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„Pamätajme na všetky veľké veci, ktoré nám urobil Pán. Pamätajme na dobrú výchovu a lásku, 
ktorú sme dostali od rodičov, na lásku našich priateľov, na dobré skutky, ktorými sme obohatili 
iných, na všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sme spoznali a zažili. 

Zabúdanie je prirodzené a ľahké. Vieme sa ľahko ocitnúť v depresii, v ktorej sa zdá, že celý náš 
život je čierny a vždy taký bol. Toto je diablov častý trik. Ľahký spôsob, ako z nás vie vycicať 
všetok život, všetok zmysel. Pritom je to jedno z najväčších klamstiev. Zlo, hoci je reálne, nemá 
substanciu. Nie je to bytie, iba jeho nedostatok. A keď je tma, ako hovorieval aj Dr. Neuwirth, treba 
zapáliť sviečku. 

Každý z nás v živote dostal toľko dobra, že aj keby sme odteraz už nič dobré nedostali, mali by 
sme dosť dôvodov večne chváliť Všemohúceho Darcu všetkých dobier.

Pamätajme.

Pamätajme na myšlienky, ktoré nás oslovili. Na priateľov, ktorý nás vypočuli. Na pohnutia srdca pri 
dotyku s krásou. Na Boží hlas a jeho jemné vanutie. 

Vytvorme si v živote okná pamätania. Priestory na vďaku, oslavu a radosť. A otvárajme ich často. 
Obzvlášť vtedy, keď je vo vnútri tma.“

Tieto slová som ponúkol čerstvým absolventom 13. ročníka vysokoškolského programu Kolégia 
a ponúkam ich teraz aj každému čitateľovi tejto výročnej správy. Nech je každé jej otvorenie 
využitou príležitosťou na pamätanie, oslavu a vďaku.

Ak patríte k tým, vďaka ktorým nasledujúce riadky mohli byť napísané, nech vám vašu veľkodušnosť 
odplatí Štedrosť sama.

S úctou a vďakou,

Úvod
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Správna rada

Martin Luterán

Daniela Horváthová

Mária Leitnerová

Lucia Krčméry

Michal Považan

Martin Kolesár

Soňa Leitnerová

Pavol Poláček

Slavomír Zrebný
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Interní akademici Externí vyučujúci

Mgr. Martin Luterán
M.Jur., M.Phil., D.Phil.
morálna filozofia, 
kresťanstvo a kultúra, 
politická filozofia, 
umenie

Mgr. Michal Považan, PhD.
história

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
teológia, umenie, 
metafyzika, kresťanstvo 
a kultúra, história

Ing. Róbert Toth, MLitt.
morálna filozofia, politická 
filozofia

Dr. William E. Carroll, PhD.
metafyzika

Branislav Kuljovský, 
MA., MA., PhD.
politická filozofia, 
morálna filozofia, 
kresťanstvo a kultúra, 
umenie 

Samuel Trizuljak, MA, MSt.
história

Tím Kňazi

Poslanie

Branislav Kuljovský 
riaditeľ

Mária Siváňová  
alumni koordinátorka

Terézia Ligačová 
manažérka kancelárie 
a študijného oddelenia

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 Pravde, Dobru a Kráse.

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým 
vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Pavol Solčány SJ
Foto zdroj: Archív 
Spoločnosti Ježišovej 

Jakub Garčár SJ
Foto zdroj: Archív 
Spoločnosti Ježišovej 

Ján Dolný OSB
Foto zdroj: Konzervatívny 
denník Postoj

Vízia
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Študenti Kolégia Antona Neuwirtha v akademickom roku 
2021/2022

Prváci

Frederika Beňová 
(Prievidza)
Chemické inžinierstvo 
Slovenská technická 
univerzita v Bratislave

Miroslav Kafka  
(Stará Ľubovňa)
Matematika 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Andrej Pastorek 
(Rozhanovce)
Aplikovaná informatika 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Terézia Švajková 
(Smižany)
Špeciálna pedagogika 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Romana Mária Ďurkovská
(Považská Bystrica)
Právo
Univerzita Komenského
v Bratislave

Slávka Novosadová 
(Dolné Motešice)
Chémia
Univerzita Komenského
v Bratislave

Michaela Sotáková 
(Košice)
Psychológia 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Samuel Wallenfels 
(Považská Bystrica)
Právo 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Jednoročný spojený program

Magdaléna Borková 
(Jalovec)
Medzinárodné vzťahy
Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 
(absolvovaný bakalársky 
stupeň)

Sebastián Kaduk 
(Košice)
absolvent Gymnázia 
sv. Tomáša Akvinského 
v Košiciach

Marek Jackulík 
(Dolný Kubín)
Všeobecné lékařství
Masarykova univerzita 
v Brne
(ukončený 6. ročník, 
predlžované štúdium)

Radovan Marcinčin 
(Spišská Nová Ves)
absolvent Cirkevného 
gymnázia Štefana Mišíka 
v Spišskej Novej Vsi

Dominika Jurášová 
(Banská Bystrica)
absolventka Leaf Academy 
v Bratislave

Alžbeta Virdzeková 
(Dolný Kubín)
Všeobecné lékařství
Masarykova univerzita 
v Brne
(ukončený 5. ročník, 
predlžované štúdium)

Monika Janesová 
(Bratislava)
absolventka Gymnázia  
pre mimoriadne nadané 
deti v Bratislave 

Tomáš Soták 
(Košice)
Multimedia Design and 
Communication
Erhvervsakademi Aarhus 
v Dánsku
(absolvovaný Ap-degree)



Jednoročný spojený program
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Marián Dzurik 
(Tvrdošín)
Učiteľstvo histórie 
a filozofie 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Filip Janči 
(Martin)
Psychológia  
Univerzita Komenského
v Bratislave

Michaela Alexandra 
Grušpierová 
(Prievidza)
Slovenský jazyk 
v komunikácii nepočujúcich
Trnavská univerzita 
v Trnave

Oliver Jaroš 
(Buglovce)
Medzinárodný manažment 
v nemeckom programe 
Univerzita Komenského
v Bratislave

Ján Barčiak 
(Lietavská Svinná)
Žurnalistika
Univerzita Komenského
v Bratislave

Marek Žemla 
(Púchov)
Financie
Masarykova univerzita 
v Brne (absolvovaný 
bakalársky stupeň)

Nina Danišová 
(Košice)
Európske štúdiá
Univerzita Komenského
v Bratislave

Druháci

Dorota Ničíková 
(Žilina)
Sociálna a pracovná 
psychológia 
Univerzita Komenského 
v Bratislave

Katarína Valasová 
(Spišská Nová Ves)
Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry 
a slovenského jazyka 
a literatúry
Univerzita Komenského 
v Bratislave

Pavol Kebis 
(Pezinok) 
Teoretická informatika
Univerzita Komenského 
v Bratislave

Dávid Lacko 
(Valaliky)
Ľudské zdroje a sociálny 
manažment 
Ekonomická univerzita 
v Bratislave
(ukončený 3. ročník)

Mária Wallenfelsová 
(Považská Bystrica)
Všeobecné lekárstvo 
Univerzita Komenského 
v Bratislave

Druháci
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Rok očami riaditeľa

Začiatkom akademického roka sme žili návštevou Svätého Otca na Slovensku. Naši absolventi aj 
čerství študenti sa aktívne zapojili do príprav pápežovej návštevy. V Kolégiu sme tomu prispôsobili 
prvé dni príchodu nových študentov ako aj otvorenie roka a teambuildingovú úlohu. 

Vo februári začala vojna a vstúpili sme do nového obdobia neistoty. Diskusie na politickej filozofii 
o princípoch správneho usporiadania spoločnosti ako aj počas seminárov o slovenských dejinách 
tak nadobudli väčšiu vážnosť. Pamätám si ako pri textoch o prirodzenom stave Hobbesove homo 
homini lupus v kontexte ruskej agresie znelo presvedčivejšie než po minulé roky. 

Zároveň tento rok skončila pandémia a prehupli sme sa do takzvanej post-covidovej doby. V letnom 
semestri nám pred uzávierkou prihlášok do nového roka hovorili zo všetkých strán, že mladí sú 
po covide apatickí, že prihlášky do záujmových programov klesli na tretinu oproti minulým rokom. 
A tak som vnímal ako veľkú milosť, že nás tento trend obišiel. Aj tento rok sme dostali dvakrát 
toľko prihlášok, než sme mali voľných miest. Výrazne za to vďačíme Akadémii veľkých diel, ktorá 
na stredných školách otvára obzory študentom aj učiteľom. Teším sa z tejto synergie našich 
programov. 

Okrem toho sme po dvoch rokoch organizovali Kolégium Garden Party, študenti opäť nacvičili 
úžasné divadelné predstavenie, boli sme spolu v Zaježovej a zažili sme ešte mnoho iných vecí. 

No v tom najdôležitejšom bol tento rok úplne rovnaký ako tie predošlé. Dvadsaťosem mladých 
ľudí žilo spolu na jednom mieste, študovalo veľké diela, diskutovalo, prekonávalo samých seba, 
vystupovalo z komfortných zón a hľadalo pravdu, dobro a krásu v sebe, vo svete okolo a v Bohu. 

Branislav Kuljovský
riaditeľ vysokoškolského 
programu Kolégia 
Antona Neuwirtha

Akademický pilier

Morálna filozofia / Teológia / Politická filozofia / História /
Kresťanstvo a kultúra / Metafyzika / Umenie (v teológii) / Umenie (v politike)

napísaných 
a akademikmi opravených 

malých esejí (300 slov) 
všetkých študentov

napísaných 
a akademikmi opravených 
veľkých esejí (1000 slov) 

všetkých študentov

kolokvií 
s inšpiratívnymi 
osobnosťami

Akademické kurzy (témy):

73 seminárov  312 tutoriálov

888 74 18 

„Najväčšia vďaka patrí Martinovi za 
seminár o Denníku vidieckeho farára. 
Bola to Božia milosť, ktorá mi po tom 
seminári otvorila oči a ja som mohol 
preskenovať svoj život. ‚Dar prázdnych 
rúk‘ je niečo, čo som počas štúdia  
v Kolégiu veľmi živo cítil niekoľkokrát 

aj na sebe.” 

- Ján Barčiak

„Dnes viem, že filozofia, a hlavne dobrá 
filozofia postavená na myšlienkach 
obrov, ktorí tu boli pred nami, je vlastne 
veľmi praktická, môže mať vplyv na 
naše každodenné konanie, má moc 
nás v živote motivovať a nasmerovať 

na konečný cieľ našej existencie.“ 

- Marek Žemla
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víkendových 
tréningových programov 

pre prvákov

víkendových 
tréningových programov 

pre druhákov

víkendových
 tréningových programov 

pre jednoročných

mentoringových (30-minútových) stretnutí študenta 
s interným seniorným členom tímu (každé 2 týždne)

336 

9 9 14 

„Mnohí hovoria, že prišli kvôli akade-
mickému pilieru, ale odišli už s tým, 
že najcennejší bol pre nich komunitný. 
Ja by som akademický pilier tak rých-
lo nezahadzoval. To, ako sa mi zlepšilo 
vyjadrovanie myšlienok a písanie textov, 
je naozaj veľká vec. Keďže sa plánujem 
venovať literatúre a jazykom a zvažu-
jem aj venovať sa spisovateľskej tvor-
be, písanie bolo pre mňa veľmi cennou 
skúsenosťou. S tým súvisí aj čítanie, pri 
ktorom sa aktívne snažím uchopiť au-
torove myšlienky. Toto všetko prišlo len 
vďaka forme vzdelávania; ani nemám 
čas poriadne rozpísať, ako na mňa pô-

sobil samotný obsah.“ 

- Radovan Marcinčin

„Morálna filozofia bol ťažký, no inten-
zívne obohacujúci začiatok, na kurze 
histórie som sa okrem iného naučila 
písať lepšie a rýchlejšie eseje, kurz te-
ológie bol môj obľúbený, plný malých 
nahliadnutí do  veľkých právd o Bohu, 
človeku a svete,  žasnutia a ‚aha‘ mo-
mentov, politická filozofia zase výzvou. 
Spolu však tieto kurzy formovali moje 
rozmýšľanie, cez texty a debaty sa po-
maly rozširovalo moje poznanie, a bavilo 
ma to. Pri čítaní textov som vystriedala 
všetky emócie. Cez nudu, hnev na aka-
demikov pri výbere textu a jeho dĺžke, 
frustráciu z neschopnosti pochopiť ho, 

až po dychtivé čítanie a úžas.“ 

- Mária Wallenfelsová

V Kolégiu som sa predovšetkým naučil intelektuálnej pokore a trpezlivosti s autormi, s ktorými 
som prišiel do styku. Na začiatku som bol arogantný, kresťanskú filozofiu som považoval za 
stredoveký relikt niečoho, čo je už dávno prekonané. To však, našťastie, rýchlo narazilo na odpor.  

