
Univerzitné pastoračné cetrum sv. Andreja Svorada a Benedikta, pri 
TnUAD v Trenčíne 

Sme spoločenstvom mladých ľudí a naším cieľom je duchovný rast a starostlivosť o študentov 
v Trenčíne. Naše univerzitné pastoračné centrum sa snaží vytvárať priestor pre stretávanie sa 
mladých ľudí hľadajúcich svoj vzťah k Bohu, ľuďom i k sebe samým. Boli sme obdarovaní 
darom viery, preto sa snažíme popri štúdiu zmysluplne využiť naše dary a talenty a podeliť sa 
s našou radosťou. UPC má za cieľ študentom pomôcť formovať sa v zrelé osobnosti, ktoré 
budú schopné naplno sa zapojiť do práce vo vlastných spoločenstvách a farnostiach a tiež 
niesť spoločenskú i kresťanskú zodpovednosť za smerovanie našej krajiny. 

UPC v Trenčíne pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a je súčasťou 
celoslovenskej siete U-Pe-Ce-čiek pri všetkých štátnych slovenských univerzitách. Vytvára 
priestor a poskytuje možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa pre študentov a 
zamestnancov našej Alma Mater, ale tiež pre stredoškolákov  a mladých ľudí z Trenčína a 
jeho okolia. Sídli v B budove na Sihoti a má tri časti: voľnočasovú oddychovú zónu – čajovňu 
(súčasťou je knižnica, stolový futbal, audiosystém, samoobslužný systém na teplé nápoje za 
dobrovoľný príspevok), zónu ticha s duchovnou literatúrou a kanceláriu kaplána, individuálny 
priestor aj osobný rozhovor, poradenstvo alebo spoveď. Okrem toho máme k dispozícii 
priestory v klubovni na internáte Záblatie (pri FŠT), a kaplnku na Internáte Dopravnej 
akadémie v Trenčíne - Zlatovciach. 

  

Pravidelné akcie UPC Trenčín 
Popri akademickom roku a jeho harmonograme na univerzite a jednotlivých fakultách, má 
svoju štruktúru aj rok v U-Pé-Céčku. Okrem týždenného cyklu pravidelných študentských 
sv.omší v UPC aj na internátoch sú to spravidla aj tieto každoročné aktivity: 

 



* Veni Sancte - slávnostný začiatok akademického roka a otváracia omša, pri ktorej si 
vyprosujeme Dary Ducha Svätého. 

  

* Oslava narodenín (23.október). Výročná oslava vzniku UPC v Trenčíne s bohatým 
programom. 
  
 

 * Akadem - Stretnutie študentov vysokých škôl zo všetkých UPC z celého Slovenska i zo 
zahraničia  

 

* Vianočná duchovná obnova – formačné témy, omše, modlitba, práca v skupinách. 
Víkendovka v kláštore, na chate alebo chalupe. Časť programu v prírode. V sobotu večer 
spoločná anticipovaná Štedrá večera.  



 

* UPC Ples – dokonalá spolupráca a príprava plesu i všetkých jeho častí, za pomoci viac ako 
20 členného tímu zloženého zo stredoškolákov, vysokoškolákov a absolventov 
(zorganizovaných päť úspešných ročníkov, posledný vo februári 2017 s účasťou 176 hostí) 

* Popolcová streda – slávnostný začiatok prípravy na Veľkú noc  

 

 

* Veľkonočná Duchovná obnova – formačné témy, omše, práca v skupinách, krížová cesta v 
horách. Víkendovka pred Veľkonočnými prázdninami v kláštore, na chate, chalupe alebo 
pastoračnom centre. Duchovné obnovy realizované v ostatných rokoch: Pruské-Dúžavy, 



Chocholná-Kykula, Melčická Dolina, Pruské, Valašské Klobouky (CZ), Pružina – Priedhorie, 
Trenčianske Stankovce, Kláštor Sestier Františkánok Melčice-Lieskové. 

 

 

* Jarná púť k patrónom UPC – sv. Andrejovi Svoradovi a sv. Benediktovi, na Skalku pri 
Trenčíne. Putovanie od železničného mosta v Trenčíne, oficiálny aj sprievodný program. 

