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I. Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra cudzích 

jazykov 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email - +421 44 432 6842 

 

Vedúci katedry: PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. 

Zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. 

Tajomník: Mgr. Tomáš Hmíra 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. Irina Chelysheva, DrSc. 

prof. Jelena Markova, DrSc. 

prof. PhDr. Eva Kollárová, CSc.(extérny spolupracovník) 

 

 

docent: 

doc. PaedDr. František Heiser, CSc. 

doc. Andrej Kraev, CSc. 

doc. Tatiana Korenkova 

 

odborný asistent: 

PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. 

Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.  

PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. 

PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. 

 

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. 

Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú 

funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 
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II.  Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok: 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou: 
 

1) 4. ročník medzinárodnej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej 

Európe/Lingua e Cultura italiana nell’Europa centrale (10. – 11. apríl 2018). Organizačný 

a programový garant konferencie: Dr. Dušan Kováč, PhD. 

 

2) Katedra CJ dňa 12. decembra v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v spoločnosti 

riaditeľky knižnice Mgr. Kataríny Matuškovej a ďalších významných hostí 

slávnostne otvorila výstavu venovanú velikánom talianskeho priemyslu "Made in 

Italy". Výstavu primárne pripravovala PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.  

 

3)  V spolupráci s Veľvyslanectvom ruskej federácie a Ruským centrom vedy a 

kultúry sa 11. decembra zorganizovalo v rámci Festivalu ruského filmu 

medzinárodné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili študenti všetkých ročníkov. Ruskú 

komédiu Dom na prenájom v originálnom zmení si prišlo pozrieť 37 študentov 

(Slovensko, Ukrajina, Rusko i Kazachstan). 
 

4) Katedra CJ spolupracovala s Asociáciou rusistov Slovenska na vzdelávacom 

stretnutí, ktoré sa konalo 22. a 23. novembra v hoteli Kultúra. Hlavným 

organizátorom fóra je Asociácia rusistov Slovenska (ARS). Podujatie sa každoročne 

koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a športu SR, s podporou 

Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruského centra vedy a 

kultúry. Témou tohtoročného fóra bolo Učíme sa učiť... Cieľom fóra bola vzájomná 

výmena skúseností slovenských pedagógov ruského jazyka na základných školách, 

gymnáziách a univerzitách v oblasti hľadania efektívnych spôsobov výučby ruského 

jazyka, v rámci realizácie nového projektu – digitalizovanej učebnice ruského jazyka 

pre slovenské základné školy a gymnáziá. Na slávnostnom otvorení hostí privítala 

prezidentka Asociácie rusistov Slovenska a externá pracovníčka Katedry CJ prof. Eva 

Kollárová. 

 

Účasť katedry na podujatí  

 

Marec 2018 

 

Miláno: 19. – 23. marec  

PaedDr. Rosangela LIbertini, PhD.  

Názov podujatia: Dni Alexandra Manzoniho  

  

Medzinárodné stretnutie študentov a profesorov z Katolíckej univerzity Piliszczaba 

(Maďarsko) z Olomouca a z Ružomberka v Katolíckej univerzite v Miláne  
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Apríl 2018 

 

11. – 12. apríl:  
Prof. Irina Chelysheva, Dr.Dušan Kováč-Petrovský, PhD., PaedDr. Viera Rassu Nagy, 

PhD., PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. 

 

 

Moskva: 13. 4. Mgr. Tomáš Hmíra prednášal na XV celoruskej konferencii mladých 

vedcov na tému Počítačové technológie na hodinách ruského jazyka v slovenských 

školách. 

 

Máj 2018 

PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. 

20. - 25. 05. 2018 - Erazmus+ - Universita Sacro Cuore - Miláno   

Prednáška - Aponyovská knižnica /medzinárodné vzťahy/. 

 

September 2018 

Petrozavodsk: 10. - 12. 9. sa doc. Andrej Kraev CSc. zúčastnil na Petrozavodskej 

štátnej univerzite medzinárodnej vedeckej konferencie. 

 

Október 2018 

V rámci Týždňa talianskeho jazyka a kultúry: 

Ružomberok: 15. 10. prednášala PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. na tému: Učiť 

taliančinu prostredníctvom Skype. 

 

Prešov: 18. - 19. 10. prednášala PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. na tému: Človek so 

znevýhodnením, postihnutím, hendikepom v literatúre pre deti a mládež v 

inkluzívnej edukácii na medzinárodnej vedeckej konferencii. 

 

PaedDr Rosangela Libertini, PhD. 