S postupnou prácou a konfrontáciou s akademikmi som začal byť (snáď) dôslednejší, férovejší 
v písaní, snažil som sa čo najlepšie pochopiť argumentačnú líniu, pripustiť si odpovede úplne  
k telu aj za cenu toho, že sa budem eventuálne mýliť, nechať sa spochybňovať, a vzhľadom na 
nové poznanie postupne a opatrne prehodnocovať svoje názory. Nie vždy sa to darilo. Tým, že som 
sa snažil autorov chápať čo najlepšie, mal som tendenciu v témach úplne uviaznuť a nedarilo sa 
mi nič napísať, pretože som nechcel len tliachať a prázdno súhlasiť s tým, čo sa nám prezentuje. 

Naučil som sa, ako sa prepracovať do bodu, keď si človek môže vôbec niečo myslieť. Zistil som, 
aké obtiažne a zradné, ale vďačné býva hľadanie pravdy o skutočnostiach, a ako zostať napriek 
tomu mysľou úprimne otvorený iným pohľadom.

Tomáš Soták



18 19

Komunitný pilier

komunitných 
slávení nedele

spoločných
večerí

komunitných
služieb

komunitných
večerov

športových 
akcií

12 76

28 25 24

„Naučil som sa byť otvorený, zdieľať svoje problémy, všímať si problémy iných 
a snažiť sa im pomôcť. Naučil som sa prekonať strach a začať rozhovor aj s niekým, 

s kým napríklad nemám rovnaké záujmy. Komunita ma naučila prať, žehliť, variť 
a lepšie spievať.“

- Radovan Marcinčin

„V komunite som sa naučil byť sám sebou. Zastať sa seba a zastať sa iných. Naučil som 
sa pracovať v skupine, rešpektovať názor a fungovanie iných, byť ešte citlivejší na ľudí so 
zraneniami z minulosti, byť im aktívnym poslucháčom a pomocníkom v nesení ich kríža.“

- Oliver Jaroš

„V komunite som sa naučil, že ľudí, kto-
rým neporiadok nevadí, nenaučíš upra-
tovať, a že v komunite je krásny priestor 
na budovanie vzťahov na dennej báze.“

- Marián Dzurik

„Na K10 (budova internátu pre chlapcov) 
sa cítim skoro ako v mužskom raji. 

Žili sme tu ako bratia.“ 

- Sebastián Kaduk
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Myslím, že v našej komunite človek môže byť sám sebou. Je to trochu ako mať 27 súrodencov, 
ktorí vám niekedy lezú na nervy, ale stále ich máte radi. 

Uvedomila som si, že tak ako sa ľudia učia cnosti tým, že žijú s inými cnostnými ľuďmi, tak som 
sa aj ja učila cnosti tu v Kolégiu od mojich spolužiakov. Tiež je s nimi super sranda, vôbec to nie 
sú nudní katolícki intelektuáli, ale fakt vtipní katolícki intelektuáli.

Uznávam, že sa tu tento rok stretli fakt skvelí ľudia a mám ich veľmi rada. Ďakujem,, že ste nás 
tu prichýlili na rok. Joj, a ešte keď človek potrebuje pomoc, tak sú všetci veľmi ochotní. Toľko 
rozdielnych ľudí a takí dobrí, to len Boh môže vytvoriť. 

Alžbeta Virdzeková

„Naša komunita je to najbezpečnejšie miesto na môj rast. Vďaka našim chlapcom a ich 
normálnosti a úcte sa nebojím byť viac dievčaťom a menej tou, ktorá všetko zvládne 

sama (ani mi na to nedajú priestor, furt mi nosia tašky a otvárajú dvere, až sa na to ťažko 
zvyká :D). Dievčatá sú tu vždy, keď ich potrebujem. Je mi tu naozaj super. Teraz som na 
K10, Rado so Šebom mi pomohli umyť celú kuchyňu, Marek mi popri tom spravil pizzu. 

A ja večer pečiem koláč pre všetkých. Je to strašne super.“

- Slávka Novosadová

Duchovný pilier

omší

nikto nezráta

duchovných 
obnov

víkendová duchovná 
obnova s o. Jakubom 

Garčárom SJ 

víkendová duchovná 
obnova na Sampore 

s o. Jánom Dolným OSB

58

modlitby

8

1 1

„Duchovný pilier v tomto roku veľmi prekvital, za čo som nesmierne rád. Kolégium  
a naša komunita vytvorila prostredie, kde hľadanie pravdy nutne znamená hľadanie 

seba. Hľadanie Boha. Hľadanie zmyslu života. Hľadanie toho, kým sme a prečo tu sme. 
A aj hľadanie si cesty k druhým, a pre niektorých aj cesty domov. Tu som objavil krásu 

pravidelnosti modlitby, dokázal sa viac započúvať do Božieho hlasu a dovolil som Pánovi, 
aby ma pretváral. Je pre mňa naozaj veľmi dôležité to, že som sa aj skrze rozhovory  

s o. Jánom a Martinom mohol rozhodnúť pre Krista. Povolanie je veľké tajomstvo, ktoré 
ešte sám spoznávam a len pomaly vstupujem do jeho vnútra. Chce to ešte určite veľa 

času a premýšľania, no už teraz viem, že Kolégium zohralo veľmi dôležitú úlohu v mojom 
duchovnom a teda i zasvätenom živote.“ 

- Oliver Jaroš
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„Voči duchovnému životu som bol od začiatku štúdia v Kolégiu veľmi uzavretý. [...] Nebyť 
konverzácií s Matúšom a Martinom, ktorí ma sprevádzali v rozmotávaní mentálnych 

uzlov, neviem ako by to bolo dopadlo. Obzvlášť Matúšovi patrí moja obrovská vďaka za 
všetky zodpovedané otázky nad rámec času, ktorý mal pre nás vyhradený. Láskavosť, 
vľúdnosť, empatia, trpezlivosť, a prijatie, ktoré som od týchto akademikov zakúšal, mi 
otvorili cestu k viere aj napriek všetkým negatívnym skúsenostiam s kresťanstvom. Sú 
pre mňa nesmiernym darom. Pri reflektovaní odpovedí na skúškové otázky z teológie 

som sa zháčil, že som našiel odpovede na kľúčové námietky, ktoré som voči kresťanstvu 
mal. Odvtedy som bol otvorený napríklad ísť na svätú spoveď. V tom období mi vstúpil 
opätovne do života otec Ján. Rozhovory s ním mi pomohli a nakoniec som sa u neho  

27. februára vyspovedal. Je mi cťou, že som mohol stráviť čas s takými dobrými ľuďmi.“ 

- Tomáš Soták

Všimol som si na sebe jednu úžasnú vec, ktorú som obdivoval na iných ľuďoch pri vstupe do 
Kolégia: hrdosť a istotu pri rozprávaní o duchovných témach. Pred Kolégiom som nedokázal  
o duchovných témach rozprávať sebaisto a prežíval som vnútornú neistotu. Navyše som sa správal 
spôsobom, akoby bola viera čisto súkromná a pri debate mimo kostola sa o nej ani nepatrí hovoriť. 
Toto sa zmenilo najmä uvedomením si roly Boha v mojom živote. On nie je iba fundamentalistická či 
emocionálna ilúzia, ale je to reálny stvoriteľ, ktorý neustále spôsobuje celé bytie. Niekde na týchto 
miestach (a vďaka Ratzingerovi) som našiel tú istotu pri rozprávaní o viere. Nie je stopercentná, 
ale je väčšia.

Okrem spomínaného som duchovne iný aj inak: mám pocit, že som viac katolícky. Dnešný mladý 
katolicizmus je veľmi protestantský v zmysle, že si málo uvedomuje hodnotu sviatostí, centrálnosť 
omše ako jadra liturgie, silu meditatívneho a kontemplatívneho rozmeru modlitby, či význam 
tradície a nadväznosti v Cirkvi. Po dvoch rokoch v Kolégiu si viem „užiť“ JKS-ky, silno prežívam 
svätú omšu (najmä liturgiu eucharistie), mám túžbu siahať po inom type literatúry (napríklad 
Augustín či cirkevní otcovia), uvedomujem si silu prítomnosti Krista v eucharistii či dôležitosť 
dodržiavania rádu (úcta ku kňazovi ako ku Kristovmu vyslancovi, jednotlivé symboly omše...). 

Pavol Kebis

„Ja som do Kolégia prišla veriaca, ale vychádzam z neho hrdá na svoju vieru, nie s tým, 
že je to niečo, s čím musím bojovať alebo sa za to hanbiť. To je najväčší rozdiel. Získala 
som vnútornú slobodu o kresťanstve hovorit aj s inými ľuďmi a byť autentickejšia keď 

dávam najavo, čomu a prečo verím.“ 

- Dominika Jurášová
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Pre niektorých z nás už je to vyše desať rokov od promócie v Kolégiu, no často sa zdá, akoby 
žiaden čas neuplynul, alebo akoby to najlepšie len začínalo. Aj po desiatich rokoch vznikne nové 
priateľstvo, stretko či spolupráca. Aj po desiatich rokoch sa rozhodujeme stať blízkymi susedmi 
a vyberáme si spomedzi seba krstných rodičov pre naše deti. Aj po desiatich rokoch si spravíme 
párty, prespávačku či výlet. 

Od septembra 2021 sme privítali až 30 bábätiek - a ďalšie sú na ceste. Andrej Makovník (KAN1) sa 
stal diakonom a ďalší vstúpili do manželstva. Letnú dovolenku sme strávili vo Vyšných Ružbachoch, 
kde sa nás stretlo aspoň 40 dospelých a približne toľko detí. :) Veľká časť komunity žila - rôznymi 
spôsobmi, ale i spoločne - pomocou Ukrajine a odídencom. Mali sme pôstnu duchovnú obnovu 
aj letnú pizza párty. V postpandemickom čase si teda vychutnávame najmä živé stretnutia - a zdá 
sa, že nás to neomrzí ani najbližších desať rokov. :)

Alumni komunity

Marta Glossová 
a Lucia Froncová 
KANAN1

Keď sme sa v októbri 2021 stali prvou predsedníckou dvojicou KANANu2, s povzbudením od 
vedenia Kolégia aj našich blízkych spoluabsolventov sme chceli vychodiť cestičku k tomu, aby 
život absolventskej komunity nadviazal na spontánne iniciatívy ochotných absolventov, ale stával 
sa pravidelnejším a živším. Aj zdanlivo formálne záležitosti, ako prijatie stanov, nám malo otvoriť 
cestu k upevneniu našej identity a základných hodnôt.

Aj našu komunitu zasiahla náročná covidová doba, počas ktorej bolo ťažké vytvoriť príležitosti 
na stretávanie medzi absolventskými ročníkmi, ale aj s aktuálnymi študentami. Preto sme čo 
najskôr nadviazali na tradíciu KANnedelí a od staršej komunity absolventov sme odkukali KANlinky. 
Tieto online stretnutia umožnili prekonávať geografické bariéry a posvietiť si na jednotlivých 
absolventov. Stretnutia naživo obnovili staré priateľstvá a ponúkli priestor na vytvorenie nových, 
priniesli spoločné kultúrne a športové vyžitie, a v neposlednom rade spoločnú modlitbu. Oheň 
duchovného života sme udržiavali cez omše, chvály, krížové cesty a duchovné obnovy. V lete sme 
pookriali na dovolenke vo Vlkolínci. 

Ján a Michaela 
Tomaštíkovci 
KANAN2

V žiadnom spoločenstve, ani v tom našom, 
nie je všetko úspechom, ale kráčanie po 
cestičke k živšej komunite je príležitosťou 
a pozvaním spoločne rásť.
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Tím

Poslanie

Miroslava Duranková 
riaditeľka 
a spoluzakladateľka

Kristína Tomeková 
koordinátorka 
vzdelávania programu 
Kolégium pre stredné 
školy

Zuzana Hvaťová 
projektová manažérka 
programu Kolégium pre 
stredné školy

Róbert Toth 
IT špecialista, konzultant 
pre metodiku

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie 
umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho 
vlastného príbehu. 