 

 

* Big Eurotrip – spoločné putovanie (autobus, vlak, lietadlo) za vierou i ľuďmi do susedných 
okolitých krajín (2011, prvá letecká púť do Ríma; 2012 Ukrajina – Užhorod a Perečín; 2013 
ČR Praha, návšteva akademickej farnosti ČVUT; 2014 Poľsko, Wadowice – Oswiecim – 
Krakow – Tropie, po stopách patrónov nášho UPC; 2015 Maďarsko, Abeland – Šaštín - 
Kláštor Sestry Zdenky Podunajské Biskupice – Gabčíkovo – Budapešť – Ostrihom, 2016 ČR 
Melč – Opava - Svatý Hostýn – Turzovka, 2017 Púť koordinátorov do Ríma, Big Euro Trip 
v máji: Ukrajina, Mukačevo – Svaljava). 

 

 

* Turistické a športové aktivity – volejbalové a florbalové športové večery v univerzitnej 
telocvični; hokejbalové zápasy proti susednému UPC Žilina; futbalové a pinpongové turnaje 
v rámci domácich internátov a UPC; každoročný florbalový turnaj všetkých UPC-čiek 



v Bratislave; Výprava študentov FŠT a sv. omša za TnUNI na najvyššej hore Atlantiku 
a Španielska a tretej najobjemnejšej sopke sveta Pico del Teide (3718 m n m), výstup 
realizovaný pod záštitou dekana FŠT doc. Liptáka (2014); Splav Hrona; túry na Inovec, 
Vápeč, do Malej a Veľkej Fatry, Vysokých Tatier. 

* Te Deum - Záverečná ďakovná bohoslužba na koniec akademického a školského roka v 
kostole Notre Dame. 

* Hostia, ktorí nás navštívili: 

 
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky biskup (2009 otvorenie UPC, 2010, 2012, 
2013, 2015, 2016). Opakované prijatie rektorom TnUAD doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. 

 
Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., predseda Rady KBS pre mládež a univerzity a žilinský 
biskup (po prijatí rektorom TnUAD doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD.), viedol dvojdňové 
pracovné zasadanie univerzitných kaplánov Slovenska v máji 2013, TnU TRENDY 2/2013, 
s.10))  
 
 
Mons. Doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., nás navštívil ako univerzitný kaplán a správca UPC 
Košice (s témou Citová zrelosť na internátoch v Zlatovciach, našim hosťom bol na jeseň 
2013); pápež František ho v r. 2016 menoval za košického pomocného biskupa  
 
Večer s diecéznym exorcistom. Sv.omša a prednáška s diskusiou na internátoch: Mons.Peter 
Brodek (2009), P. Josef Hegglin (2015) 



 
Sestra Clareta z Kongregácie sestier Božieho Milosrdenstva (2013) 
 
 
 
 
 
*Dobrovoľnícke a charitatívne skupinové aktivity študentov a mladých UPC Trenčín: 
Supervízia a pomoc v komunite pre ľudí bez domova: OZ Dobrý pastier, Kláštor pod 
Znievom, leto 2012;  
 
Záver Roka milosrdenstva, november 2016: športový turnaj a formačný program pre 
odsúdených mladistvých v Ústave na výkon trestu a odňatia slobody pre mladistvých 
v Sučanoch pri Martine;  
 
Letný tábor 2016 pre sociálne znevýhodnené deti z Prešova a okolia z neziskovej organizácie 
Človek pre človeka, študenti z UPC v úlohe animátorov a skupinových vedúcich, Horná Súča 
- Vlčí Vrch.  
*Novoročné Trojkráľové požehnania rektorátu, dekanátov, jednotlivých fakúlt, katedier, 
kancelárii, internátnych izieb a privátov všetkých študentov, ktorí oň v Trenčíne požiadajú, 
trvajú spravidla tri týždne až mesiac, dovedna cca 150-200 dverí.  
 
