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V TEJTO VÝROČNEJ SPRÁVE SA DOZVIETE ÚVODNÍK

Turbulencie slovenskej spoločnosti v roku 2018 sa dotkli aj Kolégia 
a jeho absolventov. S hrdosťou som sledoval, ako sa mnohí z nich zapojili 
a dvaja postavili do čela boja za slušnejšie Slovensko. Tento spoločenský 
pohyb otvoril mnohé dôležité otázky o našej spoločnosti a  sformuloval 
aj niekoľko zásadných otázok o diele KAN. Ako pripravujeme mladých 
kresťanov na službu vo verejnom živote? Čo si pod tým predstavujeme? 
Darí sa nám to? Ako má v súčasnosti kresťan komunikovať s dnešným 
svetom? A ako sa v ňom má angažovať? 

Toto nie sú jednoduché otázky. Nekládli sme si ich prvýkrát a  ani posled-
ný. Kolégium je postavené na presvedčení, že našu spoločnosť môžu urobiť 
slušnejšou a spravodlivejšou iba cnostní ľudia s Božou pomocou. A cnostným 
sa človek nerodí, ale stáva. Súčasťou rastu v cnosti je okrem dobrej výchovy 
v rodine aj systematický tréning myslenia, učenie sa žiť v komunite či budova-
nie skutočných priateľstiev – a to všetko je inšpirované a živené Láskou. Táto 
výročná správa ukazuje, že všetky tieto prvky sú v Kolégiu prítomné a pozývajú 
mladých ľudí k plnšiemu a hlbšiemu životu. Hĺbka je naše poslanie a naša výzva! 

Vďaka všetkým, ktorí pomohli v akademickom roku 2017/2018 Kolégiu, jeho štu-
dentom, učiteľom a manažérom, aby zatiahli opäť o niečo hlbšie.

Martin Luterán
rektor
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• Otvorili sme stredoškolské kolégium v Prešove.
• Zaviedli sme semináre a pravidelné stretnutia „DEEP WORK“. Ich účelom bolo rozširovať povedomie 

o význame a potrebe sústredenej práce, ako aj o jej následnej aplikácii do života študentov.
• Vytvorili sme úplné novú pozíciu projektového manažéra zodpovedného najmä za marketing a nábor 

nových študentov. Zhostil sa jej absolvent Kolégia Jakub Pajan.
• Michaela Tomičková odišla takmer po 2 rokoch profesionálnej služby pre KAN na materskú, aby sa mohla 

naplno venovať svojej dcérke Dorotke.
• Na miesto Michaely sme prijali Teréziu Ligačovú, ktorá sa s touto výzvou vyrovnala naozaj bravúrne.
• Po prvýkrát sme v Kolégiu mali na stáži Socrata. Bol ním zahraničný študent z Filipín Francisco Socrates 

s prezývkou Bino.
• Pre štúdium v Oxforde s nami v spolupráci nepokračoval Jaroslav Varchola.

NA AKÝ ZÁŽITOK ZO STREDOŠKOLSKÉHO KOLÉGIA 

LEN TAK ĽAHKO NEZABUDNEM?

Najnezabudnuteľnejší – a to rovno do konca života – bol zážitok z víken-
dovky v Spišskom Podhradí. V jeden večer sme sa vybrali do miestneho 
podniku – a očarení množstvom kvalitnej literatúry sme v ňom načínali 
jednu fi lozofi ckú tému za druhou. 

Náš GsM-ácky (z Gymnázia sv. Moniky, pozn. red.) krúžok fi lozofi e bol 
pod Spišským hradom asi veľmi zaujímavý a  príťažlivý aj pre tých, ktorí 
si sadli najprv za iný stôl. K našej debate sa najprv pridal prof. Hromjak 
a neskôr sa prikmotril aj náš lektor Mišo Čop. Na záver sa do debaty zapoji-
la – a musím podotknúť, že celkom hodnotnými komentármi – aj čašníčka, 
ktorú sme tam trýznili skoro do polnoci, hoci záverečná padla už okolo devia-
tej večer. Našu ochotu počúvať a diskutovať potom ocenil pán prof. Hromjak 
ponukou dodatkovej lekcie na nami vybranú tému po nedeľnom obede. 

Vďaka tomu večeru som mala možnosť predstaviť si časy, keď v tejto ešte teolo-
gicko-fi lozofi ckej mekke Slovenska diskutovala elita nášho národa.

Anna Čujová
absolventka stredoškolského kolégia na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove

ČO SA ZMENILO

V KOLÉGIU ANTONA NEUWIRTHA?
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LEPŠIE AKO V KORPORÁCII?ČOHO SOM SA PRE KOLÉGIUM MUSEL VZDAŤ?

KAN mi bolo vždy srdcu blízke. Keď prišla nečakaná ponuka pracovať 
pre túto jedinečnú inštitúciu, veľmi ma potešila (a stále teší), lebo si tým 
plním pracovný sen. Rozhodnutie pre prácu v KAN sa však nerodilo ľahko, 
lebo aj v predošlej práci v korporáte som bola v rámci možností spokojná.

No táto práca nie je „len“ o práci, ale má hlbší zmysel. Človek pracuje 
na zmysluplnom projekte a zároveň vytvára komunitu s tímom, stážistami, 
študentmi, absolventmi, donormi... Spája ich „vyššie dobro“. 

Práca v KAN mi prináša radosť, možnosť čeliť výzvam, nadobúdať skúsenosti 
v rôznych – do života užitočných – oblastiach, príležitosť pracovať s inšpi-
ratívnymi ľuďmi v kresťanskom prostredí. Skrátka aspekty, ktoré sa len tak 
ľahko v takejto kombinácii v iných fi rmách či organizáciách nenájdu.

Terézia Ligačová
projektová manažérka pre podujatia a administratívu

Keď som nastúpil do Kolégia, písal sa august 2016. Bolo to len pár me-
siacov po tom, ako som skončil jednoročné štúdium v KAN. V mojej pred-
chádzajúcej práci pre americkú korporáciu som nadobudol dojem, že som 
disciplinovaný a veľmi dobre zorganizovaný človek. Tejto predstavy som 
sa musel vzdať veľmi rýchlo, a to najmä v dôsledku úplne nového pracov-
ného prostredia a dôvery, ktorej sa mi dostalo. 

Nikde neboli fi xné procesy alebo podrobné pravidlá, ako mám svoju prácu 
vykonávať. A tak som začal pociťovať celkom novú ťažobu. Ťažobu slobody. 
Presne to bol dôvod, pre ktorý som musel prehodnotiť svoje doterajšie skú-
senosti a obraz o sebe. Na konci tohto procesu mi nezostávalo nič iné, len sa 
vzdať ilúzie o tom, aký som si myslel, že som.

Vtedy to bolo dosť bolestivé. Nechcel som to urobiť. Cítil som sa byť naozaj 
ohrozený, pretože som nevedel, čo nastane, ak sa svojej predstavy vzdám. No 
vďaka prostrediu a ľuďom, s ktorými pracujem, sa mi to nakoniec podarilo. S od-
stupom času som za túto skúsenosť a príležitosť trochu vyrásť veľmi vďačný. 

Napriek tomu všetkému si uvedomujem, že tento proces ešte nie je na konci, a tak 
ma budúci rok čaká ďalšia nová výzva.

Jakub Pajan
projektový manažér pre marketing a nábor nových študentov, absolvent KAN8
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FILIPÍNY V KOLÉGIU A RAZ MOŽNO KOLÉGIUM 

NA FILIPÍNACH

Začínajú si raziť cestu do našich právnych systémov a vidím, že to bude 
mať na náš národ, kultúru a hodnoty iba škodlivý vplyv. 

Riešenie vnímam v odovzdaní bohatstva katolíckej intelektuálnej tradície 
Filipínčanom. Tiež ich chcem varovať pred zlými účinkami sekularizmu 
a individualizmu na spoločnosť. Týmto spôsobom dokážu podľa mňa viac 
oceniť katolícku vieru, ktorú sme zdedili, a kultúru, ktorá nás formovala. 
Myslím si, že taký prístup, aký praktizuje Kolégium, by bol dobrým mode-
lom na uskutočnenie pozitívnej zmeny na Filipínach.

Francisco Socrates
letný stážista v Kolégiu Antona Neuwirtha, pôvodom z Filipín

Moje rozhodnutie absolvovať stáž v Kolégiu bolo čiastočne ovplyvnené okolnosťami, v ktorých som sa minulý 
rok ocitol. Zúčastnil som sa programu John Jay Fellows v USA a na konci programu sme boli všetci povzbudení 
k tomu, aby sme absolvovali stáž v inštitúcii, ktorá je viac-menej v súlade s poslaním John Jay inštitútu. Väčši-
nou sa stážuje vo Washingtone D.C., no v mojom prípade to nebolo možné, keďže sa mi končili víza.

Moja stáž trvala iba mesiac a bolo to v čase, keď sa väčšina aktivít v Kolégiu chýlila ku koncu. Aby som bol úprim-
ný, prial by som si, aby som bol býval v Kolégiu zostal dlhšie a v príhodnejšom čase, aby som sa dozvedel ešte 
viac o skutočnej správe a realizácii projektov v takomto prostredí. Napriek tomu môžem povedať, že môj krátky 
pobyt bol plodný. Chcel by som však zdôrazniť jednu vec, ktorá vo mne rezonuje dodnes.

Bol som naozaj ohromený harmonickým a zdanlivo neformálnym vzťahom medzi zamestnancami a študentmi, 
ako aj medzi samotnými študentmi. Otvorenosť zamestnancov voči študentom bola naozaj neuveriteľná. Mys-
lím si, že hlavným dôvodom je skutočnosť, že zamestnanci boli naozaj schopní vytvoriť a podporovať komunit-
ný život, ktorý je založený na kresťanských princípoch.

