
 
I. Obal: 

 
 

 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A 
PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa  
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Pedagogickej fakulty, 
Katedry špeciálnej pedagogiky a 

pedagogiky mentálne postihnutých 
 za rok 2016 

 
 
 
 
 
 



 

 2 

II. Úvodný list: 
 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A 
PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa  
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Pedagogickej fakulty, 
Katedry špeciálnej pedagogiky a 

pedagogiky mentálne postihnutých 
 za rok 2016 

 
 

 
 
 
 
 

Ružomberok 
 
 



 

 3 

III.  Základné informácie o katedre KU: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej 
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Bottova 15, 054 01 Levoča 
Tel.: +421 53 469 91 98, fax: +421 53 469 91 91, email: sekretariatijp@ku.sk 
 
Vedúci katedry: prof. dr. hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD. 
zástupca vedúceho katedry: doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. 
Koordinátor ECTS: Mgr. Anna Nemcová, PhD. 
Tajomník: PaedDr. Peter Petrovič, PhD. 
sekretariát katedry: Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
profesor: 
prof. dr. hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD. 
prof. dr. hab. Kazimiera Krakowiak 
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. m. prof. KU 
 
docent: 
doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. 
 
odborný asistent: 
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.  
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.  
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. 
PaedDr. Peter Petrovič, PhD. 
PhDr. Viera Šilonová, PhD. 
Ing. Anna Nemcová, PhD. 
 
 
asistent: 
PhDr. Adam Baran 
PaedDr. Stanislav Bella 
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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IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, v spolupráci 
s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v roku 2016 organizovala 
viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. Za významné udalosti 
možno považovať najmä medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu Tradície 
a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov, ktoré sa 
každoročne konajú v Levoči za účasti významných hostí zo slovenských 
aj zahraničných univerzít. 

 
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3) 
 

Edukačná influencia na hodinách slovenského jazyka a literatúry v špeciálnej základnej škole, 
Levoča, 7.11.2106. V predkladanej štúdii PaedDr. Anna Skokanová, PhD. prezentovala výskumné 
výsledky empirických zistení v oblasti motivácie rómskych žiakov s mentálnym postihnutím v 
špeciálnych základných školách vo variante A v priebehu edukačného procesu a ich vplyvu na 
školskú úspešnosť. 
 
Prevencia a terapia porúch správania alebo reflexia o výchove, Levoča, 9.11.2106. V predkladanej 
štúdii PaedDr. Anna Skokanová, PhD. prezentovala výskumné výsledky empirických zistení v oblasti 
motivácie rómskych žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnych základných školách vo variante 
A v priebehu edukačného procesu a ich vplyvu na školskú úspešnosť. 
 
Reč tela ako prostriedok porozumenia a pomoci, Levoča, 11.11.2106. Každý človek nejakým 
spôsobom komunikuje, a to aj v prípade, že sa nevyjadruje práve verbálne. Ide o neverbálnu 
komunikáciu, ktorá v sebe zahŕňa všetky dorozumievacie prostriedky neslovnej podstaty (fonické, 
vizuálne, kinetické) a ktorá tak isto, ako verbálna komunikácia má vysokú výpovednú hodnotu. 

 
V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  
1.1.6. Špeciálna pedagogika 
 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia, 
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia, 
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium/ štvorročné štúdium 
 
