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PREDNÁŠKY 

Študent (nielen) geografie: cesta do školy tam a späť 
RNDr. Pavol Papčo, PhD. 

 

Dátum konania: 9.11.2017 

Čas: od 10,30 hod. – 11,15 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Pravidelná cesta do školy bežným dopravným prostriedkom, prípadne pešo vie byť 

často nudná. Aspoň, že sú mobily! A nuda možno nie je ešte vtedy keď je na programe nejaký 

test, alebo písomka... Môže však študent (minimálne geografie, ale nielen) vnímať dochádzku 

do školy aj inak? Napríklad cez pozorovanie okoloidúcej krajiny a rozmýšľaním nad jej 

vlastnosťami? Cieľom populárno-náučnej prednášky je pomocou konkrétnych príkladov - 

krajinných obrazov ukázať, že u niektorých dlhšia, u iných kratšia „obyčajná“ cesta do školy 

nemusí byť vôbec (ani bez mobilov) nudná. 

 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

 

Historický vývoj krajinných štruktúr v lokalite UNESCO Vlkolínec 
prof. RNDr. František Petrovič, PhD., prof. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 

Univerzita  Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. 

 

Dátum konania: 08. 11. 2017 

Čas: od 10,30 hod. – 12,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Osada Vlkolínec predstavuje mimoriadne cenný prírodno-sídelný komplex, ktorý 

vytvára pozitívnu krajinnú mozaiku vytvorenú spolupôsobením antropogénnych a prírodných 

procesov. V zastavanej časti lokality, ktorá predstavuje najucelenejší urbanistický celok 

pôvodných ľudových stavieb v strednej Európe, je zachovaná charakteristická ľudová 

architektúra. V rámci národnej legislatívy bola lokalita Vlkolínec vyhlásená v roku 1977 za 

Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry (PRĽA). Kultúrny a historický význam lokality 

však presahuje národnú úroveň, čo deklaruje fakt, že lokalita Vlkolínec bola zapísaná v roku 

1993 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Prednáška prof. RNDr. Františka 

Petroviča, PhD. a prof. RNDr. Martina Boltižiara, PhD bude zameraná na prezentáciu 



6 

výsledkov vyhodnotenia vývoja historických krajinných štruktúr v lokalite Vlkolínec na 

základe historických obrazov/pohľadníc, historických fotografií, historických máp a leteckých 

snímok s osobitným zameraním na zachytenia vývoja pridomových záhrad. Využitie 

potenciálu historických máp a leteckých snímok umožní vytvoriť si plastický obraz o vývoji 

unikátnej kultúrnej krajiny Vlkolínca a vniesť do výskumu presne datovaný časový rozmer. 

Vytvorené tematické mapy vo forme digitálnych vrstiev s databázou budú tvoriť potenciálne 

vstupy do ďalších štatisticko-priestorových analýz, syntéz, prognóz, plánovacích 

a rozhodovacích procesov. Prezentované výsledky sú výstupom projektu INTERREG V-A-

SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, 

miest a regiónov“, ktorého riešenia začalo 01. 09. 2017, a do ktorého je zapojená aj Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Výsledky vyhodnotenia sa využijú v krajinnej štúdii pri návrhoch 

na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec.  

 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku/ A 323. 

Kontaktná osoba z katedry pre prednášku/podujatie: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., 

Katedra  geografie,   (maria.kozova@ku.sk)  

___________________________________________________________________________ 

 

Mapy a geografia ako veda pre prax 
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 

 

Dátum konania: 6.11. 2017 

Čas: 15,30 hod. – 16,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Prednáška je venovaná obsahu workshopu, ktorý bol realizovaný 5. 9. 2017 na 22. 

Kartografickej konferencii organizovanej Českou kartografickou spoločnosťou v Liberci. 