* zóna ticha UPC Sihoť okrem pravidelných študentských omší, modlitby a tichej adorácie, za 
čas svojej 7-ročnej existencie už niekoľkokrát vytvorila priestor aj na zásnuby našich 
študentov, požehnanie matky pred pôrodom, prípravu na sviatosť birmovania, priestor na 
uctenie relikvií svätých zo Skalky pri Trenčíne, patrónov UPC. Je to miesto kde sme sa 
zjednotili v spoločnej modlitbe, a žiaľ i Reqiem omšiach pri náhlom odchode do večnosti 
niektorých našich bývalých pedagógov i študentov.  

 



 

Ako vznikalo UPC v Trenčíne...  

Prvé stretko zložené zo študentov Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka a City 
University vzniklo v roku 2001. Študenti sa stretávali pod vedením dp. Juraja Križana na 
internáte DM v Zlatovciach. O rok neskôr, vďaka ústretovému postoju p. riaditeľa Ing. Jána 
Liptáka dostali k dispozícii priestory na SOU železničnom (dnešná Dopravná akadémia). V 
učebni náboženskej výchovy mávali sv. omše a stretká. Cieľom stretávania sa – či už okolo 
oltára, alebo okolo zapálenej sviečky pri spoločnej modlitbe a zdieľaní, či len tak na 
internátnej izbe – bolo nájdenie osobného vzťahu k Ježišovi, k druhým i objavenie cesty k 
prijatiu seba samého.  

Prínos univerzitného pastoračného centra v Trenčíne 

 

Všetko to vzniklo, keď nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 23.októbra 2009 
požehnal nové Univerzitné pastoračné centrum. Biskup Judák sa v príhovore poďakoval 
predstaviteľom Trenčianskej univerzity za ústretovosť pri budovaní pastoračného centra. 
Zároveň vyjadril nádej, že inštitúcia poslúži na ľudský a kresťanský rozvoj vysokoškolákov, v 
procese „hľadania pravdy o sebe a o svete“. S vtedajším rektorom univerzity doc. Ing. 
Miroslavom Mečárom CSc., podpísal dohodu o vzájomnej spolupráci. Na slávnostnom 
otvorení boli prítomní okrem vedenia univerzity aj univerzitný kaplán Juraj Sedláček, kňazi z 
miestneho dekanátu, zástupcovia NR SR, vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja so 
županom, zástupcovia mesta na čele s primátorom, študenti a ďalší hostia. UPC-čko sa 
nachádza v budove B Trenčianskej Univerzity na Sihoti. Jeho súčasťou je spoločenská 
miestnosť - čajovňa, zóna ticha - kaplnka a kancelária, kde je okrem konkrétnych 
plánovaných a pravidelných akcií neskôr popoludní a večer otvorené denne od pondelka do 
štvrtka od 10 do 16tej.  

UPC bolo zasvätené svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Z rozprávania o. Juraja 
Sedláčka, univerzitného kaplána vyplýva, že prepojenie s jeho patrónmi „trenčianskymi 
svätými“ je historické i aktuálne: „so študentami sme pred vyučovaním, o šiestej ráno 
putovali na Skalku pre kamene z rieky Váh namiesto, kde bolo podľa dostupných spisov v 11. 
storočí vylovili rok po smrti neporušené telo svätého Benedikta. Študenti sa stretávajú 



v spoločenstvách a v UPC sú spolu. Pripravujú sa však na chvíle, kedy každý raz pôjde svojou 
vlastnou cestou, a podobne ako pustovníci zo Skalky, ich patróni, zostanú sami.“  