Vízia

Martina Deliová
hlavná metodička 
vzdelávania programu 
Kolégium pre stredné školy

Dušan Jurčo
konzultant pre metodiku
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Anežka Kadášová
stážistka

Samuel Prílepok 
metodik a lektor
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Miroslava Duranková 
riaditeľka Akadémie 
veľkých diel

Rok očami riaditeľky

V školskom roku 2021/2022 otvorila Akadémia kluby na školách už po tretí raz. Rastieme pomalšie, 
ako by sme chceli, a ako sme plánovali, a to nás, myslím, učí pokore. Za posledné tri roky existencie 
Akadémiu absolvovalo skoro tisíc stredoškolských študentov (konkrétne 982) a vyškolili sme 329 
učiteľov z celého Slovenska. Vnímame však, že otvorenie klubu Akadémie na škole závisí od času  
a záujmu študenta, ale aj od pracovného zaťaženia učiteľa. V uplynulom roku viedlo kluby Akadémie 
57 učiteľov. V tíme si hovoríme, že niekedy sa musí spojiť celý vesmír, aby sa otvoril jeden klub na 
jednej strednej škole, a na tento mikrokozmos máme len veľmi malý dosah.

Osobne mi nádej dodávajú naši učitelia, ktorým aj napriek všetkým ťažkostiam a výzvam 
horia srdcia pre Akadémiu, študentov, objavné diskusie a osobnostný rast. Všetky ich príbehy  
zo seminárov, ktoré svedčia o charakterovom raste ich študentov, o budovaní vzťahov v malých 
kluboch, či príbehy o tom, ako študenti prinášajú veľké diela aj do svojich domovov a diskutujú 
o nich aj so súrodencami a rodičmi. To všetko mi ukazuje, že čísla sú len jeden hodnotiaci prvok 
a oveľa dôležitejšie ako čísla sú práve tieto jedinečné príbehy všetkých, ktorí sa nechajú osloviť 
krásou a múdrosťou. Toto je dôležitá lekcia uplynulého roka. Naďalej sa teda snažíme urobiť našu 
prácu najlepšie ako vieme a zvyšok odovzdať Prozreteľnosti, ktorá to napokon jediná má celé  
v rukách.

Tréning pre pokročilých učiteľov Akadémie veľkých diel v auguste 2022 v Starej Lesnej
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škôl klubov študentov učiteľov

35 38 364 57

„Vytvorili sa nové kamarátstva za ktoré 
som veľmi vďačný. Ľudia, s ktorými som 
sa predtým nerozprával, sú teraz pre 

mňa oporou.“ 

Stanislav 
Košice

„Prihlásenie na Akadémiu bolo jedno  
z najlepších rozhodnutí, aké som ten-
to rok spravila. Okrem nových priateľov 
som sa zlepšila ako osobnosť, a to si 

veľmi cením.“ 

Lucia 
Trnava

„Stalo sa mnoho vecí a myslím, že aj 
vďaka odvahe, ktorú mi Akadémia do-
dávala. Na základe otvorených disku-
sií, som objavila seba samu. Rozhodne 
si viac verím, rada sa ozvem a prejavím 
svoj názor. Som vďačná za túto skúse-
nosť, ktorá ma obohatila po duševnej 

aj umeleckej stránke. Ďakujem.“ 

Ester
Banská Bystrica

„Začal som viac počúvať ľudí, viac sa im 
venovať, aj keď v poslednej dobe som 
sa začal venovať aj sám sebe a svojim 
potrebám. Vždy pri nejakej situácii sa mi 
vynorí spomienka na nejaké dielo, ktoré 
som si najviac zafixoval do pamäte. To 
potom aplikujem, alebo na základe neho 

konám v reálnom probléme.“ 

Adam
Senec

webinárov
pre učiteľov

tréningov pre
nových učiteľov

účastníkov verejných 
online prednášok 

pre učiteľov 

účastníkov tréningu 
pre pokročilých 

učiteľov

19 80 561 24

„Spoznala som kopu skvelých umeleckých diel, ktoré som predtým nepoznala.  
V niektorých životných situáciách napríklad, keď som potrebovala nájsť vnútornú 
odvahu, som si spomenula na hlavných hrdinov umeleckých diel, napríklad Atticusa  
v diele Nezabíjajte vtáčika. Vďaka nemu som odvahu našla aj preniesla do skutočného 

života... Ďakujem!“

Kristína Šimková, 
Spojená škola Slančíkovej 2 a ZUŠ J. Rosinského, Nitra

„Vďaka Akadémii som spoznala svojich 
žiakov v inom svetle. :) V diskusii sa 
otvorili, hoci nie vždy to išlo ľahko. 
Zvykli sme si na seba, spolupracovali 
starší s mladšími, občas sa medzi sebou 
doťahovali viac, niekedy menej. Aj ja 
som sa posunula v pohľade na seba, na 

moje okolie. Ďakujem.“ 

Monika Záborská
Evanjelická spojená škola, Martin

„Keďže Akadémiu vediem tretí rok  
a metodiku som absolvovala druhý-
krát, mnohé diela som videla z inej 
perspektívy; všimla som si iné veci,  
s ktorými som sa chtiac nechtiac mu-
sela konfrontovať aj vo svojom vlast-

nom živote.“ 

Barbora Kaľavská
Gymnázium Metodova, Bratislava

Z pohľadu študentov Z pohľadu učiteľov
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Výsledky Akadémie

Z výsledkov testovania vyberáme iba pár zaujímavých čísel, ktoré ukazujú ako Akadémia veľkých 
diel nerozvíja iba čítanie s porozumením, kritické myslenie či sústredenosť, ale má pozitívny vplyv 
aj pri boji s polarizáciou spoločnosti a vplyvmi, ktoré ju umocňujú. 

študentov tvrdí, že 
vďaka Akadémii sú 

empatickejší

študentov má vďaka 
Akadémii menej 

predsudkov

študentov tvrdí, 
že vďaka Akadémii 

sú aktívnymi 
poslucháčmi

študentov tvrdí, že 
vďaka Akadémii lepšie 

rozumie rôznym 
životným udalostiam

študentov lepšie 
prijíma 

opačné názory

54%71%

74%75%

80%

Očami učiteľa

Moji kolegovia vidia, ako sa študenti Akadémie na bežných hodinách posúvajú - sú odvážnejší, 
nehanbia sa povedať otvorene svoj názor pred celou triedou, stratili sa prejavy neslušnosti a neúcty, 
idú viac k podstate problému, uvedomujú si dôležitosť diskusie, sú kultivovanejší. Študentom sa 
zároveň mení pohľad na učenie, k príprave na hodinu pristupujú zodpovednejšie, vidia v tom väčší 
zmysel. 

Keď študentom dáme priestor povedať svoj názor, môžu sa navzájom formovať. Diskusia im pomáha 
uvedomiť si, čo je správne. Posúvajú sa vďaka názorom druhých, rozširujú si tak svoj pohľad na svet. 
Vnímam, že je veľmi dôležité podnecovať ich odvahu povedať svoj názor nahlas.

Akadémia ma veľmi nadchýna a vidím zmenu aj na sebe. Cítim väčší pokoj a vyrovnanosť pri 
nazeraní na svoju prácu. Diskusia so študentmi ma veľmi obohacuje, otvárajú sa mi témy, ktoré som 
si doteraz neuvedomila. Študenti ma posúvajú svojimi názormi. Učíme sa navzájom, čo je výborné. 
Diela z iných druhov umenia, s ktorými som predtým nepracovala,  mi rozširujú obzory. Uvedomila 
som si, že veľakrát učíme študentov obsah diel bez toho, aby sme sa stretli s hĺbkou príbehu,  
a tak robíme určité závery a zovšeobecnenia. Takisto si uvedomujem, aká vzácna a nadčasová je 
literatúra. Často sa na niektoré diela pozeráme s predsudkami mysliac si, že je to už prekonané 
a neaktuálne. Ale opak je pravdou, sila príbehu alebo postoje jednotlivých postáv z dávnoveku sú 
stále aktuálne a máme sa čím inšpirovať. Treba odhodiť predsudky a ísť do príbehov, má to význam.

Mgr. Mária Maková
učiteľka Akadémie veľkých 
diel na Gymnáziu Andreja 
Vrábla v Leviciach
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Očami študenta

Vďaka Akadémii som si nepochybne začala viac všímať okolitý svet a ľudí v ňom, a možno aj 
prikladať väčšiu dôležitosť ich činom, pretože práve činy nám o ľuďoch aj tak prezradia najviac. 
Viac sa zamýšľam nad vecami a snažím sa nehodnotiť všetko len povrchne. Nie vždy sa mi to darí, 
pretože niektoré veci je niekedy jednoduchšie (a aj pohodlnejšie) zhodnotiť iba povrchne a ďalej sa 
nad nimi nezamýšľať. Práve na tomto by som ešte chcela popracovať, lebo viem, že nad vecami, 
nad ktorými sa mi až tak zamýšľať nechce, by som sa mala zamýšľať najviac.

Tiež som omnoho tolerantnejšia voči ostatným ľuďom, avšak ešte stále pracujem na tom nesúdiť 
ľudí na základe ich „obalu“. Som vďačná za to, že som mohla navštevovať semináre Akadémie. 
Vďaka nim som sa dozvedela veľa nielen o sebe samej, ale aj o ostatných a mala som možnosť 
počuť aj iné názory na jednotlivé témy. 

Nedá mi nespomenúť aj našu učiteľku Akadémie, pri ktorej som naozaj mala pocit, že nám dávala 
(a stále dáva) priestor na naše názory a otázky bez akéhokoľvek súdenia. Som rada, že sme mali 
takú ohľaduplnú a tolerantnú učiteľku, pri ktorej som nikdy nemala pocit, že by tá hodina nikam 
neviedla. Stále som odchádzala s nejakým novým a zaujímavým postrehom, ktorý obohatil moje 
zmýšľanie a celkovo pohľad na svet.

Elena Daneková
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Očami rodiča

Chcela by som za celú našu rodinu poďakovať za nahliadnutie do veľkých diel cez Akadémiu, 
ktorá nám ich, cez našu dcéru, sprostredkovala. Každý týždeň sme sa tešili nielen na nový obraz, 
poviedku, hudobné dielo... a ich spracovanie v škole. Tešili sme sa aj na domáce debaty v kruhu 
našej rodiny, v ktorých sme rozoberali z rôznych uhlov diela veľkých osobností. Dcéru, aj nás 
to obohatilo o detailnejšie a zároveň globálnejšie pohľady. O slobodu vidieť v dielach čokoľvek 
dobré. O pestrosť pohľadov. Bolo nám cťou počas tohto roka sledovať vašu prácu. Je hodnotná, je 
zaujímavá, je obohacujúca. Kiežby Akadémia bola v budúcnosti súčasťou každej školy a každého 
obyčajného rozvrhu hodín.

Zuzana
mama absolventky 
Akadémie veľkých diel
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Zapojené učiteľky a učitelia do programu Akadémie veľkých 
diel v akademickom roku 2021/2022 (v abecednom poradí):
RNDr. Eva Balážiková, Gymnázium Poštová 9, Košice
Mgr. Eva Baloghová, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Mgr. Dominika Bašárová, Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Mgr. Anna Belanová, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Mgr. Martin Benikovský, PhD., Gymnázium bilingválne, Žilina
Mgr. Alexandra Birošová, Súkromné bilingválne gymnázium Česká 10, Bratislava
Ing. Daniela Bubláková, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
Mgr. Erika Bystričanová, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
Mgr. Lucia Čandíková, PhD., Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Mgr. Martin Demský, Cirkevná spojená škola (Gymnázium sv. Jána Bosca), Bardejov
Ing. Mgr. Žofia Dzuriková, Gymnázium Tvrdošín
PhDr. Ivona Havelková, 1. súkromné gymnázium, Bratislava
Mgr. Ivana Horecká, Gymnázium bilingválne, Žilina
Mgr. Ľudmila Horváthová, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta
Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD., Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Mgr. Lucia Hrúzová, Gymnázium bilingválne, Žilina
Mgr. Ján Chochrun, Cirkevná spojená škola, Snina
Mgr. Mária Jančovičová, Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
Mgr. Matúš Jankaj, Cirkevná spojená škola, Snina
Mgr. Lenka Janoková, Gymnázium, Trebišov
Mgr. Martina Jaroščáková, Gymnázium Poštová 9, Košice
Mgr. Gabriela Jedličková, Gymnázium Angely Merici, Trnava
Mgr. Barbora Kaľavská, Gymnázium Metodova, Bratislava
PhDr. Erika Kovaľová, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo
Mgr. Marcela Kratkoczká, Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava
Mgr. Dagmara Ľahká, 1. súkromné gymnázium, Bratislava
SchP. Marek Lehocký, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
Mgr. Zuzana Lehotai, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
Mgr. Daniela Lojanová, Cirkevná spojená škola, Snina
Mgr. Mária Maková, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Mgr. Jana Marcinčinová, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves
Mgr. Valéria Marťáková, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
Mgr. Anežka Mešárová, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
Mgr. Roman Minek, Evanjelická spojená škola, Martin
PaedDr. Štefan Murárik, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
Mgr. Petra Muráriková, PhD., Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Absolventi Kolégia Andrej Sňahničan, Anežka Kadášová, Martin Hošala, Samuel Prílepok, Marek 
Zeleniak, Mária Siváňová, Kristína Kottrová, Marianna Páleníková a Júlia Froncová viedli kluby 
Akadémie pre vysokoškolákov na Slovensku a v Českej republike.