Predstavené budú mapy a geografické nástroje používané na úrovni obcí, miest, krajských 

úradov, Euroregionu Nisa a na Krajskej hygienickej stanici, v súkromných firmách 

zaoberajúcich sa územným plánovaním a zberom dát pre navigácie a autonómne riadené 

automobily. Český pohľad na praktickú geografiu  možno považovať za impulz pre 

využívanie geografie ako vedy aj na Slovensku - vedy zasahujúcej do širokého spektra aktivít 

verejných inštitúcií (samosprávnych aj štátnych) ako aj súkromných firiem. 

 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

mailto:maria.kozova@ku.sk
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Klimatické extrémy Zeme: minulosť ťažko skúšanej planéty 
doc. RNDr. Soták Ján DrSc. 

 

Dátum konania: 9.11. 2017 

Čas: 8,00 hod. – 9,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Klimatický vývoj Zeme prechádzal rôznymi extrémami, ktoré menili jej podmienky 

a ovplyvňovali život. Niekedy sa planéta prehrievala v skleníkovom opare, inokedy mrzla do 

snehovej gule. Vulkanickú produkciu oxidu uhličitého striedali obdobia jeho intenzívnej 

asimilácie a vzniku hyperoxickej atmosféry. Oceány boli tiež raz odkysličené a bez života, 

inokedy sa nekontrolovateľne zvyšovala ich bioproduktivita. Oceánske vody buď poháňal 

teplotný výmenník, alebo prevládala ich stagnácia. Pohyby morskej hladiny morskej hladiny 

menili paleogeografiu pevnín a oceánov a regulovali príjem slnečnej insolácie. V histórii 

Zeme sú známe dlhé obdobia dezertifikácie a rozširovania púšti, ako aj obdobia humidity 

a intenzívnej monzúnovej zrážkovitosti. Zemský raj druhohôr využívali dinosaury, klimatické 

zhoršovanie na začiatku treťohôr zasa vyhovovalo cicavcom. A nakoniec prišli aj obdobia 

vesmírnych impaktov a supervulkánov, kedy sa Zem a život dostali na pokraj vlastnej 

existencie. Prednáška bude zameraná na faktory ovplyvňujúce klimatický vývoj Zeme 

a dopady globálnych klimatických zmien na vývoj života. 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

 

Korzika - bizarný ostrov v Stredomorí 
Mgr. Miloš Bačík, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11. 2017 

Čas: 10,00 hod. – 11,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V súčasnosti sa Korzike stále častejšie hovorí ako „ Íle de beauté ensoleillée en 

Méditerranée“. Interakcie prírodných komponentov (najmä vodstva, reliéfu, klímy 

a vegetácie) podmienili nebývalú rozmanitosť krajiny na malom území a tak blízko európskej 

pevniny. Ostrov sa stal magnetom pre turistov, cestovateľov, rekreantov a to nielen v čase 

kulminácie návštevnosti počas roka (júl, august),ale aj v jarných a jesenných mesiacoch. 

Korzika je magickým ostrovom Stredomoria, ktorý od nepamäti lákal rôznych pirátov, 
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dobyvateľov, dobrodruhov a romantikov. Napriek strastiplnej histórii a častým inváziám si 

vždy dokázala zachovať svoju tvár. Korzika sa nikdy nikomu nepodrobila celá. Silné národné 

cítenie, hrdosť a korzický nacionalizmus sú preslávené ďaleko za hranicami ostrova.  

 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vývoj prírody zaznamenaný v jaskyniach 
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.  

 

Dátum konania: 9.11. 2017 

Čas: 13,00 hod. – 14,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V mnohých jaskyniach sa zachovali klastické a chemogénne sedimenty (ílovito-hlinité 

naplaveniny, žulový piesok a štrk, sintrové náteky a iné), ktoré zaznamenávajú geologicko-

geomorfologický vývoj okolitých území. Vzhľadom na polycyklický vývoj väčšiny krasových 

území, jaskynné sedimenty môžu zachytiť dlhé časové úseky kenozoickej histórie. Záznamy 

zachytené v jaskyniach obsahujú nielen dáta na rozšifrovanie geomorfologického vývoja 

(speleogenéza, vývoj georeliéfu), ale aj na rekonštrukciu tektonických a paleoklimatických 

pomerov. Nami realizovaný výskum (projekt VEGA č. 1/0430/15) sa upriamil na jaskynné 

úrovne, ktoré predstavujú horizontálne, resp. takmer horizontálne chodby vytvorené 

v nadväznosti na relatívne statickú eróznu bázu počas dlhodobého tektonického pokoja. 

