vedením Zuza-
ny Klimovej, našej komunikačnej manažérky a mal na 
starosti celú komunikáciu Kolégia, tvorbu kampaní 
k jednotlivým podujatiam a projektom, ako aj prácu 
na náborovom procese. Organizačný tím viedla Júlia 
Kandráčová (rod. Holá), projektová manažérka, a jeho 
úlohou bola organizácia väčšiny podujatí Kolégia, 
spoločných víkendoviek pre študentov, promócií či 
Kolégium Garden Party. Tieto dva pracovné tímy me-
dzi sebou spolupracovali a veľmi výrazne a ústretovo 
si navzájom pomáhali.

Ochota je slovo, ktorým by som označila tohtoroč-
ných stážistov. S veľkou ochotou pristupovali ku kaž-
dej jednej úlohe, projektu či situácii. S ochotou sa celý 
rok učili nové veci a preberali nové zodpovednosti. 
Celý rok pracovali bez nároku na plácu, čo sa im ráta 
ako veľká dobrovoľnícka služba. Aj týmto projektom 
chceme učiť mladých profesionálne rásť, ale aj nachá-
dzať hodnotu nielen v materiálnych veciach a záro-
veň vedieť slúžiť druhým.

Pri záverečnom rekapitulovaní roka, kedy sme si 
navzájom dávali spätnú väzbu a hodnotili svoj vzá-
jomný posun, som v tichosti a s obdivom počúvala 
svedectvá týchto krásnych ľudí, ako sa od seba na-
vzájom počas roka učili, ako sa navzájom okresáva-
li a ako každý jeden z nich v tej svojej oblasti musel 
vychádzať zo svojej komfortnej zóny. Aj táto spätná 
väzba ma utvrdila v tom, že má veľký zmysel pracovať 
s mladými ľuďmi aj v tejto profesnej oblasti a dávať 
im priestor a zodpovednosť do rúk. Oni sa jej vždy 
chytia s veľkou zanietenosťou.

Chcem našim stážistom aj touto cestou veľmi poďa-
kovať. Práca s nimi bola pre mňa samú obrovským 
povzbudením a veľakrát mi boli oporou. Až mi je ľúto, 
že sa s nimi po tomto roku musím rozlúčiť, ale asi je to 
daň, ktorú si berie táto práca. Veľmi ďakujem!

Miroslava Duranková 
výkonná riaditeľka

Činnosť našich stážistov

Ján Bujnovský – pracoval na pozí-
cii Koordinátor logistiky.
Pozícia zahŕňala starostlivosť 
o logistiku podujatí Kolégia, ma-
nažment a prípravu priestorov, za-
bezpečovanie všetkých potrebných 
materiálov na podujatiach a pre 
fungovanie programu, zodpove-
dosť za technickú stránku podujatí, 
koordináciu dobrovoľníkov, super-
víziu študentov a prácu v tíme.

“
Stážistický tím a kancelária obetovo zabezpe-
čovali, aby nám rok v Kolégiu dal čo najviac. 
Ich sila a snaha bola pre mňa obrazom toho, 
čo pre nich Kolégium znamená, inštitúciu 
s jasnou víziou, ktorá má v konečnom dôsled-
ku každým alumnim urobiť našu spoločnosť 
lepšou.

Jakub Horváth„
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Mária Gašperová – pracovala na 
pozícii Koordinátora pre stredné 
školy a nábor.
Pozícia zahŕňala koordináciu nábo-
rových aktivít a kampane, komuni-
káciu so strednými školami,  prípra-
vu esejistickej súťaže Sofia, prípravu 
Letnej univerzity, promotérske akti-
vity na stredných školách a konfe-
renciách a prácu v tíme.

Mária Hulmanová – pracovala na 
pozícii Interná stážistka.
Pozícia zahŕňala budovanie kultúry 
Kolégia v rámci komunity študentov, 
iniciáciu komunitných aktivít, získa-
vanie spätnej väzby od študentov, 
supervíziu študentov, grafickú prí-
pravu vybraných materiálov, admi-
nistratívnu podporu a prácu v tíme.

Dominik Harman – pracoval na 
pozícii Médiá koordinátor.
Pozícia zahŕňala starostlivosť o web 
a všetky online kampane, prípravu 
a realizáciu recruitingovej kampane 
a iných vybraných kampaní, pro-
motérske aktivity na konferenciách, 
supervíziu a vzdelávanie študentov 
v komunikácii a prácu v tíme.

Valentín Humeňanský – pracoval 
na pozícii PR koordinátor.
Pozícia zahŕňala prípravu printo-
vých a iných PR materiálov, koor-
dináciu vybraných kampaní, pro-
motérske aktivity, obsahovú tvorbu 
Listov Kolégia, prácu v tíme a život 
v kresťanskej komunite.

Martin Hužvár – pracoval na pozí-
cii Eventový koordinátor.
Pozícia zahŕňala koordináciu podujatí 
Kolégia, ako Svoradovské prednášky, 
výberové víkendy, Alumni víkend, be-
nefičnú Kolégium Garden Party, ako 
aj akademické víkendy pre študentov, 
supervíziu študentov a prácu v tíme.

Michaela Sabová – pracovala na 
pozícii Eventový koordinátor.
Pozícia zahŕňala koordináciu podu-
jatí Kolégia, ako promócia, Svoradov-
ské prednášky, dni otvorených dverí, 
Alumni víkend, ako aj akademické 
víkendy pre študentov, prípravu ca-
teringu pre viaceré podujatia, pro-
motérske aktivity na konferenciách, 
supervíziu študentov a prácu v tíme.

Ján Tkáč – pracoval na pozícii In-
terný stážista.
Pozícia zahŕňala budovanie kultú-
ry Kolégia v rámci komunity štu-
dentov, iniciáciu komunitných ak-
tivít, získavanie spätnej väzby od 
študentov, supervíziu študentov, 
pomoc študentom v akademickej 
oblasti, zodpovednosť za protokol 
počas slávnostných podujatí, ko-
munikáciu so Spoločenstvom La-
dislava Hanusa a prácu v tíme.

Róbert Toth – pracoval na pozícii 
Akademik.
Pozícia zahŕňala prípravu učebných 
materiálov, starostlivosť o knižnicu, 
organizáciu denného skúškového 
režimu a polročných skúšok, dohľad 
nad štipendijným programom, su-
pervíziu študentov a lektorovanie 
vybraných seminárov, prezentáciu 
Kolégia na konferenciách a prácu 
v tíme.

Jakub Betinský – po úspešnom 
štúdiu v John Jay Institute vo Phi-
ladelphii bol našim stážistom po-
čas mesiacov máj, jún a júl. 
Pracoval primárne na letných pro-
jektoch Free Society Seminar a Salaš. 
Okrem toho pomáhal aj s adminis-
tratívnou a fundraisingovou prácou.
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Projekty Kolégia

Slávnosť venovaná Antonovi NeuwirthoviÚčastníci Free Society Seminara 2015

Kolégium sa snaží o bližšiu spoluprácu so strednými školami a o zapájanie sa do verejnej diskusie v spo-
ločnosti. Preto sa okrem ročného formačného programu venuje aj množstvu iných projektov.

Prehľad projektov Kolégia Antona Neuwirtha

•	 Ročný internátny program v Ivanke pri Dunaji

•	 LUNI – Letná univerzita o etike, politike a kultúre

•	 Sofia – Esejistická súťaž Sofia pre stredoškolákov

•	 Stredoškolský projekt Kolégia Antona Neuwirtha 
– Kolégium GAGLS a Kolégium GTA

•	 FSS – Medzinárodná letná škola Free  
Society Seminar

•	 SALAŠ – Letná škola pre Slovákov študujúcich 
v zahraničí

•	 CESS – Spoluorganizovanie Central European 
Summer School

•	 Knižná edícia – príprava a vydávanie kníh

•	 Svoradovské prednášky
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Stredoškolské projekty

Ciele stredoškolských projektov:

•	 Podnietiť hľadanie pravdy o najdôležitejších 
otázkach ľudského života.

•	 Podporiť schopnosť študentov 
štrukturovane myslieť pomocou diskusií  
na seminároch.

•	 Prepojiť talentovaných študentov 
s podobnými záujmami a vytvoriť sieť 
študentov, ktorí sa budú navzájom 
inšpirovať a pomáhať si.

•	 Povzbudiť záujem študentov o veci verejné 
a o vzťah k širšiemu spoločenstvu.

•	 Poukázať na podstatný súvis viery 
a rozumu.

•	 Prebudiť záujem o štúdium v Kolégiu 
Antona Neuwirtha.

Sofia

Sofia je esejistická súťaž pre študentov stredných 
škôl. Už piaty rok bolo naším cieľom podnietiť 
stredoškolákov k hľadaniu pravdy pri odpovedaní 
na niektorú z dôležitých životných otázok. Tento 
rok sme sa pýtali: Mám právo súdiť názor iného? 
Alebo má každý svoju pravdu?

Otázka mala smerovať k tolerancii názoru – ak pova-
žujeme naše názory za objektívne správne, znamená 
to, že tí, ktorí s nami nesúhlasia, sa buď mýlia, alebo 
majú zlú vôľu? Kedy potom vlastne rešpektujeme 
druhého: keď prijímame a tolerujeme akýkoľvek jeho 
názor, alebo keď jeho názor kritizujeme, ak ho pokla-
dáme za nepravdivý? Súťaže sa tento rok zúčastnilo 
77 súťažiacich z celého Slovenska.