Táto skúsenosť vo mne povzbudila túžbu, ktorú som pociťoval už predtým, a síce založiť niečo takéto v našej 
krajine, a to najmä teraz, keď sekularizmus a individualizmus rastú na Filipínach rýchlym tempom. Tieto trendy 
spôsobujú veľmi veľa škody našej kultúre a národnej identite, ktoré sú podľa môjho názoru v podstate založené 
na kresťanskom (katolíckom) svetonázore. 
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ABSOLVENTI KOLÉGIA ANTONA NEUWIRTHA 

V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PRVÝ ROČNÍK DRUHÝ ROČNÍK

Samuel Michalec
(Cígeľ)
Konzervatórium 
v Bratislave

Juraj Petrovič
(Nitra)
Teológia (ukončený 
bakalársky stupeň)

Kristína Vargová
(Veľký Šariš)
Teória umenia, 
Trnavská univerzita

Filip Bednár
(Prešov)
Žurnalistika, Univerzita 
Komenského

Slavomír Gregorík
(Levoča)
Európske štúdiá, 
Univerzita Komenského

Matúš Hagara
(Diviaky nad Nitricou)
Matematika, Univerzita 
Komenského

Katarína Hozlárová
(Nové Zámky)
Katolícka teológia, 
Univerzita Komenského

Marián Janík
(Bratislava)
Fyzika tuhých látok, 
Univerzita Komenského; 
Jadrové a fyzikálne 
inžinierstvo, Slovenská 
technická univerzita

Marianna Jarina
(Marianka)
Architektúra a urbanizmus, 
Slovenská technická 
univerzita

Anna Lacková
(Bratislava)
Medzinárodný manažment, 
Univerzita Komenského

Matúš Ďuraňa
(Žilina)
Scenáristika a réžia hraného 
a dokumentárneho fi lmu, 
Vysoká škola múzických 
umení v Bratislave

Michal Gačko
(Humenné)
Softvérové inžinierstvo, 
Slovenská technická 
univerzita

Daniela Hennelová
(Bratislava)
Všeobecné lekárstvo, 
Univerzita Komenského

Michaela Hrušková
(Rajec)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 
francúzskeho a talianskeho 
jazyka, Univerzita 
Komenského

-  11  --  10  -



Mária Švedová
(Prešov)
Predškolská a elementárna 
pedagogika, Univerzita 
Komenského

Kristína Tomeková
(Trnava)
Farmácia, Univerzita 
Komenského

Miroslav Vidlička
(Nové Mesto nad Váhom)
Ekonomická analýza, 
Ekonomická univerzita

Tomáš Mičko
(Spišský Štiavnik)
Financie, bankovníctvo 
a investovanie, 
Ekonomická univerzita

Laura Senderáková
(Prešov)
Logopédia, Univerzita 
Komenského

Lucia Strížencová
(Malinovo)
Biomedicínska fyzika, 
Univerzita Komenského

Zuzana Šebejová
(Bratislava)
Technológia a manažérstvo 
stavieb, Slovenská technická 
univerzita

SPOJENÝ JEDNOROČNÝ PROGRAM

Samuel Hučko
(Košice)
Gymnázium sv. Tomáša 
Akvinského (ukončené 
štúdium)

Nikola Gajdošová
(Veličná)
Evanjelické lýceum 
v Bratislave (ukončené 
štúdium)

Kristína Kružicová
(Krupina)
Filmová a televízna réžia 
a scenáristika, Akadémia 
umení v Banskej Bystrici 
(prerušené štúdium)

František Bartek
(Dubnica nad Váhom)
Filozofi a, Katolícka 
univerzita v Ružomberku

Ján Tomaštík
(Košice)
Mezinárodní vztahy 
a evropská politika, 
Masarykova Univerzita 
v Brne
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PÁN PRSTEŇOV, PRÁVO A STREDOŠKOLSKÍ ŠTUDENTI

Po Letnej univerzite si študenti vytvorili vlastnú facebookovú skupinu, 
aby aj naďalej ostali v spojení. Myslím si, že sa nám vďaka LUNI poda-
rilo v týchto mladých ľuďoch začať veľa pozitívneho a už teraz sa tešíme 
na ďalší spoločný čas s nimi.

Študenti o LUNI:
„Rada by som viac čítala, viac študovala a zlepšila si argumentáciu.“
„Chcel by som študovať fi lozofi u, premýšľať viac nad podstatou života 
a jeho cieľom.“
„Chcel by som byť viac zodpovedný a motivovať sa tým správnym spôso-
bom, a robiť správne veci. Tie, ktoré zvyčajne nechcem robiť.“
„Chcel by som si nájsť komunitu, pretože mi môže pomôcť stať sa lepším.“
„Rád by som sa zlepšil v cnostiach, viac čítal a využíval čas efektívnejšie.“
„Po dlhom čase plnom depresií mám konečne túžbu žiť plnšie, mám iskru 
a chcem žiť cnostný život.“

Miroslava Duranková
obsahová manažérka Letnej Univerzity

Letná univerzita je určená pre stredoškolákov zo Slovenska (alebo aj Českej republiky), ktorí chcú byť aktívni 
vo veciach verejných v demokratickej krajine, a ktorí sa zaujímajú o svoj osobnostný rozvoj. Ide o talentovaných 
mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi spoločenskými problémami a sú nadšení pre poznávanie. Ich výber bol 
podmienený prihláškou a motivačným listom.  

Témy tohtoročnej letnej univerzity boli spojené s jedným literárnym, a zároveň sfi lmovaným dielom – s Pánom 
prsteňov od J. R. R. Tolkiena. Príbeh prsteňa nám umožnil pokryť nielen kultúrnu časť – rozbor, interpretácia 
a porovnanie rôznych žánrov jedného umeleckého diela, ale zároveň nám ponúkol dobrý základ pre diskusiu 
osobných, etických a politických otázok. V línii osobných a etických otázok sme diskutovali o priateľstve, vzťa-
hoch a slobode, o zmysle a vízii človeka v živote, ako aj o tom, ako žiť dobrý a naplňujúci život prostredníctvom 
zdokonaľovania vlastných cností. V politickej línii sme sa venovali téme úlohy štátu a potrebe tvorby komunít, 
rozoberali sme právo na život každého človeka, ako aj slobodu, resp. neslobodu v súčasnej liberálnej demokracii. 

Okrem seminárov stredoškoláci participovali na tvorbe návrhov zákonov, ktoré v závere prezentovali pred par-
lamentom Letnej univerzity, ktorý už tradične voláme Ivankopolis. Návrhy zákonov vytvárali v troch tematic-
kých okruhoch – zníženie korupcie, zákon o umelom prerušení tehotenstva a zákon o zrušení hazardu. Takto 
sme chceli reagovať na súčasnú politickú situáciu na Slovensku. Študenti mali k dispozícii aj naslovovzatých 
odborníkov pre každú z týchto tém. Naše pozvanie prijala Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play, Patrik Daniška 
z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, ako aj Jozef Melicher a Peter Beňo z iniciatívy Zastavme hazard.

Voľnočasové aktivity študenti vnímali vcelku osviežujúco – kúpali sme sa v jazere alebo splavovali Malý Du-
naj. A zaviedli sme aj novinku: Lanoland na Kamzíku v Bratislave. Je to lanové centrum, v ktorom študen-
ti zbierali odhodlanie, aby prekonali svoje obavy z výšok, a  aby si navzájom dôverovali, keď sa rukami 
vo vzduchu podopierali.
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POSLEDNÉ LETO NA SALAŠIČO SOM SA O SEBE POČAS PÍSANIA ESEJE DOZVEDELA? 

SOFIA 2018

Tohtoročný SALAŠ bol nateraz posledným SALAŠom. Nadchádza preto 
aj čas bilancovať. 

SALAŠ bol za posledných 5 rokov pevnou súčasťou leta v Kolégiu. Ako 
letná škola pre Slovákov študujúcich v zahraničí znamenal príležitosť, 
ako stráviť pár dní v tôni ivanského kaštieľa v diskusiách o dianí vo verej-
nom živote na Slovensku.

Tento cieľ každoročne napĺňali semináre s akademikmi Kolégia, kolokviá 
s hosťami a dlhé letné večery na terasách kaštieľa aj pri jazere. Prostredníc-
tvom SALAŠa sa súčasťou kolégiovskej rodiny stalo vyše 50 mladých, z kto-
rých sa mnohí na SALAŠ vracali každoročne, a ďalší nakoniec aj sami zakotvili 
v ročnom formačnom programe Kolégia. 

To je koniec-koncov aj môj prípad. Aj mne sa SALAŠ stal osudným. Touto cestou 
by som sa chcel poďakovať Kolégiu ako aj Nadácii Konrada Adenauera za kaž-
doročnú spoluprácu pri príprave SALAŠa. Ďakujem za túto spoločnú príležitosť 
každoročne preberať, ako sa dejiny spásy dotýkajú aj našej slovenskej súčasnosti 
a slovenských dejín – a tak aj našich sŕdc.

Samuel Trizuljak
spoluorganizátor letnej školy SALAŠ a absolvent KAN8

Moju účasť v esejistickej súťaži SOFIA hodnotím veľmi pozitívne. Samot-
né písanie eseje bolo pre mňa totiž veľmi obohacujúce. Pôvodne som sa 
nechcela prihlásiť po druhýkrát, keďže som mala v čase termínu odosla-
nia eseje mnoho iných povinností (maturitu, prihlášky na výšky...). 

Nakoniec som si povedala, že to skúsim, za čo som veľmi vďačná. Už sa-
motné prekonanie pohodlnosti mi pomohlo odhaliť moju skrytú odhodla-
nosť. Zistila som, že ak si vyhradím čas, dokážem svoje rozvírené myšlienky 
zoradiť a prezentovať. 

Veľmi pútavou časťou prípravy eseje bol počiatočný „brainstorming“. Pri po-
hľade na tému z rôznych strán som sa dostala do dialógu nielen s ostatnými 
autormi zaoberajúcimi sa témou národa, ale aj sama so sebou. Problematika 
bola pre mňa v mnohých ohľadoch cudzia, necítila som sa v nej doma, a už vô-
bec som sa nepovažovala za kompetentnú osobu na rozriešenie otázky potreby 
národnej hrdosti. 

Bála som sa zaujať jasné stanovisko pre ktorúkoľvek stranu. Zistila som, že nie je 
ľahké zastávať nejaký názor, a zároveň si ho aj dobre obhájiť. Ani tieto prekážky 
ma však neodradili. Práve naopak, stali sa pre mňa výzvou. Som veľmi vďačná, 
že som ju prijala. 