V rámci rekonštrukcie vývoja georeliéfu sa jaskynné úrovne korelujú s riečnymi terasami a 

zarovnanými povrchmi. Preto datovanie sedimentov z jaskynných úrovní umožňuje 

rekonštruovať nielen vývoj jaskýň, ale aj príslušných krasových území a ich okolia. Na 

datovanie sa využívajú paleomagnetické, magnetostratigrafické a rádiometrické metódy (U-

series), palynológia, ako aj metóda kozmogénnych nuklidov 10Be a 26Al umožňujúca určiť 

vek pochovania sedimentov v jaskyniach. Doterajšie výsledky potvrdzujú, že jaskynné úrovne 

v cezhraničnom slovensko-maďarskom jaskynnom systéme Domica-Baradla v južnej časti 

Slovenského krasu a priľahlej časti Aggtelekského krasu, v Dobšinsko-stratenskom 

jaskynnom systéme v južnej časti Slovenského raja, ako aj v Demänovskej doline na severnej 

strane Nízkych Tatier sa vytvárali v strednom až vrchnom pliocéne a v spodnom pleistocéne. 

Vzhľadom na polohu skúmaných jaskýň výsledky datovania prispievajú k poznaniu vývoja 

okrajovej, prechodnej a centrálnej časti Západných Karpát (chronológia vytvárania 
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jaskynných úrovní a prislúchajúcich pedimentov alebo riečnych terás, intenzita zahlbovania 

dolín v závislosti od intenzity tektonického zdvihu). 

 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

 

Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode 
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. 

 

Dátum konania: 06.11.2017 

Čas: od 13,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V hociktorom časovom intervale roka alebo dňa, na každom kroku pri prechádzke 

prírodnými zátišiami možno všetkými zmyslami zreteľne vnímať na úžasnom diele prírody 

zrkadlenie Stvoriteľa. Niet väčšej nádhery a väčšieho zázraku na tomto našom pozemskom 

svete, než je príroda. Geniálny Stvoriteľ mal všetko pri stvorení pozemského sveta dokonale 

premyslené do posledného detailu. Každý rastlinný a živočíšny druh je tu teda pre človeka 

a nie človek pre tieto prírodniny. Nijaká, ani tá najnenápadnejšia rastlinka, žiadny, ani ten 

zdanlivo bezvýznamný živočích tu na zemi nie sú zbytočné alebo niečo navyše, čo tu nie je 

potrebné. Živočíšny druh Homo sapiens, ako najcitovejší a najuvedomelejší obdivovateľ 

priam nadprirodzených krás a scénok v zátišiach prírody, by sa mal všemožne snažiť prírodu 

– darkyňu a nositeľku všetkého pozemského života – spoznávať, milovať a chrániť... 

 

Organizátor: Katedra biológie a ekológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 333. 

___________________________________________________________________________ 

 

Huby tajomné, užitočné a chránené 
Ing. Kristína Urbanová 

 

Dátum konania: 6.11.2017   

Čas: 9,40 hod – 11,15 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
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Popis: Prednáška je venovaná predstavení ríše húb z rôznych pohľadov. Oboznámi 

poslucháčov so základným rozdelením ríše podľa rôznych aspektov, vysvetlí ich tajomný a 

skrytý život a výskyt a tiež ich užitočnosť nielen z hľadiska ich nutričnej hodnoty pre človeka 

ale ich význam a postavenie v lesnom ekosystéme,  predstaví huby jedlé, jedovaté a nejedlé a 

tiež huby chránené ako špeciálnu kategóriu medzi chránenými druhmi živej prírody. 