Mgr. Lenka Muržicová, Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
Mgr. Anna Nemešová, PhD., Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Mgr. Zuzana Pravdová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
Mgr. Erika Raffajová, Evanjelická spojená škola, Martin
Mgr. Anežka Richtariková, Gymnázium sv. Moniky, Prešov
Mgr. Šárka Rösnerová, Súkromné bilingválne gymnázium Česká 10, Bratislava
Mgr. Jozef Sopoliga, Evanjelická spojená škola, Martin
Mgr. Ľubica Szedláková Gažovičová, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
PhDr. Jana Šimková, Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra
Mgr. Kristína Šimková, Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra
Mgr. Jozef Šujak, Gymnázium, Považská Bystrica
Mgr. Jana Tenczer Juránková, Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Bratislava
Mgr. Michaela Tomaštíková, Gymnázium Metodova, Bratislava
Mgr. Zuzana Trail, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
Mgr. Juraj Tuleja, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava
Mgr. Valéria Václavová, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
Mgr. Katarína Valábková, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
Mgr. Dominika Vargová, Gymnázium Jána Hollého, Trnava
Mgr. Alica Vontorčíková, Spojená katolícka škola, Nitra
Mgr. Monika Záborská, Evanjelická spojená škola, Martin
PaedDr. Mária Zimanová, Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, 
Tvrdošín
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Kolégium pre stredné školy

Príbeh stredoškolských kolégií začal ešte v akademickom roku 2013/2014 na Gymnáziu armádneho 
generála Ludvika Svobodu v Humennom z iniciatívy Jara Varcholu. Jaro v rámci občianskeho 
združenia Myslím, teda som začal so skupinou stredoškolákov pravidelné filozofické diskusie,  
na ktorých sa od úplného začiatku zúčastňovali aj naši akademici. Vďaka Jarovi za toto pozvanie. 
Od roku 2014/2015 prebralo záštitu nad týmto programom Kolégium a vznikol stredoškolský 
program Kolégia Antona Neuwirtha (neskôr stredoškolské kolégiá). Zároveň sa od roku 2014  
k Humennému pridalo na podnet Jara Varcholu aj košické - Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. 
Jaro projekt zastrešoval do akademického roku 2016/2017, kedy sa Humenné odpojilo  
a v Košiciach pribudla ďalšia škola - Gymnázium sv. Edity Steinovej, na pozvanie vtedajšej pani 
riaditeľky Márie Dečovej. Od roku 2016 až do roku 2021 bol koordinátorom a akademikom Michal 
Čop. V roku 2017/2018 nás na pôdu Gymnázia sv. Moniky v Prešove pozval pán riaditeľ Pavol 
Petrovský. Na týchto troch gymnáziách rozvíjali stredoškolské kolégiá študentov až doteraz. 
Na  roky 2020 - 2022 sme pre tento projekt získali grant Ministerstva školstva, v rámci ktorého 
sme mohli pridružiť ďalšie dve školy - Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a Strednú 
priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove. V roku 2021/2022 bola hlavnou akademičkou 
programu Martina Deliová. 

Sme úprimne vďační za odvahu Jara Varcholu a jeho oslovenie, za všetkých akademikov, ktorí 
počas týchto rokov kolégiá navštevovali a viedli so študentmi diskusie, ako aj všetkým pozvaným 
hosťom, ktorí absolvovali s našimi študentmi diskusné kolokviá. Špeciálna vďaka patrí Mišovi 
Čopovi a jeho dlhoročnej neúnavnej práci na tomto diele. Ďakujeme aj Martine Deliovej, Zuzane 
Hvaťovej a Kristíne Tomekovej, ktoré sa v posledných dvoch rokoch na tomto diele podieľali 
najintenzívnejšie.

Veľké ďakujem vyslovujeme najmä riaditeľom škôl, na ktorých sme mohli pôsobiť  PaedDr. 
Anne Medveckej, Mgr. Marekovi Zlackému, RNDr. Pavlovi Petrovskému, Mgr. Kataríne Olšavovej, 
a Ing. Ivete Marcinčinovej. Oni boli dostatočne odvážni a veľkodušní, prijali nás na svojich školách 
a vrúcne nás podporovali. Cítili sme sa u nich naozaj prijatí a vnímali sme to ako naše spoločné 
dielo. 

Počas týchto ôsmych rokov stredoškolské kolégiá absolvovalo dokopy 329 študentov. Veríme,  
že skúsenosť s kolégiom ich formovala, inšpirovala a bola pre nich dobre stráveným časom. 

Vďaka našim skúsenostiam zo stredoškolských kolégií mohla vzniknúť Akadémia veľkých 
diel - program Kolégia pre stredoškolákov, ktorého ambíciou je pozývať do diskusie všetkých 
stredoškolských študentov a ich učiteľov na celom Slovensku. 

Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach, riaditeľ Mgr. Marek Zlacký
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, riaditeľka PaedDr. Anna Medvecká
Gymnázium sv. Moniky v Prešove, riaditeľ RNDr. Pavol Petrovský
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, riaditeľka Mgr. Katarína Olšavová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, riaditeľka Ing. Iveta Marcinčinová

Ďakujeme školám, na ktorých pôsobili stredoškolské kolégiá:

Víkendový tréning pre žiakov stredoškolských kolégií v Kežmarských Žľaboch  
v dňoch 22. - 24. októbra 2021.
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Očami hlavnej metodičky

Ak sa niekto narodil v inom čase ako vy, môžete sa spoľahnúť, že do vášho života prinesie niečo 
nové. Ak ide o mladých ľudí, môžete si byť istí, že vám prinesú množstvo nových výziev.

Ich uši sú často ako radary, ktoré zachytia nesprávny tón, ich oči si lepšie všimnú smietku a ich 
nos zachytí každú skazenosť. Popri tom myslia, cítia, vnímajú, hľadajú sa a objavujú. Aj napriek 
neistote kráčajú vpred, do vlastnej jedinečnej budúcnosti. Na cestu si však potrebujú obuť niečo 
lepšie ako omínajúce detské topánky. 

Stoja pri pomyselnom topánkovníku a rozhodujú sa, čo si vybrať: tenisky, gumáky, lakovky, lodičky 
alebo žabky. Potrebujú sa o niečo pevné a stabilné oprieť, aby si vedeli sami vybrať svoj pár obuvi.  

Uplynulý školský rok sa do stredoškolského kolégia zapojilo vyše šesťdesiat mladých ľudí. Bolo mi 
cťou môcť byť pri tom a sprostredkovať im pevné rameno premyslenej metodiky charakterového 
vzdelávania. Jedinečná atmosféra vzájomnej dôvery priniesla pestrofarebné názory, zážitky, 
podnety aj nasmerovania smerovaní pre všetkých zúčastnených. Veľká vďaka za to.

Martina Deliová 
hlavná metodička 
vzdelávania programu 
Kolégium pre stredné 
školy

Očami študentov

Myslím, že stredoškolské kolégium som ukončila ako iný človek. Aspoň v niektorých veciach. 
Oveľa viac vnímam ľudí okolo seba, zaujímam sa o ich postoje a názory. Uvedomila som si, ako  
blízko mám k umeniu. Zistila som, že nechcem žiť stereotypný život, na ktorý si postupom času 
zvyknem, ale chcem robiť niečo, čo ma bude napĺňať. A som veľmi vďačná za ľudí, ktorých som 
mohla stretnúť a zblížiť sa s nimi. 

Mária, Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Lukáš, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Myslím, že som sa zlepšil v kritickom uvažovaní a objektívnom vnímaní situácií. Uvedomil som 
si, čo by som chcel v živote dosiahnuť a ako sa budem správať v mnohých kritických situáciách,  
nad ktorými som doteraz nepremýšľal. 

Seminár o diele Vitruviánsky muž počas víkendového tréningu pre žiakov stredoškolských kolégií 
v Spišskej Kapitule v dňoch 18. - 20. marca 2022.



Poslanie

Našou víziou sú deti pripravené žiť tvorivý, plodný a svätý život v dospelosti.

Naším poslaním je sprevádzať deti pri objavovaní Pravdy, Dobra a Krásy v histórii, literatúre, vede 
a umení západnej civilizácie.

Vízia

Tím

Slávka Kubíková 
riaditeľka
a spoluzakladateľka

Katarína Tothová 
triedna učiteľka 1. ročníka 
Bratislava

Mária Gačková 
triedna učiteľka 2. ročníka 
Ivanka pri Dunaji

Katarína Bartková 
triedna učiteľka 2. ročníka 
Bratislava

Jana Ježišková 
triedna učiteľka 1. ročníka 
Ivanka pri Dunaji

Martin Mihálik 
zástupca riaditeľky
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Michaela Krajčoviechová 
vychovávateľka
Bratislava

Dominika Tvardziková 
office manažérka
Bratislava

Kristína Nociarová 
učiteľka hudby

Mária Kuljovská 
učiteľka anglického jazyka
Ivanka pri Dunaji

Petra Vanková
office manažérka
Ivanka pri Dunaji

Alžbeta Hortová 
vychovávateľka 
Ivanka pri Dunaji

Kňazi

Oskar Jozef Vaľko OP 
kňaz slúžiaci sväté omše 
pre bratislavské triedy
Foto zdroj: Katolícke 
noviny

Pavol Solčány SJ 
kňaz slúžiaci sväté omše 
pre ivanské triedy

Rok očami riaditeľky

Počas školského roku v Citadele existujú paralelne vedľa seba dva svety. Prvým svetom, svetom 
prítomnosti je práve prebiehajúci školský rok. Výučba, sväté omše, exkurzie, rôzne akcie. V tomto 
svete je živo a veselo, napriek tomu to plynie stabilne, podľa vopred nastavených plánov a pravidiel.

Okrem toho Citadela funguje aj v druhom, oveľa dynamickejšom svete. V tomto svete sa vytvára 
budúcnosť Citadely. Tvoríme obsah predmetov, sylabus, metodiky. A tiež hľadáme nových žiakov, 
učiteľov, nové priestory a finančnú stabilitu.

Poďme sa pozrieť na obidve tváre Citadely v škol-
skom roku 2021/2022. Bol to druhý rok fungova-
nia Citadely. Vyučovali sme prvákov a druhákov,  
v Ivanke aj v Bratislave, dokopy štyri triedy. Z pohľa-
du prebiehajúceho školského roka sa v Citadele 
dialo to, čo sa malo diať: deti sa učili čítať, písať, 
počítať. Ponárali sa do príbehov z dejín aj klasic-
kej literatúry. Recitovali poéziu, skúmali prírodu  
a spoznávali Boha. Každé ráno začínali slovami: 
„Kristus, svetlo sveta“ a každý deň končili mod-
litbou vďaky. Bol to tiež rok, v ktorom rozkvitla 
komunita rodín Citadely. Miestami až zázračne. 
Rodičovský spevácky zbor, Exodus stretká pre 
otcov, mesačné výpravy do okolia Bratislavy, ví-
kendovky, ples, čítanie otcov deťom a mnohé 
ďalšie spoločné akcie. Napĺňa sa tým vízia Cita-
dely, ktorá nemá byť len miestom, kde rodičia odložia svoje dieťa, kým pracujú. Citadela chce byť 
spoločným dýchaním rodín na ceste za rovnakým cieľom. 

Paralelne s týmto prekvitajúcim životom detí a rodín sme v Citadele pracovali na rozvoji. A teda  
na mnohých zmenách, ktoré pomôžu projektu v budúcnosti. Najväčšou z nich je zaradenie Citadely 
do siete škôl. Podarilo sa nám získať výnimku od ministra školstva a zo vzdelávacej skupiny 
sa stala súkromná základná škola. Ďalšou zásadnou zmenou boli priestory. Bratislavská škola 
sa presťahovala do väčších a krajších priestorov v centre mesta, ivanská časť začala využívať 
jezuitskú knižnicu v kaštieli ako ďalšiu triedu.