Porota sa v piatom ročníku rozšírila na 8 členov. Jej 
predsedom bol, ako doteraz, Jozef Fekete SJ. Stálych 
porotcov Matúša Sitára a Andreja Zhaňača doplnili 
absolventi Kolégia Ondrej Močkor, Kristína Jablonic-
ká, Michal Čop, Marta Glossová a zakladateľ Myslím, 
teda som, o. z., Jaroslav Varchola.

Finálový víkend na Donovaloch je jednou z výhier 
pre dvadsiatku najlepších finalistov. Interaktívne se-
mináre, debatná súťaž, večerné autorské čítania esejí, 
ale aj zábava, športové aktivity a oddych v krásnej prí-
rode je odmenou tým najlepším súťažiacim. Na záver 
víkendu sú vyhlásení celkoví víťazi súťaže, ktorými sa 
tento rok stali:

1. miesto: Otília Otavková z Gymnázia  
arm. gen. L. Svobodu v Humennom

2. miesto: Eduard Lazorík z Gymnázia  
J. Lettricha v Martine

3. miesto: Peter Kromka z Gymnázia Lipany

Víťazi získali štipendium na Letnú univerzitu o eti-
ke, politike a kultúre, poukážky na nákup kníh v sie-
ti Martinus, predplatné časopisov .týždeň a Impulz, 
ktorým všetkým ďakujeme za hmotnú podporu  
esejistickej súťaže.

Víťazi Sofie 2015
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Plán na rozvoj Sofie

•	 aby sa Sofia stala etablovanou a rešpektovanou 
esejistickou súťažou vo filozofii pre stredoškolákov

•	 aby sa vytvorilo živé spoločenstvo absolventov súťaže
•	 pokračovať v hľadaní hlavného partnera súťaže 

a získanie finančnej stability
•	 aby sa zvýšil počet súťažiacich aspoň na 150 

zúčastnených stredoškolákov

Súťaž aj tento rok finančne a darmi podporili Nadácia 
Konrada Adenauera, reklamná agentúra Triad Adver-
tising, Devin Printing house, Postoy.sk, Spoločenstvo 
Ladislava Hanusa, Martinus, Žilina dnes, vydavateľ-
stvo Artis Omnis, Impulz, Myslím, teda som, o. z. a Slo-
venská debatná asociácia. 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Víkendový pobyt na Donovaloch – Sofia 2015
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Program LUNI
Aj Letná univerzita, ako iné projekty Kolégia, sa sna-
ží ponúknuť jej účastníkom komplexný rozvoj ich 
osobnosti. Preto im okrem kvalitného akademického 
programu ponúka aj praktickú a voľnočasovú zložku.

Akademickú časť tvoria semináre, prednášky a dis-
kusie. Letná univerzita ponúka tri hlavné typy semi-
nárov.

Seminár o etike s rektorom Kolégia, Martinom Lute-
ránom, ponúka uchádzačom možnosť zodpovedať si 
otázky  ako:  Čo potrebujem vedieť, aby som vedel 
rozlíšiť, či to, čo chcem urobiť, je správne? Konám 
správne, ak robím veci iba preto, že ich chcem? Som 
zodpovedný za všetky dôsledky svojho konania? 

Seminár o politike vedie akademik Kolégia Juraj 
Šúst. Pomáha im nazrieť do tajomstva politiky a ve-
denia štátu. 

Seminár o metafyzike vedú Matúš Sitár a Michal 
Omasta, ktorí dlhodobo s Kolégiom spolupracujú. 
Účastníci na seminári nezačujú len mená ako Aristo-
teles či Platón, ale aj otázku, či je možné veriť.

Okrem klasických seminárov sme na tých ďalších pri-
vítali aj troch výnimočných hostí:

Samuela Trizuljaka, ktorý prišiel študentom pove-
dať o tom, ako sa chlapec z Bratislavy dostal medzi 
akademických gentlemanov v Cambridge. 

Z inej perspektívy ho doplnil absolvent druhého roč-
níka Kolégia Pavol Kosnáč v kolokviu “Porazil som ISIS. 
Skoro.” Študentom sprostredkoval pohľad do sveta is-
lamu a Islamského štátu: kto sú, čo robia, čomu veria 
a čo od nich ešte môžeme očakávať. 

Špeciálny program uzavrel netradičný večer so Šte-
fanom Chrapom, prezývaným Pišta Vandal. Hovoril 

o tom, ako sa z metalistu stal básnik a autor kníh pre 
deti, ako evanjelizovať na heavy-metalovom koncer-
te a mnoho viac.

Počas tohto akademického roka sme oslavovali 10. 
narodeniny Letnej univerzity. Usporiadali sme pre-
to Reunion Party – narodeninovú oslavu, na ktorú 
dostali pozvanie všetci absolventi a priatelia Letnej 
univerzity. Bývalí účastníci vytvorili kapelu, ktorá 
sprevádzala celú oslavu, dokonca zložili spoločnú 
Luni-pieseň. Bolo skvelé zaspomínať si, ako to celé 
začalo a aké pokračovanie tento projekt má.

LUNI študentov napĺňa, čo potvrdili aj pretrvávajúce 
priateľstvá účastníkov napriek množstvu rokov od 
skončenia Letnej univerzity. Tešíme sa, že toto dielo 
naďalej rastie a každý rok prináša dôvody v ňom po-
kračovať.

Prečo LUNI?

Do jej organizácie sa čoraz aktívnejšie zapájajú bývalí 
účastníci LUNI, Sofie, ale aj absolventi Kolégia. V sú-
časnosti je nastavená tak, že ju celú organizujú práve 
absolventi. Navzájom tak utužujeme vzťahy a pomá-
hame si. Absolventi LUNI sa zapájajú aj do akademic-
kého programu. Zdieľajú svoje zážitky a skúsenosti 
a ďalej odovzdávajú tradíciu.

Účastníci LUNI veľmi odporúčajú, začínajú premýšľať 
nad svojimi názormi a otvárať sa hľadaniu pravdy. 
Sme radi, že sa tiež zaujímajú o štúdium v Kolégiu.

Letnú univerzitu sa nám podarilo zorganizovať vďa-
ka podpore niekoľkých inštitúcií: Nadácii Konrada 
Adenauera, Spoločenstvu Ladislava Hanusa, Devin 
Printing house, Postoy.sk, Impulz, Nenápadní hrdino-
via, o.z., Myslím, teda som, o.z., a Fórum pre kultúru.  

Ďakujeme!

Letná univerzita o etike, politike a kultúre

Je deväťdňová akadémia pre študentov stredných škôl. Tvoria ju prednášky, diskusie a semináre o eti-
ke, metafyzike, politike a kresťanstve. Tento rok sa konal už jej desiaty ročník, na ktorom Kolégium tiež 
spolupracovalo s Nadáciou Konrada Adenauera.
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Začalo sa to tým, že som sa minulý rok ako stážista 
Kolégia dostal v rámci turné po stredných školách 
na gymnázium v Humennom, kde nás pozvalo ob-
čianske združenie Myslím, teda som, ktoré tam pre-
vádzkuje niečo ako stredoškolské kolégium. V skratke 
to znamená, že škola vyčlenila čas (jedno doobedie 
v mesiaci) a priestor (školská knižnica), kde sa stretá-
va pätnásť až dvadsať vybraných študentov tretieho 
ročníka, a podobne ako v Ivanke spoločne diskutujú 
o tom, čo je svet, ako v ňom žiť a prečo vlastne.

Mne osobne sa tento nápad veľmi páčil. Možno aj 
preto, že sám som z malého mesta, kde sa nena-
chádza žiadna vysoká škola, no aj napriek tomu 
vidím v mladých ľuďoch, ktorí tu žijú, veľký poten-
ciál, ktorý by bola škoda nerozvíjať. A asi aj preto, 
že som kvôli nedostatku priestoru na podobné aktivi-
ty svoju strednú školu nemal príliš v láske.

Následne som sa počas leta čistou náhodou po ceste 
na duchovné cvičenia stretol vo vlaku s Jarom Varcho-
lom, ktorý toto stredoškolské kolégium založil. Jaro 
ma oslovil, a tak som od začiatku tohto školského roka 
začal spolupracovať na chode stredoškolského kolégia 
v Humennom, ku ktorému sa medzitým za pomoci 
Martina Luterána pričlenilo ďalšie kolégium v Koši-
ciach, na tamojšom Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského.

Takto postupne sa stále viac rozvíjala spolupráca me-
dzi KANom a stredoškolskými kolégiami, až vznikol 
nápad začleniť ich pod značku KAN.

Pre stredoškolákov tento krok znamená profesio-
nalizáciu, keďže KAN preberá zodpovednosť za 
chod, obsah a vedenie seminárov a organizáciu 
víkendoviek.

Čo sa týka praktickej realizácie, stredoškolské kolégiá 
budú fungovať podobne, ako doteraz, teda na báze 
jedného dopoludňajšieho a troch popoludňajších 

stretnutí mesačne, akademickej, duchovnej a líder-
skej víkendovky, ktoré budú určené pre pätnásť naj-
lepších študentov tretieho ročníka daného gymnázia.