Keďže UPC navštevujú študenti rôznych ročníkov, dochádza aj k výmene študijných 
materiálov i skúseností, ktoré výrazne pomáhajú študentom nižších ročníkov v lepšej a 
rýchlejšej aklimatizácii v novom prostredí. Taktiež dohadzovanie „lukratívnych“ brigád, od 
starších a skúsenejších študentov, môže mladším študentom pomôcť zlepšiť ich finančnú 
situáciu. Študenti končiacich ročníkov mohli vďaka UPC prehodnotiť čas strávený na 
univerzite, pred a po založení UPC aj vysokoškolské stredy, kde začíname svätou omšou a 
pokračujeme čítaním vybranej Biblickej pasáže a následnou diskusiou na danú tému. Táto 
debata je mnohokrát veľmi plodná a prináša mnoho nových podnetov pre každodenný život. 
UPC poskytuje priestor pre ľudí s rovnakými hodnotami a tým aj eventuálne hľadanie si 
celoživotného partnera. Prostredníctvom rôznych stretnutí a aktivít sa stretávajú ľudia, ktorí si 
všímajú iné hodnoty, ktoré nie sú založené na alkohole a drogách, ako je to v dnešnej dobe 
„bežné.“ UPC ponúka pre mladých ľudí ďalej napríklad Prípravu na manželstvo, kde študenti 
zhodnotia svoj vzťah na základe zrelých riešení rôznych situácií, ktoré je potrebné prežiť pred 
tým ako sa rozhodnú vstúpiť do manželstva. Cieľom kurzu je zrelo a autenticky prežiť 
dlhodobý vzťah a „vychytať“ maličkosti, ktoré by mohli byť neskôr väčším problémom.  

UPC organizuje viacdňové akcie (narodeniny UPC, Noc s relikviami, európske mestá 
i historické a pútne miesta Mariazell, Osviečim, Krakow, Rím, Duchovné obnovy...), na 
ktorých je uvažovanie o živote a zdieľanie zážitkov prostredníctvom spoločne stráveného 
času základnou súčasťou programu.  

Čajovňa ponúka priestor aj pre komunikáciu a zdieľanie pocitov ľudí s rovnakými 
problémami, no na rozdiel od iných priestorov, ponúka ako základ morálne a hlavne 
duchovné hodnoty. UPC spolu s koordinátormi (=jednotlivými zástupcami študentov za 
všetky jednotlivé fakulty a internáty) duchovne spravuje ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS., 
ktorý je univerzitným kaplánom od vzniku UPC. V rozhovore s ním sme sa ďalej opýtali na 
jeho plány, vízie, ciele, ktoré chce s so svojimi pomocnými koordinatórmi naplniť v 
Univerzitnom pastoračnom centre. Hlavnou víziou o. Juraja je, aby mladí rástli a rozvíjali sa 
okrem intelektuálneho rozmeru, čo im garantuje univerzita, aj osobnostne, duchovne 
a ľudsky. Aby sa z nich v UPC stávali zrelí ľudia, ktorí vedia rozlišovať. Aby koordinátori 
jednotlivých internátov a fakúlt, tzv. „pravé ruky“ UPC, boli samostatní v organizovaní akcií. 
Okrem iného sa to podarilo naplniť v predvianočnom období, kedy otec Juraj Sedláček 
inauguroval svoju prvú (a o päť rokov neskôr aj svoju druhú) knihu a po príchode do 
priestorov UPC ho čakalo prekvapenie v podobe ozdobeného Vianočného stromčeka a 
spoločného darčeka od koordinátorov UPC.  

Osobný vzťah nadobudne koordinátor s UPC vtedy, ak od 1. ročníka je prirodzene začlenený 
do prostredia a zaujíma sa o dianie okolo UPC. Koordinátor ako rovesník s ostatnými je 
napríklad spontánnejší a vie inak opísať, čo sa v UPC deje. Nie je to na formálnej úrovni, či 
na úrovni autority, pretože tá prichádza v prípade rovesníka, nie „zhora“, ale „zboku“. A tak 
je každý akademický rok v niečom iný od toho predošlého. Ani služba univerzitného kaplána 
tým pádom nie je stereotypná. Medzi hlavné očakávania o. Juraja patrí naplnenie cieľov, 
ktorým sa venujú UPC aj v iných slovenských mestách. Sociálna osobnosť človeka sa 
formuje cca do 25. roku človeka a prostredníctvom UPC je toto formovanie systematické. 
Cirkev má podľa dlhodobého Pastoračného plánu sledovať tri priority: 1. Formovanie rodiny 
2. Formovanie mladého človeka 3. Pomoc sociálne slabším. Hlavným problémom dnešnej 
doby a mladých na poli ich výchovy je dysfunkčnosť slovenskej rodiny. Mnoho mladých 



nezažilo lásku, prijatie, či možnosť slobodne rásť. Potrebuje nájsť otca a prijať ho, ba sú 
prípady kedy chýba alebo zlyhá aj matka, alebo je naštrbený vzťah medzi rodičmi navzájom. 
Potreba akceptácie by mala byť naplnená rodinou. Ak nebola, mladý človek sa snaží nájsť 
prijatie inde.  