Barbora Ondríková
víťazka súťaže SOFIA 2018

Barborinu víťaznú esej si môžete prečítať 
v textovej prílohe v závere výročnej správy.
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SVORADOVSKÉ PREDNÁŠKY DOOBEDA SA HÁDAME A VEČER SI SPOLU SPIEVAME

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE 
ALEBO STAROSTI NA CELÝ ŽIVOT?

Prečo ste prijali pozvanie na svoradovskú prednášku?
Považujem za česť, že som bola pozvaná prednášať a  diskutovať so štu-
dentmi na Svoradove. Ak má niekto o tému, ktorá je mi blízka, ozajstný zá-
ujem, rada prídem. Mladí ľudia by si, podľa mňa, mali vytvoriť jasný názor 
na bioetické problémy.

Čo ste chceli študentom odovzdať?
Chcela som v prednáške predstaviť náročnú etickú tému umelého ukončenia 
tehotenstva (UUT), ktoré je od čias komunizmu, no i dnes v období libera-
lizmu predstavované ako akt oslobodenia ženy. V realite predstavuje UUT 
zákrok, ktorý môže mať pre ženu nepriaznivé zdravotné i psychické násled-
ky. Vedecké štúdie ukazujú častejšie problémy v súvislosti s ďalším (chceným) 
tehotenstvom, ako aj zvýšený výskyt rizikového správania a samovrážd u žien 
po umelom potrate. Druhou témou je schizofrenický postoj zdravotníkov k ne-
narodenému dieťaťu, ktorí ho v prípade chceného tehotenstva chránia ako ľud-
skú bytosť – pacienta – a  v prípade nechceného tehotenstva mu ľudské práva 
a ochranu nemôžu priznať a participujú na jeho likvidácii.

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
lekárka a prorektorka pre zahraničné vzťahy 

na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Prečo som už štyri roky koordinátorom Free Society Seminar (FSS)? Sám 
som jeho absolvent, a keďže vnímam dôležitosť jeho cieľa, chcem, aby 
bola táto každoročná skúsenosť ponúknutá malej skupine talentovaných 
študentov i naďalej.

Čo je teda zmyslom FSS? Keď ho pred osemnástimi rokmi Michael Novak 
zakladal, verím, že jeho hlavnou motiváciou bolo nasýtiť hlad po poznaní, 
ktorý bol v našej postsocialistickej krajine veľký. Formou diskusných semi-
nárov študenti s akademikmi rozmýšľajú nad najpálčivejšími spoločenskými 
otázkami daného roka, a to cez prizmu fi lozofi e, viery, ekonómie či medziná-
rodného práva.

FSS je tiež kultúrnym zážitkom. Nejde tak len o intelektuálne stretnutie zve-
davých myslí, ale aj o stretnutie s krásou vo všetkých jej kultúrnych podobách: 
od tanca a spevu až po architektúru, jedlo a humor.

Pre FSS je príznačná ešte tretia vec. Je pre mňa vždy malým zázrakom, keď sle-
dujem, ako sa za týždeň z neznámych ľudí stávajú priatelia. Samozrejme, nehovo-
rím o Aristotelovom ideáli, ale o priateľskej komunite, ktorá sa doobeda háda na 
seminároch, poobede objavuje krásy Banskej Štiavnice, večer spevom poodkrýva 
svoju ľudskosť a v osobných polnočných rozhovoroch odhaľuje svoju slabosť.

Z rozhovorov s desiatkami absolventov viem, že FSS bol pre nich časom, ktorý zá-
sadným spôsobom pozitívne ovplyvnil ich život. A preto by mal pokračovať.

Jakub Betinský
spoluorganizátor letnej školy Free Society Seminar a absolvent KAN4
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NALINKOVANÝ ŽIVOT 
ALEBO VLASTNÁ BUDÚCNOSŤ?

Prečo ste prijali pozvanie na svoradovskú prednášku?
Nedávno som v rádiu zachytil výsledky nejakého výskumu, kde konšta-
tovali, ako v súvislosti s digitalizáciou spoločnosti klesajú u mladých ľudí 
všeobecné vedomosti, slovná zásoba, schopnosť sa vyjadrovať, riešiť bežné 
životné problémy... Situáciu nazvali alarmujúcou. Aj keď som si nezapamätal 
presný zdroj výskumu, myslím si, že jeho výsledky nebudú ďaleko od pravdy. 

O to viac ma teší, že existujú ľudia, ktorým táto situácia nie je ľahostajná, 
ktorí namiesto plaču nad tmou zažínajú sviece. Gratulujem Kolégiu Antona 
Neuwirtha, že okrem iných aktivít organizujú svoradovské prednášky, kto-
ré veľmi pozitívne formujú mladú generáciu. Je pre mňa cťou, že aj ja som sa 
na jednej z nich mohol podeliť s mladými ľuďmi o moje myšlienky.

Čo ste chceli študentom odovzdať?
Moje posolstvo mladým bolo pripomenúť im nezastupiteľný význam ranného 
detstva (osobitne prenatálneho vývinu) v ich živote, ale aj osobitne v živote ich te-
rajších alebo budúcich detí. Im ako budúcim rodičom (osobitne otcom) som chcel 
odovzdať poznanie, ako od počatia bezpodmienečné prijatie dieťaťa významne 
ovplyvňuje celý jeho budúci život.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
profesor a predseda organizácie Úsmev ako dar

UDRŽATEĽNÝ LIFESTYLE 
ALEBO EXTRÉMNY MYSTICIZMUS?

Prečo ste prijali pozvanie na svoradovskú prednášku?
Pretože si veľmi vážim a  som skutočne vďačný za každý moment, keď 
druhý človek prichádza so záujmom, aby sa opýtal na to, čo nielen profesne 
poznám alebo mi je osobne vlastné, ale na to, čím je môj život. To je vždy 
česť a nikdy nie samozrejmosť. Pozvanie rozprávať o ignaciánskej spiritua-
lite študentom na Svoradove pre mňa bezpochyby bolo takýmto vzácnym 
momentom.

Čo ste chceli študentom odovzdať?
Mal som túžbu načrtnúť čo najautentickejší obraz ignaciánskej spirituality, 
ktorá – ako každá spiritualita alebo duchovnosť Cirkvi – nie je zbierkou alebo 
systémom dogiem a náboženských praktík, ale spôsobom života stvárneného 
osobnou duchovnou skúsenosťou, ktorá má svoj špecifi cký jazyk a spôsob, a kto-
rá – v prípade ignaciánskej duchovnosti – svoj pôvod číta v duchovnej skúsenosti 
svätého Ignáca z Loyoly, starej dnes už päť storočí.

Záležalo mi na zdôraznení nielen užitočnosti, ale vôbec potreby mať v osobnom 
duchovnom živote nejaký (najlepšie jeden) jazyk a spôsob, ktorým (sa) môže člo-
vek komunikovať s Bohom, svetom i so sebou samým.

Jakub Garčár SJ
jezuitský kňaz pôsobiaci v exercičnom dome v Piešťanoch
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JE ZLO ODRAZOM NÁŠHO STVORITEĽA 
ALEBO SI ZAŇ MÔŽEME SAMI?

Prečo ste prijali pozvanie na svoradovskú prednášku?
Pozvanie predniesť prednášku pre študentov v rámci tohto cyklu som 
prijala veľmi rada. Vážim si totiž mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú nielen 
o predmet svojho štúdia či o politické, spoločenské alebo ekonomické otáz-
ky, ale idú aj hlbšie a hľadajú odpovede na tie najzložitejšie, no zároveň naj-
dôležitejšie otázky: aký je zmysel života či existencie sveta, kam smerujem ja 
a celé ľudstvo, alebo či sa smrťou všetko končí.

K takým témam patrí aj otázka, prečo existuje na svete zlo a ako je možné 
zlúčiť jeho existenciu s existenciou dobrého Boha, ak veríme, že všemohúci 
a milujúci Boh stvoril svet a stále má možnosť do neho zasahovať. 

Čo ste chceli študentom odovzdať?
V prednáške som chcela študentom aspoň veľmi stručne predstaviť odpovede na 
tieto závažné otázky, ktoré ponúkajú niektorí fi lozofi , pretože som presvedčená, 
že práve fi lozofi a je tou vednou disciplínou, ktorá má osvetľovať ľudskú celoživot-
nú cestu k poznaniu pravdy o sebe i o svete.

Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD.
vysokoškolská pedagogička na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity

EVANJELIZOVALI SME EVANJELIČKU ALEBO ONA NÁS?

Z Kolégia si odnášam znovuobjavenú nádej a túžbu po vzdelávaní, kto-
rú som na strednej škole stratila. Objavila som v sebe túžbu študovať 
veci s  jemným fi lozofi ckým podtónom a  Kolégium zanechalo vo mne 
sentiment pre diskusie o tom, ako má vyzerať správny štát a miesto oby-
čajných ľudí v ňom. Ako evanjelička som si odniesla väčšie pochopenie 
pre konzervativizmus a potrebu budovania mostov v protipólnych diskusi-
ách, pretože aj kresťania sa v diskusii nie vždy správajú s úctou. 

Čo si (snáď) KAN odnáša odo mňa by mohla byť väčšia úcta k iným názorom 
a ideám. Či už v náboženstve, politike, morálke... Aj keď majú Cirkev či ľudia 
v kruhoch KAN veľa vecí prediskutovaných a vyriešených, neznamená to, že 
ma môžu odbiť v zmysle „pekné, že si to myslíš, ale tak to nie je“. Práve to, že 
sú v niektorých témach v myslení ďalej, ich nestavia do pozície „fi erce warior“ 
za spravodlivosť, ktorý šľahá ohnivé jazyky z kazateľnice. Naopak, malo by to 
z nich spraviť lepších poslucháčov a na to, tuším, niekedy zabúdame.