4. apríl: pozvánka na prednášku o talianskej kultúre na univerzite, 

Univerzita Karazina, Charkov, Ukrajina 

 

5.apríl: pozvánka na prednášku v konzervatórium s témou: Popoluška v literatúre 

a v talianskej hudbe. Miesto konania . Štátne konzervatórium v Charkove 

 

6. apríl: v rámci kongresu organizovaného cez Katedru cudzích jazykov: „Rozdiely 

medzi severom a juhom sveta“, prednáška o knihe Cuore ako spôsobu vymazať 

rozdiely medzi severom a juhom Talianska v XIX storočí 

Názov podujatia:  Medzinárodné symposium l’Italia nell’Europa Centro – Orientale 

Medzinárodné stretnutie talianistov v Ružomberku  

Miesto konania: A341 PF KU 

Typ podujatia: konferencia 
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November 2018 

V rámci Týždňa vedy a kultúry: 

Ružomberok: 6. 11. prednášala PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. na tému: Dejiny 

Talianska a Taliančina v sieti, sieť pre taliančinu  

 

Moskva – 8. novembra sa  Tatiana Korenkova zúčastnila medzinárodnej konferencie  

VI Skaftymovskije čtenija. A.P.Čechov i I. S. Turgenev s príspevkom Skučnaja istorija 

otcov i detej: k voprosu o chudožestvennom osmysleniji pokolenčeskoj identifikacii 

,,šestidesjatnikov,, XIX veka.  

 

Minsk: 15. - 16. 11. sa doc. Andrej Kraev CSc. zúčastnil na Minskej štátnej 

lingvistickej univerzite medzinárodnej vedeckej konferencie.  

 

Ružomberok: 22. – 23. 11. sa vedúca katedry PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, 

PhD. otvorila v prítomnosti hostiteľky prof. Evy Kollárovej medzinárodnú 

konferenciu rusistov pod názvom „Učíme sa učiť“. Konferencie sa zúčastnili aj dvaja 

pedagógovia sekcie ruský jazyk - doc. PaedDr. František Heiser, CSc. a Mgr. Tomáš 

Hmíra.  

 

December 2018 

Bratislava: Ruské centrum vedy a kultúry - 10. december  

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom Otvorené vzdelávacie 

prostredie pre študentov ruského jazyka v krajinách Európy: najlepšie skúsenosti z 

praxe a perspektívy rozvoja.  

V rámci konferencie sa konalo plenárne zasadnutie a praktický seminár na ktorom sa 

zúčastnila PaedDr.A.Plávková Tináková,PhD. ,zameraný na skúsenosti s vytváraním 

a využívaním otvorených elektronických zdrojov pri štúdiu ruského jazyka ako 

cudzieho. Príspevkom o využití mobilných zariadení vo vyučovaní ruského jazyka 

prispel: Mgr. Tomáš Hmíra. 

........... 

 

Pescina: 20. 12. bola PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. pozvaná na prednášku na 

tému Libertà va cercando: Silone, la libertà e i giovani. 
 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

Bakalársky program: 

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii 

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodbor 

Magisterský program: 

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
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Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii 

Rigorózne konanie v odbore RJ a TJ 

 

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti 

Vybraní študenti talianskeho jazyka a literatúry sa zúčastnili medzinárodného 

vedeckého stretnutia študentov na Universite Sacro Cuore v Miláne.  

Zoznam študentov: 

Patrik Páterek (Tj, Nv) 

Lucia Halušková (Tj, Aj) 

Veronika Petríková (Tj, Vv) 

Ondrej Lazúr (Tj, Nv) 

 

5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu. 

5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Katedra CJ v zastúpení PaedDr. A. Plávkovej Tinákovej, PhD. aktívne spolupracuje 

s Centrom celoživotného vzdelávania PF KU. 

Vedúca katedry vedie DPŠ uchádzačov, ktorí pôsobia ako učitelia anglického jazyka 

bez pedagogického vzdelania. Prednáša Didaktiku odborného predmetu anglický 

jazyk a konzultuje ich záverečné práce. 

Vedúca katedry konzultuje prvé a druhé atestačné práce, spolupracuje pri písaní 

posudkov atestačných prác učiteľov anglického jazyka, je členkou skúšobných 

komisií pri obhajobe atestácií. 