Z článku v TnU TRENDY, 2013/1, s.23 

Dve bagety. Dve fľaše vody. Dve knihy... Keď sa povie kaplán z UPC  

V dnešnej dobe majú študenti veľa možností ako prežiť svoj študentský život. Akú radu by ste 
dali študentom, aby študentské časy prežili naplno?  

Juraj Sedláček: Určite je potrebné chodiť s otvorenými očami a všímať si svet okolo seba. To 
znamená, že prvákom odkazujem, poznávajte študentský život a vnímajte ho plnohodnotne, aj 
vrátane tých nocí v meste, v kluboch atď., ale všímajte si aj to, že ľudia, ktorí vás volajú do 
mesta alebo na diskotéku, nevolajú vás preto, aby ste išli s ním, ale že oni sami nechcú byť 
sami. Dnešná doba potrebuje originály, ktoré jednoducho nie sú kópiou niekoho. Človek, 
ktorý sa snaží o dobro a naozaj ho aj úprimne hľadá, obklopí sa dobrými ľuďmi, ktorí pre 
neho niečo znamenajú. Také vzťahy sú naozaj úprimné, hlboké a recipročné. A sú určite iné 
ako vzťahy v utorkové večery v meste... také plnohodnotnejšie.  

A čo na to študenti? Čo Ti dáva UPC?  

„V UPC som našla to, čo som ani nehľadala...“ JANKA  

„V tomto veku som dieťa alebo dospelý? Myslím, že poriadne ani jedno. No UPC mi 
pomohlo stať sa dospelým dieťaťom pripraveným do života.“ ONDREJ  

„Študent v UPC zažije to, čo mu ulica neponúka.  Nájde tam prijatie a nových priateľov.“ 
KLAUDIA  

„UPC mi dalo istotu, že keď nič nefunguje, ostáva ešte posledná možnosť... modliť sa “ 
ADAM  

„UPC je pre mňa druhý domov, kde ma vždy čaká dobrý Priateľ, skvelá káva, teplá pohovka a 
čas, ktorý sa zastaví kvôli mne.“ ROZÁLIA  

Čo mi dáva UPC? Priateľov, zážitky, zábavu na plesoch a stretkách, možnosť vidieť nové 
miesta na Big Euro Tripoch a podieľať sa na rôznych akciách a v neposlednom rade aj 
duchovné povzbudenie do života. Zhrnul by som to asi takto: UPC je miesto, kde to žije. Je to 
miesto, ktoré študentov učí žiť svoju vieru tak, aby nebola len vyprázdneným plnením 
náboženských rituálov. Ja som mal to šťastie, že v UPC som sa toto nemusel učiť nanovo. 
"Len" sa mi to tam upevnilo, pretože v UPC Trenčín je na prvý pohľad jasné, že Cirkev 
znamená predovšetkým spoločenstvo. ŠIMON 

„Pomáha mi na mojej ceste – byť mužom, neskôr manželom a otcom. A prináša mi radosť.“ 
ŠTEFAN  



„Radosť, že stretnem svojich kamarátov mi dáva dôvod a silu vymýšľať a tvoriť, pomáhať a 
zapájať sa. UPC je miesto, kde môžeš ponúknuť seba a kde dostaneš neskutočne veľa.“ 
ĽUBKA  

