číslo 2 ročník VII. máj 2016 nepredajné

1. mája sme oficiálne ukončili prihlasovanie do
8. ročníka Kolégia Antona Neuwirtha. Aj tento rok
sme hľadali šikovných mladých ľudí, ktorí príjmu
pozvanie stráviť čas označovaný mnohými našimi
absolventmi ako „život meniacu skúsenosť“. Toto
pozvanie sa stalo ešte dobrodružnejším, keďže
sa KAN s novými študentmi prvýkrát vydá na cestu
dvojročného programu.
Popri našom štandardnom ročnom programe sme sa rozhodli ponúknuť
aj druhý ročník, ktorý obsahovo naplníme seminármi z histórie,
teológie a umenia. V súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku, ale aj
v rámci dlhodobého trendu, ktorý pozorujeme pri aktívnej spolupráci

s univerzitnými študentmi, sa nám práve tieto témy javia ako tie, ktoré
je potrebné znova otvárať a snažiť sa na ne pozrieť pohľadom Pravdy.
Veríme, že našu víziu formovať cnostných lídrov takto budeme napĺňať
ešte zodpovednejšie. Všetkým, ktorí nás v našom snažení podporujú,
vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME. A ak s nami súhlasíte v tom, že práve
toto je jeden z efektívnych spôsobov, ako spraviť našu krajinu lepšou,
pridajte sa k nám. Informácie, ako môžeme spolu spraviť kus dobrej
práce, nájdete na 4. strane.
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Terézia Liptáková
komunikačná manažérka
Kolégia Antona Neuwirtha

Čo bolo?
5. november: Matúš Sitár rozšíril
svoje tradičné študentské publikum
na verejnej Svoradovskej prednáške
s témou „Strata viery = strata rozumu?“.

Jozef Melicher: „Spoločnými silami
vieme meniť veci k lepšiemu“
„Zastavme hazard” je krátky a výstižný názov aktivity, ktorá počas volebného dňa
zmobilizovala stovky dobrovoľníkov a tisíce signatárov ku konkrétnemu kroku k lepšiemu
životu v hlavnom meste. Súčasťou sa stali aj študenti aktuálneho ročníka Kolégia, preto
prinášame podrobnosti v rozhovore s jedným z nich, Jozefom Melicherom.

13. – 15. november: Študenti zlepšovali
svoje verejné vystupovanie na víkende
o prezentačných zručnostiach.
4. – 6. december: Študenti strávili
3 dni v tichu na duchovnej obnove
v benediktínskom kláštore na Sampore.
4. – 5. február: V knižnici sa v dvoch
termínoch konali ústne skúšky
študentov KAN7.
9. – 12. február: V rakúskom Gamingu sa
študenti okrem seminárov s Američanmi
zúčastnili aj lyžovačky.
26. – 27. február: Opätovali sme návštevu
Kolégiu sv. Ignáca a vycestovali sme do
Budapešti.

3. marec: Na Svoradovskej prednáške
sme s Mgr. Tomášom Zálešákom, PhD.
diskutovali o politickej obci.
1. – 2. apríl: Na otázku „Prinesie mi
úspech skutočné šťastie?“ hľadali
odpoveď finalisti 6. ročníka esejistickej
súťaže Sofia pre stredoškolákov.
7. apríl: Na Svoradovskej prednáške sa
o svoje skúsenosti s migrantmi podelil
prof. Vladimír Krčméry.
15. – 17. apríl: Študenti sa zúčastnili
víkendu o spiritualite muža a ženy
v Doľanoch.
1. máj: Ukončili sme prihlasovanie
do nasledujúceho ročníka Kolégia.
V období od konca októbra do apríla nás
na kolokviách navštívilo mnoho vzácnych
hostí: hovorca KBS Martin Kramara, Mia
Lukáčová hovorila o plánovaní rodičovstva,
Ingrid Mayerová priblížila pohľad ženy na
slovenský dokumentárny film, členovia
Správnej rady KAN Martin Kolesár, Michal
Považan a Daniela Horváthová povedali
študentom o založení Kolégia, Dana Prekopová mala tému „Môj sen“, René Lužica oživil tému rómskeho holokaustu, Peter Girášek sa zdieľal so skúsenosťou s utečencami,
Frank Madan hovoril na tému „Poslanie,
vzdelávanie a katolícka teológia“ a druhý
hosť z USA, Alvin-Maria Fantini, načrtol
politické trendy v USA a v Európe.