Vedúca katedry vedie vzdelávanie – 

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania :Inovatívne vyučovanie 

anglického jazyka na druhom stupni základnej školy (číslo akreditácie 1178/2014-

KV) 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná (prezenčná a dištančná forma 

v pomere 1:1) 

Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa 

základnej školy, od stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v uvedenej 

kategórii a podkategóriách) 

Rozsah vzdelávacieho programu: 80 vyučovacích hodín v priebehu max. 10 

mesiacov 

Získaný počet kreditov: 19 kreditov 

Miesto realizácie vzdelávacieho programu: PF KU Ružomberok 

Začiatok prijímania prihlášok na kontinuálne vzdelávanie: priebežne 
 

Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania: 
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Cieľom vzdelávania je u frekventanta rozvinúť a zdokonaliť profesijné kompetencie 

učiteľa vo vyučovaní anglického jazyka s dôrazom na podporu motivácie, tvorivého 

myslenia a 

efektívnej práce žiakov 2. stupňa základných škôl v oblasti nadobúdania jazykových 

kompetencií s ohľadom na princípy a ciele štátneho vzdelávacieho programu ISCED 

2 

a Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách v SR. 

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: 

1. Anglický jazyk na 2. stupni ZŠ (48 hodín) 

2. Využívanie moderných prístupov a inovatívnych metód vo vyučovaní anglického 

jazyka na 2. stupni ZŠ (32 hodín) 

Práca učiteľa v rámci modulov sa bude skladať z 2 častí: 

1. Účasť na prezenčných seminároch na pôde PF KU v Ružomberku. 

2. Samostatná práca účastníka vzdelávania dištančnou formou, v ktorej aplikuje 

získané 

poznatky počas seminára vo vyučovaní - experimentálnej práci. 

Spôsob ukončovania: 

1. aktívna účasť, najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 

2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania, spracovanie aplikačných 

úloh podľa 

zadaných kritérií, 

3. úspešná záverečná prezentácia a pohovor s preukázaním nadobudnutých 

vedomostí, zručností a spôsobilostí získaných vzdelávacím programom. Účastník 

doloží výstupy z dištančnej formy vzdelávania. 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne vyučovanie 

anglického jazyka na stredných školách (číslo akreditácie 1179/2014 - KV) 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná (prezenčná a dištančná forma 

v pomere 1:1) 

Cieľová skupina: Učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, 

stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné 

odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej 

školy, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou) 

Rozsah vzdelávacieho programu: 94 vyučovacích hodín v priebehu max. 10 

mesiacov 

Získaný počet kreditov: 22 kreditov 

Miesto realizácie vzdelávacieho programu: PF KU Ružomberok 

Začiatok prijímania prihlášok na kontinuálne vzdelávanie: priebežne 
 

Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania: 

Rozvinúť a zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľa vo vyučovaní anglického 

jazyka s dôrazom na podporu motivácie, tvorivého myslenia a efektívnej práce 

žiakov stredných škôl v oblasti nadobúdania jazykových kompetencií s ohľadom na 
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princípy a ciele nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3 a Koncepcie 

vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách v SR. 

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: 

1. Anglický jazyk na Stredných školách (50 hodín) 

2. Využívanie moderných prístupov a inovatívnych metód vo vyučovaní anglického 

jazyka na Stredných školách (44 hodín) 

Práca učiteľa v rámci modulov sa bude skladať z 2 častí: 

1. Účasť na prezenčných seminároch na pôde PF KU v Ružomberku. 

2. Samostatná práca účastníka vzdelávania dištančnou formou, v ktorej aplikuje 

získané poznatky počas seminára vo vyučovaní - experimentálnej práci. 

Spôsob ukončovania: 

1. aktívna účasť, najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 

2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania, spracovanie aplikačných 

úloh podľa zadaných kritérií, 

3. úspešná záverečná prezentácia a pohovor s preukázaním nadobudnutých 

vedomostí, zručností a spôsobilostí získaných vzdelávacím programom. Účastník 

doloží výstupy z dištančnej formy vzdelávania. 

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne vyučovanie 

anglického jazyka na stredných školách (číslo akreditácie 1179/2014 - KV) 

Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná (prezenčná a dištančná forma 

v pomere 1:1) 

Cieľová skupina: Učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, 

stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné 

odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej 

školy, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou) 

Rozsah vzdelávacieho programu: 94 vyučovacích hodín v priebehu max. 10 

mesiacov 

Získaný počet kreditov: 22 kreditov 

Miesto realizácie vzdelávacieho programu: PF KU Ružomberok 

Začiatok prijímania prihlášok na kontinuálne vzdelávanie: priebežne 

 
Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania: 

Rozvinúť a zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľa vo vyučovaní anglického 

jazyka s dôrazom na podporu motivácie, tvorivého myslenia a efektívnej práce 

žiakov stredných škôl v oblasti nadobúdania jazykových kompetencií s ohľadom na 

princípy a ciele nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3 a Koncepcie 

vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách v SR. 