Pre Kolégium je táto spolupráca možnosťou formo-
vať mysle a charaktery mladých ľudí tak, aby z nich 
vyrástli lídri, ktorí budú v rôznych oblastiach spolo-
čenského života svojim zdravým rozumom a cnost-
ným životom vydávať svedectvo o Dobre, Pravde 
a Kráse už od stredoškolských lavíc. A možnosť 
ovplyvniť aj tých, ku ktorým by sa inak Kolégium 
pravdepodobne len ťažko dostalo, lebo pôjdu štu-
dovať do zahraničia, alebo budú pokračovať v štúdiu  
na východnom Slovensku.

Michal Čop
koordinátor pre Stredoškolský program  

Kolégia Antona Neuwirtha v Humennom

Stredoškolský projekt Kolégia Antona Neuwirtha 
– Kolégium GAGLS a Kolégium GTA

Počas tohto akademického roka sme sa začali venovať prípravám na nový projekt – určený stredoško-
lákom na východnom Slovensku.

Prvý ročník Kolégia GTA v Košiciach
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Gaming

Začiatkom februára sme mali ďalšiu možnosť inten-
zívnejšie budovať našu komunitu a prehĺbiť vzťahy 
v nej. Návštevou rakúskeho Gamingu sme boli kon-
frontovaní s trošku iným odtieňom západnej kultú-
ry – americkou kultúrou. Dedinka v horách s histo-
rickým kláštorným komplexom, vysokými múrmi 
a moderným zariadením, ktoré zastrešovali obdobu 
Erasmu pre študentov z USA. Americkí študenti z jed-
nej z najlepších katolíckych univerzít v Spojených štá-
toch, z Franciscan University of Steubenville pre nás 
pripravili spoločné aktivity, popri ktorých sme sa pre-
svedčili o ich nefalšovaných prejavoch emócií.

Príjemným prekvapením pre nás boli semináre, kto-
rých sme sa mohli zúčastniť. Niekto volil Škótsku an-
gličtinu, ktorej ani Američania nerozumeli, iní si ne-
chali poradiť a vychutnali si medzinárodný obchod 
alebo morálnu filozofiu a ľudský skutok. Čo nás pre-
kvapilo, bola podobnosť s Kolégiom a výhoda malé-
ho počtu študentov na seminároch, o tutoriáloch ani 
nehovoriac. Okrem toho sme si vydýchli a priznali, že 
“oxfordský rok” na Slovensku nie je stratou času, prá-
ve naopak v porovnaní s týmto rakúskym dobrodruž-
stvom sa mu nápadne podobá. Ako sa ale mali štu-
denti z Gamingu u nás?

Snažili sme sa ich pohostiť tak, ako oni nás. Nielen dob-
rým jedlom, ale aj našimi zvykmi, ukázali sme im našu 
kultúru, hlavné mesto. Tiež sme ich pozvali na festival 
Bratislavské Hanusove dni, ktorý ich nadchol. Večer 
sme tak mohli ukončiť diskusiou v reštaurácii sledujúc 
ich, ako im chutia naše halušky a pivo. Pomohli sme 
im objavovať históriu štúrovcov na Devíne, ukázali im 
ivanskú farnosť a vyzvali na súboj vo frisbee.

Okrem toho však na nás urobil veľký dojem obraz 
množstva mladých veriacich ľudí, ktorí sa spoločne 
modlia, študujú, diskutujú a zdieľajú spoločne svoje 
životy. Predstava potenciálu, skrývajúceho sa v ta-
komto množstve praktizujúcich veriacich, podneco-
vala údiv a reflexiu nad našou krajinou. Všetci sme 
boli vďační za možnosť spoznať sa a zároveň sa obo-
hatiť. Gaming nám ponúkol pokoj, ktorý sálal z histo-
rických budov a mohli sme ochutnať trochu z múd-
rosti uznávaných akademikov, ale aj nazrieť na našu 
vlastnú kultúru pohľadom mladých ľudí z Ameriky. 
Šťastie, radosť, smiech, ale aj smútok pri ich odchode 
nám bude ešte dlho pripomínať mnoho krásnych zá-
žitkov s touto kôpkou amerického šťastia v Rakúsku 
a na Slovensku. 

Marek Zeleniak a Matúš Palguta 
absolventi 6. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha

Medzinárodná spolupráca

Gaming Liečiť zo láskou – kniha, ktorá bola aj v Gamingu
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Central European Summer School

CESS je letným projektom Kolégia Antona Neuwirtha a Inštitútu pre myslenie Jána Pavla II. Sloven-
sko zastupujú absolventi Kolégia a ich tvorivosť, intelektuálna zvedavosť a schopnosť viesť diskusiu 
sú inšpiráciou aj pre ostatných zúčastnených. Kolégium túto letnú školu nepripravuje organizačne, ale 
prináša sem svojich učiteľov a študentov.

vých zločinoch, ktoré dedinka Żmiąca zažila a o sna-
hách jednoduchých ľudí o zmierenie a odpustenie 
v jej histórii.

Téma bola o to aktuálnejšia, že sme sa mali možnosť 
rozprávať so študentmi okupovanej Ukrajiny a ukra-
jinským gréckokatolíckym kňazom, ktorí nám auten-
ticky priblížili, ako túto krízu prežíva ukrajinský národ. 
Celý seminár sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére 
a kultúrne večery, ktoré sme ako študenti pripravovali 
na predstavenie špecifík jednotlivých národov, spolu 
s hudbou, tancovaním a ochutnávkami špecialít spô-
sobili, že sme sa všetci veľmi rýchlo cítili ako doma.

Róbert Toth 
absolvent 5. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha 

a CESS 2015

John Jay Institute

Kolégium Antona Neuwirtha už šesť rokov vysiela niektorých zo svojich študentov do JJI vo Philadel-
phii. Tento inštitút, ktorý inšpiruje aj Kolégium, sa snaží pripraviť angažovaných mužov a ženy pre ve-
rejnú sféru. Ich víziou je prebudiť v nich túžbu po vysokých zásadách, ktoré sú charakterizované cnos-
ťami múdrosti a spravodlivosti, pravdy a milosrdenstva, prezieravosti a odvahy.

Keď sa povie “John Jay Institute”, väčšina ľudí si 
predstaví asi toto: Amerika, Philadelphia, východ-
né pobrežie, akademické knihomoľstvo, spánková 
deprivácia, časovaná bomba ponorkovej choroby 
života trinástich mladých pod jednou strechou, 
duchovné napätie praktického ekumenizmu, 
chutnosť všestrannej kultúrnej výmeny, formácia 
budúcich lídrov pre dnešnú dobu a konzervatívny 
kánon, ktorý by mal v závere pobytu ľuďom voľne 
prúdiť intelektuálnymi žilami. 

Posledný augustový týždeň sa v poľskej dedinke 
Żmiąca opäť uskutočnila stredoeurópska letná škola 
CESS pripravená Kolégiom Antona Neuwirtha a poľ-
ským Inštitútom pre myslenie Jána Pavla II. Tohtoroč-
nou témou seminára bolo „Zmierenie v čase vojny“ 
a okrem piatich absolventov Kolégia sa ho zúčastnili 
študenti z Poľska, Ukrajiny a Nemecka.

Veľkou výhodou tejto letnej školy je, že jednotliví 
akademici pristupujú k rovnakej téme z rozličných 
uhlov pohľadu. Na seminároch Martina Luterána sme 
skúmali možnosti zmierenia z pohľadu vzdelávania, 
morálnej filozofie a vzťahu občana k štátu, kým otec 
Oleh Kindi na seminároch objasňoval podmienky 
spravodlivej vojny a ich rozličné chápanie v tradícii 
východnej a západnej cirkvi. Michał Łuczewski nám 
rozprával o prenasledovaní Cirkvi v Poľsku, o vojno-

Pokúsim sa vyplniť niekoľko prázdnych miest tohto 
opisu. Kultúrne sa Amerika zeurópštila: veľké autá do-
pĺňa všadeprítomný Mini Cooper a na slovo “pirogi” 
sa otočí nejedno ucho. Nad knihami sme zaspávali, 
ale aký je to zážitok potykať si so stáročia mŕtvymi 
autormi, ktorí sa cez sokratovsky vedený seminár vra-
cajú k životu? Spali sme, keď sa dalo, a neskôr sa už aj 
muselo – telo neoklameš a ani neokávuješ. Komunita 
je prostriedok a cieľ súčasne, a preto ponorka bola iba 
potrebná dialektická súčasť nášho vzájomného rastu. 
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Z času na čas sme sa vo vzájomnom rozhovore vy-
norili nabrať čerstvý vzduch, ale hneď na to sme sa 
s novým nadšením potopili do komunitného objavo-
vania, o čom to líderstvo vlastne celé je. “Ten, ktorý 
chce byť medzi vami prvý, nech je služobníkom 
všetkých.” A ak je kľúč k pochopeniu inej kultúry ety-
mologicky v tom, akému “kultu” sa úcta a chvála vzdá-
va, tak potom je to istý duch kresťanstva, ktorému sa 
i vo verejnom živote stále miesto v Amerike uznáva.