Prečo je zákaz hazardu v Bratislave
dôležitý?
Zákaz hazardu na území mesta či obce je v súčasnosti jediný možný spôsob jeho obmedzenia a obyvatelia ukázali, že ho vo svojom
meste nechcú. Celý boj proti hazardu vnímam
hodnotovo, predsa ako spoločnosť nesmieme
nečinne prizerať na to, ako niekto zarába na
cudzom nešťastí a spôsobuje rozpady vzťahov,
rodín, majetku i životov. Vyslali sme veľmi pozitívne posolstvo k občianskej angažovanosti.
Ako vyzerala tvoja/vaša spolupráca
na tomto projekte?
Riešil som hlavne, ako čo najefektívnejšie zapojiť ľudí z organizovaných skupín, ako UPeCe,
saleziáni, skauti a iné spoločenstvá. Pomohli
nám viacerí z vedenia Kolégia i spolužiačky
Veronika Bruncková a Majka Kostyálová. Ako
sa veci rozbiehali a darili, tak som sa postupne dostal do hlavného tímu, viedol niektoré
stretnutia a nakoniec bol jedným z tých, ktorí
zastupovali iniciatívu aj v médiách. Počas dňa
D som bol na centrále a väčšina spolužiakov
z KAN mala na starosti celé školy, pred ktorými
sa zbieralo.

Čo sa podarilo petíciou dosiahnuť?
Petíciou sa teraz musí zaoberať mestské zastupiteľstvo. Je zákonnou podmienkou, aby
mohlo mesto vydať záväzné nariadenie, ktoré
neumožní prevádzkovať hazard (automaty,
herne, kasína) na území mesta (tak je to napríklad v Brne). Niektorí starostovia a poslanci tvrdia, že by tak malo byť už od budúceho roka.
Prevádzkovatelia sú však pripravení petíciu či
rozhodnutie napadnúť, tak uvidíme.
Čo si sa organizovaním petície naučil?
Objavil som niektoré svoje hranice, o ktorých
som netušil. Našiel som novú vieru v ľudí, ich
zápal bol neuveriteľný, nestíhali sme dávať
podpisovať hárky. To oni hnali dobrovoľníkov
dopredu, nosili im kávu, keksy a tí tam zostali
neraz cez 10 hodín. Vonku, na vetre, v chlade,
no cítili podporu a vďačnosť. Myslím, že mnohí
sme pochopili, že má zmysel zaujímať sa o dianie vo svojom okolí a spoločnými silami vieme
meniť veci k lepšiemu.
Vďaka za rozhovor.
Terézia Liptáková
komunikačná manažérka
Kolégia Antona Neuwirtha

Študovať a zabaviť sa v lete je cool!
Kolégium nezaháľa ani počas letných prázdnin. Pre záujemcov sme pripravili hneď niekoľko letných programov.
Na úvod leta, konkrétne 24. 6. – 2. 7. pozývame vysokoškolákov i mladých profesionálov
na Free Society Seminar. Spolu s učiteľmi
a študentmi z USA budú diskutovať na aktuálne témy v spoločnosti. Prihlášky prijímame
do 8. 5. Cena je len cestovné a vreckové! Viac
informácií na www.freesociety.sk.
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Pre študentov zahraničných univerzít je pripravený SALAŠ, tento rok na tému Slovensko na
povolebných a európskych križovatkách. Uskutoční sa 1. – 6. 7. v Ivanke pri Dunaji, prihlásiť sa
dá do konca mája. Informácie o programe sú
na www.kolegium.org/ine-aktivity/salas/.
Už 11. ročník Letnej univerzity pre stredoškolákov sa bude konať 13. – 21. 8. v Ivanke pri
Dunaji. Hľadáme študentov, ktorí nie sú ľahostajní voči svetu okolo nich. Prihlasovanie
uzatvárame 15. 6.