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: 

1. Anglický jazyk na Stredných školách (50 hodín) 

2. Využívanie moderných prístupov a inovatívnych metód vo vyučovaní anglického 

jazyka na Stredných školách (44 hodín) 
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Práca učiteľa v rámci modulov sa bude skladať z 2 častí: 

1. Účasť na prezenčných seminároch na pôde PF KU v Ružomberku. 

2. Samostatná práca účastníka vzdelávania dištančnou formou, v ktorej aplikuje 

získané poznatky počas seminára vo vyučovaní - experimentálnej práci. 

Spôsob ukončovania: 

1. aktívna účasť, najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 

2. spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania, spracovanie aplikačných 

úloh podľa zadaných kritérií, 

3. úspešná záverečná prezentácia a pohovor s preukázaním nadobudnutých 

vedomostí, zručností a spôsobilostí získaných vzdelávacím programom. Účastník 

doloží výstupy z dištančnej formy vzdelávania. 

 

Vedúca katedry pripravuje doktorandov PF KU na skúšky z anglického jazyka 

a vyučuje doktorandov Cudzí jazyk anglický. 

 

V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

Doc. Andrej Kraev, CSc. bol členom riešiteľského kolektívu podaného projektu 

APVV Heroes in Polish and Slovak Literature for Children as a Parenting Pattern 

(Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko – KU v RK, riešitelia: prof. A. Ungeheuer-Goląb – 

doc. Z. Chanasová). 

 

Za prítomnosti PaedDr. Rosangely Libertini, PhD. bol 20 novembra odovzdaný 

projekt Erazmus KA + 107 medzi KU a Univerzitou Karazina v Charkove (Ukrajina). 

 

Digitalizované Vstreči s Rossijej/Európska škola autorov učebníc RJ/ 

Európska škola autorov učebníc RJ, ktorá vznikla na základe Bratislavských stretnutí 

- známe európske 15 ročné podujatie. Vznikla z iniciatívy ARSu- jeho  prezidentka 

prof. Eva Kollárová, PhD. V projekte sú krajiny ako Litva, Lotyšsko, Rakúsko, 

Bielorusko, Maďarsko, Nemecko a ďalšie. 

 

Riešiteľský tím:  

Prof.Lilia Leonidovna Vochmina, PhD.- Inštitút RJ A.S.Puškina v Moskve 

PhDr.Jekaterina Borisová,PhD., Slovanské gymnázium v Bratislave 

PhDr.Milan Bujnák, zástupca riaditeľa gymnázia  pre talentované deti v Bratislave 

PhDr.Dušan Kazimír, PhD.- Gymnázium Lipanz 

PhDr.Aurélia Plávková - Tináková,PhD.- PF KU v Ružomberku 

 

Aktivity v rámci tohto projektu: 

September 2018: konferencia vo Viedni  

10.12.2018: konferencia v Bratislave 

Jún 2019: konferencia v Paríži 
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V rámci projektu sa atestujú učitelia s témou rusko-anglických kultúrnych súvislostí, 

ktorých oponuje PaedDr. A. Plávková - Tináková, PhD. 

PaedDr. A. Plávková - Tináková, PhD. je zároveň členom redakčnej rady Studia 

Russico Slovaca.  

 

V rámci tohto projektu organizujeme metodické kongresy a Olympiády. 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

Zahraničné: 

27. februára bol podaný grantový projekt na podporu vedeckej a pedagogickej 

činnosti pracoviska PF KU zabezpečujúceho výučbu talianskeho jazyka ako L2 

(CAP2619/2 ES. FIN. 2018), podaný na Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej 

republiky prostredníctvom Veľvyslanectva Talianskej republiky na Slovensku. 

Predkladateľ projektu: Dr. Dušan Kováč, PhD., vedúci oddelenia talianskeho jazyka 

a kultúry pri Katedre cudzích jazykov PF KU. 

Rozpočet projektu: 15.000 € 

 

 

 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

 

 

 

 edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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  . .     

 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

 GAPF 

 

 

 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 5/76/2017 

Talianske slobodné 

mestá a panstvá 

v období 

stredoveku  

PaedDr. 

Viera 

Rassu 

Nagy, 

PhD. 