“It’s a good day to be a John Jay fellow,” – veta, ktorou 
končila naša ranná a večerná modlitba. A ako je tomu 
aj v Kolégiu, sú to slová vyslania, ktoré prežívajú a zú-
ročujú sa v každej životnej fáze. Z Ameriky som doma 
už niekoľko mesiacov a v Kolégiu som doma už tretím 
rokom a som rád, že aj napriek nepredvídateľnému 
môžem i teraz s chuťou povedať: “It’s a good day,” pre-
tože čomukoľvek bude treba čeliť, nie som na to sám.

Jakub Betinský
absolvent 4. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha  

a letného semestra John Jay Institute v roku 2015

Spolupráca s Kolégiom sv. Ignáca v Budapešti

Na prelome februára a marca sme opäť navštívili našu spriatelenú organizáciu, jezuitské Kolégium 
sv. Ignáca, ktoré sídli v srdci Budapešte. Vybralo sa nás tam desať zástupcov za naše Kolégium.

Hneď v úvode sme spolu s maďarskými študentmi 
mali možnosť absolvovať seminár na tému apokalyp-
tickej politiky s Matthiasom Riedlom. Myslím si, že tieto 
akademické semináre majú veľký potenciál a po po-
slednej návšteve ich budeme rozvíjať ešte výraznejšie.

Snáď najväčšou časťou návštevy je práve networ-
king, resp. spoznávanie sa, diskutovanie o bežných 
študentských radostiach a problémoch. Všetko sa to 
dialo cez spoločné výlety po Budapešti, kde sme mali 
možnosť pozrieť si nielen jej krásy, ale aj historickú 
bohatosť. Počas víkendu sme zažili aj nočné mesto 
a jeho pulzujúci život. 

Vzácne bolo sláviť spoločnú svätú omšu s komunitou 
jezuitskej mládeže.

Počas víkendu sme mali možnosť navštíviť aj House 
of Terror – múzeum približujúce fašistický a komunis-
tický režim a jeho hrôzy páchané na území Maďar-
ska. Popravde, vyrazilo nám dych svojou veľkosťou, 
technickým a architektonickým spracovaním, ako aj 
posolstvom, ktoré v návštevníkoch zanechávalo.

Verím, že naše spoločné stretnutia podnietia nové 
myšlienky, nápady, akademické diskusie a priateľstvá 
na oboch stranách.

Miroslava Duranková 
výkonná riaditeľka Kolégia Antona Neuwirtha

Počas letného semestra vyučoval v JJI aj Martin Luterán
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Free Society Seminar v budúcnosti

Deväťdňová medzinárodná letná škola, zameraná na poznávanie základných pilierov slobodnej spo-
ločnosti, oslávila už 15 rokov. Tento ročník akademicky garantovali významní zahraniční odborníci Wil-
liam Saunders, Robert Royal, Joseph Wood, Fr. Cross i Slovák Pavol Demeš. Poslucháčmi sa im na tento 
krátky čas stalo dokopy 16 študentov (piati z USA, jedna Chorvátka a desať Slovákov).

Pri množstve textov, ktoré bolo treba pred 26. júlom 
naštudovať, som si pomyslela, že budem rada, keď 
aspoň z časti pochopím prednášky a diskusie. No na 
moje veľké prekvapenie prednášky to najpodstatnej-
šie len načrtli a otvorili. Omnoho viac sa dialo pri dis-
kusiách, na voľných debatách pri večeri, hraní frisbee 
či neplánovanom výlete za krásami Spiša a rodiska 
predkov iniciátora seminára, Michaela Novaka. Teda 
všetko v kruhu ľudí, ktorí cestovali nemálo kilomet-
rov, aby sa vôbec mohli zúčastniť. Vďačne zdieľali 
s nami svoj – v niečom určite odlišný – pohľad na veci 
a okrem toho sa zapájali do všetkého v programe 
i mimo neho.

Keď som pozorovala, s akým zápalom prednášal o eu-
rópskom súdnom spore, na ktorom sám pracoval, Bill 
Saunders, bolo mi jasné, že si nepriletel na Slovensko 
len na výlet, či „odrečniť si“ prednášku. V seminári vidí 

účinný prostriedok i veľký potenciál meniť nielen slo-
venskú spoločnosť, ale aj spoločnosť v Amerike. Pri 
jednom rozhovore nám povedal, že tento seminár 
poskytuje výborné prostredie, aby sme sa učili jedni 
od druhých a spolu prichádzali na koreň problémov, 
alebo ich aspoň „nahmatali“. Zvučnú bodku tomuto 
celému dal Robert Royal, keď zdôraznil, že tou najdô-
ležitejšou bunkou v slobodnej spoločnosti je rodina, 
pričom nemenšiu pozornosť treba venovať vytvára-
niu priateľstiev.

Teraz viem, že seminár má veľký potenciál osloviť kaž-
dého. Osobne som nesmierne vďačná Faith & Reason 
inštitútu i Kolégiu, že mi to umožnili. Odchádzali sme 
odtiaľto s pocitom, že tu na Slovensku máme stále 
prečo ostať a o čo sa snažiť…

Adriána Gnipová 
absolventka 6. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha

“
Už som bol vo východnej Európe, ale toto bolo po prvýkrát, čo som tam zostal dlhšie obdobie. Považujem 
za veľké šťastie, že som sa mohol zúčastniť Free Society Seminar. Žiť a študovať so študentmi Kolégia 
mi poskytlo pohľad na príležitosti a výzvy, ktorým východná Európa čelí a spôsoby, akým na ne moji 
rovesníci v týchto krajinách reagujú. Pomohlo mi to samozrejme zlomiť veľa z predsudkov, ktoré som ja 
ako Američan mal o postkomunistických krajinách. Seminár odporúčam naozaj každému, kto sa lepšie 
snaží pochopiť našich európskych bratov.

Ian O’Hagan, USA, Kansas

Snáď najviac zarážajúcou vecou na Free Society Seminar je to, že jeho účastníkom ponúka zmysel toho, 
že spoločnosť slobodných ľudí im ponúka priateľstvo. Tie najživšie a najviac výchovné momenty FSS 
neboli len na podnetných a poučných seminároch. Najtrvalejšie momenty boli tie, ktoré sme strávili 
hraním frisbee, pitím tmavého slovenského piva a spoločným spievaním v zadnej miestnosti v krčme 
v Banskej Štiavnici a pozorujúc, ako Bill Saunders, Robert Royal a Fr. Derek vybuchli smiechom počas 
našich paródií na spoločnom večeri. 

Catherine Glaser, USA, Miami„
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Salaš

Salaš je letnou školou pre Slovákov študujúcich v za-
hraničí. Je pozvaním diskutovať o Slovensku s ľuďmi, 
ktorí ho tiež pozorovali najmä prostredníctvom médií 
a svojich priateľov a ľudí, ktorí boli v tom istom čase 
v blízkosti veľkých tém.

Druhý ročník SALAŠa sa niesol v jasnej téme “politiky 
a kultúry v kontexte súčasného Slovenska”. Zúčastni-
lo sa ho 18 študentov univerzít v Anglicku, Nemecku, 
Francúzsku, Dubaja, Vatikánu, Rakúska, Talianska a Čes-
ka, rôznych odborov a záujmov – spájali ich však otáz-
ky, ktoré Salaš otváral: Slovensko po referende, jeho 
postoj voči dianiu na Ukrajine, rok spomienok na Štúra.

Pozvanie do diskusie prijali zaujímaví odborníci ako 
analytik Alexander Duleba, novinár Jaroslav Daniška, 
spisovateľ Daniel Hevier, historik Dušan Škvarna, poli-
tik Vladimír Palko. Semináre sa opierali o diela Milana 
Šimečku, Charlesa Taylora, Philipa Jenkinsa, Timothy-
ho Snydera. V každom dni sa tak stávala dominantnou 
jedna z oblastí – etika a náboženstvo, politka, umenie 
a história, ktoré spolu vytvorili harmonický celok.

Spoločne sme navštívili výstavy v Bratislave, ateliér 
architekta Klementa Trizuljaka, dotkli sme sa histórie 
na Slavíne, oddychovali sme na lasertagu.

Salaš bol opäť raz miestom, ktoré podnecovalo 
k úprimnej a otvorenej diskusii. A k návratu na Slo-
vensko. A práve tieto dva body sú jeho najväčším prí-
nosom, ako povedali jeho účastníci.

Zuzana Klimová 
spoluorganizátorka SALAŠa  

a absolventka 2. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha
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“
Ďakujem za inšpiratívny čas a možnosť 
stretnúť zaujímavých ľudí. Ďakujem za 
“vyrušenie”.

Názorová diverzita a zároveň tolerancia 
v oficiálnych aj neoficiálnych častiach 
programu, každý sa cítil akceptovaný.

Veľmi oceňujem nesamozrejmú harmóniu 
kvalitného akademického programu 
a spoločenského programu, čo ide ruka v ruke 
s dobrými ľuďmi, ktorí sa tu zišli.

Páčil sa mi koncept, program, čítania. Najviac 
sa mi páčili debaty. Témy, o ktorých sme sa 
bavili, mierumilovný spôsob ich prevedenia. 
Najsilnejšou stránkou bolo niečo, čo sa nedalo 
kontrolovať a ovplyvniť.
 