Ako vyzerá týždeň študenta v Kolégiu?
Kaštieľny zvonček ohlasuje návštevu. Pred dverami stojí Hosť. Prišiel
navštíviť svojho priateľa, Študenta Kolégia. Zdrží sa pár dní...
„Pokojne sa usaď v knižnici,“ hovorí Študent Hosťovi, „dnes je pondelok,
preto ešte dorábam prípravu na seminár, musím ju odovzdať do tretej.“ Hosťovo zdvihnuté obočie naznačuje otázky: Akú prípravu?
A načo, prepánajána, do tretej? Študent preto
dodáva: „Ako prípravu vypracovávam niekoľko
otázok od akademikov k príslušnému textu,
ktorý práve čítame. Prípravu odovzdávam online každý pondelok a štvrtok do 15.00. Akademik nám v ten istý deň prinesie na seminár
už ohodnotené prípravy. Na dnešný seminár
čítame úryvok z Akvinského Teologickej sumy.
Je to masaker!“
Pár minút pred piatou zaznieva gong zvolávajúci všetkých na večeru. Po úvodnej modlitbe
v latinčine sa spustí v jedálni mela štrngania
pohárov, cinkot príborov a zdieľaných zážitkov
študentov z víkendu. V pondelky vždy varí iná
trojica študentov. Navariť pre približne dvadsať ľudí nie je žiadna maličkosť. Niekedy sa zadarí, niekedy… menej.
Po večeri sa všetci presunú do knižnice – začína seminár z politickej a právnej filozofie.

odprevádza do hosťovskej izby a v tichosti
knižnice sa púšťa do písania svojej eseje.
„Dnes večer mám tutoriál, chceš sa pridať?“
pýta sa Študent svojho priateľa pri raňajkách.
„To je niečo ako cviko u nás na univerzite?“
uisťuje sa Hosť. Tutoriálovú skupinu tvoria vždy traja študenti a akademik. Študenti
postupne čítajú svoje eseje a navzájom sa hodnotia. V priebehu utorka a stredy prebehnú
všetky tutoriály.
Štvrtkom vrcholí program v Kolégiu. „Vieš, kto
dnes príde na kolokvium?“ pýta sa Študent.
„Ak mi povieš, čo je zas to kolokvium, skúsim si
tipnúť,“ uškŕňa sa Hosť. „Kolokvium je diskusné
sedenie so zaujímavým človekom, aktívnym
v spoločenskom živote, ktorého sme pozvali.
Dnes príde Politik, máš sa na čo tešiť,“ vysvetľuje napokon Študent.
Štvrtkový program sa začína seminárom
z kresťanskej kultúry, nasleduje modlitba liturgie hodín v kaplnke a sľúbené kolokvium. Celý
večer sa uzatvára spoločným komunitným večerom, kedy študenti spoločne trávia čas, napríklad pri diskusiách na pive až do neskorých
nočných hodín.

Čo bude?
13. – 14. máj: Druhá časť záujemcov
o štúdium v Kolégiu strávi v kaštieli
výberový víkend.
22. máj: Študenti budú prezentovať
hľadanie (a veríme, že aj nájdenie)
svojho životného poslania v KAN
prostredníctvom prezentátorského
formátu „Pecha KANcha“.
6. – 7. jún: Celoročnú prácu študenti
zužitkujú na verejných záverečných
skúškach.
10. – 12. jún: Študenti spolu strávia svoj
záverečný spoločný víkend.
17. jún: Vo veľkej sále prebehne
slávnostná promócia študentov KAN 7.
19. jún: Priatelia Kolégia (veríme, že aj vy!)
sa stretnú na Kolégium Garden Party.