Silných zážitkov bolo veľa. Silným zážitkom je spojenie ľudí v UPC. Spojilo už ľudí s 
rôznymi problémami, povahami, viac či menej veriacich. Zážitok je to, že tu nezáleží, z akej 
rodiny si. Či finančne lepšej, alebo slabšej. Aký máš pôvod, farbu pleti. Sme spoločenstvo, 
ktoré prijme každého a nepozerá na obal ale na jadro.  TOMÁŠ 

Absolventi: 

Otvoriť dvere UPC a veci, čo sa od toho odvíjali, boli pre mňa ten najlepší spôsob ako prežiť 
posledné chvíle na vysokej škole. A veľké ĎAKUJEM posielam ľuďom, cez ktorých som sa 
tam dostala. JANA  

Konkrétny zážitok asi nemám, ale UPC mi pomohlo v dlhšom časovom období. To, že som 
mohol prísť pokecať, oddýchnuť, zasmiať sa a načerpať nových síl. Zabudnúť na zlé. JOZEF 

Odkedy je UPC TN súčasťou môjho života som iná. Zmenili sa moje hodnoty, môj pohľad na 
svet, a môj život a vzťah k Bohu má nový rozmer. KIKA  

Veľké Bohu vďaka, že mám tú česť byť jedným z členov tejto veľkej rodiny. Pevne verím, že 
túto možnosť bude využívať stále viac študentov, najmä tých, čo si možno ešte nevedia nájsť 
svoje miesto, či cítia nespokojnosť so svojím životom alebo potrebujú v sebe zaplniť prázdne 
miesto. UPC je tu práve pre Teba. DUŠAN  

Dovolím si tvrdiť, že ak by som neprešiel na svojej životnej ceste úsek UPC, nebol by som 
použiteľným mužom. Ďakujem Bohu, o. Jurajovi a ľuďom z UPC. Opäť sa potvrdilo, že na 
počiatku bolo Slovo. PEŤO  

UPC, tri písmená, za ktorými stoja tri slová: viera, láska, nádej, lebo oni veria v Neho, v teba, 
v ľudí i v seba, lebo oni povyšujú lásku nad všetko ostatné a nádej preto, lebo s takýmito a pre 
takýchto ľudí má tento náš svet stále šancu. SAMO  

Čo dodať na záver? Naše UPC je unikátne tým, že združuje ľudí všetkých generácií študentov 
až po absolventov, čím sa odovzdávajú pohľady na svet, ktoré nemajú ako inak vzniknúť. 
Deje sa to v takej rodinnej UPC atmosfére. Za to patrí mnohým ľuďom, ale aj Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne veľká a úprimná vďaka.  

PhDr. Jaroslav Spodniak (bývalý UPC-čkar a absolvent TnUNI, CUP)  

 

UPC očami prváka 
Prvák sa môže dostať do UPC veľmi jednoducho. Napríklad keď príde na UPC omšu alebo 
príde na program alebo nejakú aktivitu, ktorú UPC organizuje. Musí však prekonať strach ísť 
do nových vecí a spoznávať nových ľudí. V UPC sa dá zažiť veľa zábavy s ostatnými. 
Potešilo ma, že je to miesto, kde ľudia pomôžu či už so školou (napríklad keď niečomu 
nechápem), ale aj tým, že poradia, ktoré veci sú pre prváka výhodné a potrebné čo sa štúdia 



týka. Mňa ako prváka a ako nového člena čakalo v UPC veľa nových ľudí, veľa zábavy, 
športové aktivity, duchovný rast, podpora od ostatných. UPC mi pomohlo v tom, keď som 
neurobil skúšku v prvom termíne. Bol som z toho veľmi sklamaný a myslel som si, že to 
„nespravím“ ani na opravný termín, lebo učivo mi pripadalo strašne ťažké. Mladí mi pomohli 
keď ma podporili v tom, že to zvládnem a poradili mi ako zvládnuť veľa učiva, ako sa v tom 
zorientovať a ako sa to naučiť.   