účastníci SALAŠa„



Martin Luterán

•	 Impulz 2/2014: Pôvod a zmysel ľudských práv 
z pohľadu kresťana

•	 Prednáška na SKonferecii v Londýne na tému 
Prečo (ne)filozofovať?, 25. októbra 2014

•	 Prednáška v Trumau na tému Obrana Finnisovej 
teórie ľudského skutku, 19. február 2015

•	 Blog na Denníku N: Úmysel, vedľajší účinok 
a problém dreziny: reakcia na rozhovor s prof. 
Greenom, 21. apríla 2015

Juraj Šúst

•	 Impulz 1/2015: Utečenci vo vlastnej krajine
•	 V článku Denníka N: Ako budú hlasovať 

v referende Lajčák a zástupca angažovaných 
kresťanov? 15. januára 2015

•	 Verbum: Môže mať sekulárna univerzita morálne 
a duchovné poslanie? 2/2015

•	 Impulz: Laudato si, Laudato Si. 2/2015.
•	 Editorský úvod: Newman, John Henry: Idea 

univerzity. 1. časť. Ivanka pri Dunaji: Kolégium 
Antona Neuwirtha, 2015

•	 Dennik N blog: Pochod za život a utečenci.  
17. december 2015

•	 Lampa: Prospeje referendum Slovensku? Juraj 
Šúst v diskusii s Antonom Chromíkom, Lacom 
Oravcom, Martinom Mackom. 4. decembra 2014

•	 Impulz: Utečenci vo vlastnej krajine. 1/2015
•	 SME: Kde sú práva detí? 8. februára 2015
•	 SME blog: Čistá politika, špinavé referendum?  

6. februára 2015
•	 Nočná pyramída, RTVS. 23. augusta 2015
•	 Zaostrené: Diskusia o novej encyklike pápeža 

Františka – Laudato si. Rádio Lumen, 18. júla 2015.
•	 Týždeň: Tisíc statočných. 29. augusta 2015.
•	 Zastolom.sk: Netradičný život kresťanskej rodiny. 

14. apríla 2015.
•	 Indulona 10 – jubilejný ročník skautského 

stretnutia Intelektuálno-Duchovno-Logické 
Napredovanie: seminár o Bioetike, bližšom 
pohľade na eutanáziu a umelé oplodnenie.  
14. až 17. november 2014

Matúš Sitár

•	 Festival Lumen 2015: workshop na otázku Dá sa 
dokázať, že Boh existuje?

•	 Blog na Denníku N: Aborcia, antikoncepcia 
a Akvinský: Reakcia na text Michala Horňáka, 31. 
augusta 2015

Michal Považan

•	 Spoluautor zborníka z medzinárodnej vedeckej 
konferencie z 25. septembra 2014: Premeny 
ústavného práva – Kontinuita a diskontinuita. 
Autori Eds. Miroslav Lysý, Michal Považan.

•	 Prednáška na Univerzite Komenského: Historické 
aspekty najvyššieho trestu, 28. apríla 2015

•	 Prednáška v Zagrebe: Vyrovnávanie sa 
s minulosťou – komparatívny pohľad na aplikáciu 
lustračného zákona v bývalom Československu,  
6. mája 2015

Publikačná činnosť, konferencie a iné

Tím organizátorov a účastníkov z Kolégium Antona Neuwirtha  

na SKonferencii

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA36



SKonferencia

V októbri 2014 organizovali mladí slovenskí štu-
denti zo zahraničných univerzít konferenciu o tom, 
prečo sa (ne)vrátiť domov, ktorú iniciovali Samuel  
Trizuljak a Martin Jonák študujúci v Anglicku. Do 
prípravy boli zapojení viacerí absolventi Kolégia. 
Sme radi, že sa aktívne zapájajú do života v spoloč-
nosti a využívajú svoj potenciál. Ako povedala Lucia  
Hrabovcová (KAN3): “Bolo úžasné vidieť, ako spoloč-
ne dokážeme pre budúcnosť Slovenska zmobilizovať 
veľké firmy, malých podnikateľov, úspešných jednot-
livcov a najmä mladých Slovákov a Čechov študu-
júcich a pracujúcich v zahraničí, ktorým táto otázka  
nie je ľahostajná.”

Anglické sympózium

Dňa 5. a 6. mája sa na Gymnáziu Cyrila a Metoda 
v Nitre uskutočnilo anglické sympózium s názvom 
„The Road to Freedom“, kam bolo pozvané prednášať 
aj Kolégium Antona Neuwirtha. Hosťami na sympó-
ziu boli Peter Jašek z Ústavu pamäti národa a pred-
seda strany Sieť Radoslav Procházka. V mene Kolégia 
prednášal na tému „Freedom – Peace – Justice“ vte-
dajší stážista na pozícii koordinátora akademického 
piliera Róbert Toth.

Slovensko 25

Kam sme sa pohli za 25 rokov od Nežnej revolúcie? 
Ako kresťania, ako Slováci, ako ľudia... A najmä: kam 
sa môžeme pohnúť nielen v horizonte ďalšieho štvrť-
storočia, no najmä dnes, zajtra a každý jeden deň? 
Odpovede na tieto otázky, výzbroj do boja so sebou 
samým v podobe praktických rád a návodov, inšpi-
rácie a modlitby, sme hľadali aj ponúkali zároveň na 
konferencii Slovensko 25. Kolégium reprezentoval 
stánok s knihami z našej dielne a s informáciami pre 
potenciálnych donorov alebo študentov. Okrem toho 
naši dvaja stážisti pre účastníkov pripravili workshop 
“Filozofia – luxus a prežitok?”, kde obhajovali význam 
filozofie – poctivého skúmania životných otázok – pre 
každého človeka, no najmä pre toho, kto sa rozhodne 
vykročiť cestou verejnej služby v politike.

Okrúhly stôl v Kolégiu

Aj tento rok sme naviazali na tradíciu Okrúhleho stola 
– 17. februára sme do Kolégia pozvali Spoločenstvo 
Ladislava Hanusa (SLH), predstaviteľov ZKSM projek-
tu ”Kresťan v politike”, Fórum kresťanských inštitúcii 
(FKI) a Kresťanskodemokratickú mládež Slovenska 
(KDMS), aby sme spolu mohli hľadať odpoveď na to, 
ako vychovať kresťanského politika. Do diskusie pri 
“okruhlom stole” pozývame spriatelené organizácie, 
ktoré pracujú v podobných sférach ako Kolégium 
s cieľom navzájom sa inšpirovať a poučiť.

Iné aktivity

Členovia správnej rady a absolventi Kolégia zastupo-
vali Kolégium Antona Neuwirtha na oslavách 25. vý-
ročia kresťanskej demokracie na Slovensku, kde 
sme priniesli naše knižné publikácie, no rovnako sme 
sa s ostatnými účastníkmi rozprávali o vízii Kolégia 
a našom poslaní. 

Už tradične sme boli aj hosťami Nexterie v diskusii, 
ktorej sa zúčastnili Miroslava Duranková a Juraj Šúst 
– rozprávali sme sa spolu o autenticite.

V máji 2015 v priestoroch knižnice KC v Mlynskej 
doline diskutoval Matúš Sitár s Abdulwahabom  
Al-Sbenatym, právnikom a prekladateľom Koránu, 
a Rastislavom Škodom, virológom a spoluautorom 
antológie ateizmu o tom, či existuje posmrtný život.

V polovici akademického roka nás navštívili aj akade-
mici z prostredia bieloruských univerzít. Hovorili sme 
spolu s nimi o ich práci pri zaznamenávaní vlastnej 
histórie  Bieloruska, ktorá je podľa ich slov pozmeňo-
vaná vládou a tiež o boji za ľudské práva v ich krajine. 
Išlo o veľmi inšpirujúcu diskusiu, ktorej sa zúčastnil 
Juraj Šúst a niektorí študenti šiesteho ročníka Kolégia.
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Správna rada

Je najvyšší rozhodovací orgán Kolégia. Na pravidelných stretnutiach rozhoduje o zásadnom smerovaní a fun-
govaní Kolégia a o hospodárení a personálnom obsadení. Na čele správnej rady stojí rektor Kolégia, ktorý je 
zároveň jeho štatutárnym orgánom.

Michal Považan
Vyštudoval politológiu na Filozo-
fickej fakulte a právo na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského, na 
ktorej aj dokončil svoje doktorand-
ské štúdium. Časť štúdia politoló-
gie absolvoval v Indonézii. Zaujíma 
sa o politickú históriu a právo. Pra-

coval na rôznych manažérskych pozíciách, pôsobil 
ako riaditeľ kancelárie na ministerstve spravodlivosti.

Martin Kolesár
Vyštudoval manažment na Fakulte 
manažmentu Univerzity Komen-
ského. Pracuje v slovenskom star-
tupe Diagnose.me ako produktový 
riaditeľ. Predtým pôsobil v bankov-
níctve a médiách. “Motivuje ma to, 
že Kolégium mení životy mladých. 

Postupne sa z nich stávajú zrelí ľudia, ktorí na sebe 
dokážu ďalej pracovať. Teším sa z toho, že absolventi 
sa zapájajú do činnosti Kolégia aj po absolvovaní roč-
ného programu. Získajú tak aj profesionálnu prípravu 
na ďalšie pôsobenie.”