Veľmi dlho som mala v sebe dilemu, ako prežívať vieru. „Od výchovy“ som ju 
mala spojenú s emóciami, ktoré mi neskôr pre svoju rozkolísanosť prišli ako ne-
dostačujúce, povrchné až priam manipulatívne. Nevedela som skĺbiť vieru, ako 
som ju dovtedy poznala, s rozumom. Tieto dve premenné som chápala ako dva 
proti sebe stojace fakty. A aj keď sme stále hovorili o rozume a viere ako o dvoch 
krídlach, vnímala som to iba ako nepraktické kecy. Nikto ďalej v uvažovaní o tom, 
ako by sa to malo prejavovať, nešiel, teda aspoň nie v mojom okolí. Až sa nakoniec 
stalo to, že ma od tohto trápenia oslobodila metafyzika (v Kolégiu). Vysvetliť, ako 
sa to stalo, by bolo na traktát, ale taký „aha moment“ som doposiaľ nikdy nezažila.

Nikola Gajdošová
študentka spojeného jednoročného programu v KAN9
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MOTÝLE, KTORÉ OŽILI VĎAKA KOLÉGIU

Moje srdce a  rozum zahoreli v Kolégiu láskou k pravde a  vďaka nemu 
som sa znovu naučila žasnúť nad krásou v maličkostiach, presne tak ako 
som to robila v detstve. Umožnilo mi nahliadať na svet pravdivejšie, au-
tentickejšie, čistejšie a úprimnejšie.

Kolégium ma obdarilo mnohými darmi. A keďže som túžila byť súčasťou 
tohto diela, rozhodla som sa ísť na stáž. Chcela som sa svojím malým prí-
spevkom spolupodieľať na realizácii dobrého projektu, za ktorý KAN pova-
žujem. Myslím si, že Kolégium nám dáva priestor byť lepšími ľuďmi a byť 
bližšie k Bohu.

Kristína Tomeková
študentka druhého ročníka KAN9

Nad jednou vecou premýšľam. Ako malé dieťa som so štyrmi súrodencami chytala motýle, ktoré lietali na záhra-
de. Nerobili sme to preto, že by sme ich chceli trápiť alebo si urobiť z nich zbierku, či preto, že by sme sa chceli 
s nimi hrať alebo im lepiť krídla. Nie. Teraz, keď nad tým premýšľam, viem s určitosťou povedať, že sa mi motýle 
ako dieťaťu veľmi páčili. Videla som v nich krásu a ľahkosť. V niečom ma fascinovala ich úžasnosť, ktorú vo mne 
vyvolávali. Motýle.

Aký súvis majú motýle, moje detstvo a Kolégium? Veľký. Posnažím sa vysvetliť vám vzťah medzi týmito troma 
vecami a možno zanechať vo vás inšpiráciu.

Kolégium mi skrze mnoho podnetov pripomenulo to, kým som a na čo na tomto svete som. A, áno, dá sa to vy-
svetliť jednoducho na príklade chytania motýľov. Ján Pavol II. vyjadruje vo svojom diele Rímsky Triptych myš-
lienku, že človek nemôže byť spokojný so samotnou existenciou a pomíňaním sa. Existencia človeka je, práve 
naopak, skutočne ľudskou len do tej miery, do akej je schopná povzniesť sa nad kolobeh vesmíru a zvolať: „Stoj!“ 
a klásť si otázky o zmysle všetkého: „Čo mi vravíš?“ A presne toto je to, čím odchádzam obohatená z Kolégia, a čo 
som robila a ani som o tom nevedela, keď som ako malá chytala motýle.

Žasnúť. Keď žasneme, údiv nás vedie k otázke a naša myseľ myslí, premýšľa, hľadá odpovede, robí to, čo je jej 
funkciou. Kto má uši, nech počúva, a ja dopĺňam, kto má rozum, nech premýšľa. A nad čím? Najlepšie nad prav-
dou. Nad pravdou o motýľoch, o pôvode vetra, o fungovaní vesmíru, o tom, kto je človek, či môže svet existovať 
bez Boha, o tom, či môžeme klamať, zabíjať nenarodené deti alebo mať nemanželský sex. A rozumieť tomu, 
prečo áno alebo prečo nie. Myslím si, že žasnutie je prvým krokom k pravdivému poznávaniu seba, sveta a Boha.
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MOJA ZMENA PARADIGMY

Keď som o Kolégiu vravel ľuďom, ktorí ho nepoznali, často sa ma pýtali: Čo z toho budeš mať? Aký titul tam 
dostaneš? Úplne rozumiem smerovaniu týchto otázok, keďže z môjho pohľadu sú ľudia často nastavení očaká-
vať od škôl a kurzov hlavne tituly a certifi káty. Tie im majú neskôr priniesť kariérny (a s tým ide ruka v ruke aj 
fi nančný) posun. Možno príliš generalizujem, no minimálne sa musím priznať, že viac zo mňa hovoria pocity 
a  nikdy som nerobil verejný prieskum, aby som zistil, ako spoločnosť vníma vzdelanie. Veľmi dobre si však 
pamätám, ako som vnímal svoje štúdium informatiky predtým, ako som šiel do Kolégia. 

Vzdelanie bolo pre mňa len pomyselným štartérom úspešnej kariéry. Iba komodita, ktorú môžem neskôr 
v podobe služby vymeniť na trhu práce za peniaze. Ale vďaka Kolégiu som sa na akademický svet začal pozerať 
z úplne inej perspektívy. Spoznal som najväčších mysliteľov našej histórie, a vďaka nim sa zmenil môj pohľad 
na poznanie. To sa stalo hodnotou samou o sebe. Pravdaže, nechcem dávať poznaniu úplne najvyššiu hodnotu. 
Neviem však, či by sa mi niekedy bez Kolégia podarilo nazerať na univerzitu inak ako na inštitúciu poskytujúcu 
nám potrebné zručnosti, ktoré neskôr využijeme na trhu práce. 

Táto zmena paradigmy mala konkrétny pozitívny vplyv na môj život. Oprá-
šil som jednu túžbu z čias strednej školy a prihlásil som sa na ročný kurz 
psychológie, ktorú teraz študujem diaľkovo vo Veľkej Británii. Pravdaže, mu-
sím do toho investovať veľa času a  úsilia. Na druhej strane mi poznávanie 
a objavovanie nových vedomostí prináša radosť, aj keď nie všetky sa na prvý 
pohľad dajú prakticky zúročiť. 

Myslím si, že Kolégium Antona Neuwirtha ukazuje krásu poznania mladým 
ľuďom, ktorí vďaka tomu s oveľa väčšou chuťou nasávajú stále nové vedomosti. 
Tie potom dokážu využiť v osobný a spoločenský prospech, často aj veľmi ne-
predvídateľným spôsobom.

Michal Gačko
študent druhého ročníka v KAN9
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ČO SI TREBA PREČÍTAŤ?

Myslíte si, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita? My áno. Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme 
v našom e-shope iba zopár titulov. Každý, ktorý doň pribudne, starostlivo vyberáme, a preto sto-
jí určite za to. Sú to knihy, ktoré len tak ľahko nezapadnú prachom. Neveríte? Tak si kliknite na 
www.kolegium.org/eshop. V ponuke sú aj balíčky za zvýhodnené ceny.

IDEA UNIVERZITY

Idea univerzity je veľmi presvedčivá obrana slobod-
ného vzdelávania, ktorá patrí medzi vrcholné diela 
Newmanovej tvorby. Je určená pre široké spektrum 
čitateľov a patrí medzi základnú knižnú výbavu kres-
ťana. Nechajte prísť blahoslaveného Johna Henryho 
Newmana aj do vačej knižnice.

ŠTÚDIUM POČAS VOJNY

Jeseň roku 1939. Začala sa druhá svetová vojna. Mož-
no zostať študovať, keď mnohí riskujú vlastné životy? 
Nie sú dôležitejšie veci, ako tráviť čas nad knihami? 
Jeseň roku 2018. Žijeme v dobe okamžitého uspoko-
jenia, v dobe neuveriteľne rýchleho technologického 
pokroku. Informácie na nás útočia z každej strany. 
Všetko ide rýchlo. Môžeme sa zastaviť a študovať? Nie 
sú dôležitejšie veci, ako tráviť čas nad knihami? Neži-
jeme aj dnes vo vojne, ktorej si ani nie sme vedomí? 
Lewisova nadčasová esej vám prinesie odpovede aj na 
tieto stále aktuálne otázky.

ŽIVOT V PLNOSTI

David Albert Jones sviežim, ľahko čitateľným spôso-
bom podáva najdôležitejšie pravdy morálneho a  so-
ciálneho učenia Cirkvi vo vzájomných súvislostiach 
a s jasným vysvetlením. Možno sa pýtate, prečo by vás 
to malo zaujímať. No najmä preto, že tieto pravdy vám 
pomôžu zodpovedať najdôležitejšie otázky ľudského 
života. Medzi ne patrí najmä otázka zmyslu ľudského 

www.kolegium.org/eshop

života, ako aj to, či sa dá žiť šťastne a naplno. Už ste sa 
nad nimi tento rok zamýšľali?

PROBLÉM ZLA

Ak je Boh dobrý, dokonalý a spravodlivý, prečo je na 
svete toľko zla? A prečo sa deje aj dobrým, spravodli-
vým a nevinným ľuďom? Nie je zlo len odrazom nášho 
stvoriteľa? Môže azda Boh využiť zlo na dobro? Mar-
tin D‘Arcy odpovedá na mnohé pálčivé otázky o pôvo-
de a zmysle utrpenia a o jeho mieste v živote človeka. 
Odporúčame, ak chcete aj vy lepšie pochopiť zmysel 
a miesto utrpenia vo vašom živote.

STVORENIE A VEDA

Dokáže veda vysvetliť stvorenie sveta bez úlohy Boha 
ako stvoriteľa? Veda verzus náboženstvo, nepriatelia 

alebo spojenci? Je Hawkingova teória nepriestrelná 
alebo je možné, že sa mýlil? Viac sa o tejto problemati-
ke dozviete v útlej publikácii od Dr. Williama Carrolla, 
ktorý je členom Inštitútu Tomáša Akvinského pre teo-
lógiu a vedu na Blackfriars na Oxforde, a skúma teóriu 
vzniku z ničoho.

MALÁ KNIHA O KLAMSTVE

Je správne klamať, ak je v stávke ľudský život? Je 
klamstvo vždy nesprávne? Je azda pravda hodnotnej-
šia ako všetko ostatné? Je teda aj vo vojne klamstvo 
absolútne neprípustné? Táto malá provokatívna kniha 
odpovedá na všetky podobné otázky a prináša časť dis-
kusie, ktorá sa uskutočnila na americkom diskusnom 
portáli Public Discourse. Je doplnená o  teologickú 
a  fi lozofi ckú argumentáciu i historické príklady ilu-
strujúce túto závažnú otázku.
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KTO STÁŽOVAL V 9. AKADEMICKOM ROČNÍKU KAN?