V Citadele každý rok potrebujeme nájsť učiteľov pre ďalší ročník a dobre ich pripraviť na 
odovzdávanie vízie katolíckeho klasického vzdelávania žiakom. Každý rok tiež potrebujeme nájsť 
nových prvákov, a teda nové rodiny, ktoré sa stanú súčasťou citadelovskej komunity. Podarilo sa 
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Školský rok žiaka v Citadele:

čítanie a písanie

základy matematiky

anglický jazyk

viac ako 20 kníh detskej klasickej 
literatúry

viac ako 10 rôznorodých básní od 
slovenských aj svetových autorov

33 príbehov zo svetových dejín 

5 latinských skladieb, 1 skladba 
v gréčtine a mnoho slovenských 
ľudových piesní

desiatky skladieb klasickej hudby

10 hudobných skladateľov

základné modlitby 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

33 biblických príbehov

každý týždeň spoločná svätá 
omša

prehĺbenie vzťahu k Ježišovi cez 
Katechézy dobrého pastiera

kontemplácia pomocou 
gregoriánskych chorálov

33 výtvarných diel

tvorba desiatok vlastných 
umeleckých diel

vedecké experimenty, šport, 
hry, sadenie kvetov, hrachu 
a paradajok, starostlivosť 
o vlastnú záhradku, hry na 
dobyvateľov, výroba vlastného 
papiera

Prvá trieda 
Ivanka pri Dunaji

Druhá trieda 
Ivanka pri Dunaji

Prvá trieda 
Bratislava

Druhá trieda 
Bratislava

13 detí 14 detí12 detí 15 detí

MatematikuPísanie
sa deti učia 

nespojitým písmom 
Comenia Script

sa deti učia 
pomocou 

Hejného metódy

vyučujeme od prvého 
ročníka pomocou 

metódy Jolly Phonics

Angličtinu

Slávka Kubíková
riaditeľka a 
spoluzakladateľka Citadely
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oboje. Do tímu sme našli skvelých ľudí a vybrali sme dve triedy nových prvákov, ktorí sa už v tejto 
chvíli vzdelávajú v Citadele. Sme však stále len na začiatku. Čaká nás množstvo práce a ďalších 
zmien. Obrovskou výzvou je splniť všetky legislatívne požiadavky, ktorým podlieha súkromná 
škola. Chystáme ďalšie ročníky, pripravujeme obsah a materiály k viacerým predmetom, píšeme 
dve knihy o histórii pre deti. A stále hľadáme, vzdelávame a formujeme našich spolupracovníkov. 
Všetko toto s pokorou, vďakou a vierou v Božiu pomoc a požehnanie, ktorého sa tomuto dielu 
dostáva naozaj hojne.
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Prváci:

Výber tém z nášho kurikula

Druháci:

Veda Veda

História
História

Hudba Hudba

Literatúra
Literatúra

Náboženstvo
Náboženstvo

Výtvarná výchova Výtvarná výchova

učenie sa o vesmíre, sopkách, dinosauroch, 
kontinentoch a zvieratách

spoločenstvá mravcov a včiel, poskytovanie 
prvej pomoci, skupenstvá a cyklus vody, 
energia, elektrina, čas, slnečná sústava

život v Sparte a Aténach, Alexander Veľký, 
Konštantín, Leonardo da Vinci, Guttenberg, 
Indiáni, Mária Terézia

Egypt, Mezopotámia, Čína, Perzia, Homér, 
Spartakus, Konfucius, Marcus Aurelius

Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart 
a Malá nočná hudba, Pre Elišku od Ludwiga 
van Beethovana

Stravinskij, Šostakovičova Jazzová suita, 
Bizet, Paganini, Debussy

Emil z Lonnebergy, Palculienka, Báseň na 
obranu drakov, Opice z našej police, Vietor 
vo vŕbach

Medvedík Paddington, Pippi Dlhá Pančucha, 
Hlbokomorské rozprávky, Doktor Jajbolíto, 
Janko Silan

dobrý pastier, Abrahám, Mojžiš, babylonská 
veža, svadba v Káne, emauzskí učeníci, 
zoslanie Ducha Svätého

stvorenie sveta, Jozef a jeho bratia, Šalamún, 
Jonáš a veľryba, narodenie Ježiša, vzkriesenie 
Lazára, Veľká noc, obrátenie Šavla, Nicejský 
koncil

jaskynné obrazy, Picasso, autoportrét, erby, 
Caravaggio, maľba, van Gogh 

písmo, Zikkurat, zátišie, ručný papier, 
symboly zobrazenia Boha, reliéf, využitie 
oblúka

Aktivity

Výlet do Carnunta

Exkurzia do Dómu sv. Martina

Karneval biblických a historických postáv

Po stopách Napoleona a Márie Terézie

Výlet na Bradlo

Exkurzia do Slovenskej národnej galérie

Špeciálne vyučovanie v Galérii 
Slovenského rozhlasu s výtvarnou 
pedagogičkou Danielou Čarnou

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín

Komunitné sobotňajšie výlety rodín

Juniáles organizovaný rodičmi

Citadelovská večerná akadémia

Učenie sa v Horskom parku

Bienále ilustrácií detských kníh 
na Bratislavskom hrade

„Batôžkovo“ - zbierka školských 
pomôcok, oblečenia a hygienických 
potrieb pre deti v núdzi

Diskusia s Františkom Neupauerom 
o nenápadných hrdinoch komunizmu 
a o 17. novembri 1989

Návšteva Domova sociálnych služieb

Čítanie otcov

Exkurzia do Papierničky v Prietrži 
- ručná výroba papiera

Kurz plávania

Výlet rodín do Terchovej

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆ 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Očami tímu

V školstve som už dlhé roky a počas tohto 
obdobia som sa musel vyhýbať mnohým 
veciam. Najčastejšie to boli nemo postávajúci 
žiaci zahľadení do telefónu, hluk youtubových 
videí či obaly od chipsov. To sa však zmenilo, 
keď som prišiel do Citadely. V Citadele si musím 
dávať pozor, aby som nepristúpil knihu žiaka 
začítane ležiaceho na koberci, či šachovú figúrku 
zabudnutú po práve odohratých zápasoch. 
Miestu, kde sa musíte nohami vyhýbať knihám 
a šachovým figúrkam, sa neradi vyhýbate svojím 
srdcom. 

Martin Mihalik
zástupca riaditeľky

Katarína Bartková 
triedna učiteľka 
2. ročníka, Bratislava

Alžbeta Hortová
vychovávateľka 
v Ivanke pri Dunaji

Ukazuje sa prvé ovocie prepojenia tém z dejín, 
výtvarného umenia a hudby. Vychádzajúc  
z dejín človeka sa u detí v tomto veku adekvátnou 
formou buduje analógia a rozvíja komplexnejšie 
myslenie a videnie sveta v súvislostiach. Pri stavbe 
veľkomoravského hradiska či tvorbe scénok  
z dejín deti sami navrhujú svoje uchopenie 
témy. Veľa nápadov ponúkajú počas skupinovej 
práce. Je v tom veľa zábavy, ale aj získavania 
poznatkov hravou formou. Najmä vtedy sa čoraz 
viac ukazuje pokrok v spolupráci, samostatnosti, 
počúvaní sa navzájom či verbalizovaní svojho 
názoru. 

„Ja budem Sam!“  „A ja ten druhý, ten… Frodid!“ 
Kopa hliny na okraji lúky za mostíkom sa pomaly 
menila na hobitiu noru. Kúsok obďaleč prebiehal 
vášnivý šachový zápas dvoch šesťročných 
majstrov. Stredobodom družinárskeho života 
boli ale rozhodne dva legendárne orechové 
stromy. Tam sa budovali spojenectvá, testovali 
kamarátstva detí a hranice dospelých, rodili 
spoločné pravidlá aj osobné sny a životné méty 
(štvrtý konár odvrchu). Ďakujem, Citadela, za 
spoločný rok statočnosti a priateľstiev! 

Druhý rok v Citadele bol pre mňa plný momentov, 
v ktorých som žasla nad posunom jednotlivých 
detí. V septembri sa deti len utvrdzovali v písaní 
písmen, no v júni už vedeli napísať dvojstranový 
príbeh, slová vyhľadať v slovníku či určiť kľúčové 
slová viet. Je pre mňa každodenným darom 
vidieť, ako moji žiaci napredujú vo svojich 
vedomostiach, ale aj kamarátstvach, odvahe či 
ochote pomáhať druhým. 

Mária Gačková
triedna učiteľka 
2. ročníka, Ivanka 
pri Dunaji

Na hudobnej sme často hrávali rôzne hry aj scénky, kde sme sa snažili zobraziť život skladateľa, 
o ktorom sme sa učili. Keď som s nimi preberala Antonína Dvořáka, povedala som im o ňom pár 
viet a mali zahrať jeho život. Dvořákovi v scénke telefonovali z Ameriky, aby mu ponúkli prácu 
profesora na konzervatóriu. Žiak, ktorý hral Dvořáka, nepotreboval moje rady a našepkávanie,  
a úplne suverénne do telefónu zahlásil: „Dobre, ďakujem, budem sa musieť poradiť s manželkou.“ 
To bolo od šesťročného chlapca naozaj milé.

Kristína Nociarová
učiteľka hudby



Očami rodičov

Rektorát
Kolégia Antona Neuwirtha

Bola som v rozpakoch, keď mi manžel povedal, 
že ho zaujala predstava dať našu Barborku nie 
do „bežnej školy“, ale do Citadely. Citadela 
bola pre mňa neznámy pojem, keďže nie sme  
z komunity Kolégia a ja patrím k tým, ktorí 
ťažšie prijímajú akékoľvek alternatívy. Postupne 
mi však manžel objasňoval princípy a myšlienky 
katolíckeho vzdelávania, a ja som už nemohla 
odolať. Cítila som, že toto je presne to, čo 
naše deti potrebujú, a čo by sme im veľmi 
radi sprostredkovali. Nevedeli sme presne, 
do čoho ideme, nie všetkému sme rozumeli  
a rozumieme, ale myslím, že nás spája absolútna 
dôvera v ľudí, ktorí Citadelu tvoria. 

Postupne sa spolu s Barborkou učíme vnímať 
Boha, chápať ho v inom svetle a objavovať ho 

Neúnavnú prácu Kolégia Antona Neuwirtha v oblasti vzdelávania, či skôr kultivovania mladých 
ľudí, vnímame intenzívne už dlhé roky. Preto sme sa potešili, keď Kolégium prišlo s konceptom 
základnej školy. Systém výučby je veľmi dobre vyskladaný. Keď nás dcérka – prváčka Miriam 
– poúča a oboznamuje s tým, čo v škole preberali, zostávame v úžase, pretože veci vníma  
v širších súvislostiach. Najradšej má vedu, dejiny, výtvarnú výchovu a tiež hudobnú. Predmety vníma 
cez učiteľov, ktorí určujú ráz vyučovania a žiakov motivujú. Dôležitým aspektom je duchovno, 
prítomnosť modlitby, spoločné omše a spoločenstvo medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi. To je cenné.

v tých najbežnejších a najsamozrejmejších veciach života. Užívame si to a tešíme sa z toho aj my, 
rodičia. Cítime pocit bezpečia a istoty, že nie len Barborka, ale skrz ňu aj my môžeme rásť, učiť 
sa a objavovať. Ďakujeme!

Jana Ch.
mama prváčky v Bratislave

Zuzana B.
mama druháčky v Ivanke pri Dunaji

52



Tím

Martin Luterán 
rektor

Oliver Jaroš
projektový manažér
Kolégia ONLINE

Filip Janči
správca priestorov

Tamara Rusnáková
senior manažérka 
pre marketing a PR

Milena Dudášová 
prorektorka

Maruška Siváňová
fundraisingový tím
(na polovičný úväzok)

Barbora Belišová
fundraisingový tím

a Angela Pokojná fundraisingový tím (od januára do apríla 2022)

Terézia Ligačová 
manažérka pre financie 
(na polovičný úväzok)

Juraj Miština
riaditeľ pre rozvoj

Katarína Adamčáková 
junior manažérka 
pre marketing a PR
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Stážistky

Monika Baloghová 
stážistka pre Citadelu

Lýdia Jakubjaková 
stážistka pre akademický 
pilier

Lucia Kapuríková 
stážistka pre podujatia

Lea Ružičková
stážistka pre rektorát

Katarína Triščová
stážista pre podujatia

Alexandra Chovancová
stážistka pre Citadelu

Anežka Kadášová  
stážistka pre Akadémiu 
veľkých diel

Michaela Krajčoviechová 
stážistka pre marketing 
a PR



Poslanie

Víziou Kampusu Antona Neuwirtha je inšpirovať k obnove klasického vzdelávania na Slovensku 
a v Európe.

Poslaním Kampusu je vytvárať vítajúci priestor pre spoznávanie a odovzdávanie kultúrneho 
bohatstva západnej civilizácie, v ktorom by mohol každý, kto úprimne hľadá pravdu, nájsť podporu 
pre svoj intelektuálny, charakterový a duchovný rast.