Juraj Šúst
Filozofiu aj na doktorandskom 
stupni vyštudoval na Trnavskej 
univerzite.  Na katedre sociológie 
Filozofickej fakulty Trnavskej uni-
verzity pôsobil tri roky ako externý 
člen, neskôr na Katedre politológie 
na Filozofickej fakulte Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. V Kolégiu pôsobí ako uči-
teľ od jeho začiatku – orientuje sa najmä na morálnu 
a politickú filozofiu. Už štvrtý rok je predsedom Spo-
ločenstva Ladislava Hanusa. Spolu so svojou rodinou 
– manželkou Lenkou a synmi Vilkom a Vavrincom žijú 
v ivanskom Kolégiu.

Organizácia Kolégia

Martin Luterán
Pod vedením Johna Finnisa sa na 
University of Oxford venoval práv-
nej a morálnej filozofii. V priebehu 
piatich rokov získal tituly Magister 
Iuris, Master of Philosophy a Doctor 
of Philosophy. Vo svojej doktorskej 
práci sa venoval problému propor-

cionality v kontexte súčasného chápania ľudských 
práv. Od roku 2009 je rektorom Kolégia. V roku 2015 
bol hosťovským akademikom v John Jay Institute vo 
Philadelphii. Syn Filip sa mu narodil v novembri 2014.

Lucia Zimenová
Lucia získala titul magister na Práv-
nickej fakulte Trnavskej univerzi-
ty a titul LLM na Stredoeurópskej 
univerzite (Central European Uni-
versity) v Budapešti. V minulosti 
pracovala ako advokátska konci-
pientka, ako riaditeľka právneho 

odboru Ministerstva dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR a pre advokátske kancelárie. Pracovala 
na právnom odbore vo VÚB banke ako špecialista na 
pracovné právo, v roku 2015 nastúpila na materskú 
dovolenku s dcérou Terezkou. 

Daniela Horváthová
Po vyštudovaní práva na Právnic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
pracovala aj ako advokátka v advo-
kátskej kancelárii Soukeník-Štrpka, 
s. r. o. V posledných rokoch sa ve-
nuje svojím dvom malým deťom 
– dcére Ľudmile a synovi Blažejovi.
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Spolupracovníci akademického tímu

Matúš Sitár
Je absolventom filozofie na Trnav-
skej univerzite v Bratislave, na kto-
rej obhájil aj svoju dizertačnú prá-
cu. Pracoval ako prekladateľ, počas 
posledných piatich rokov pôsobí 
v Kolégiu ako učiteľ. Vyučuje tiež 
semináre SLH, angličtinu na Fakul-

te zdravotníctva a sociálnej práce TU a prekladá ko-
mentáre cirkevných otcov k evanjeliám na stránke 
catenaaurea.sk. Spolu s manželkou Katkou sa tešia zo 
svojich dvoch detí.

Dr. William E. Carroll
Je profesorom na Oxfordskej uni-
verzite na Fakulte teológie a nábo-
ženstva a členom Inštitútu Tomáša 
Akvinského. Prednáša teológiu 
a vedu v centre pre štúdium kato-
líckej teológie Blackfriars Hall, Uni-
versity of Oxford. Sústreďuje sa na 

recepciu aristotelovskej vedy v stredovekom islame, 
judaizme a kresťanstve a na vývoj náuky o stvorení ex 
nihilo, ako aj na vplyv stredovekých diskusií o stvo-
rení a prírodných vied na súčasnú analytickú vedu. 
Zaoberá sa aj výskumom fenoménu Galileo a inkvi-
zíciou. Je autorom viacerých kníh. V slovenčine mu 
vyšla publikácia s názvom Stvorenie a veda (2012).

Andrea Mikolášiková 
Andrea vyštudovala katolícku 
teológiu na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity. Absolvova-
la študijný pobyt na Katholieke 
Universiteit v Leuven (Belgicko). 
Licenciát so špecializáciou na teo-
lógiu manželstva a rodiny získala 

na International Theological Institute v Trumau (Ra-
kúsko). V súčasnosti sa venuje najmä rodine. Je šéfre-
daktorkou webovej stránky pre kresťanské rodiny  
www.zastolom.sk.

Organizačný tím

Miroslava Duranková
Pozícia výkonnej riaditeľky je obsa-
dená od roku 2012, keď sa ňou stala 
absolventka Kolégia Lucia Krčméry. 
Na jej pozíciu v auguste 2014 na-
stúpila Mirka, tiež absolventka Ko-
légia. Predtým bola súčasťou tímu 
The Spot, kde sa venovala startu-

povým témam a podpore podnikania na Slovensku. 
Pôsobila v Managerii (teraz už Nexterii) pri formovaní 
rôznych podujatí, aj ako líder študentského organi-
začného tímu, dnes je ich mentorom. V organizácii 
AIESEC sa tiež venovala vzdelávaniu. Je absolventkou 
druhého ročníka Kolégia a prvého ročníka Svoradov-
ského programu. Vyštudovala ekonómiu.

Júlia Kandráčová (rod. Holá)
Ako projektová manažérka nastú-
pila na miesto Doroty Luteránovej, 
ktorá odišla na materskú dovolen-
ku. Júlia vyštudovala biomedicín-
sku fyziku na Univerzite Komenské-
ho. Je absolventkou aj stážistkou 
Kolégia Antona Neuwirtha. V práci 

pre Kolégium uplatňuje svoju všestrannosť a rozhod-
nosť a je dôležitou administratívnou podporou orga-
nizácie. Počas minulého roka sa vydala a presťahova-
la do Bratislavy.

“
Tento rok ma utvrdil v tom, čo chcem robiť a ako 
by som to mohol dosiahnuť, vytvoril som si 
prvýkrát moju životnú víziu. Po roku v Kolégiu 
môžem povedať, že si už bez takéhoto smerníka 
neviem predstaviť ani deň, veľmi mi to pomáha 
žiť život v plnosti.

Ján Podmajerský„
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Zuzana Klimová
Po diskusii správnej rady sa v Kolé-
giu vytvorilo nové miesto komuni-
kačnej manažérky, ktoré počas 6. 
akademického ročníka zastrešila 
Zuzana Klimová. Súčasne študova-
la Mediálne štúdiá a žurnalistiku na 
Fakulte sociálních studií v Brne, kde 

aj úspešne zoštátnicovala. Marketingu a mediálnej 
komunikácii sa venovala už počas štúdia v Managerii, 
ale aj na festivale Bratislavské Hanusove dni. 

Na tejto pozícii ju v auguste 2015 
nahradila absolventka 4. ročníka 
Kolégia Terézia Liptáková. V Ko-
légiu už pôsobila ako stážistka na 
pozícii PR a médiá koordinátorky. 
V súčasnosti pracuje aj pre Sale-
ziánov dona Bosca – slovenskú 
provinciu na mediálnom oddelení. 

Študovala odbor masmediálna komunikácia.

Rada poradcov

Dôležitým orgánom Kolégia je aj Rada poradcov, 
ktorá je zložená zo skúsených ľudí z rôznych oblas-
tí verejného života. Už dlhodobo sú jej členmi Anna 
Záborská, Pavol Karaba, Marián Kolník a Ján Šimulčík.

Mentori

Už niekoľko rokov sa na formácii študentov Kolégia 
podieľajú aj mentori študentov, ktorí zastávajú dôle-
žitú úlohu. Pomáhajú im s hľadaním životného posla-
nia zdieľaním svojich skúseností, ako i kladením tých 
správnych otázok. A ich úloha sa ukázala ako veľmi 
dôležitá pre rozvoj študentov. V tomto akademickom 
roku to boli:

Stanislav Horváth, Žofia Majdeková, Marcel Mikolášik, 
Lukáš Pitel, Jozef Filko, Ján Karaba, Andrej Kmeť, Cyril 
Hric, Mária Leitnerová, Andrea Mikolášiková, Veronika  
Remišová, Branislav Pavlovič, Stanislava Gajdošová, 
Patrik Daniška, Juraj Ďuratný, Daniela Horváthová, 
Marek Urban, Marta Filková.

“
S mojou mentorkou som si dobre rozumela a počas roka ma veľmi povzbudzovala,  jej postoj a slová mi 
dodávali síl. Pomohla mi aj teoretickými radami, aj pri mojich aktivitách svojimi konkrétnymi známosťami.

Ivana Németová„
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Financovanie

“
Prečo má zmysel naďalej podporovať tento projekt? Hmm... Asi preto, že niet lepšej investície ako je 
vzdelanie mladých. Bez neho by sa nová generácia nedostala k bohatstvu myšlienok, ktoré reálne menia 
ich životy a tým aj celú spoločnosť. Ak sa mladí opäť vrátia k filozofii a správne si zodpovedajú na základné 
otázky života, je málo pravdepodobné, že so sebou nechajú mávať ako masa a podľahnú nátlaku médií. 
Pretože budú vedieť rozlíšiť dobré od zlého a nemenej budú vedieť aj prečo to tak je.