Pozývame vás na kolokviá, na ktorých
počas mája a júna privítame Annu
Záborskú, Veroniku Remišovú a Renátu
Ocilkovú. Podrobnejšie informácie
nájdete vždy na www.kolegium.org.

Novinky
absolventov

Hosť si sadol do rohu priestrannej miestnosti
a započúval sa do diskusie. Tá sa miestami vyostruje, niekedy jej Akademik pomôže provokatívnou otázkou: „Tak má, či nemá pozitívny
zákon vychovávať k cnosti?“
Večerná svätá omša v kaplnke uzatvára pondelňajší program a od deviatej by malo na
chodbách zavládnuť ticho. Študent Hosťa

Piatok doobeda sa kaštieľ pomaly prebúdza.
Študent vyprevádza Hosťa na vlak do Košíc
a vracia sa do knižnice študovať texty na semináre na budúci týždeň. Kristián je plný dojmov
a myšlienok. Lúči sa s ním aj ivanský kostol,
ktorý práve odbíja poludnie.
Justína Malysová
študentka KAN 7

Vydať zo seba najvyšší výkon je príkaz života. Ostatok, a to je hlavné,
čosi tajomného a monumentálneho, sa pridá ako milosť.
Prof. Ladislav Hanus
rímskokatolícky kňaz, slovenský novotomistický filozof, profesor morálnej teológie
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9. apríl sa stal dňom D pre dvoch
absolventov Kolégia. Veronika Švitková
(KAN2) uzavrela manželstvo s Jozefom
Magdom a Jozef Trenčan (KAN1) si zobral
za manželku Veroniku Ďuricovú. Prajeme
im veľa šťastia v manželskom živote.
Manželom Danielovi a Monike Fialovcom
(obaja KAN2) sa 19. apríla narodila ich
prvá dcérka Agátka. Fialovcom srdečne
blahoželáme.
Štyria naši absolventi sa zapojili do
projektu Talent Hub, v rámci ktorého
zdieľajú podrobnosti o svojom štúdiu
či práci, aby pomohli stredoškolákom
vybrať si predmet štúdia a profesiu. Sú
nimi Veronika Hliničanová, Pavol Kosnáč,
Michal Magušin a Andrej Zhaňač.
Pravidelnou rubrikou na našej webovej
stránke sa stalo Relata Refero. Rozhovory,
ktoré robí študentka KAN7 Justína
Malysová s našimi absolventmi nájdete
v sekcii Novinky.

Prečo podporiť
Kolégium?
Kolégium nie je len dielom
jeho zakladateľov, akademikov či študentov.
Je dielom aj mnohých
dobrých, štedrých ľudí,
ktorí si uvedomujú, že
naše Slovensko bude
presne také, akí sú a raz
budú dnešní mladí ľudia. Ak
chceme, aby boli charakterní, spravodliví,
zodpovední a zakotvení v Pravde, musíme
im ponúknuť prostredie, kde môžu tieto
vlastnosti v sebe nachádzať a rozvíjať.
Ďakujem Vám, že spolu s Vami tvoríme
Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré sa snaží
byť takým prostredím. V septembri otvoríme už ôsmy ročník Kolégia a Vaša podpora
tohto diela je naďalej potrebná. Ak ste ešte
nemali čas či možnosť tento rok Kolégium
podporiť, prosím Vás o dar práve teraz.
Vopred Vám ďakujem v mene všetkých
mladých ľudí, ktorým Váš dar a prostredie
Kolégia zmení život.
Martin Luterán
rektor KAN

Zbierka 2016

cieľ 90 000 EUR

aktuálny stav 24 170 EUR
Do konca roka 2016
nám chýba 65 830 EUR.