Vízia

Tím
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Juraj Miština

Miroslava Duranková

Martin Kolesár

Martin Luterán

Branislav Kuljovský



KEDY? – Začať by sme mali čím skôr, keďže naša Základná škola Citadela rastie každým rokom  
a potrebujeme priestory na ďalšie triedy. Kampus je nielen veľká idea, ale aj veľká investícia. Preto 
musí byť všetko dobre pripravené a premyslené. Veríme však, že o 4-5 rokov bude stáť základná 
škola v plnom profile ako prvá budova Kampusu, ktorú budú nasledovať ďalšie objekty.

AKO? – „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ Ž 127, 1  
Na rozsiahlosť tohto diela hľadíme s pokorou. Ak to nie je Božie dielo, nepodarí sa nám ho 
zrealizovať. Ale veríme, že s pomocou ochotných a štedrých ľudí, ktorí majú záujem, aby toto 
dielo stálo, sa nám to podarí. Tiež dúfame, že aj štát prispeje určitou mierou, aby na Slovensku 
vznikol Domov pre klasické vzdelávanie - jedinečné miesto v stredoeurópskom regióne.

Kampus - domov pre klasické vzdelávanie

Očami riaditeľa

Takýto nadpis sa nedávno objavil v Listoch 
Kolégia, našom občasníku.

Domov je miesto, kde by sa mal človek cítiť 
dobre, kde má svojich najbližších, kde cíti lásku 
a prijatie, a má všetko potrebné na sebarozvoj. 
Kolégium sa od svojho vzniku snaží byť aspoň 
pomyselným domovom pre svojich súčasných aj 
bývalých študentov, žiakov Citadely či absolventov 
ktoréhokoľvek „kolégiovského“ diela. So stále 
sa rozširujúcou paletou diel pociťujeme, že by 
sme chceli spomínané adjektívum „kolégiovský“ 
pretaviť aj do fyzickej podoby tak, aby mohli 
byť všetky diela akoby pod jednou strechou. 
Chceme postaviť Kampus Antona Neuwirtha,  
a to nielen ako zastrešenie všetkých diel, ale ako 

stelesnenie vízie a poslania vytvoriť priestor, v ktorom by mohol každý, kto úprimne hľadá pravdu, 
nájsť podporu pre svoj komplexný rast. Chceme vytvoriť Kampus ako domov klasického vzdelávania 
na Slovensku.

Sen sa začal stávať skutočnosťou, keď sme tento rok urobili prvé kroky k jeho realizácii. Pravidelnými 
stretnutiami nášho tímu sme začali formovať konkrétnejšie idey: čo, kde, kedy a ako.

ČO? – Postupne ponúknuť mladým ľuďom klasické vzdelávanie v celej škále od materskej školy, cez 
základnú a strednú školu, až po vysokoškolský program. Ďalej vytvoriť priestory pre administratívu, 
online aj offline semináre, ale aj možnosť nájomného bývania pre komunitu ľudí spolupracujúcich 
na tomto diele. V neposlednom rade chceme aj „kolégiovskú“ kaplnku ako duchovné centrum 
Kampusu.

KDE? – Za posledný rok sme videli množstvo pozemkov, objektov či areálov, ale najradšej by sme 
zostali „doma“, v kaštieli a jeho okolí. Už boli podniknuté úspešné kroky k tomu, aby to vyšlo. 
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Juraj Miština
riaditeľ pre rozvoj
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online

kurzov seminárov účastníkov

29 223 358

Kolégium ONLINE

60

„Stretla som sa s vaším kurzom po 
prvýkrát a hodnotím to ako vynikajúcu 
príležitosť na formovanie a vyjadrenie 
vlastného názoru na preštudované 
témy a dokumenty. Zároveň to bolo 
náročné z pohľadu prípravy, vzhľadom 
na to, že pracovne toho mávam práve 
v období mesiacov január-máj veľmi 
veľa. Ale stálo to zato… Neustále sa 
treba vzdelávať! Ďakujem vám, že sa 
venujete tejto službe a „podnikaniu“.“ 

- Monika

„Kurz „Bratia Karamazovovci“ bol pre 
mňa duchovným vrcholom týždňa.  
S postavami knihy som žil celý týž-
deň a vďaka pravidelným seminárom  
a vzájomným debatám sa môj zá-
žitok ešte zintenzívnil a prehĺbil. 
Tento kurz by sa mohol stať v Ko-
légiu stálicou, pretože kniha otvára  
obrovské množstvo silných filozo-
fických, psychologických, teologic-
kých, etických a existenciálnych tém,  
o ktorých sa dá diskutovať doneko-
nečna. Prečítanie Bratov Karamazo-
vovcov takouto intenzívnou formou 
vo mne zanechalo výrazné stopy  
a motivovalo ma k ďalšiemu hľadaniu 
a bádaniu o najdôležitejších otázkach 
života. Každému by som odporúčal 
tento kurz absolvovať, pretože má 
potenciál zmeniť každého účastníka  

a jeho pohľad na život.“ 

- Peter

„Inšpiratívne diskusie a odvážne prístupy 
vedúce k odhaleniam skrytých či skôr 
nezbadateľných posolstiev, a vzrušujúco 
užitočný čas strávený nad Božím slovom. 
Ďakujem za túto akadémiu a vopred 
ďakujem za ďalšie plánované semináre.“  

- Jana

seminárovkurzy účastníkov

82 36

Kurz 
Rozhovory s J. R. R. Tolkienom 

a C. S. Lewisom

Semináre

Kurz 
Teológia: Anjeli, Eucharistia 

a Lukášovo evanjelium 

Semináre

Evanjelium podľa Lukáša 
Ako zobrazuje Ježiša? (M. Sitár)

Podobenstvá (M. Sitár)
 

Nebeský Jeruzalem (M. Mihalik) 
Eucharistia (M. Mihalik)

J.R.R Tolkien 
Kovář z Velké Lesné (M. Luterán) 

List od Nimrala (M. Luterán) 

C.S. Lewis 
Rady skúseného diabla (B. Kuljovský)  

Zničení človeka (B. Kuljovský)

Kolégium OFFLINE

Kolégium OFFLINE je nový projekt Kolégia ONLINE. V lete prebehol úspešný prvý ročník, ktorý 
širšej verejnosti doprial možnosť vzdelávať sa a nachádzať pravdu, dobro a krásu. Chceli sme, 
aby sa účastníci online kurzov mohli stretnúť aj naživo, a preto sme ich pozvali na dovolenku 
do kaštieľa.

Počas pobytu čítali veľké diela od Lewisa a Tolkiena, alebo o nebeskom Jeruzaleme a Eucharistii  
a Lukášovo evanjelium. Kolégium OFFLINE nie je iba o vzdelaní, ale aj o neformálnom programe, 
ktorý spolu účastníci zažívajú: tento rok bolo jeho súčasťou aj pozeranie filmu, ochutnávka vín, 
svätá omša a možnosť duchovného rozhovoru a spovede.

offline
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„Akciu hodnotím ako skvelú, určite 
by som si to rada zopakovala. Už nie-
koľko rokov som sa túžila dostať do 
Kolégia a táto možnosť sa mi veľmi 
páčila. Ďakujem za ňu. Dúfam, že to 
nebolo posledný krát. Robíte dôležitú 
a veľmi podnetnú prácu, teším sa, že 
som sa k Vám dostala. Pevne verím, 
že na budúce leto sa opäť uvidíme  
(a možno aj skôr). Ďakujem za nád-
herný a požehnaný čas, celý som si ho 
užila v duchu prítomného momentu.“

 

- Alžbeta

„Boli to zaujímavé a podnetné dni. 
Milí ľudia, pekné prostredie. Mám 
veľmi rada vašu vzdelávaciu metódu, 
myslím, že na Slovesnku ste jedineční. 
Na semináre sa rada pripravujem, 
zaujíma ma, čo si myslia iní a dozviem 
sa aj niečo o sebe. Prajem Vám veľa 
inšpirácie Duchom Svätým do ďalších 

projektov.“
 

- Mária

E-shop Kolégia

Kniha venovaná životným osudom, spomien-
kam a vyznaniam lekára, politického väz-
ňa, mysliteľa a diplomata Antona Neuwirtha 
vyšla pri príležitosti 100. výročia jeho naro-
denia. Anton Neuwirth bol v 20. storočí vý-
znamnou osobnosťou slovenského verejného  
života. Formou rozprávania, rozhovorov  
a ukážok z mnohých textov kniha približuje jeho 
detstvo v kresťansko-židovskej rodine, štúdium 
medicíny a lekársku prax, prenasledovanie 
Štátnou bezpečnosťou a následné väznenie  
z politických dôvodov. Publikácia mapuje aj 
Neuwirthovo neskoršie pôsobenie v politike  
a diplomacii, keď stál pri vzniku KDH a bol 
prvým veľvyslancom SR pri Svätej stolici. 
Aktualizovaná reedícia pôvodného vydania  
z roku 2001 (vyd. Kalligram) obsahuje bohatú 
fotografickú prílohu.

◆ Malá kniha o eutanázii 

◆ Malá kniha o klamstve

◆ Život v plnosti

◆ Stvorenie a veda

◆ Idea univerzity

◆ Štúdium počas vojny

◆ Príhovory

Liečiť zlo láskou

Ďalšie knihy:



Letná univerzita: Dobehni svoj potenciál

Modelový parlament
Predseda: Radovan Marcinčin, poslanec NR SR

Podpredsedovia: Viliam Ostatník a Tímea Perignáthová
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Letná univerzita o etike, politike a kultúre (LUNI) je unikátne strávený týždeň v kaštieli v Ivanke pri 
Dunaji, ktorý je určený pre stredoškolákov z celého Slovenska. 

Zložením program pripomína vysokoškolský program Kolégia, no Letná univerzita namiesto 
skúšok vrcholí modelovým demokratickým parlamentom, v ktorom študenti po dlhých diskusiách 
o morálke a politike predkladajú vlastný návrh zákona a snažia sa získať preň podporu. Nemenej 
dôležitou súčasťou sú filozofické semináre o etike, metafyzike a politike, bez ktorých by Letná 
univerzita stratila svoj akademický charakter. Mnohí účastníci sa podľa vlastných slov názorovo 
posunuli a získali vďaka LUNI hlbší prehľad o filozofických základoch kresťanského morálneho 
učenia. 

Toto leto sa LUNI konala už po sedemnástykrát. Zúčastnilo sa jej až 25 študentov.

účastníkov

seminárov (etika, politika, 
metafyzika a kultúra, umenie)

outdoorové aktivity 
(výlety - splav a kúpanie)

členovia 
organizačného 

tímu

predložených zákonov 
študentov

25

10

2

6 7

kolokviá s osobnosťami 
verejného života

3 „Ďakujem, že ste mi dali pocítiť radosť 
z poznávania a ukázali mi, ako byť 

racionálnejší.“

„Veľmi si vážim, čo tu robíte. Máte 
pokrokové metódy a zmýšľanie, čo je 
popri slovenskom školstve príjemná 
zmena. Ocenila by som, keby Letná 

univerzita trvala aj dva týždne.“

„Som veľmi vďačná za možnosť zúčastniť sa. Tento týždeň patrí k mojim obľúbeným, 
mal pre mňa veľkú informačnú a vzdelávaciu hodnotu. Semináre boli perfektné, dali 
mi veľa, ujasnila som si v sebe niektoré názory, iné zmenila. Bol to naozaj kvalitne  

a produktívne strávený čas s veľmi príjemnými a inteligentnými ľuďmi.“
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Financovanie

Príjmy vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha v akademickom 
roku 2021/2022

Príjmy rektorátu Kolégia Antona Neuwirtha v akademickom roku 2021/2022

Výdavky rektorátu Kolégia Antona Neuwirtha v akademickom roku 2021/2022

 Vysokoškolský program Kolégia Antona Neuwirtha

 Rektorát Kolégia Antona Neuwirtha

Hlavné aktivity 60 716,25 € 

Školné študentov, nájomné stážistického bytu 60 716,25 € 

Granty 5 261,28 € 

Účelové granty 5 261,28 € 

Podporné aktivity 7 879,00 €

Iné príjmy 7 879,00 € 

Projekty (Letná univerzita, Letná akadémia, Denný detský tábor, Kolégium ONLINE, 
Kolégium OFFLINE, Free Society Seminar) 88 333,28 € 

Podporné aktivity (Predaj kníh, tričiek, mikín, pozdravov) 4 892,68 € 

Dary (Zbierka 2021) 196 108,34 €

Výdavky na projekty, podporné aktivity 50 901,38 € 

Príjmy spolu

Príjmy spolu

Výdavky spolu

73 856,53 €

289 334,30 €

50 901,38 €

Denný detský tábor

V júli sme v kaštieľnom parku privítali v dvoch turnusoch 94 detí. Animátori z radov študentov  
i sympatizantov Kolégia pre ne pripravili program zameraný na pohyb, rozvoj, tvorivú aj tímovú 
prácu. Zameriavali sa najmä na tému zažívania dobrodružstva v kruhu priateľov, čo si deti vyskúšali 
cez rôzne aktivity, akými boli vytváranie tímových symbolov a bunkra, Olympijské hry, tvorivé 
dielne, výlet k jazeru či pokladovka. Každý deň, popri programe, čítali knihy a počas siesty počúvali 
hudbu.