 

Organizátor: Katedra biológie a ekológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 442. 

___________________________________________________________________________ 

 

Výskyt kliešťa obyčajného Ixodes Ricinus v Liptovskej kotline 
Ing. Jozef Macko, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD. 

 

Dátum konania:8.11. 2017 

Čas: 14,40 hod – 15,30. hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Príspevok prezentuje čiastkové výsledky sledovania  zmien vertikálnej distribúcie 

kliešťa Ixodes ricinus vo Veľkej Fatre. Výskum prebieha od roku 2016. Pri zbere materiálu 

bola použitá metóda priameho sledovania kliešťov (vlajkovanie). Odbery sa vykonávajú v 

mesačných intervaloch  počas vegetačného obdobia v oblasti Smrekovice a Malinného  Brda. 

V lokalite Smrekovica sú zbery vykonávané v nadmorskej výške 680 až 1400 mn.m. V rámci 

Malinného Brda od 600 do 1200 mn.m. Výsledky výskumu naznačujú, že rozšírenie I. ricinus 

do vyšších nadmorských výšok bolo spôsobené vyššími teplotami a následne dlhším obdobím 

umožňujúcim vývoj kliešťov. Zaznamenaný posun hranice výškovej distribúcie kliešťov 

zároveň vedie k rozšíreniu oblastí s potenciálnym rizikom chorôb prenášaných kliešťami. 

Z uvedeného dôvodu je sledovanie zmien výskytu I. ricinus nevyhnutné na posúdenie rizika 

šírenia infekcií prenášaných týmto druhom. 

 

Organizátor: Katedra biológie a ekológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 320. 

___________________________________________________________________________ 
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Procesy pri návrhu a tvorbe webu 
Matej Chyľa,  Marek Čevelíček 

 

Dátum konania: 8.11.2017 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Predmetom prednášky bude návrh webu z pohľadu analýzy a návrhu. Príspevok sa 

zameria na to, že tvorba webu nie je len o kódovaní a programovaní. Budú predstavené 

procesy, ktoré sa realizujú pri návrhu a tvorbe webových stránok vo web-developerskej 

spoločnosti. Prednáška sa bude venovať témam ako je optimalizácia pre vyhľadávače, analýza 

kľúčových slov či užívateľský výskum a užívateľské testovanie. Práve procesy ako 

užívateľský výskum, návrh wireframe či užívateľské testovanie sú momentálne veľmi 

populárne - často pod skratkou UX. 

 

Organizátor: Katedra informatiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 442. 

___________________________________________________________________________ 

 

Včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, platí však to, čo je dnes 
Mgr. Peter Druska, www.become.sk 

 

Dátum konania: 6. 11. 2017 

Čas: 14,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Vďaka digitálnym technológiám sa svet zmení za najbližšie desaťročie viac, ako za 

predchádzajúce. Ako sa tomu prispôsobiť? Čo má učiteľ robiť, aby deti na to pripravil? 

Pomôže len zmena spôsobu vyučovania a učenia. 

 

Organizátor: Katedra informatiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 442. 

___________________________________________________________________________ 
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Využitie elektródy z diamantu dopovaného bórom v elektroanalytickej 

chémii  
Ing. Zuzana LUKÁČOVÁ, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11.2017 

Čas: 09,40 hod. -1 0,25 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V súčasnosti sa do popredia dostáva pomerne nový perspektívny elektródový materiál 

na báze diamantu dopovaného bórom, ktorý odpovedá konceptu tzv. zelenej analytickej 

chémie.  Je vhodný na elektrochemické stanovenie rôznych anorganických látok (ako ťažké 

kovy v stopových množstvách) a mnohých organických látok najmä pre široký pracovný 

rozsah potenciálov vo vodných aj nevodných roztokoch, vysokú chemickú stabilitu a 

citlivosť. Prednáška je zameraná na základné charakteristiky a aplikácie daného 

elektródového materiálu v elektroanalytickej chémii. 