Tatiana Takáčová
(Košice)
Koordinátorka pre projekty 
SOFIA a LUNI, 
Intermédia, Vysoká škola 
výtvarných umení

Mária Zelenayová
(Piešťany)
Koordinátorka pre 
akademický pilier, Fyzika, 
Univerzita Komenského

Michal Fogelton
(Rosina)
Koordinátor pre talenty, 
Právo, Univerzita 
Komenského

Samuel Trizuljak
(Bratislava)
Ambasádor, Moderná 
európska história, 
Oxford 

Lenka Holubkovičová
(Bratislava)
Koordinátorka pre 
podujatia, Právo, 
Paneurópska vysoká škola

Zuzana Kotvanová
(Trnovec)
Koordinátorka pre 
stredoškolské aktivity, 
Psychológia, Univerzita 
Komenského

Milan Valaštek
(Bratislava)
Koordinátor pre podujatia, 
Bratislava International 
School of Liberal Arts 
(prerušené štúdium)

Blažena Križová
(Kmeťovce)
Koordinátorka pre 
akademický pilier, 
História, Univerzita 
Komenského

SPRÁVNA RADA

Správnu radu Kolégia môžeme moderným biznisovým jazykom nazvať aj topmanažmentom Kolégia. 
Od jej rozhodnutí totiž závisí chod celej organizácie. Schvaľuje rozpočty, volí a odvoláva riaditeľa 
a zodpovedá za hospodárenie s majetkom Kolégia. Jej rozhodnutia teda môžeme považovať za kľú-
čové pre ďalší rozvoj KAN. V tomto akademickom roku 2017/2018 boli ich vykonávateľmi:

Martin Kolesár 
marketingový 
manažér 
v Poetic Studio

Hugo Gloss 
absolvent Kolégia, 
manažér rozvojovej 
spolupráce 
a humanitárnej 
pomoci v Slovenskej 
katolíckej charite

Ján Tkáč 
absolvent Kolégia, 
predseda KANAN, 
venuje sa sociálnej 
inklúzii pomocou hudby 
(SUPERAR, InMusic, 
Slovenský rozhlas, 
Slovenská katolícka 
charita)

Michal Novota 
riaditeľ consultingovej 
a coachingovej fi rmy 
Restartup, konzultant 
politického 
marketingu, 
komunikačných 
a líderských 
schopností

Daniela Horváthová 
advokátka, 
v súčasnosti je 
na rodičovskej 
dovolenke

Michal Považan 
pedagóg na 
Právnickej fakulte 
Univerzity 
Komenského, 
akademik v Kolégiu

Juraj Šúst 
predseda 
Spoločenstva 
Ladislava Hanusa, 
akademik v Kolégiu

Lucia Zimenová 
právnička, 
v súčasnosti je 
na rodičovskej 
dovolenke

Martin Luterán
rektor Kolégia 
Antona Neuwirtha, 
predseda Správnej 
rady
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ORGANIZAČNÝ TÍMAKADEMICKÝ TÍM

V tomto roku sme v akademickom pilie-
ri vyskúšali niekoľko noviniek. V kurze 
Kresťanstvo a  kultúra sme okrem ob-
vyklých Augustínových Vyznaní mali 
cyklus o kresťanoch v súčasnom svete, 
a  v letnom semestri sme diskutovali 
o  metafyzických otázkach so súčasný-
mi relativistami, materialistami a ateis-
tami. V  kurze morálky sme hľadali, čo 
znamená šťastie klasicky u Aristotela 
a  sv.  Tomáša, ale aj na Googli a  Youtu-
be. V  kurze histórie sme sa viac zame-
rali na pôvodné, dobové texty. Do kurzu 
teológie sme zaradili tému spásy mimo 
Cirkvi ako aj spásy ateistov, a  kurz po-
litiky sa sústredil na prítomnosť mo-
rálky a  kresťanstva vo verejnom živo-
te s veľmi silným dôrazom na osobnú 
integritu politika.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
akademik

ČAUTE, JA TO TU BALÍM!

„Nie, Martin, veď predsa vieš, že ja 
mám skvelú prácu.“
„Skús ešte porozmýšľať a zavoláme si 
znova o týždeň.“

Tak som si to teda premyslela.

Keď mi Martin ponúkal prácu v Kolégiu, 
s  tou, ktorú som vtedy mala, som bola 
nanajvýš spokojná. Boli sme výborný 
tím, robili sme produkt pre svetové fi r-
my, rýchlo sme rástli v číslach i v na-
šich schopnostiach – skrátka úspech po 
každej stránke. Nemala som najmenší 
dôvod meniť.

Soňa Matiová
manažérka pre fi lantropiu

Pokračovanie v textovej prílohe.

Soňa Matiová 
manažérka 
pre fi lantropiu

Jakub Pajan
projektový manažér 
pre recruit 
a marketing

Michal Čop 
manažér 
pre stredoškolské 
kolégiá

Terézia Ligačová 
(od apríla 2018) 
manažérka 
pre podujatia 
a administratívu

Michaela 
Tomičková 
(do apríla 2018) 
manažérka 
pre podujatia 
a administratívu

Miroslava 
Duranková
riaditeľka

Michal Považan 
akademik

Agáta Drelová 
Šústová
akademička

Jozef Fekete SJ
akademik, kaplán 
Kolégia

Matúš Sitár
akademik

Juraj Šúst
akademik

Martin Luterán
rektor, akademik
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FINANCOVANIE
ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Hlavné aktivity  49 255,00 € 

Projekty  16 073,00 € 

Dary a granty  127 468,85 € 

Podporné aktivity  8 481,31 € 

SPOLU 201 278,16 € 

Dary a granty
63 %

Projekty
8 %

Podporné aktivity
4 %

Hlavné aktivity
25 %

HLAVNÉ AKTIVTY 49 255,00 € 

ŠKOLNÉ ŠTUDENTOV V IVANKE PRI DUNAJI, NÁJOMNÉ ZA SVORADOVSKÝ BYT V BRATISLAVE  49 255,00 € 

PROJEKTY 16 073,00 € 

LETNÉ ŠKOLY A SÚŤAŽE LUNI, SOFIA, SALAŠ  4 119,00 € 

ŠKOLNÉ ŠTUDENTOV NA STREDOŠKOLSKÝCH KOLÉGIÁCH A PRÍSPEVOK STREDNÝCH ŠKÔL  11 954,00 € 

DARY A GRANTY 127 468,85 € 

DARY  ZBIERKA 2017  106 522,49 € 

GRANTY KONRAD ADENAUER STIFTUNG, FAITH & REASON INSTITUTE  19 723,87 € 

SPROSTREDKOVANÉ ŠTIPENDIÁ  1 222,49 € 

PODPORNÉ AKTIVITY 8 481,31 € 

KNIHY, PR PREDMETY, ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY  3 222,96 € 

KURZY A PODUJATIA, POKUTY, TLAČ, UBYTOVANIE  5 258,35 € 

PRÍJMY CELKOM 201 278,16 €

PRÍJMY V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018
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ŠTRUKTÚRA DONOROV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PREHĽAD DONOROV PODĽA FINANČNÝCH DAROV

DONORI, KTORÍ 
V ROKU 2017 DAROVALI

POČET 
DONOROV

CELKOVÁ 
SUMA

% Z CELKOVÉHO 
OBJEMU DAROV

PRIEMERNÝ ROČNÝ 
PRÍSPEVOK DONORA

NAD 3000 € PARTNER 6  23 360 € 21,93 % 3 893 €

700 €  3000 € PRIATEĽ 18  20 337 € 19,09 % 1 130 €

DO 700 € PODPOROVATEĽ 430  55 616 € 52,21 % 129 €

2 % Z DANE 2016 1  7 210 € 6,77 %  

SPOLU 455 106 522 € 100,0 % 234 €

VÝDAVKY V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

HLAVNÉ AKTIVITY 18 946,10 €

Akademické (študijné materiály, víkendové tréningy, kurzy, prospechové štipendiá, Svoradovské prednášky)  6 608,42 € 

Publikačné (rubrika K veci)  1 582,00 € 

Duchovné aktivity (duchovné obnovy, mentoring, zabezpečenie kaplnky)  1 561,10 € 

Komunitné aktivity (večere, športové aktivity, spoločenské akcie, manažment stážistického tímu, 
vzťahy s absolventmi, komunitné víkendy)

 9 194,58 € 

PROJEKTY 34 498,80 € 

Letné školy a súťaže (LUNI, SOFIA, Free Society Seminar, CESS, Salaš)  16 195,01 € 

Medzinárodné výmeny študentov  1 037,45 € 

Stredoškolské kolégiá  16 043,85 € 

Sprostredkované štipendiá  1 222,49 € 

PODPORNÉ AKTIVITY 14 525,53 € 

Vnútorný manažment (budovanie komunity vedenia, zasadnutia Správnej rady, strategický rozvoj)  1 690,21 € 

Propagácia (web, grafi ka a tlač, reprezentácia, fotografi , darčeky pre hostí)  1 129,23 € 

Fundraising (tvorba a tlač korešpondencie, poštovné, výročná správa, kultivačné podujatia, 
Kolégium Garden Party, softvér)

 7 188,35 € 

Recruiting (grafi ka a tlač, platená reklama, Dni otvorených dverí, cestovné, poštovné, výberové víkendy)  1 303,09 € 

Podujatia (otvorenie akademického roka, promócia, iné podujatia)  2 388,19 € 

Cestovné  127,47 € 

Neočakávané výdavky  698,99 € 

ZARIADENIE Osvetlenie, doplnky, spotrebiče, obnovenie zariadenia, úprava trávnika, opravy 3 858,52 €

PREVÁDZKA 28 498,71 €

Energie a prevádzka priestorov (nájom a energie, žumpa, čistiace prostriedky, 
nájomné Svoradovského bytu v Bratislave, vývoz odpadu)

 22 884,66 € 

Prevádzka kancelárie (internet, kancelárske potreby, účtovníctvo, telefón, poštovné, bankové poplatky, daň)  5 614,05 € 

PERSONÁLNE VÝDAVKY 93 479,02 €

Akademici, rektor, riaditeľka, manažéri  92 098,60 € 

Externí spolupracovníci  1 380,42 € 

SPOLU VÝDAVKY 193 806,68 €

Právnické osoby (Slovensko)  8 500 € 

Fyzické osoby (Slovensko)  87 931 € 

Fyzické osoby (zahraničie)  2 882 € 

2% z dane 2016 7 210 €

SPOLU 106 522 € 

Fyzické osoby 
(zahraničie)

3 %

2% z dane 
2016
7 %

Právnické 
osoby 

(Slovensko)
8 %

Fyzické osoby 
(Slovensko)

82 %

-  37  --  36  -



ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Hlavné aktivity  18 946,10 € 

Projekty 34 498,80 € 

Podorné aktivity 14 525,53 € 

Zariadenie 3 858,52 € 

Prevádzka 28 498,71 € 

Personálne výdavky 93 479,02 € 

SPOLU 193 806,68 €

ČO ROBÍME S FINANČNOU REZERVOU KAN?