Nevyhnutnou súčasťou výchovy a prevýchovy jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami je funkčný systém s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sú schopní realizovať výchovné, 
prevýchovné, diagnostické, kompenzačné, rehabilitačné a špeciálno-pedagogické postupy. Cieľom 
štúdia je získanie širšieho vedného základu z oblasti biologicko-medicínskych vied, psychologicko-
sociologických vied, oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky s osobitným zreteľom na jeho 
špeciálno-pedagogickú, metodologickú, vedecko-výskumnú pripravenosť a rehabilitačnú praktickú 
činnosť. V tejto oblasti získava teoretické a praktické poznatky pre špeciálnu výchovu a prevýchovu, 
výskum za účelom rehabilitácie jednotlivca s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným 
postihnutím, tiež cestou praktík v terénnych pracoviskách rozličnej povahy. V bakalárskom štúdiu 
záverečná profilácia vyúsťuje v príprave na vychovávateľskú kvalifikáciu pre jednotlivcov 
s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Ďalším cieľom je príprava 
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odborníkov pre terénnu výchovno-rehabilitačnú činnosť v práci s rodičmi jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby 
absolvent bol teoreticky a prakticky pripravený pre uvedené požiadavky. Jednotlivé disciplíny 
predstavujú profilujúce predmety a predmety pomáhajúcich a súvzťažných vied. Cieľom programu je 
príprava na špeciálnu výchovu a prevýchovu, na základe výsledkov ktorých by bol absolvent 
schopný zostaviť individuálny špeciálny výchovný a prevýchovný program (vrátane elementárnej 
stimulácie, či rozvíjania). 
 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia, 
akademický titul magister (Mgr.), dvojročné štúdium 
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia, 
akademický titul magister (Mgr.), trojročné štúdium 
 
Absolvent magisterského učiteľského štúdia je pripravený pre špeciálnopedagogickú prácu 
v špeciálnych základných školách, špeciálnych výchovných zariadeniach, v špeciálnych triedach 
a ďalších špeciálnych zariadeniach pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Získa základné 
vedomosti, spôsobilosti a zručnosti – všeobecné, odborné a špeciálne, a to prostredníctvom obsahu 
predmetov špeciálnopedagogického základu a špecializácie  Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 
mentálne postihnutých. Získa kompetencie pre špeciálnu výchovu, prevýchovu, vyučovanie 
a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k realizácii špeciálno-
pedagogickej diagnostiky a poradenstva pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. 

 
5.2 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

 
Detská univerzita, Levoča, 2.6.2016. Študenti z odboru špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 
postihnutých pripravili pod vedením pedagógov z katedry dramatické, výtvarné aktivity spojené 
s hudobnými a pohybovými činnosťami.  

 
VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

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

Výskumná činnosť Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 
postihnutých sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej pedagogiky so 
špecifickým zameraním na osoby s mentálnym postihnutím. Na podporu uvedených 
oblastí katedra každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie s cieľom 
podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia 
katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti 
špeciálnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky 
projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja 
Páleša aj inými univerzitami. 

 
7.1 Zameranie výskumu a vývoja 
Výskumná činnosť Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 
postihnutých sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej pedagogiky so 
špecifickým zameraním na osoby s mentálnym postihnutím. Na podporu uvedených 
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oblastí katedra každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie s cieľom 
podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia 
katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti 
špeciálnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky 
projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja 
Páleša aj inými univerzitami. 

 
Na Katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa výskumné aktivity v roku 2016 
zaoberali: 
 

• multikultúrnou výchovou v špeciálnej pedagogike, 
• metódami výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných 

školách, 
• tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov špeciálnych škôl, 
• kategorizáciou vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku, 
• aplikáciou inovácií do študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 

postihnutých, 
• inkluzívnym konceptom výchovy a vzdelávania. 

 
 
V roku 2017 bude vedecko–výskumná činnosť zameraná na: 

• inkluzívny koncept výchovy a vzdelávania,  
• koncepciu prípravy vysokoškolskej prípravy špeciálnych pedagógov, 
• celostné vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 
Iné aktivity na KŠP a PMP v Levoči: 
Zo 700 študentov po prvom roku magisterského štúdia špeciálnej pedagogiky 
(poradenstvo/učiteľstvo) na UJAK v Prahe  bolo prijatých v akademickom roku 2015/16  na PF KU 
v Ružomberku, IJP v Levoči 283 študentov (výber podľa študijného priemeru). Štúdium ukončilo 274 
študentov promóciami 30.08. 2016 v Levoči. 
 

7.2 Uvedú sa podané projekty 
 

 GAPF 
 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2016 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 4/59./2016 

Tradície 
a inovácie vo 
výchove 
a vzdelávaní 
modernej 
generácie 
učiteľov XIII. 
 