Vaše dary radi príjmeme na čísle účtu

SK8911000000002669752115
(Tatrabanka, a. s.).

ĎAKUJEME

Mentoring stredoškolákov
Kolégium Antona Neuwirtha počas aktuálneho akademického roka
spolupracuje s dvoma stredoškolskými kolégiami, v ktorých zaviedlo
aj mentoring. Každý študent Kolégia GTA v Košiciach a Kolégia GAGLS
v Humennom má svojho vlastného mentora spomedzi absolventov
KAN. Po úvodnom stretnutí v októbri sme vytvorili dvojice, ktoré
zvyčajne raz mesačne telefonujú a spoločne pracujú na dosiahnutí
jedného či viacerých cieľov. O mentoringu stredoškolákov povie viac
zodpovedný stážista Ján Bujnovský.
Ako hodnotia mentoring stredoškoláci?
Sú z neho nadšení. Čím viac času dávajú mentoringu, tým viac z neho čerpajú. Hlavne sa
tešia, že majú pri sebe niekoho, kto si už prešiel ich cestou, ukáže im iný pohľad na vec a
zároveň je mladý, čiže vie porozumieť tomu, čo
stredoškoláka trápi.
Čím sa mentori so stredoškolákmi
najčastejšie zaoberajú?
Študenti stredoškolských kolégií majú mnoho
aktivít. Preto riešia najmä ako ich všetky stihnúť, teda čo je dôležité viac a čo menej. Taktiež
sa zaoberajú výberom vysokej školy, pričom
mentori sa snažia klásť otázky tak, aby študent
skutočne zvážil, čo a prečo chce ísť študovať.
Prečo si ty osobne myslíš, že je
mentorovanie stredoškoláka dôležité?
Svet sa rýchlo mení. Naši rodičia žili v inej dobe
ako žijeme my. Preto napr. poradiť synovi/

dcére, na ktorú z vyše 40 vysokých škôl na
Slovensku ísť študovať (a to ešte nehovorím
o zahraničí), je veľmi náročné. No tu prichádza
mentor, čerstvý absolvent vysokej školy,
a ponúka mu/jej svoje skúsenosti.
Napíš prosím aspoň jeden pozitívny
zážitok, ktorý máš ty osobne
s mentoringom.
Najväčším pozitívnym zážitkom pre mňa je,
keď mentoring plní svoj účel, keď človek na
sebe pracuje a rastie. Vtedy vidím, že je to dobré. Je skvelé, že tento zážitok sa mi v Kolégiu
zopakoval nespočetne veľakrát.
Vďaka za rozhovor.
Terézia Liptáková
komunikačná manažérka
Kolégia Antona Neuwirtha

Kolégium garden párty
sa nezadržateľne blíži!
Aj tento rok pozývame všetkých na už tradičnú záhradnú párty v areáli kaštieľa, ktorá sa uskutoční
19. júna. Ako vždy ponúkame atmosféru pravej grilovačky, stretnutie s príjemnými ľuďmi a milú
možnosť podporiť Kolégium. Prijatím nášho pozvania na KGP môžete získať:
Kulinársky zážitok, o ktorý sa postaráme
vďaka bohatému výberu chutného
grilovaného jedla, no určite nezanevrieme
ani na dezerty
Možnosť stráviť poobedie s priateľmi či
zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi
Využiť čas so svojou rodinou v detskom
kútiku alebo pri hrách
Stať sa Pivným majstrom ďalšieho ročníka
našej súťaže
Kultúrne sa vyžiť vďaka kapele zloženej
z našich absolventov
Príjemne diskutovať do neskorých hodín
Efektívnym spôsobom podporiť činnosť
Kolégia a zároveň si užiť svoju investíciu :)
Radi vás na KGP uvidíme! Informácie o predaji vstupeniek nájdete na stránke
www.kolegium.org/party.

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.
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