V Kolégiu sa usilujeme so zverenými prostriedkami zaobchádzať zodpovedne. Každý jeden donorský dar, školné 
od študentov a príjmy z vlastnej činnosti sú pre nás záväzkom. V našom hospodárení sa predovšetkým usiluje-
me o vyrovnané rozpočty a tiež o tvorbu a zhodnocovanie rezervy. Tú použijeme v prípade horších časov alebo 
na ďalší rozvoj Kolégia. Za takmer desať rokov sa nám podarilo „nasporiť“ rezervu blížiacu sa ročným výdav-
kom. Veríme, že ju nebudeme musieť použiť na bežnú operatívu, ale na kľúčovejšie zmeny v živote KAN.

Táto rezerva neleží úhorom – práve naopak. Za veľmi výhodných podmienok jej časť pre Kolégium spravuje 
investičná spoločnosť Finax. Navyše táto spoločnosť podporuje Kolégium aj tak, že nás vo svojom nadačnom 
programe zaradila medzi organizácie, ktoré môžu jej klienti podporiť. Ak sa teda stanete klientom Finaxu, aj vy 
môžete Kolégiu pomôcť.

Prečo sme si vybrali práve Finax? Výhodou investovania vo Finaxe sú nízke poplatky, znížené riziko, vyššie 
výnosy oproti podielovým fondom a predovšetkým jednoduchosť, s akou si aj zákazníci bez väčších skúsenosti 
môžu založiť vlastné investovanie. Navyše všetko potrebné je možné vybaviť online, a my sme teda nemuseli 
nikam chodiť.

„Chceme zmeniť pohľad Slovákov na investície. Chceme im dokázať, že investovanie je jednoduchý proces, že je 
to cesta, ktorá prináša ovocie, a ktorá by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Mnoho priateľov či známych – dokonca aj ľudia z ekonomického prostredia – považuje fi nančný svet za veľmi 
komplikovaný. Vo Finaxe si myslíme, že to tak vôbec nemusí byť,“ hovorí Juraj Hrbatý, zakladateľ spoločnosti 
a dlhoročný priateľ Kolégia.

www.fi nax.sk

Hlavné 
aktivity

10 %

Podorné 
aktivity

7 %

Zariadenie
2 %

Personálne 
výdavky

48 %

Projekty
18 %

Prevádzka
15 %
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„Prečo podporujem KAN? Pretože je to miesto, na ktorom mladí ľudia zis-
ťujú, kým naozaj sú, akú majú hodnotu, a aký by mohol byť cieľ a zmysel ich 
života. Kolégium mi pomohlo nájsť hlbokú odpoveď na otázku „prečo ráno 
vstávať“. Pochopil som, čo znamená priateľstvo, a našiel tu ľudí, ktorí sa mi 
takými priateľmi stali. Štúdium na tomto mieste mi umožnilo znovu prijať 
kresťanstvo, ktoré som predtým práve z rozumových dôvodov odmietol.“

Róbert Toth
absolvent Kolégia, informatik, v súčasnosti študuje fi lozofi u v Dubline

„KAN svojou trochou podporujem, lebo ho považujem za skvelý projekt for-
mujúci novú generáciu kresťanov, ktorí majú čo ponúknuť modernej spoloč-
nosti. Nie je jednoduché držať krok s dnešným svetom a zároveň si udržať 
morálnu integritu. Z KANu však postupne vychádza generácia ľudí, ktorí sú 
zaujímaví, inteligentní, často úspešní vo svojom odbore, a zároveň si zacho-
vávajú zmysel pre krásu a všeobecné dobro. A to je kľúčové, pretože nežijú len 
sami pre seba, ale svojimi činmi prinášajú ovocie celej spoločnosti.“

Ján Dinga
člen Spoločenstva Ladislava Hanusa, politický radca v Európskom parlamente

„Prečo podporujem Kolégium? Vládne tu super atmosféra a  všetci sa tu 
mnohému naučia, iste aj tomu, ako sa učiť správne, žiť spoločne v duchu 
pravdy a dobra... Aj keď tie dva roky, ktoré tu mladí strávia zvyčajne popri 
vysokej škole, určite nie sú ľahké, nie je to stratený čas, práve naopak.“

Beáta Barlová
mama absolventky Kolégia, učiteľka na gymnáziu

„Osobne veríme, že títo mladí absolventi sú tie zrniečka zasiate do sloven-
skej spoločnosti, z ktorých vyrastú skutoční lídri a ľudia, ktorí dokážu osob-
ným príkladom formovať či už verejnosť alebo pracovné či iné kolektívy, kde 
budú pôsobiť.“

Maroš a Alexandra Vrábelovci
podnikateľ, stavebná inžinierka a šéfredaktorka portálu Akčné ženy, 

rodičia štyroch detí

JE NÁS MNOHO, ZA VŠETKÝCH ASPOŇ NIEKTORÍ

Donori Kolégia sú dobrí ľudia, ktorí veria, že poctivé vzdelávanie mladých a  formovanie ich cha-
rakteru má potenciál katalizovať v našej spoločnosti zmeny k lepšiemu. Aj vďaka nim – vďaka vám 
– môže Kolégium rásť a realizovať svoje poslanie.
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CHCEME VÁM ZNOVA POĎAKOVAŤ, 

LEBO STE VOČI NÁM BOLI ZNOVA ŠTEDRÍ

Milí donori, 
ďakujeme vám, že ste súčasťou diela Kolégia – a to neoddeliteľnou. Ďakujeme, že aj vďaka vám mô-
žeme formovať mladých ľudí, zasievať do nich semienka pravdy, dobra a krásy, a tak ich pripravovať 
na službu našej krajine.

PARTNERI

Pavol Karaba, Peter Štrpka, Štefan a Jolana Šulekovci, Mária Vidličková, Maroš a Alexandra Vrábelovci, Vladimír 
a Anna Záborskí

PRIATELIA

Juraj a Katka Ďuratní, Šimon Dzian, Ján a Magdaléna Gerovci, Michal Hrabovec, Dominik Juskanič, Zoltán 
G.  Meško, Filip Morjak, Jozef Pavlo, Pavol a  Tatiana Poláčkovci, Andrej Popovec, Peter Príbelský, Ľubomír 
a Zuzana Šatkovci, Štefan Šulek, Vincent Vattai, Tibor a Hedviga Vinceovci

PODPOROVATELIA

Pavol Abrhan, Pavol Adamčák, Amanda Achtman, Rafael a  Eva Ambrosovci, Peter Anderle, Michael a  Elena 
Angelovovci, Michal Babál, Aurel a Marie Badaničovci, Peter Bakoš, Peter Baláž, Otília Baránková, Beáta Barlová, 
Eva Barteková, Boris Bartho, Pavol Baxa, Stanislav a Anna Baxovci, Ján a Eva Bednárovci, Jozef Benikovský, 
Andrej Beňo, Patrik Berinšter, Ida Berthotyová, Jakub a Justína Betinskí, Bernard a Marcela Bezákovci, Andrej 
a Alžbeta Bezákovci, Erik Bindas, Martin a Mária Bišťanovci, Ladislav Blaho, Peter a Martina Blaškovci, Juraj 
a Martina Bobulovci, Dominika Böhmová, Stanislav a Lucia Bohunickí, Stanislav a Ivana Boledovičovci, Milan 
a Anna Borovskí, Viera Bosáková, Juraj Breza, Karol a Zuzana Brixovci, Vladimír Bruncko, Veronika Bruncková, 
Jozefína Buc, Ján a  Katarína Bujnovskí, Jozef a  Adriana Bujnovskí, Daniel Bundala, Michael Carroll, Lukáš 
a Annamária Cerovskí, Peter Cichý, William Clausen, Andrej Cpin, Renato Cursi, Dana Čahojová, Mária Čaputová, 
Martin Červeň, Dana Čontofalská, Matúš Čontošfalský, Michal a Dominika Čopovci, Ján a Mária Čopovci, Ján 
Čop, Jozef a  Mária Čubovci, Patrik a  Katarína Daniškovci, Tomáš Danko, Patricia de Lara, Marek a  Monika 
Degrovci, Angel Diaz Pino, Ján Dinga, Jozef Kazimír Diveky, František Dlabáč, Eva Dragašová, Jozef a Mária 
Draveckí, Ondrej Druga, Marek a Katarína Dudovci, Milena Dudášová, Milan a Oľga Dudovci, Jakub Duchovič, 
Martina Duchovičová, Tomáš Ďuraňa, Miroslav a Mária Durankovci, Miroslava Duranková, Tomáš a Miriam 
Ďurnekovci, Tomáš a Lenka Dzurendovci, Mária Dzurillová, Ondřej Elbel, Martin a Martina Farbiakovci, Peter 
a Ivana Faškovci, Mária Fečiková, Daniel a Monika Fialovci, Elena Fifeková, Martin Filek, Jozef a Marta Filkovci, 