FILIP 

 
UPC: Príbeh klubovne Záblatie 

Odvtedy, ako ma zavolal Lukáš (chalan, čo študoval na FŠT), do Klubovne internátu na 
Záblatí, kde som bol ubytovaný, prešlo už pár rokov. Pondelkové večery pri zažatých pár 
lampách v "pivnici" intráku mi však dali do života veľa cenných rád i skúseností. Za pomoci 
univerzity sme s ďalšími ubytovanými chalanmi z FŠT, CUP Katedry politológie, FSEV v 
jeden pondelkový večer do polnoci tapetovali, v ďalšie dni aj zariaďovali priestor pre nás, aj 
študentov, ktorí prídu po nás. Na pondelkové večery som sa tešil a postupne aj sám som sa 
snažil vytvárať niečo pre druhých. Rozoberanie rôznych tém o identite muža, manželstve, 
spoločnosti, spravodlivosti... mi pomohli stať sa lepším človekom. Cez pozvania v Klubovni 
intráku na Záblatí som sa dostal aj do UPC na Sihoti. Pri organizovaní jednej z UPC akcií 
som stretol dievča, v ktorom som postupne aj pri našom spoločnom chodení do UPC našiel 
dievča môjho života. Čas, ktorý som takto prežil mi doteraz pomohol i na ceste k mojej 
súčasnej práci na DÚ Trenčín. Najmä mi však položil pevnejšie základy mojej identity muža a 
jeho úlohe v spoločnosti, manželstve a rodine. Ako sa hovorí: "Všetko má svoj čas", ja 
zostávam Bohu za tento čas vďačný.  

ŠTEFAN 

  

 
UPC: Časozberný pohľad absolventky  
 
Už som ďaleko od UPC, nie som už v takom častom kontakte a do nášho trenčianskeho UPC 
prídem „jednou v roce na vánoce“. Aj vďaka tomu mám možnosť vidieť ten progres, ako to 
vnímam ja. Ako človek, ktorý tam bol kedysi skoro každý deň a zažil si to skoro od začiatku. 

UPC sa za tie roky posunulo zase na ďalší level. Z môjho pohľadu rastie a mocnie a už nenosí 
plienky. Ale chvalabohu úlohu plní stále tú istú – mladí tu môžu nájsť alternatívu k tomu, čo 
ponúka okolitý svet. Môžu nájsť veľa priateľov a ozajstných vzťahov. Takých iných. Od tých 
priateľských po ten najúžasnejší, ktorý ponúka jedine BOH! 
UPC pospájalo veľa ľudí. Ja osobne som tiež za mnohých v mojom živote vďačná. 



Neviem, či sa stretávam s niekým z krúžku, čo sme chodili na univerzitu. Ale s mnohými 
ľudmi, čo som sa spoznala v UPC, sa stretávam dodnes a sú to moji skutoční priatelia. Pretože 
vďaka UPC som mala možnosť s nimi preziť hĺbku vzťahov a priateľstva. 
To, čo bolo kedysi pre mňa podstatné... dnes už akosi neexistuje, alebo sa pominulo. Nebolo 
to postavené na pevnom zaklade! Kozel už dnes nestojí, Jameson neviem či ešte vôbec 
funguje a svojich alkoholických pseudopriateľov už nemám. Ale to, čo som získala približne 
za rovnaký čas v UPC, to akosi trvá. Pretože tam ten základ tvoril Boh. Vďaka UPC som si 
mohla prehlbovať to, s čím som tam prišla - že bez Boha to proste nejde. Podržalo ma, keď 
som sa potrebovala vo viere oprieť aj po tej ľudskej stránke, aby som to ustála. Predsa len 
nežijeme v oblakoch... A určite nie som jediná, ktorá dostala z UPC fakt že dosť! Má to 
vyznam. Po nejakom čase, čo už nie som v UPC vidím, že aj to UPC má svoju dynamiku, 
hýbe sa a posúva. Milý o. Juraj! Vďaka za všetko, čo si spravil pre každého jedného študenta. 
Možno nie hneď, a možno sa to ani nedozvieš... ale „hore“ si to nájdeš.  
MÁRIA 
 

Poďakovanie študentom UPC Trenčín (poďakovanie p. Terézie Baníkovej, riaditeľky 
neziskovej organizácie Človek pre človeka v Prešove). 