 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAPF 1/10/2017 

Konferencia 

didaktiky 

talianskeho jazyka.  

PaedDe. 

Viera 

Rassu 

Nagy, 

PhD. 

Vedecko-výskumné a umelecké 

projekty postdoktorandov. 
2017-2018  

GAPF 4/49/2017 

Velikáni 

talianskeho 

priemyslu – Made 

in Italy 

PaedDr. 

Viera 

Rassu 

Nagy, 

PhD. 

Podpora organizácie vedeckých 

aktivít a iných podujatí. 
2017-2018  
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 Ostatné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2010 

Pridelené finančné 

prostriedky na rok 

2009 v EUR 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Ministerstvo 

zahraničných 

vecí 

Talianskej 

republiky 

CAP26

19/2 ES. 

FIN. 

2018 

grantový 

projekt na 

podporu 

vedeckej a 

pedagogick

ej činnosti 

pracoviska 

PF KU 

zabezpečuj

úceho 

výučbu 

talianskeho 

jazyka ako 

L2 

Dr. 

Dušan 

Kováč, 

PhD. 

v procese posudzovania  2019/2020  

 

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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 edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

   .     

 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

          

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 1/7/2017 

Významní 

rozprávkoví 

hrdinovia 

v ilustráciách a 

literatúre pre deti 

a mládež – 

porovnanie troch 

svetov II 

PaedDr. 

Rosangela 

Libertini, 

PhD 

Hlavným cieľom projektu bolo 

zanalyzovať a porovnať významných 

rozprávkových hrdinov česko-

slovenskej, maďarskej a talianskej 

literatúry pre mládež, ktorí boli 

predovšetkým hrdinami najprv 

časopiseckej a neskôr v knižnej 

podobe rokov 1860 – 1990. Hlavný cieľ 

projektu sa podarilo naplniť. 

V jednotlivých krajinách prebehlo 

u daných spolupracujúcich pracovísk 

spracovanie problematiky ako aj 

prezentácia čiastkových výsledkov.  
 

2017-2018  

 

 ostatné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 



 

 15 

        

 

 

VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry 

 
a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

 

 
b) PAEDAGOGICAE DOCTOR RIGORÓZNE KONANIE (ukončené štúdium v roku 2018) 

 Ukončenie II stupňa vysokoškolského stupňa - PaedDr. Viera Rassu Nagy,PhD. 

Preklad ako didaktická metóda pri vyučovaní talianskeho jazyka /vzdelávacia činnosť/. 

       

 Ukončenie II stupňa vysokoškolského stupňa - PaedDr. Rosangela Libertini,PhD. 

Výber z detskej talianskej literatúry 1837 – 1968 

 

c) HABILITAČNÉ KONANIE 

 

d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

 

VII. Zamestnanci na katedre 

Erasmus+: Dr. Dušan Kováč, PhD., Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio di Calabria; medzinárodná mobilita za účelom výučby (kapitoly z 

normatívnej gramatiky talianskeho jazyka). 

Erazmus+: PaedDr. Viera Rassu Nagy PhD., Universita Sacro Cuore - Miláno   

Prednáška - Aponyovská knižnica /medzinárodné vzťahy/. 

 

VIII. Podporné činnosti katedry 

Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry. 

 

IX. Rozvoj katedry 

Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku. 

Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realizácie a dosiahnuté 

výsledky s ohľadom na dlhodobý zámer KU. 

 

X. Medzinárodné aktivity katedry 

Vedecká a akademická spolupráca na základe bilaterálnych dohôd s: 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Padova 

Cattolica del Sacro Cuore, Miláno 

Universita degli Studi della Tuscia, Viterbo 

Universita degli Studi di Foggia, Foggia 

Universita degli Studi di Macerata, Macerata 
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Universita degli Studi di Roma - La Sapienza, Rím 

Universita per Stranieri di Perugia, Perugia 

Universita per Stranieri "Dante Alighieri", Reggio Calabria 

Conservatorio "A.Pedrollo" di Vicenza, Vicenza 

Instituto Superiore di studi Musicali "Giulio Briccialdi", Terni 

Universita Degli Studi Dell´Insubria, Varese 

The People´s Friendship University of Russia - RUDN, Moskva 

 

Príprava medzinárodnej dohody s Moscow Region State University, Moskva 

ohľadom výmenného pobytu študentov.  

 

Spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave. 

Spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej federácie. 

 

XI. Sumár  (Executive summary) 

Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý 

rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4. 

 

XII. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 