Štefan a  Renáta Fogeltonovci, Tomáš a  Zuzana Frenovci, Stanislava Gajdošová, Martin Gallik, Matej Ganaj, 
Milan Garbiar, Ján a  Mária Gašperovci, Martin Gašpierik, Jonáš Gloss, Hugo a  Marta Glossovci, Veronika 
Gnipová, Christopher Goff os, Milan Goga, Adam Grečnár, Slavomír Gregorík, Lukáš a Jana Gregušovci, Ivan 
a Renáta Grolmusovci, Dušan a Jana Hagarovci, Marián Halaš, Antonio Halitchi, Dominik a Karin Harmanovci, 
Ivana Havránková, Ján a  Mária Hencelovci, Daniela Hennelová, Jozef a  Katarína Hennelovci, Veronika 
Hliničanová, Ján a Mária Hlinovci, Kristína Hlinová, Tomáš Hološ, Valéria Holubkovičová, Jozef a Daniela Holí, 
Ján Horváth, Jakub Horváth, Stanislav a Daniela Horváthovci, Matúš a Katarína Horváthovci, Marcela Hradská, 
Katarína Hradská, Štefan a  Anna Hradskí, Michal a  Veronika Hrbatí, Ján a  Kristína Hrehovci, Ján Hreško, 
Martin Hrežo, Peter Hric, Filip a Diana Hricovci, Mikuláš a Magdaléna Hučkovci, Ján Hudáček, Jozef a Simona 
Hudecovci, Valentín a  Veronika Humeňanskí, Vladimír Husár, Martin Hužvár, Juraj Chorvatovič, Zuzana 
Chrenková, Mária Chríbiková, Christophe a Lenka Christiaensovci, Tomáš Iliť, Martin Istók, Ivana Ivanová, 
Lukáš Ivica, Elena Jablonická, Lucia Jakubisová, Jozef Jakubjak, Ján a Anna Jamrichovci, Ladislav Jančovič, 
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Predstavme si rodičov s novonarodeným bábätkom. 
Hrdosť. Nesú si ho domov, zatiaľ čo ono len plače. Hr-
dosť. Nevie ešte čítať, ani hovoriť. Nie je to najlepší 
bežec na svete, nevie ani chodiť. A predsa tá hrdosť. 
Nie sú hrdí pre jeho dosiahnutia, úspechy či veľkolepé 
činy. Sú hrdí z jediného dôvodu. Stačí, že je. Postupom 
času sa začne smiať, bľabotať, tmoliť sa po zemi, všet-
ko ochutnávať a ich hrdosť môže len rásť. 

Národná hrdosť je veľmi podobná. Slovenský ľud bol 
hrdý, i keď ešte nemal svoju krajinu, keď bol utláčaný. 
Boli sme hrdí, aj keď sme ešte nemali uzákonený jazyk, 
keď sme ešte nepoznali Bernoláka či Štúra. Čo iné ako 
národná hrdosť by aj mohlo podnietiť týchto pánov 
k  obetovaniu svojho času, života, námahy, talentov 
za dobro národa? Naša hrdosť sa teda vo svojej prapod-
state zakladá len na fakte, že sme. Úspechy, ktoré ča-
som prišli, nás môžu potešiť, no naša národná hrdosť 
od nich nie je závislá. 

Ako hrdí rodičia sme aj my, občania Slovenska, pozva-
ní starať sa o našu krajinu, o národ, zveľaďovať ho, učiť 
ho, pomáhať mu rásť a napredovať, ako keby bol na-
ším dieťaťom. Veď predsa bez nás by náš národ nebol. 
Bez nás by nemohol napredovať. Je na nás závislý. 
Naša národná hrdosť by nemala prameniť z  našich 
úspechov, nemala by byť postavená na spisovateľoch, 
vedcoch či športovcoch. Práve naopak. Úspechy národa 

musia prameniť z hrdosti jeho občanov, ktorá poháňa 
ich skutky, napĺňa ich túžbou niečo s tým všetkým ro-
biť, nenechať národ tápať.

Ak však berieme národnú hrdosť ako jeden zo zák-
ladných predpokladov národa, ako niečo, čo pramení 
z našej samotnej existencie, hovoriť o jej potrebe či ne-
potrebe je pre naše zamyslenie bezpredmetné. Zamys-
lime sa radšej nad tým, ako to, čo nám bolo odovzdané 
našimi rodičmi, čo odovzdávame ďalej, chránime a ne-
sieme so sebou, vieme aj v dnešnom svete využiť – a to 
nielen pre dobro nášho národa, ale aj celej spoločnosti. 
Totiž jazyk a kultúra, ktoré sú znakmi národa, a naše 
pomyselné dieťa nimi živíme, môžu byť aj v súčasnej 
dobe globalizácie veľmi prospešné.

Slovenčina ako každý iný jazyk obsahuje nesmierne 
bohatstvo. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom.“ Každý jazyk je akoby iné okno, 
cez ktoré môžeme nahliadať na svet. Nová paradigma 
– nový uhol pohľadu. Edward Sapir, prusko-americký 
lingvista dvadsiateho storočia, ide ešte ďalej, keď tvrdí, 
že svety, v ktorých žijú odlišné spoločnosti, sú úplne 
odlišnými svetmi, nie sú ani zďaleka len rovnakým sve-
tom s odlišnými menovkami. Dnes sa však dôraz kladie 
hlavne na štúdium a výučbu cudzích jazykov. Chceme si 
navzájom všetci rozumieť a naskytá sa otázka, či je vô-
bec potrebné ďalej slovenčinu pestovať. Medzinárodná 
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komunikácia by sa predsa nesmierne zjednodušila, ak 
by sme sa všetci učili hovoriť len jedným a tým istým 
jazykom. Otázne je, či uprednostňujeme jednoduchosť 
a rýchlosť pred kvalitou a rozmanitosťou. Vytvorením 
jedného spoločného jazyka by sme síce vyhrali v jedno-
duchosti a exaktnosti, no riskovali by sme nebezpečnú 
situáciu z distopického románu Georgea Orwella 1984. 
Zúžením jazyka zužovala vládnuca moc aj myslenie, 
ktoré sa stalo jednotvárnym a obmedzeným. Táto jed-
notvárnosť by nás mohla eventuálne ochudobniť, ba 
dokonca aj spomaliť pokrok celého ľudstva. Hodnota 
národných jazykov je teda veľmi vysoká už len z hľadis-
ka širšieho pohľadu na svet. 

Kultúra, aj keď medzi jednotlivými národmi tak veľmi 
odlišná, sa môže v súčasnosti tiež stať istým spájacím 
prvkom na ceste k mieru a vzájomnému pochopeniu. 
Práve cez spoznávanie rozličných kultúr totiž prichá-
dzame na to, ako veľa krásy či múdrosti jednotlivé ná-
rody uchovávajú. Jedlo, tance, fi lozofi a a náboženstvo, 
vzťah k prírode a mnohé ďalšie. Od veľkých západných 
civilizácii až po najmenšie kmene žijúce hlboko v pra-
lese. Ozaj sa máme navzájom čomu učiť! 

Dôkazom pozitívneho vplyvu rôznych kultúr na vzá-
jomné pochopenie, spoluprácu a mier je aj laureát No-
belovej ceny za mier 2012 – samotná Európska únia. 
Motto „Zjednotení v rozmanitosti“ reprezentuje fi lo-

zofi u zachovávania rozdielov pre dobro celku. Práve 
vďaka nej sa na území starého kontinentu udržiava 
mier po dobu viac ako šesť desaťročí. 

Dalo by sa však aj namietať, predsa zvýrazňovanie 
rozdielov medzi národmi, rasami či inými etnickými 
skupinami v priebehu histórie viedlo k toľkým ne-
pokojom. Prehnaná národná hrdosť, presvedčenie 
o  superiorite jednej rasy priniesli aj druhú svetovú 
vojnu. Navyše sa v súčasnosti opäť začínajú vynárať 
rôzne nenávistné iniciatívy zo strany extrémistických 
národniarov. 

Je však potrebné si uvedomiť, že národná hrdosť, ako 
aj všetky ostatné vlastnosti sú dobré a prospešné, len 
ak v nich zachovávame miernosť. Ako vraví Aristote-
les: „Cnosť je strednosť“. Každá vlastnosť vyhrotená 
do jedného či druhého extrému sa môže ľahko obrá-
tiť na veľmi zlú. Je potrebné teda triezvo a s rešpek-
tom hľadieť na seba, na svoj národ, ako aj na ostatné. 
Národná hrdosť v zmysle uvedomovania si hodnoty 
a dôstojnosti svojho národa by nikdy nemala viesť 
k jeho povyšovaniu nad ostatné. Naopak. Práve s vedo-
mím vlastnej dôstojnosti si môžeme uvedomovať, že 
rovnakú hodnotu a dôstojnosť majú aj ostatné národy. 

Národná hrdosť, ktorú ako „rodičia“ nášho národa 
máme od začiatku, nás povzbudzuje k lepšiemu ucho-

peniu myšlienky národa a jeho hodnoty. Vďaka to-
muto uvedomeniu môžeme my, Slováci, aj v  dnešnej 
dobe napomáhať rozvoj celej spoločnosti. Náš jazyk 
totiž nemusí byť videný ako bariéra, ale ako nové 
okno nazerania na svet. Nikto nevidí svet tak ako my, 
a týmto pohľadom môžeme ostatných obohatiť. Rov-
nako kultúra, ktorú pestujeme, nemusí byť dôvodom 
na konfl ikt, ale na vzájomný prospech, pochopenie, 
ba dokonca na budovanie mieru. Paulo Coelho, sve-
toznámy spisovateľ a posol mieru spojených národov, 
raz v  rozhovore pre OSN povedal: „Kultúra robí ľudí 
schopnými si navzájom rozumieť... V tomto momente 
nevidím veľa nádeje v politickom dialógu. Mám však 
nádej v  kultúrnom dialógu.“ Netreba preto zahadzo-
vať svoju národnú identitu v mene globalizácie. Totiž 
práve vďaka nej, vďaka kultúrnemu dialógu medzi ná-
rodmi sa vieme navzájom aj v dnešnej dobe obohatiť 
a spolu rásť v prosperite. 
 