Dana Čontofalská„
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PRÍJMY Z HLAVNÝCH PROJEKTOV 27 325 € 

ŠKOLNÉ Ivanka 21 975 € 

Svoradov (školné a nájom) 5 350 € 

PRÍJMY Z VEDĽAJŠÍCH PROJEKTOV 2 310 € 

LUNI 2015, SOFIA 2015 – ÚČASTNÍCKE POPLATKY 1 745 € 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY Z KURZOV 565 € 

PRÍJMY Z PODPORNÝCH PROJEKTOV 6 055 € 

MARKETING 936 € 

PREDAJ KNÍH 2 301 € 

PREVÁDZKA 2 818 € 
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ZBIERKA 2014 83 371 € 

DARY 1. 1. – 31. 12. 2014

GRANTY 18 769 € 

KONRAD ADENAUER STIFTUNG1 víkendové semináre 692 € 

LUNI 2015 a SOFIA 2015 4 043 € 

Salaš 2015 815 €

FAITH & REASON INSTITUTE Free Society Seminar 9 541 € 

preklady 1 520 € 

SPROSTREDKOVANÉ ŠTIPENDIÁ2 2 160 € 

PRÍJMY CELKOM 137 831 € 

Príjmy v akademickom roku 2014/2015 podľa kategórií

1 Táto dlhoročne spolupracujúca nemecká nadácia podporila rôzne KAN projekty reálne väčšou sumou tým, že zaplatila priamo niektoré faktúry. 
V tomto prehľade hospodárenia je zachytená iba podpora, ktorá prešla cez účtovníctvo Kolégia.

2 Štipendiá, ktoré sme obdržali od bohuznámej zahraničnej nadácie na podporu postgraduálneho štúdia v zahraničí niekoľkých absolventov 
Kolégia. Štipendiá prišli na kolégiový účet a v celej výške aj odišli štipendistom.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 41



“
Bol som obklopený spolužiakmi, ktorí na sebe pracovali. Do noci čítali texty, písali eseje, diskutovali, 
modlili sa... Spolu sa trápili aj smiali pri vidine spoločného cieľa. Jednoducho, keď s niekým zdieľate 
podobnú cestu, kráča sa radostne. 

Jakub Horváth

Často som prečítal knihu a nepamätal si hlavné myšlienky. Písanie príprav na semináre a sústredenie sa 
pri texte ma učili koncentrovať sa a hľadať. V tom som podrástol, no som len na začiatku. Dalo sa spraviť 
omnoho viac. No to, čo som nadobudol mi pomáha sústrediť sa a organizovať myseľ. Som vyrovnaný 
a teším sa neobsiahnuteľnej obsiahnuteľnosti. 

Jozef Bujnovský„
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A: HLAVNÝ PROJEKT: ROČNÝ INTERNÁTNY ŠTUDIJNO-FORMAČNÝ  
PROGRAM V IVANKE A NA SVORADOVE

12 318 €

Akademický pilier (víkendové semináre; nákup kníh; výukové materiály) 4 464 €

Duchovný pilier (duchovné cvičenia) 640 €

Komunitný pilier (večere a pod.; spoločenské akcie – otvorenie, promócia; medzinár. výmena študentov) 7 213 €

B: VEDĽAJŠIE PROJEKTY 18 222 €

Stredoškolské projekty – Letná univerzita o etike, politike a kultúre, Sofia 2015 – esejistická súťaž 5 823 €

Free Society Seminár 7 850 €

Publikačná činnosť (preklad, grafika a tlač knihy, rubrika K veci) 2 420 €

Projekty pre vysokoškolákov študujúcich v zahraničí – Salaš 2015 2 130 €

C: PODPORNÉ PROJEKTY 11 413 €

Propagácia (webhosting; grafika a tlač propagačných materiálov; repre; tlač a poštovné) 2 433 €

Fundraising (grafika a tlač fundraisingových materiálov; poštovné; fundraisingové podujatia,  
školenia a software; jazykové preklady)

7 331 €

Rekruiting – nábor nových študentov 1 650 €

REŽIJNÉ VÝDAVKY 25 221 €

Zariadenie (nábytok; spotrebiče; doplnky) 1 787 €

Prevádzka kancelárie (internet; telefón; kancelárske potreby; účtovníctvo; banka; poštovné náklady) 3 325 €

Údržba (opravy, maľovanie priestorov) 2 081 €

Daň z príjmu 0 €

Energie a prevádzka priestorov (nájom a energie; žumpa; čistiace prostriedky; úprava trávnika) 18 027 €

PERSONÁLNE VÝDAVKY 63 890 €

Interný tím (2 vyučujúci na plný úväzok; výkonná riaditeľka; administratívny asistent) 55 820 €

Externí spolupracovníci (externí vyučujúci; PR team; projektoví koordinátori) 8 070 €

SPROSTREDKOVANÉ ŠTIPENDIÁ 2 560 €

SPOLU VÝDAVKY 133 623 €

Výdavky v akademickom roku 2014/2015 podľa kategórií

DONORI, KTORÍ V ROKU 
2014 DAROVALI

POČET 
DONOROV

CELKOVÁ 
SUMA

% Z CELKOVÉHO 
OBJEMU DAROV

PRIEMERNÝ PRÍSPE-
VOK DONORA

NAD 3 000 €   (PARTNER) 5 24 316 € 29,2 % 4 863 €

700 € – 3 000 €   (PRIATEĽ) 20 21 851 € 26,2 % 1 093 €

DO 700 €   (PODPOROVATEĽ) 347 37 204 € 44,6 % 107 €

SPOLU 372 83 371 € 100,0% 224,12 €

Zbierka 2014: Prehľad donorov podľa výšky finančných darov 
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Štruktúra príjmov v akademickom roku 2014/2015

Príjmy z hlavných projektov 27 325 € 

Príjmy z vedľajších projektov 2 310 € 

Príjmy z podporných projektov 6 055 € 

Granty 18 769 €

Dary – Zbierka 2014 83 371 €

SPOLU 137 831 €

Dary – Zbierka 2014 
60 %

Príjmy z hlavných 
projektov 

20 %
Príjmy z vedľajších 

projektov 
2 %

Príjmy z podporných 
projektov 

4 %
Granty 
14 %

Štruktúra výdavkov v akademickom roku 2014/2015

Zbierka 2014: Štruktúra donorov

Právnické osoby (Slovensko) 8 700 €

Fyzické osoby (Slovensko) 64 568 €

Fyzické osoby (zahraničie) 5 147 €

2% z dane 2013 4 956 €

SPOLU 83 371 € 

Fyzické osoby 
(Slovensko) 

78 %

Právnické osoby 
(Slovensko) 

10 %

2% z dane 2013 
6 %

Fyzické osoby 
(zahraničie) 

6 %

A: Hlavný projekt 12 318 €

B: Vedľajšie projekty 18 222 €

C: Podporné projekty 11 413 €

Režijné výdavky 25 221 €

Personálne výdavky 63 890 €

Sprostredkované štipendiá 2 560 €

SPOLU 133 623 €

Sprostredkované 
štipendiá 
2 %

Personálne  
výdavky 

48 %
C: Podporné 

projekty 
8 %

B: Vedľajšie 
projekty 

14 %

A: Hlavný  
projekt 

9 %

Režijné  
výdavky 

19 %
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Alumni Kolégia

Silvia Tomkovičová, Jakub Betinský, Karol Brix, Ján Bujnovský, Jozef Bujnovský, Lukáš a Annamária Cerovskí, 
Mária Chríbiková, Dana Čontofalská, Veronika Čopíková, Michal Čop, Milena Dudášová, Miroslava Duranková, 
Tomáš a Miriam Ďurnekoví, Mária Fečiková, Daniel a Monika Fialoví, Martina Gajdošová, Martin Gazdík, 
Hugo a Marta Glossoví, Adriana Gnipová, Dominik Harman, Veronika Hliničanová, Filip a DianaHricoví, Mária 
Hulmanová, Valentín Humeňanský, Kristína Jablonická, Júlia Kandráčová, Erik Kapsdorfer, Zuzana Klimová, 
Pavol Kosnáč, Katarína Kostyálová, Dominik Kotvan, Michal a Lucia Krčméry, Lucia Krčméryová, Blažena 
Križová, Pavol a Magdaléna Kuljovskí, Terézia Liptáková, Martina Mackovjaková, Michal Magušin, Andrej 
Makovník, Soňa Matiová, Ondrej Močkor, Filip Morjak, Lukáš Augustín Mrázik, Kristína Nahácka, Martin Panák, 
Matej Pavlovič, Martin Petrovič, Ján Podmajerský, Katarína Porubská, Jana Procházková, Pavol Rábara, Andrej 
Ralbovský, Alžbeta Remencová, Marcel Rypák, Monika Rypáková, Michaela Sabová, Juraj Šeliga, Dominika 
Semaňáková, Pavol Sendek, Mária Ševčíková, Ondrej Šprlák, Peter Šulek, Elena Šuranová, Veronika Švitková, 
Ján Tkáč, Filip a Katka Tomekoví, Róbert Toth, Jozef Trenčan, Veronika Trstenská, Adriana Vandenbossche, 
Dušan a Mária Verešoví, Michal Záthurecký, Andrej Zhaňač, Slavomír Zrebný