Som riaditeľkou neziskovej organizácie Človek pre človeka, ktorá bola založená v roku 2005 
v Prešove. Snažíme sa pomáhať rodinám, ktoré sa z rôznych príčin ocitli v núdzi a musia 
prekonávať životné ťažkosti a skúšky. Naša činnosť je založená na dobrovoľníctve. Prioritou 
pre nás je práca s deťmi z týchto rodín s rôznymi ťažkými životnými osudmi. 
K našim najväčším projektom počas roka patrí organizovanie letného tábora pre tieto deti. V 
roku 2016 z rôznych objektívnych dôvodov nad realizáciou v poradí už desiateho letného 
tábora visel veľký otáznik. Napriek týmto nepriaznivým okolnostiam vďaka univerzitnému 
kaplánovi Jurajovi Sedláčkovi, ktorý sa zúčastňuje ako dobrovoľník na našich táboroch, a 
jeho študentom z UPC Trenčín, bol tento jubilejný tábor zrealizovaný a patril medzi tie 
najlepšie a nezabudnuteľné. 
 
Tábor Horná Súča kompletne pripravili - postarali sa o ubytovanie, stravovanie, program, 
výlety... Všetko bolo premyslené, naplánované a zabezpečené do najmenších detailov. A to 
bol pri tom ich prvý tábor vôbec, ich prvá skúsenosť s organizovaním a zabezpečením 
všetkého, čo bolo potrebné pri jeho realizácii. 
S veľkým rešpektom pred týmito zodpovednými študentami chcem vyjadriť vďaku za to, že 
nám Boh doprial prežiť spoločné chvíle so zrelými osobnosťami a hlavne s mladými ľuďmi s 
veľkým srdcom. Počas týchto dní vznikli vzácne väzby medzi našimi deťmi a novými 
animátormi - študentmi z UPC Trenčín. 
Na záver citujem slová patróna našej neziskovky sv. Jána Pavla II - " Kto miluje, ten chce 
darovať seba samého" Študenti z UPC Trenčín aj napriek tomu, že naše deti videli prvý krát a 
vôbec ich nepoznali, darovali im samých seba. Za to im všetkým a ich univerzitnému 
kaplánovi o. Jurajovi patrí môj obdiv a vďaka.  
s úctou TERÉZIA BANÍKOVÁ 
 
Slovo na záver 
Celý Almanach TnUNI 20 je vzácnou pamiatkou na službu i obety ľudí, ktorí písali príbeh 
našej Alma Mater, Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ak ste sa cez 
autentické výpovede a svedectvá študentov dočítali až sem, už viete že do histórie našej 
univerzity mohlo vstúpiť aj UPC, dnes už sedem a pol ročné dieťa... Pripomína mi to biblický 
príbeh, kedy Svätá rodina s ťažkosťami hľadala prístrešie, aby sa mohla zrodiť „Radostná 
zvesť“, Boží Syn. Aby vôbec mohla prísť a začať sa šíriť. Dovoľte mi, ako prvému 



univerzitnému kaplánovi v Trenčíne vyjadriť úprimnú a srdečnú vďaku celému vedeniu 
TnUNI za ústretovosť i dôveru, vďaka ktorej sa aj na tejto pôde mohli diať, môžu diať a dejú 
vzácne veci: premena srdca i zázraky. Mnohé z nich  sú a aj zostanú neviditeľné, no uisťujem 
vás o nich. Ak ste sa cez výpovede študentov dočítali až sem, už viete že trenčianske UPC má 
srdce. Ústretovosť a poskytnutý priestor Univerzity by som prirovnal k malej 
ceruzke v Božích rukách, ktorou On písal, On konal. Ovocie, ktoré môže prinášať aj 
vďaka tomu, bude v ľuďoch, našich študentoch 
dozrievať dlho, a možno sa objaví až po rokoch. Som však presvedčený, že ide 
o dobrý strom, ktorý prinesie dobré ovocie. V Biblii sa 
píše: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 
25;40). To nech je všetkým vďakou i odmenou. 
 
Juraj Sedláček, univerzitný kaplán 