Nemcová 
Anna, 
Mgr., 
PhD. 

Cieľom projektu je zachovať 
a pokračovať v tradícii konania 
medzinárodných vedeckých 
konferencií z cyklu „ Tradície 
a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov“ , 
ktoré predchádzajúce úspešné 
ročníky sa konali na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči. 

2016-
2017 

500 
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7.3 Uvedú sa riešené projekty 
 
 GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 
za rok 2016 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 

č. 
1/16/2015 

 

Pohybové aktivity 
zamerané na 
upevňovanie 
duševného zdravia osôb 
s mentálnym    
postihnutím 

Peter 
Petrovič, 
PaedDr., 
PhD. 

Publikácia poukazuje na možnosti 
psychomotoriky pre upevňovanie 
duševného zdravia osôb 
s mentálnym postihnutím. 
Psychomotorika ako forma 
pohybovej aktivity zameraná na 
prežívanie pohybu, poskytuje 
priestor pre aktívny odpočinok, 
regeneráciu, prekonávanie 
neúspechu, záťaže, smútku a 
hľadanie ciest k návratu osôb 
s mentálnym postihnutím do 
spoločnosti. Na tento účel publikácia 
prináša príklady hier a jednoduchých 
herných činností s prvkami 
pohybovej muzikoterapie, 
relaxačných techník a tanečno-
pohybovej terapie, ktoré vedú  k 
zážitkom z pohybových aktivít a 
prostredníctvom ktorých 

2015-2016 300 

GAPF 
2/21./ 
2016 

Medzinárodná 
konferencia z cyklu: 
Špeciálne vzdelávacie 
potreby.  
Iné aktuálne konferencie 
a podujatia podľa 
ponuky. 
 

Račková, 
Oľga, doc., 
PaedDr., 
PhD. 

V súčasnosti je v rámci edukácie jednotlivcov 
s postihnutím a narušením v celosvetovej 
vzdelávacej politike ponúknutý inkluzívny 
koncept pedagogiky („škola pre všetkých“). 
Uvádzanie tohto projektu predpokladá 
spoluprácu v rámci rôznych odborov, nakoľko 
len preskúmanie rôznych parciálnych 
komponentov vzdelávacej inklúzie je zárukou 
jeho úspešného presadenia v praxi. 
Informovanosť, spolupráca domáca 
i zahraničná, výskumná činnosť sú 
predpokladmi, ktoré dávajú možnosti v tejto 
oblasti veci posúvať dopredu. Hlavným 
cieľom projektu je  skvalitňovanie vzájomnej 
spolupráce, informovanosti a vedeckej 
činnosti subjektov v rámci odborov 
a pracovísk. 

 

 2016 
 

300 
 

 

GAPF 2/41/2016 

Implementácia 
encykliky Laudato si’ 
do vzdelávacej oblasti 
Človek   a príroda 
v špeciálnej základnej 
škole 

Peter 
Petrovič, 
PaedDr., 
PhD. 

 2016/2017 300  

GAPF 5/102/2016 

Vyučovanie 
prírodovedných 
predmetov  
v špeciálnej základnej 
škole vo svetle 
encykliky Laudato si’ 
 

Peter 
Petrovič, 
PaedDr., 
PhD. 

 2016/2017 300  
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psychomotorika môže vyladiť 
psychofyziologický stav človeka 
s mentálnym postihnutím v realite 
sveta. 