Rodičia študentov a absolventov

Pavel a Dagmar Babáloví, Milan a Anna Borovskí, Melánia Bujnovská, Ján a Mária Čopoví, Ján a Irena Dudášoví, 
Miroslav a Mária Durankoví, Natália Gajdošová, Ján a Mária Gašperoví, Mária Gazdíková, Igor a Anna Glossoví, 
Ján a Mária Henceloví, Michal a Tatiana Hodošioví, Jozef a Daniela Holí, František a Tatiana Horváthoví, Erich 
a Katarína Hulmanoví, Valentín a Emília Humeňanskí, Elena Jablonická, Ján a Anna Kapsdorferoví, Eugen 
a Blažena Križoví, Stanislav a Elena Lidayoví, Mária Lukáčová, Štefan a Terézia Makovníkoví, Ján a Marta Matioví, 
Tibor a Ľuboslava Palgutoví, Patrik a Zuzana Pauloví, Peter a Soňa Pavlovičoví, Miloslav a Eva Podmajerskí, 
Peter a Lýdia Ralbovskí, Monika Sabová, Mária Šiketová, Jana Štefancová, Jaroslav a Margita Šulekoví, Iveta 
a Karol Tothoví, Tomáš Turanský, Eugen a Romana Záthureckí, Juraj a Anna Zrební

Členovia SLH

Rafael a Eva Ambrosoví, Michal Babál, Aurel a Marie Badaničoví,Boris Bartho, Ladislav Blaho, Patrik a Katarína 
Daniškoví, Juraj Ďuratný, Jozef a Marta Filkoví, Stanislava Gajdošová, Boris Gogola, Stanislav a Daniela 
Horváthoví, Marek Hrubčo, Vladimír Husár, Lucia Janotová, Marián Kapusta, Martin Kečkéš, Andrej a Lenka 
Kmeťoví, Jana Kohutiarová, Marián Koláček, Martin Kolesár, Anna Kondelová, Ján a Pavla Kotúčoví, Jozef 
a Erika Kozákoví, Dušan a Zuzana Krchoví, Rastislav Lauko, Mária Leitnerová, Peter Liška, Pavol Lukáč, Michal 
a Miroslava Makovníkoví, Jozefína Mičková, Marcel a Andrea Mikolášikoví, Martina Mlynská, František a Zuzana 

Poďakovanie

Ďakujeme Spoločnosti Ježišovej, nášmu dôležitému partnerovi, za spoluprácu a umožnenie fungovať 
v Ivanke pri Dunaji.

Ďakujeme tiež Vám všetkým, ktorí ste nám pomohli naplniť finančnú Zbierku 2014. Iba vďaka Vašej 
štedrosti  a dôvery v toto dielo sa mohlo uskutočniť všetko to, o čom ste sa dočítali na stránkach tejto 
Výročnej správy, ale aj toho, čo ste s Kolégiom zažili.
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Múčkoví, Martin a Lucia Mýtni, Zuzana Neupauerová, František a Marianna Neupaueroví, Mark a Veronika 
Northrop, Ľubomír Olach, Darina Ondrušová, Filip Pacalaj, Ján Paulovič, Zuzana Petrová, Lukáš a Mária Pitloví, 
Róbert a Katarína Pleškoví, Peter Príbelský, Ondrej a Stanislava Sočuvkoví, Ondrej a Marta Spišákoví, Tomáš 
a Lucia Surgošoví, Ľubomír a Zuzana Šatkoví, Peter Šipula, Matej a Nora Šiškovičoví, Jozef a Katarína Šmigoví, 
Štefan Šulek, Martin a Barbora Tomanoví,Peter a Zuzana Toporoví,Michal Uhnák, Viera Valašteková, Peter 
a Simona Vaníčkoví, Mária Vidličková, Jozef a Mária Vojtyloví, Jaroslav Zacko, Michal a Lucia Zimenoví

Slovenskí donori

Peter Anderle, Michaela Angelovičová, Vesela Arnaudová, Martin Babocký, Mária Bachratá, Peter Ballon, 
Anton Balogh, Otília Baránková, Beáta Barlová, Juraj Basala, Pavol a Mária Baxoví, Miroslav Beblavý, Natália 
Bélaiová, Andrej Beňo, Bernard a Marcela Bezákoví, Andrej a Alžbeta Bezákoví, Matúš Bieščad, Juraj a Martina 
Bobuloví, Stanislav a Ivana Boledovičoví, Michal a Hanka Bujnovskí, Mária Čaputová, Ján Čarnogurský, Matúš 
Čontošfalský, Ján Čop, Andrej Cpin, Peter Dendis, Marcela Dobešová, Jozef a Mária Draveckí, Marta Dravecká, 
Pavol Dravecký, Štefan Dudák, Richard Ďurana, Peter Faško, Juraj Ferenc, Matej Ftáčnik, Jozef Gáborík ml., 
Vladimír Gajan, Ondrej Gajdoš, Matej Gašper, Ján a Magdaléna Geroví, Peter Gnip, Veronika Haburajová, Alojz 
Hlina, Elena Holá, Filip Holec, Tomáš Hološ, rod. Holubkovičová, František Horváth, Stanislava Horváthová, 
Ingrid Horváthová, Anton Hraboš, Juraj Hrbatý, Cyril Hric, Ignác a Petra Pňačkoví, Jozef a Simona Hudecoví, 
Ladislav Jančovič, Michaela Janičová, Viktória Janičová, Andrej Janík, Matúš Jokay, Martin Jonák, Dominik 
Juskanič, Štefan Kaličiak, Pavol Karaba, Tomáš Kmeť, Martin Kochan, Zoltán a Mária Komlosioví, Mária Kotryová, 
Dušan Kováčik, Bianka Kováčová, Monika Kristof, Stanislav Kucbel, Miloš Kuchar, Marta Kuchárová, Mária 
Kucharovičová, Alena Kucková, Peter Kuriško, Martin Lazorík ml., Martin Lazorík st., Dominik Lazorík, Martin 
Leidenfrost, Jakub Ligač, Martin Lukačišin, Alžbeta Lukačišinová, Mária Luteránová, Ján a Anna Luteránoví, Ján 
a Mariana Luteránoví,  Barbora Makovníková, Miroslava Malá, Dorota Malčeková, Peter Masár, Juraj a Zdenka 
Migašoví, Martin Mihaľo, Silvia Mikušová, Ivana Miláčková, Kamila Mišíková, Ján Mitošinka, Jaroslav a Katarína 
Mrázoví, Martin Turi Nagy, Anton Neuwirth, Vladislav Novák, Monika Onderiková, Mária Otavková, Magdaléna 
Palgutová, Milada Passerini, Jozef Pavlo, Ján Pavlovič, Agáta Pešková, Mária Petričková, Pavol Petrovský, 
Anna Pogányová, Pavol Poláček, Milan Polák, Andrej Popovec, Róbert Porubčan, Pavol Pös, Hana Pribulová, 
Eva Priehodová, Martin Rafaj, Helena Raková, Mária Révayová, Slavomír Roháč, Marián Rusnák, Miroslava 
Rusnoková, Michal Sabo, Jozef Salmáš, Alica Sečkárová, Róbert Sedlák, Marián Sedlák, František Simančík, Milan 
Sládeček, Jakub Sontag, Andrej Spielmann, Tomáš Sroka,Michal a Noemi Staňákoví, Marek Staroň, Matej Šanta, 
Jozef a Gabriela Šeregioví, Marek a Eva Šeregioví, Pavol a Juliana Šeregioví, Mária Šeregiová, Mária Helena 
Šiškovičová, Peter Štarchoň, Štefan a Jolana Šulekoví, Mária Šuleková, Katarína Šuppová, Aneta Tabačková, 
Stanislav Takáč ml., Gabriela Tibenská, Andrea Tomanová, Kristína Tomeková, Marián Tomko, Klement Trizuljak, 
Juraj Valko, Jaroslav Varchola, Blažej Vaščák, Vincent Vattai, Veronika Veselovská, Mária Vidličková st., Ján Viglaš, 
Tibor a Hedviga Vinceoví, Juraj Vittek, Anna Vlčáková, Vladimír a Katarína Wiedermanoví, Ladislav Záborský, 
Stanislav Zvolenský

Zahraniční donori

Milan Beres, Isabel Cacho, Maria Cahill, Michael Carroll, William Clausen, Nicolina Corak, John Darlison, Patricia 
de Lara, Kathryn Elizabeth Doran, Bohuslav Finta, Kathryn Dorothy Krall, Daniel Kumar, Monika Lebschik, 
Menasche Lev-Ran, Kinga Marulewska, Zoltán G. Meško, Peter Porazik, Paul Rogers, Daniel Joshua Ryan, 
William Saunders, Elizabeth Shaw, Marcin Suskiewicz, Bartolomew Vereb
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Právnické osoby a nadácie

Konrad Adenauer Stiftung, Vysoká škola sv. Alžbety, Spoločenstvo Fatima

Ďakujeme aj všetkým nemenovaným a anonymným podporovateľom a priaznivcom, ktorí projekt 
Kolégia podporili rôznymi spôsobmi a investovali doň svoj čas, energiu, talenty, dve percentá z dane, 

finančné prostriedky, modlitby…

Vám všetkým v mene študentov šiesteho ročníka, absolventov i celého Kolégia Antona Neuwirtha

ĎAKUJEME .

Lebo študenti dneška ovplyvňujú budúcnosť zajtrajška
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KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA
Nám. padlých hrdinov 7, P. O. Box 51, 900 28 Ivanka pri Dunaji

právna forma: občianske združenie
IČO: 421 385 15, číslo účtu IBAN: SK8911000000002669752115 Tatrabanka, a.s.

Telefón: +421 2 40 259 228, Mobil: +421 949 847 640
info@kolegium.org
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