Barbora Ondríková
študentka na Gymnáziu sv. Edity Steinovej, 

víťazka SOFIE 2018
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Do Kolégia som prišiel s túžbou učiť sa o živote, o člo-
veku, o Bohu... Tešil som sa na akademický pilier, mali 
sme čítať knihy veľkých autorov, skúmať ich veľké 
myšlienky a rozprávať sa o tisícročných otázkach. Mal 
som dojem, že ak to budem chcieť robiť dobre, budem 
musieť byť tak trochu „intelektuál“ – ustavične čítať, 
pozorne sledovať, čo ľudia hovoria v diskusiách, vy-
znať sa v argumentoch, písať jasné eseje a všetky ďal-
šie akademické zručnosti.
 
Akademický život ma však od začiatku viedol k myš-
lienke, že na ozajstné učenie sa o svete je treba ešte 
čosi viac. Som vďačný za tri vzácne kľúče k „štúdiu živo-
ta“, ktoré som našiel a rád by som sa o ne podelil.
 
Prvý som našiel na seminári o intelektuálnych cnostiach. 
Doteraz si pamätám slová z knihy Josepha Piepera: 
„Rozumnosť hľadí dvoma smermi“. Hovorili sme o tom, 
že rozumný človek si všíma, čo sa deje okolo neho, 
všíma si druhých ľudí, všíma si situácie, ale hľadí aj 
druhým smerom – všíma si, čo sa deje v ňom. Vtedy 
som si spomenul na encykliku Fides et Ratio, kde Ján 

Pavol II. pripomína slávne slová vyryté na architráve 
delfského chrámu: nosce te ipsum. Poznaj seba samého. 
Uvedomil som si, že múdrosť nečaká len na stránkach 
kníh a v diskusiách, ale všade okolo nás, v každoden-
nostiach, v druhých ľuďoch a predovšetkým v pozna-
ní svojho vnútra. Múdry človek pozná seba samého 
a s tým poznaním sa snaží konať.
 
Druhý kľúč ma čakal na duchovnej obnove v benedik-
tínskom kláštore v Sampore. Objavil som hodnotu ticha. 
A naplno som ju prežil počas januárového obdobia 
Tempus Fugit. Bol to čas konečne sa zabývať v kaštieli, 
stíšiť sa z hluku Bratislavy a spriateliť sa s každoden-
nou rutinou.
 
Napokon počas letného semestra som sa naučil, že pre 
poznávanie života musím počúvať príbehy, ktoré píše. 
Na seminároch z histórie ma inšpirovalo, ako Michal 
(akademik v  KAN, pozn. red.) zdôrazňoval pohľad 
na  svet očami bežného človeka. Boj o múdrosť sa má-
lokedy dial v knižniciach či nad traktátmi. Začal som 
si všímať okrem toho, čo ľudia hovoria, aj to, ako 

to  hovoria, vidieť za tým príbeh, ktorý ich doviedol 
k tomu, aby to hovorili. Navyše, doprial som si čas na čí-
tanie beletrie, kde som z hĺbky sledoval príbehy ľudí.
 
Učím sa aj lepšie čítať knihy a písať pochopiteľnejšie 
eseje, ale dnes si už slovo „intelektuál“ napĺňam čímsi 
iným. Je to skrátka človek, ktorý žasne nad životom, 
pýta sa „čo to je?“ a zbiera čriepky múdrosti v každo-
dennostiach.
 
Od kurzu Morálnej fi lozofi e som čakal, že sa si prečí-
tam čosi od starovekých autorov a naučím sa rozriešiť 
pár dilem. Najmä som sa však naučil, ako žiť dobrý ži-
vot. Od kurzu Histórie som čakal, že si prečítam nie-
koľko dobových textov a zistím niekoľko zaujímavých 
historických súvislostí. Predovšetkým som sa však 
naučil vnímať príbeh slovenského národa a byť rád, 
že som jeho súčasťou. Od Augustína na kurze Kres-
ťanstva a kultúry som čakal, že si prečítam životopis 
veľkého svätca a dozviem sa čosi o základoch teológie 
západného sveta. V skutočnosti mi dodal odvahu spo-
znávať aj najhlbšie dno seba samého.

 „Aké je dnes všetko zvláštne! Pritom včera bolo všetko 
také obyčajné. Som to ja, kto sa zmenil počas noci? Bola 
som taká istá dnes ráno? Ak nie som taká istá, otázka 
je, kto to vo svete len som? Ach, to je obrovská hádanka,“ 
hovorí Alica v rozprávke Lewisa Carrolla a hovorí to 
prekvapivo práve vo chvíli, keď je najviac zmätená nie 
zo seba, ale z Krajiny zázrakov, v ktorej sa ocitla. Aj 
ja často nachádzam seba vo svete uprostred života, 
z ktorého toľko žasnem a toľko sa chcem o ňom nau-
čiť, úplne zmäteného. Zrejme je to práve chvíľa, kedy 
sa treba stíšiť a opýtať sa: „Kto to vo svete len som?“ 
A potom si možno prečítať pár dobrých príbehov.

Filip Bednár
študent prvého ročníka v KAN 9

 

AKO HODNOTÍM ROK V KOLÉGIU?
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„Nie, Martin, veď predsa vieš, že ja mám skvelú prácu.“
„Skús ešte porozmýšľať a zavoláme si znova o týždeň.“
 
Tak som si to teda premyslela.
 
Keď mi Martin ponúkal prácu v Kolégiu, s tou, ktorú 
som vtedy mala, som bola nanajvýš spokojná. Boli 
sme výborný tím, robili sme produkt pre svetové fi r-
my, rýchlo sme rástli v číslach i v našich schopnostiach 
– skrátka úspech po každej stránke. Nemala som naj-
menší dôvod meniť. 
 
Zrnko pochybností o tom, či predsa nezmeniť, vo mne 
zasial Skype hovor s Martinom, ktorý bol v tom čase 
v USA. Že v KAN vzniká fundraisingová pozícia, a že si 
myslí, že by som sa na ňu hodila.
 
Medzi prvým Skype hovorom, keď mi Martin o tej-
to ponuke povedal, a druhým hovorom, keď som mu 
mala povedať svoje fi nálne stanovisko, som sa vo svo-
jej pôvodnej práci cítila ako najväčší pokrytec na svete. 
Nič vám tam nechýba, ráno prídete, podvečer odídete, 
stále si robíte svoju dennú agendu, no mysľou vám tu 
i tam pobehuje to zrnko. A neviete, čo s ním. Spísa-
nie plusov a mínusov na papier nepomáha. Rozhovory 
s blízkymi nepomáhajú. Stále nejasnosť.

Nadišiel deň druhého hovoru s rektorom. Spätne 
vnímam, že tá veta nevyšla zo mňa. Že ma tak nejak 
premkol Duch a ja som vyriekla: „Martin, čo vymením 
za také Božie dielo ako Kolégium?“
 
Do Kolégia som nastúpila v septembri 2015. A veru 
to vôbec nebola brnkačka. Do Vianoc som si zo se-
demkrát v duchu povedala: „Čaute, ja to tu balím. 
Odchádzam.“ Ten prechod bol pre mňa veľmi ťaž-
ký: z IT prostredia, kde sme predávali konkrétne 
špecifikovaný produkt a rástli nám grafy, do pros-
tredia, kde sme sa venovali dvadsiatke študentov, 
pričom na konci dňa sa nám stále zdali presne takí 
istí ako ráno. Ťažkosti mi spôsobovali moje vžité 
tendencie chcieť všetko odmerať (you know, this 
is data driven society), mať výsledky tu a teraz, 
moje tímom KAN nepochopené nadšenie pre vša-
deprítomné apky a  notifikácie, naša obmedzenosť 
v čase a v počte ľudí pri množstve práce, ktorú sme 
v KAN mali.
 
Po Vianociach som to ale pochopila. Predovšetkým 
som narazila na svoju pýchu. „Počujte, tak ja vám teda 
poviem, ako sa to robí v biznis svete.“ Moje nastavenie 
bolo také veľmi nesprávne!
 

S novým začiatkom v januári 2016 sa mi moja práca 
pre Kolégium odkrývala v celkom novom svetle. Prišla 
som na to, že ja vlastne svojou malou troškou môžem 
prispieť k tomu, že tí študenti, tie veselé, neraz unave-
né, ale vždy odhodlané tváre – oni môžu vďaka mojej 
troške prežívať veľké dobrodružstvo Kolégia. Že oni 
budú navždy inakší, ako keď do KAN prišli. Že aj vďaka 
mojej práci sa môže udiať kopec dobra na tomto svete. 
Nie, nedá sa zmerať, ale celkom zreteľne ho cítite. 
 
Naučila som sa vážiť si dar nášho organizačného tímu. 
Načítala som, že sú to skúsení ľudia, ktorí vedia, čo 
robia, a môžem im preto dôverovať. Dnes nás vskut-
ku ani nenazývam kolegovia – skôr zvyknem vravie-
vať, že sme partička priateľov, ktorí robíme na diele 
KAN. A radosť mám aj z uvedomenia si, že sme voči 
sebe ohľaduplní, láskaví, že sa povzbudzujeme v pra-
covitosti a zodpovednosti, že preferujeme jasnú ko-
munikáciu. A že sa môžeme pred každou poradou i po 
nej pomodliť.
 
A veru, zázrakom mi je aj to, že som mohla spoznať, že 
fundraising je prenádherné remeslo. Donekonečna sa 
v ňom dá niečomu priúčať, skúšať, študovať si, vytvá-
rať. Zo všetkého najviac je to však velikánske dobro: 

predstavte si, že idete po ulici a ani netušíte, kto každý 
je koho donorom. Možno aj vaši priatelia alebo kole-
govia sú. Možno občas nevrlý sused. Alebo súrodenci. 
Lebo to všetko sa odohráva v skrytosti – iba ja to deň 
čo deň môžem vidieť na účte KAN. 
 
A tak sa každodenne stretávam s nezištnou, svetu ne-
viditeľnou štedrosťou ľudí. Aké vzácne! A som prenik-
nutá úžasom, keď vidím, ako sa delia rodičia, priatelia, 
študenti, mladé rodinky, podnikatelia aj starkí. Ľudia 
sú dobrí. Veľmi dobrí.
 

Soňa Matiová
manažérka pre fi lantropiu v Kolégiu, 

absolventka KAN5

 

ČAUTE, JA TO TU BALÍM!
(O tom, ako treba dať veciam čas)
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