GAPF 

č. 
6/24/2015 

 

Psychomotorika a 
duševné zdravie osôb s 
mentálnym 
postihnutím 

Peter 
Petrovič, 
PaedDr., 
PhD 

Ciele projektu sa podarilo z väčšej 
časti splniť podľa zámerov riešiteľa. 
Psychomotorika ako forma 
pohybovej aktivity môže mať  
signifikantný efekt pre upevňovanie 
duševného zdravia osôb 
s mentálnym postihnutím. Poskytuje 
im priestor pre aktívny odpočinok, 
regeneráciu, prekonávanie 
neúspechu, záťaže, smútku. 
Prostredníctvom hier a jednoduchých 
herných činností s prvkami 
pohybovej muzikoterapie, 
relaxačných techník a tanečno-
pohybovej terapie, ktoré vedú  k 
zážitkom z pohybových aktivít môže 
vyladiť psychofyziologický stav 
človeka s mentálnym postihnutím v 
realite sveta. Výskumne potvrdiť 
však účinnosť pôsobenia 
psychomotoriky na duševné zdravie 
jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím sa pre obmedzené 
finančné prostriedky nepodarilo 
zrealizovať. 
 

2015-2016 300 

 

VIII. Zamestnanci na katedre 
V roku 2016 sa pedagógovia a študenti katedry zúčastnili mobilít za účelom výučby, 
stáže alebo štúdia na univerzitách a vysokých školách v Poľsku, v Českej republike 
a v Maďarsku.  
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách.  

 

Učiteľská mobilita do zahraničia 2016 
Teacher mobility abroad  
 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

doc. PaedDr. 
Oľga Račková, 
PhD.  

AGMA mobilita 

krátka stáž 

18.-19.1.2016 AporVilmosKatolikusFőiskola, 
Konstantin tér 1-5. Vác Maďarsko 

 
Mobilita ERASMUS+ nepedagogický zamestnanec do zahraničia 2016                              
– administratíva 2016 

 
Pracovisko  

PF KU 
Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 
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Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Nemcová Anna, 

Mgr., PhD. 

Erazmus + 
školenie 

 
30.11.-3.12.2016 

Uniwersytet Papieski JP. II, Krakow  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Nemcová Anna, 

Mgr., PhD. 
Erasmus+ 
školenie 02.-04.03.2016 

Akademia Im. Jana Dlugosza w 
Chzestochowie 

 
Mobilita ERASMUS+ pedagogický zamestnanec zo zahraničia 2016                              
– výučba  

 
Pracovisko  

PF KU 
Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

doc. PhDr. 
Ludmila 
Muchová, Ph.D. 

ERASMUS+ 
teaching 

21.-23.9.2016 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějoviciach 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Ks. dr hab. 
Wiesław 
Łużyński 

ERASMUS+ 
teaching 

17.-21.10.2016 Nicolaus Copernicus Unioversity, 
Toruń 

 

Študentská mobilita do zahraničia 2016 
Student mobility abroad 

 
Pracovisko  

PF KU  
Účastník mobility  Program Trvanie mobility Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

 
Juríčková 
Anna 

ERAZMUS+ 
február 2016 – 

jún 2016 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 
IX. Sumár  (Executive summary) 

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sídli 
na detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 4.3.2003 a premenované 1.7.2008 
na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri príležitosti 190. výročia od vzniku 
prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad. roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa 
tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti na pracovisku pôsobí: 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín, 

- Katedra liečebnej pedagogiky. 

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých odborne 
a organizačne zabezpečuje študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 
postihnutých (garantuje prof. dr hab Adam Franciszek Stankowski, PhD.) v spolupráci 
s ďalšími pedagogickými katedrami na detašovanom pracovisku PF KU v Levoči. 

Katedra vykonáva a naďalej plánuje vykonávať nepretržitú výskumnú činnosť 
pomocou realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých 
členov katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Rozvoju vzdelávania 
napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry. Historicko-dokumentačnú činnosť katedra 
vykonáva v spolupráci so Spišskou Kapitulou, Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom 
v Levoči, kde sa nachádzajú materiály historickej hodnoty, významné pre účely výskumu 
i vlastnej prednáškovej činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci ústavu zabezpečujú, sú 
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cielené na pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prípravu budúcich absolventov s dôrazom 
na jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc 
prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami.  

Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti 
získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti 
z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie pre prácu 
s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a didaktickej prípravy. Jednotlivé 
kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie teoretické poznatky, praktické 
skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich aplikácie v tvorivej pedagogickej práci 
s deťmi a mládežou. 

Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami Inštitútu Juraja Páleša v Levoči naďalej 
plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia 
a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami. Pedagógovia plánujú 
zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných univerzitách, s cieľom 
získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj vedecko-
výskumných činností. 

 
V Levoči 13.1.2017 
 

prof. dr hab Adam Franciszek Stankowski, PhD. 
                                                                                       vedúci katedry ŠPaPMP Levoči 
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XI. Prílohy 

 
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry špeciálnej 
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2016 
 

Kategória 
 

AAA, 
AAB, 
ABA,  
ABB 

ACA, 
ACB, 
BAA, 
BAB, 
BCB, 
BCI, 
EAI, 
CAA, 
CAB, 
EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

 Katedra 
špeciálnej 
pedagogiky 
a pedagogiky 
mentálne 
postihnutých 0 1 0 1 0 0 19 21 
 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich  vydavateľstvách (1)   
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
zahraničných vydavateľstvách (1) 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)  

 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
Spiritualita - jedna z dimenzií osobnosti (s postihnutím) / Oľga Račková ; rec. Kazimiera Krakowiak, 
Antónia Tisovičová et al., 2016. In: Špeciálna pedagogika v intenciách celostného pohľadu na človeka s 
postihnutím / ed. Oľga Račková. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity, 2016. - ISBN 978-80-561-0347-0, S. 145-166. 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
Poruchy správania ako výzva / Marta Horňáková, Oľga Račková ; rec. Mária Potočárová, Albín 
Škoviera. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
2016. - 258 s. - ISBN 978-80-561-0359-3. 

 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
Skokanová, A. 2016. Rozvoj kognitívnych funkcií žiakov s mentálnym postihnutím. In. Edukacja 
zdrowotna przedszkole, szkola. Lublin : KUL. ISBN 978-83-8061-219-8. s.219-232 
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KRAKOWIAK, K.: Osoby z uszkodzeniami słuchu we wspólnocie parafialnej, (w:) Osoba – 
Środowisko –  Transcendencja, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Romanowi Jusiakowi OFM, 
red. F. W. Wawro, A. Łuczyński, L. Pitruszka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 117-139. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
RAČKOVÁ, O. 2016. Savant Syndrome = Savantský syndróm. In: Disputationes Scientificae  
Universitatis Catholicae in Ružomberok. – ISSN 1335-9185, Roč. 16, č. 3 (2016), s. 167-174. 
 
JOZEFČÁK, M. 2016. Axiologické dimenzie edukácie. In: Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých výskumníkov na Institute Juraja Páleša v Levoči. 
Levoča : Milan Tejbus – MTM, roč. 1, 2016, č. 3, s. 45 – 57. ISSN – 1339-9217 
 
JOZEFČÁK, M., Soroková, E. 2016. Osobitosti problémového správania u žiakov s poruchou 
autistického spektra. In: Pedagogické diskusie. Časopis vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Institute Juraja Páleša v Levoči. Levoča : Milan Tejbus – MTM, roč. 1, 
2016, č. 4. ISSN – 1339-9217 
 

KLEIN, V., ŠILONOVÁ, V. Úlohy odborných zamestnancov v inkluzívnom vzdelávaní. In Pedagogické 
diskusie, roč. 2, č. 3/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 71 - 86. ISSN 
1339-9217 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) 
JOZEFČÁK, M. 2016. Axiologické dimenzie edukácie. In: Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato si’ II. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 
232 – 239. ISBN 978-80-561-0377-7 
 
JOZEFČÁK, M. 2016. Antropologické aspekty výchovnej práce so žiakmi so zdravotným postihnutím. 
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. Zborník z XII. 
medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, 2016, s. 232 – 239. ISBN 978–80–561–0399–9, s. 109-116.  
 
PETROVIČ, P.: Tanečno-pohybová terapia. In: EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU, 
Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky, 2016 / Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. Ivana LIŠTIAKOVÁ – Zuzana FÁBRY LUCKÁ 
(Eds.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 274 s. ISBN 978-80-223-4148-6, s. 202-209. 