Počas druhého turnusu sme privítali aj Maceci - stážistku z Hondurasu, ktorá nám každý deň 
poobede predstavila jeden aspekt priateľstva a dobrodružstva akými sú tímová práca či odvaha. 

Koniec tábora sme uzavreli spoločným vystúpením, na ktorom sme rodičom predstavili naše 
aktivity a rozlúčili sa so starými i novými priateľmi.

účastníkov animátorov

94 15
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Hlavné aktivity 24 674,67 € 

Akademické hodnotenia (študijné materiály, víkendové tréningy, prospechové štipendiá) 9 829,50 € 

Duchovné aktivity (duchovné obnovy, zabezpečenie kaplnky) 2 804,72 € 

Komunitné aktivity (večere, športové aktivity, spoločenské akcie, manažment stážistického tímu, 
vzťahy s absolventmi, komunitné víkendy) 12 040,45 € 

Podporné aktivity 4 555,92 € 

Propagácia (grafika a tlač, reprezentácia, fotografi, darčeky pre hostí) 845,91 € 

Recruiting (tlač, web, platená reklama, Dni otvorených dverí, cestovné, poštovné, výberové víkendy) 811,27 € 

Podujatia (otvorenie akademického roka, promócia) 2 768,74 € 

Neočakávané výdavky 130,00 € 

Zariadenie 2 658,99 € 

Obnovenie zariadenia, spotrebiče, doplnky, úprava trávnika, opravy, údržba 2 658,99 €

Prevádzka 48 029,44 € 

Energie a prevádzka priestorov (nájom a energie, žumpa, čistiace prostriedky, nájomné Svora-
dovského bytu v Bratislave, vývoz odpadu) 48 029,44 € 

Personálne výdavky 43 146,86 € 

Podiel na centrálnych výdavkoch (prevádzka, materiálne zabezpečenie) 55 139,94 €

Výdavky spolu 178 205,82 €

Výdavky vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha v akademickom 
roku 2021/2022

Príjmy Akadémie veľkých diel v akademickom roku 2021/2022

Výdavky Akadémie veľkých diel v akademickom roku 2021/2022

Školné študentov Akadémie 56 087,00 € 

Granty a dary 18 380,00 € 

Iné príjmy 398,00 € 

Príjmy spolu

Výdavky spolu

74 865,00 € 

118 480,44 € 

Online nástroje (prevádzka a technická podpora webovej stránky a online knižnice) 4 523,34 € 

Metodológia/hodnotenie 
(tvorba metodológie, testovanie študentov a analýza výsledkov testovaní) 

7 485,18 € 

Administratíva 
(preklad manuálov, nákup kníh, tlač, poštovné a iné administratívne výdavky)

2 116,98 €  

PR a marketing (tvorba a realizácia marketingovej kampane, nábor učiteľov a študentov) 5 598,72 €  

Učitelia (tréningy učiteľov a odmeny za moderovanie seminárov) 17 780,18 €

Iné projekty 313,10 €

Personálne výdavky 25 523,00 €

Podiel na centrálnych výdavkoch (prevádzka, materiálne zabezpečenie) 55 139,94 €

Akadémia veľkých diel
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Príjmy Kolégia pre stredné školy v akademickom roku 2021/2022

Príjmy 110 658,48 € 

Príjmy spolu 110 658,48 € 

Kolégium pre stredné školy

Výdavky Kolégia pre stredné školy v akademickom roku 2021/2022

Výdavky spolu 110 657,95 € 

Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti, odborné činnosti  
(projektový manažér, hlavný metodik vzdelávania, koordinátor aktivity, odborní hostia, tréneri, 
odvody)

76 783,00 € 

Ostatné výdavky - priame (paušálna sadzba) 
(testovanie študentov, online podpora a nástroje, PR a marketing, víkendové tréningy, 
administratívne výdavky) 

33 874,95 € 

Príjmy Citadely v akademickom roku 2021/2022

Výdavky Citadely v akademickom roku 2021/2022

Školné žiakov 155 300,01 € 

Školné 135 207,00 €

Poplatok za družinu 13 443,01 €

Zápisné 5 100,00 €

Poplatok za Katechézy dobrého pastiera 1 550,00 € 

Iné príjmy (Dary, krúžky, strava, uniformy, výtvarné pomôcky, Citadelovská večerná akadémia) 27 768,38 € 

Príjmy spolu

Výdavky spolu

183 068,39 € 

240 238,92 € 

Marketing a propagácia (webová stránka, tvorba a realizácia marketingovej kampane) 651,41 € 

Administratíva (poštovné, nájomné, kancelárske potreby, internet 23 934,44 €

Podujatia (otvorenie a ukončenie školského roka) 1 381,86 € 

Učebné pomôcky 
(učebné pomôcky, učebnice, knihy, spotrebný materiál, odmena kurikulárnemu tímu)

8 516,52 €  

Zariadenie (tlačiareň, zariadenie tried, kancelárií, zariadenie átria Dobrého pastiera) 16 114,51 €  

Učiteľské tréningy (odmena mentorom a lektorom učiteľských tréningov) 1 626,58 €

Iné výdavky (krúžky, výlety, exkurzie, strava pre deti) 27 833,60 €

Personálne výdavky (platy členov tímu a spolupracovníkov) 105 040,06 €

Podiel na centrálnych výdavkoch (prevádzka, materiálne zabezpečenie) 55 139,94 €

Citadela

Zbierka 2021
Cieľ Zbierky 2021: 182 000,00 €
Výsledok: 196 108,34 €

Prehľad príjmov do Zbierky 2021 podľa výšky darov

Počet  
donorov Celková suma % z celkového 

objemu darov
Priemerný ročný 

príspevok donora

Partner (3000€ a viac) 10 63 900,00 € 33% 6 390,00 €

Priateľ (700€ - 3000€) 34 40 140,40 € 20% 1 180,60 €

Podporovateľ (do 700€) 468 79 627,19 € 41% 170,14 €

2% z dane 1 12 440,75 € 6%

Spolu 196 108,34 € 513 100% 382,28 €
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Podiel kategórií donorov na celkovej zbierke

Podiel kategórií donorov na celkovom počte donorov

Podporovatelia 41 %

Partneri 33 %

Priatelia 20 %

2% z dane 6 %

Podporovatelia 91%

Priatelia 7%

Partneri 2% 2% z dane 0,2%

Za finančnú podporu v akademickom roku 2021/2022 
na diela Kolégia Antona Neuwirtha; vysokoškolský program, 
Akadémiu veľkých diel a Citadelu, srdečne ďakujeme týmto 
darcom:

Partneri

Priatelia

Podporovatelia

Filip a Diana Hricovci, Pavol Karaba, Peter Komorník, Vladimír Krčméry, Benjamin Novak, Pavol a 
Tatiana Poláčkovci, Martin a Mária Seppovci, Štefan Súkeník, Peter Štrpka, Štefan Šulek ml., Štefan 
a Jolana Šulekovci

Peter Anderle, Michal Babál, Pavel a Dagmar Babálovci, Peter Baláž, Ján Baláž, Miroslav a Mária 
Barčiakovci, Ladislav a Daniela Blahovci, Dominik Brichta, William Clausen, Marek a Lucia 
Drábikovci, Pavol Dravecký, Ján a Irena Dudášovci, Jaroslav Ďurkovský, Martin a Katarína Filekovci, 
Ján a Magdaléna Gerovci, Michal Hrabovec, Dominik Juskanič, Štefan Kaličiak, Martin a Mária 
Kolesárovci, Andrej a Soňa Leitnerovci, Martin a Marta Lukačišinovci, Filip a Laura Morjakovci, 
Martin a Antónia Moškovci, Anton Neuwirth, Ján a Lenka Podmajerskí, Andrej Popovec, Marián 
Rusnák, Ľubomír a Zuzana Šatkovci, Ján a Michaela Tomaštíkovci, Samuel Trizuljak, Vincent Vattai, 
Ján Viglaš, Tibor a Hedviga Vinceovci, Mária Záborská

Pavol Abrhan, Katarína Adamčáková, Jaroslav a Oxana Adamčákovci, Rafael a Eva Ambrosovci, 
Michal Ambrovič, Michael a Elena Angelovovci, Jozef a Alexandra Augustínovci, Martin a Paula 
Babockí, Filip Bacskai, Peter Badanič, Aurel a Marie Badaničovci, Lívia Balážová, Mariana Ballesteros, 
Jaroslav Balogh, Andrej a Zuzana Banášovci, Otília Baránková, Ladislav a Monika Barčiakovci, Ľudmila 
Bareková, František Barna, Martin Barta, Tatiana Barteková, František a Kristína Bartekovci, Boris 
Bartho, Jozef a Zuzana Bavoľárovci, Imrich Beďač, Filip Bednár, Ján a Eva Bednárovci, Gabriel a Eva 
Beerovci, Peter Behula, Zuzana Behúnová, Róbert a Barbora Belišovci, Marta Bělousovová, Andrej 
Beňo, Frederika Beňová, Ida Berthotyová, Jakub a Justína Betinskí, Andrej a Alžbeta Bezákovci, 
Martin a Mária Bišťanovci, Martina Blašková, Stanislav a Ivana Boledovičovci, Lenka Borková, 
Magdaléna Borková, Milan a Anna Borovskí, Viera Bosáková, Jaroslav Breza, Matúš Breznický, Gabriel 
a Anna Brezovci, Juraj a Katarína Brezovci, Marek a Ľudmila Brezovci, Peter Broz, Jozefína Buc, 
Monika Budiaková, Mária Bujdáková, Ján a Katarína Bujnovskí, Jozef a Adriana Bujnovskí, Lukáš a 
Annamária Cerovskí, Martin a Daniela Cimbalovci, Andrej Cpin, Mária Čechová, Martin a Lucia 
Červeňovci, Ján Čop, Ján a Mária Čopovci, Michal a Dominika Čopovci, Vladimír Daniš, Patrik a 
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Katarína Daniškovci, Martina Deliová, Ján Dinga, Jozef Kazimír Diveky, Dominik Dobák, Sára 
Dobrovodská, Dominik a Katarína Dobrovodskí, Miloš a Lucia Druskovci, Ján a Barbora Dubjakovci, 
Štefan a Henrieta Dudákovci, Katarína Dudová, Milan a Oľga Dudovci, Jakub Duchovič, Erik Dujava, 
Lucia Duľová, Matúš Ďuraňa, Miroslava Duranková, Viliam Ďurina, Liliana Ďurkovská, Marián Dzurik, 
ml., Marián Dzurik, st., Mária Dzurillová, Ján Fabičovic, Stanislav a Anna Fábryovci, Martin a Martina 
Farbiakovci, Daniel a Monika Fialovci, Tomáš Filip, Jozef a Marta Filkovci, Benedikt a Mária Froncovci, 
Michal a Lucia Froncovci, Martin Funiak, Libor Füzy, Dávid Gabčo, Michal a Mária Gačkovci, Boris 
Gajdoš, Nikola Gajdošová, Milan a Marcela Garbiarovci, Martin Gašpierik, Martin Gazda, Mária a 
Pavol Gazdíkovci, Štefan a Ľubica Gengelovci, Gabriela Mária Girašková, Jonáš Gloss, Hugo a Marta 
Glossovci, Boris a Tatiana Gogolovci, Michal a Kristína Granátovci, Slavomír Gregorík, Vladimír Grešš, 
Ján Gurský, Jozef a Anna Habovštiakovci, Matúš a Klára Hagarovci, Marián Halaš, Pavel a Anna 
Halaškovci, Lucia Hallonová, Mária Hanzelová, Dominik a Karin Harmanovci, Edita Hatalová, Ján a 
Mária Hencelovci, Daniela Hennelová, Jozef a Katarína Hennelovci, Magdaléna Heveriová, Pavol a 
Anna Hižnayovci, Ján a Mária Hlinovci, Jozef a Daniela Holí, Samuel Hollý, Tomáš a Patrícia Hološovci, 
Alžbeta Hortová, Ján a Edita Hortovci, Ján Horváth, Jakub a Klára Horváthovci, Marián a Jana 
Horváthovci, Stanislav a Daniela Horváthovci, Tomáš a Stanislava Horváthovci, Peter Hospodár, 
Martin Hošala, Ľuboš a Katarína Hošalovci, Katarína Hozlárová, Katarína Hradská, Štefan a Anna 
Hradskí, Juraj Hrbatý, Ján a Kristína Hrehovci, Peter Hric, Pavol Hric ml., Michal a Zuzana Hrončákovci, 
Ľubica Hrušková, Ondrej Hučko, Mikuláš a Magdaléna Hučkovci, Ján Hudáček, Martina Hudáková, 
Ján Hudec, Jozef a Simona Hudecovci, Valentín a Emília Humeňanskí, Valentín a Veronika 
Humeňanskí, Barbora and Jeff Hurd, Vladimír a Lucia Husárovci, Juraj Chorvatovič, Oľga 
Chorvatovičová, Alexandra Chovancová, Jana a Štefan Chrappovci, Zuzana Chrenková, Christophe 
and Lenka Christiaens, Danica Chytilová, Michal a Kristína Ilavskí, Martin Istók, Zuzana Ivanová, 
Elena Jablonická, Dalibor Jakal, Lýdia Jakubjaková, Jozef a Božena Jakubjakovci, Anna Jamrichová, 
Silvia Jamrichová, Jozef a Magdaléna Jandačkovci, Juraj a Veronika Jandovci, František a Mária 
Janesovci, Marián Janík, Eva Janíková, Ivan a Anna Maria Jarina, Jozef Jarina, Vladimír Jaroš, rodina 
Jarošová, Peter Jedlička, Martin Jonák, Miloslav Juráš, Michael Thomas Jurkovič, Kristína 
Kaderová,Tibor Kaduk,  Miroslav a Andrea Kafkovci, Ján a Júlia Kandráčovci, Peter Kanka, Michal 
Kaňuch, Mária Kaňuchová, Erik a Daniela Kapsdorferovci, Marián Kapusta, Roman Karabelli, Darina 
Karabová, Pavol a Bibiána Kebisovci, Peter Kertys, Juraj Kiss, Žofia Klimová, Martin Kmeť, Ján Knapík, 
František a Terézia Kochjarovci, Marián Koláček, Andrea Kompanová, Emil a Anna Kondelovci, Adam 
Konkoľ, Lenka Koristeková, Samuel Kosík, Igor Koso, Michal Kotrč, Eva Kotrčová, Mária Kotryová, 
Kristína Kottrová, Ján a Pavla Kotúčovci, Katarína Kotvanová, Zuzana Kotvanová, Karol Kováč, 
Ladislav Kováč, Patrícia Kováčiková, Marián a Alžbeta Kováčikovci, Peter a Adriana Kovalčíkovci, 
František a Mária Kozáčkovci, Jozef Kozák, Klaudia a Michal Krajčíkovci, Lorraine Krall, Terézia 
Krausová, Lucia Krčméryová, Michal a Lucia Krčméryovci, Martin a Renáta Krchňaví, Dušan a Zuzana 
Krchovci, Andrej Krištúfek, Kristína Kružicová, Pavol a Slávka Kubíkovci, Márie Kučerová, Miloš 
Kuchar, Mária Kucharovičová, Marta Kuchárová, Pavol a Magdaléna Kuljovskí, Pavol a Margita 
Kuljovskí, Ľudovít a Renáta Kuniakovci, Peter Kuriško, Tomáš a Miriam Kuzárovci, Mário a Mária 
Kyseľovci, Ľudovít Lackovič, Juraj Lalik, Stanislav a Jana Lančovci, Miloš Lang, Eva Lásková, Rastislav 