 
PETROVIČ, P.: Človek a stvorenstvo. In: EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY VO SVETLE ENCYKLIKY 
LAUDATO SI´ II.  2016 / Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Edukačné výzvy 
a úlohy vo svetle Encykliky Laudato si’ uskutočnenej 18. – 19. február 2016 v Levoči. Veronika 
HAŠKOVÁ – Marta BUK CEGIELKA (Eds.) Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 293 s. ISBN 978-80-561-0377- 7, s. 132-136. 
 
KRAKOWIAK, K.: Tworzenie środowiska przyjaznego osobom z uszkodzeniami słuchu w świetle 
Encykliki Laudato Si’ Ojca Świętego Franciszka poświęconej trosce o wspólny dom (współautorzy: A. 
Borowicz, R. Kołodziejczyk), (w:) Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encyklyky Laudato si’I, eds. B. 
Akimjakowá, V. Hašková, Ružomberok 2016, 215-231.  
 
NEMCOVÁ, A. 2016. Kvalita života seniorov v domove sociálnych služieb. In Zostav. GAŽIOVÁ, M., 
FERANECOVÁ, G., MATIOVÁ, D. Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií  V. 
Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v Starej Ľubovni, konaná dňa 21. 
apríla 2016. Ružomberok: vydavateľstvo VERBUM Ku v Ružomberku. 2016. CD-ROM, s. 157-167. 
ISBN 978-80-561-0365-4. 
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PETROVIČ, P.: Psychomotorika ako výchova pohybom detí a žiakov s mentálnym postihnutím. In: 
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. 2016  : Zborník  
príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov“ uskutočnenej 25. februára 2016 v Levoči. Beáta AKIMJAKOVÁ – 
Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ (Eds.) Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. 191 s. ISBN 978–80–561–0399–9, s. 109-116.  
 
BAB Odborné monografie vydané v domácich  vydavateľstvách (1)   
PETROVIČ, P.: Psychomotorika  a duševné zdravie osôb s mentálnym postihnutím. Ružomberok : Verbum - 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-0363-0. 

 
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
 PETROVIĆ, P. Psychomotorika a duševné zdravie osôb s mentálnym postihnutím. In: RAČKOVÁ, O. 
et al. Špeciálna pedagogika v intenciách celostného pohľadu na človeka s postihnutím. Ružomberok : 
VERBUM. s. 86 - 100. ISBN 978-80-561-0347-0. 
 
SKOKANOVÁ, A. 2016. Rozvíjanie kognitívnych funkcií rómskych žiakov v špeciálnych základných 
školách. In. Špeciálna pedagogika v intenciách celostného pohľadu na človeka s postihnutím. 
Ružomberok : Verbum. ISBN 978-80-561-0347-0. s. 60-85  
 
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách (1) 
KRAKOWIAK, K.: Słowo, (w:) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom: 
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016, s.1059-1068 
 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)  
KRAKOWIAK, K.: Pedagogiczno-logopedyczna analiza projektu pt. „Model edukacji dwujęzycznej 
głuchych”, „Szkoła Specjalna” 2016, nr 1, s.26-40.  
 
KRAKOWIAK, K.: Wychowanie językowe i terapia logopedyczna w programie wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, „Logopedia” t. 45(2016), s. 239 – 

261.  

 

KRAKOWIAK, K.: Propozycje zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu (niesłyszących, 

słabosłyszących, niedosłyszących), „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo”” 2(32) 2016, s. 

49–66. 
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 
mentálne postihnutých za rok 2016 

 
Ostatné prednášky 

Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

 Račková Oľga 

Apor Vilmos Katolikus Fӧiskola 
Mobilita za účelom krátkej stáže 
a účasť na medzinárodnom 
kolokviu. Prednáška: Vybrané aspekty 
inkluzívneho vzdelávania. 

Vác, Maďarsko 
18.- 19.01. 

2016 

 Račková Oľga 

XI. Medzinárodná vedecká 
konferencia z cyklu: Špeciálne 
edukačné potreby. „Pomáhanie 
rozvoju – veľa ciest – spoločné 
ciele“. Prednáška: Selected aspects 
of inclusive  education 

Ustroň, PL 
23.- 24.05. 

2016 

 Račková Oľga 
Týždeň vedy a umenia. Prednáška: 
Prevencia a terapia porúch 
správania alebo reflexia o výchove 

IJP, Levoča 09.11. 2016 

 Petrovič Peter 
EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY VO 
SVETLE ENCYKLIKY LAUDATO SI´ 
II  (Človek a stvorenstvo) 

Levoča 
18.- 19.02. 

2016 

 

Petrovič Peter Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie 
učiteľov XI. (Psychomotorika ako 
výchova pohybom detí a žiakov s 
mentálnym postihnutím) 

Levoča 25.2.2106 

 

Petrovič Peter XI MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
Z CYKLU  „SPECJALNE  
POTRZEBY EDUKACYJNE  
(Výchova žiakov s ľahkým stupňom 
duševnej zaostalosti k správnemu 
držaniu tela) 

Ustroń 23. – 24.5.2016 

 

Nemcová Anna Senior v kontexte dneška z pohľadu 
pomáhajúcich profesií (Kvalita 
života seniorov v domove 
sociálnych služieb) 

Stará Ľubovňa 21.4.2016 

 
Petrovič Peter VZDELÁVAME DETI FÉROVO? 

Medzinárodná konferencia o segregácii 
vo vzdelávaní                      

Bratislava 9.-10.11.2016 

 
Petrovič Peter Týždeň vedy a umenia. Prednáška: 

Reč tela ako prostriedok 
porozumenia a pomoci 

IJP, Levoča 11.11. 2016 

 

Skokanová Anna Výchova a vzdelávanie 2016: 
Pedagóg a jeho perspektívy v 
kontexte súčasnej edukačnej 
praxe(Špeciálna edukačná, 
reedukačná a kompenzačná práca so 
žiakmi s dysgrafiou 
a dysortografiou) 

Filozofická 
fakulta UPJŠ v 

Košiciach. 
12.-13.9.2016 
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Členstvá vo vedeckých a programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy 
 

Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 

Račková Oľga, doc., PaedDr., 
PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Račková Oľga, doc., PaedDr., 
PhD. 

XI. Medzinárodná vedecká konferencia 
z cyklu: Špeciálne edukačné potreby. 
„Pomáhanie rozvoju – veľa ciest – 
spoločné ciele“.  

Ustroň, PL 23.- 24.05. 2016 

Stankowski, Adam, prof. dr 
hab. PhD.  

Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Tisovičová Antónia, doc., 
PhDr., PhD.,m. prof. KU 

Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Krakowiak Kazimiera, dr. 
Hab. 

Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Stankowski, Adam, prof. dr 
hab. PhD. 

XI. Medzinárodná vedecká konferencia 
z cyklu: Špeciálne edukačné potreby. 
„Pomáhanie rozvoju – veľa ciest – 
spoločné ciele“.  

Ustroň, PL 23.- 24.05. 2016 

Tarajčáková Edita, Ing., PhD. 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Jozefčák Miloš, PaedDr., PhD. 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Nemcová Anna, Mgr., PhD. 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 
XI. 

Levoča 25.2.2016 

Stankowski, Adam, prof. dr 
hab. PhD. 

medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo 
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Tisovičová Antónia, doc., 
PhDr., PhD.,m. prof. KU 

medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo 
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Račková Oľga, doc., PaedDr., 
PhD. 

medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo 
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Nemcová Anna, Mgr., PhD. 
medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo 
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Nemcová Anna, Mgr., PhD. 
Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

Tarajčáková Edita, Ing., PhD. 
Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

Račková Oľga, doc., PaedDr., 
PhD. 

Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

 
Členstvo v redakčných radách, v edičných radách 

Meno a 
priezvisko 

Názov časopisu/zborníka Miesto vydania Dátum 

Stankowski, 
Adam, prof. dr 
hab. PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 

Levoča 2016 
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Juraja Páleša v Levoči 
Šilonová Viera, 
PhDr., PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 

 