Lauko, Martin a Mária Lazoríkovci, Mikuláš a Eva Lazoríkovci, Alena Lednárová, Jarmila Leitnerová, 
Mária Leitnerová, Valéria Lexmann, Terézia Ligačová, Jakub a Kristína Ligačovci, Ľudovít a Eva 
Ligačovci, Terézia Liptáková st., Peter Liška, Peter Líška, Mária Lišková, Martin a Lýdia Ližičiarovci, 
Mária Lucká, Jozef a Alžbeta Lukačišinovci, Mária Lukáčová, Pavol a Soňa Lukáčovci, Michal Luteran, 
Mariana Luteránová, Mária Luteránová, Ján a Anna Luteránovci, Martin a Dorota Luteránovci, Martina 
Lysinová, Jozef Maceka, Adam a Martina Mackovjakovci, Jozef a Veronika Magdovci, Dávid Magušin, 
Michal a Simona Magušinovci, Samuel Štefan a Lucia Mahútovci, Ivan Machara, Žofia Majdeková, 
Michal a Miroslava Makovníkovci, Štefan a Terézia Makovníkovci, Michal Malik, Jakub Malota, Michal 
Marcinčin, Radovan a Jana Marcinčinovci, Peter a Beáta Martišek, Juraj a Lucia Marušiakovci, Daniel 
Masarik, Daniel Masarovič, Tomáš Matia, Matej a Diana Matiovci, Marta Maxová, Peter Melich, Jozef 
a Dominika Melicherovci, Pavol a Simona Melišovci, Tomáš Mičko, Patrícia Migová, Marcel Mihalenko, 
Martin a Pavlína Mihaľovci, Mária Mihoková, Samuel Michalec, Jaroslav a Monika Michalcovci, Eva 
Michalková, Marcel a Andrea Mikolášikovci, Silvia Mikušová, Kamila Mišíková, Juraj Miština, Mária 
Mitríková, Matúš Mních, Milan Mokriš, Matej Moško, Marek Mračka, Lukáš Augustín Mrázik, Iva 
Mrvová, Zuzana Muliková, Martin a Dagmar Muranskí, Martin a Žaneta Muranskí, Viliam Myšička, 
Martin a Lucia Mýtni, Ľudovít a Veronika Nemčekovci, František Neuwirth, Dorota Ničíková, Peter a 
Denisa Ničíkovci, Eva Nipčová, Eric and Daniela Noblesse, Vladimír a Kristína Nociarovci, Dagmar 
Nosáľová, Peter a Mária Noskovičovci, Marián Nováš, Barbora Novosadová, Viera Novosadová, Ondrej 
a Jana Novosadovci, Ľubomír Olach, Dmitrij a Milena Olšovskí, Barbora Ondríková, Branislav a 
Jarmila Ondríkovci, Vladimír Ondro, Darina Ondrušová, Martin a Katarína Oravcovci, Marián Oravec, 
Štefan a Magdálena Orkutyovci, Peter Orolín, Ľuboš a Daniela Ostatníkovci, Viliam a Kristína 
Ostatníkovci, Martin Ostrochovský, Marcel Otruba, Filip Pacalaj, Jakub a Iveta Pajanovci, Michal a 
Marianna Páleníkovci, Matúš a Anna Palgutovci, Dominika Paliesková, Dominik Paľo, Margita Palšová, 
Martin Panák, Ján a Zuzana Paraličovci, Iveta Pastoreková, Ján a Anna Pastorekovci, Anna Paulenková, 
Peter Pavlovič ml., Matej a Barbora Pavlovičovci, Karol a Blaženka Pavlovkinovci, Katarína Pechyová, 
Agáta Perignáthová, Jana Perignáthová, Tímea Perignáthová, Agáta Pešková, Martin Petrovič, Katarína 
Petrovičová, Jozef a Jana Petrovičovci, Jozef Pidik, Anton Pipka, Ľubomír a Jana Pištekovci, Róbert 
a Katarína Pleškovci, Miloslav a Eva Podmajerskí, Ivan Podmanický, Ľubomír a Gabriela Podolanovci, 
Norbert a Anna Pogányovci, Katarína Pokrývková, o. Milan Polák, Peter Porazik, Juraj a Mária 
Porázikovci, Pavol Pös, Marián Príbelský, Peter Príbelský, Eva Priehodová, Samuel a Júlia Prílepkovci, 
Viliam Púčik, rodina Ralbovská, Andrej Ralbovský, Daniel Ranuša, Sára Reháková, Michal a Barbara 
Rehákovci, Pavol Rendek, Ján Révay, Ján Riško, Matej Rafael Riško, Marcela Rumlová, Helena Margita 
Rupíková, Michal Rybár, Marcel Rypák, Monika Rypáková, Monika Sabová, Šimon a Veronika Sádovskí, 
William L. Saunders jr., Jaromír Sedlár, Dominika Semaňáková, Jakub a Katarína Senderákovci, 
Ľubomír a Alena Senderákovci, Tomáš a Ľudmila Seppovci, Alexandra Schmidtová, František 
Simančík, Mária Siváňová, Ľubomír Skirka, Ľuboš Slávik, Mária Sláviková, Ondrej Slivko, Helena 
Slivková, Peter Sloboda, Marek Slušný, Patricia and Connor Smith, Andrej Sňahničan, Peter a Janka 
Sňahničanovci, Ondrej a Stanislava Sočuvkovci, Miroslav a Mária Sokolovci, Dagmar Sorkovská, 
Kristína Sotáková, Lucia Sotáková, Ľubomír a Jaroslava Sotákovci, Ondrej a Marta Spišákovci, Marek 
a Sidónia Spurní, Miroslav Srholec, Tomáš a Mária Srokovci, Michal a Noemi Staňákovci, Ján a 
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Terézia Stanovci, Rastislav Stieranka, Dagmar Suchá, Jaroslav a Dana Sumbalovci, Tomáš a Lucia 
Surgošovci, Lívia Svetlošáková, Father Zachary Swantek, Milan Sýkora, Diana Szekerová, Miroslava 
Szitová, Matej Šanta, Marek Šatka, Elena Šatková, Ján Ščecina, Monika Šebová, Michal Šelep, Juraj 
Šeliga, Jozef a Gabriela Šeregiovci, Marek a Eva Šeregiovci, Marcela Šeryová, Pavol a Mária Ševčíkovci, 
Peter Šiket, Tomáš a Silvia Šimkovci, Peter Šipula, Jozef a Katarína Šmigovci, Karol Špes, Andrej a 
Alena Šramkovci, Martin a Helena Šramkovci, Peter Štarchoň, Ladislav a Jana Štefancovci, Paula 
Štefanková, Martin a Žofia Štenclovci, Radoslav Štepanovský, Ján Štieber, Ján Štofka, Ján a Melánia 
Štofkovci, Viktor Štrba, Ján Šudák, Jaroslav Šulek, Peter a Jana Šulekovci, Terézia Šumichrastová, 
Slavomír a Ľudovíta Švajkovci, Jaroslav a Katarína Švedovci, Stanislav Takáč, Monika Takáčová, 
Karen Taliaferro, Natália Teglášiová, Gabriela Tibenská, Ján Tkáč, Julian a Magdaléna Tomaštíkovci, 
Jozef Tomek, Filip a Katarína Tomekovci, Marek a Michaela Tomičkovci, Róbert a Katarína Tothovci, 
Zuzana Trail, Jozef a Veronika Trenčanovci, Klement a Jana Trizuljakovci, Tomáš a Veronika 
Trungelovci, Štefan Trusina, Mária Turanská, Michal a Monika Uhnákovci, Vojtech Vaľko, Jasper a 
Adriana Vandenbossche, Peter a Simona Vaníčkovci, Pavol a Mária Vargovci, Marek Varchola, Blažej 
Vaščák, Pavol a Zuzana Vavricovci, Dušan a Mária Verešovci, Juraj a Júlia Veselskí, Mária Vidličková, 
Miroslav a Lucia Vidličkovci, Pavol Virdzek, Juraj a Zuzana Vlkovci, Ľubomír Vojtašák, Peter a Inka 
Vojtášovci, Jozef a Mária Vojtylovci, Marek a Lucia Vöröšovci, Maroš a Alexandra Vrábelovci, Juraj 
Výboh, Marián Výboh, Juraj Wagner, Ivan a Martina Wallenfelsovci, Jozef a Eva Wallenfelsovci, Jozef 
a Michaela Wallenfelsovci, Peter a Petra Wallenfelsovci, Vladimír a Katarína Wiedermannovci, 
Jaroslav Zacko, Eugen a Romana Záthureckí, Michal Záthurecký, Dominika Zekuciová, Marek 
Zeleniak, Vojtech Zgrebňák, Gerard Zima, Michal a Lucia Zimenovci, Júlia Zlúkyová, Juraj Zrebný, 
Slavomír Zrebný, Martin Žák, Alena Žákovičová, Ľuboš Žemla, Lukáš Žemla, Martin Žemla, Mária 
Žiaková, Ľuboš Žiško, Alica Živická.

Nadácie a organizácie

Všetkým našim darcom ešte raz srdečne ďakujeme!
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info@kolegium.org
podporit@kolegium.org 

www.kolegium.org

dobryden@akademiavelkychdiel.sk 
www.akademiavelkychdiel.sk 

citadela@kolegium.org
www.citadela.kolegium.org



Námestie padlých hrdinov 7 
P. O. Box 51 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

Právna forma: občianske združenie, IČO: 421 385 15 
IBAN (Tatra banka): SK89 1100 0000 0026 6975 2115 