 

Organizátor: Katedra chémie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 303. 

___________________________________________________________________________ 
 

Kofeín - sympaťák či obťažovateľ? 
doc. Ing. Peter TOMČÍK, PhD., m. prof. KU 

 

Dátum konania: 7.11.2017 

Čas: 10,30 hod. - 11,15 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Prednáška pojednáva o vlastnostiach kofeínu a jeho význame pre ľudský organizmus. 

Ide o xantínový alkaloid, ktorý sa pridáva do špeciálne pripravených energetických nápojov 

a rôznych farmaceutických produktov. Jeho najväčší význam spočíva v stimulácii CNS, s čím 

súvisí zvýšenie duševnej a (dlhodobej) telesnej výkonnosti a oddialenie nástupu únavy. 

Problémy z prípadného zvýšeného požitia kofeínu môžu však namiesto očakávaného 

povzbudenia spôsobiť nervovo-svalovú podráždenosť, nervozitu, poruchy trávenia, zrýchlenie 

či nepravidelnú srdcovú činnosť až nespavosť. Káva a rôzne kofeínové nápoje patria medzi 

dôležité produkty, pre ktoré sa vyžaduje najvyššia kontrola kvality v rámci medzinárodného 

obchodu. Vzhľadom k vysokému počtu kofeínových vzoriek preto dôležitú úlohu zohrávajú 

také analytické metódy, ktoré poskytujú rýchle a spoľahlivé údaje o kvalite a kvantite. 
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V prednáške sú zhrnuté možnosti analytického stanovenia kofeínu v rôznych matriciach 

s akcentom na využitie rýchlych, jednoduchých a lacných elektrochemických metód.  

 

Organizátor: Katedra chémie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 303. 

___________________________________________________________________________ 

 

Súčasný ruský vysokoškolský systém 
doc. Andrey Kraev CSc., doc. Tatiana Viktorovna Korenkova 

 

Dátum konania: 6. november 2017 

Čas : 13,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Porovnanie so slovenským systémom vzdelávania. Oboznámiť verejnosť a študentov 

so stavom ruského vysokoškolského vzdelávania v porovnávaní so slovenským a možnosťami 

štúdia v RF  

 

Organizátor: Katedra cudzích jazykov 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 341. 

___________________________________________________________________________ 

 

Súčasný pohľad na dielo a prínos Galilea 
RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 

 

Dátum konania: 6.11. 2017  

Čas : 10,30 hod.- 12,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Na základe prekladu a spracovania jedného z najvýznamnejších diel Galilea 

Rozhovory a matematické dôkazy o dvoch nových vedách, o mechanike a pohybe telies, budú 

sprístupnené už zabudnuté demonštrácie a dôkazy z matematiky a fyziky. Cieľom prednášok 

je popularizovať vedeckú prácu Galileiho z oblasti mechaniky a ukázať niektoré paradoxy, 

ktoré boli inšpiráciou pre ďalšie objavy a dôkazy zákonitostí prírody 

 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 302. 

___________________________________________________________________________ 
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Matematika vo filmoch a vtipoch 
RNDr. Lucia Csachová, PhD. 

 

Dátum konania: 6.11. 2017  

Čas : od 8,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Tabule popísané zložitými matematickými vzorcami a výpočtami sa často vyskytujú 

vo filmoch ako symbol niečoho veľmi zložitého. Prednáška sa bude venovať zaujímavostiam 

z niektorých „matematických“ filmov a problematike zmyslu matematikov pre humor 

 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 302. 

___________________________________________________________________________ 

Ako sa z umelca stal (stane) matematik a naopak 
RNDr. Lucia Csachová, PhD. 

 

Dátum konania: 8.11. 2017 

Čas : od 8,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Tvorba holandského grafika M. C. Eschera je známa a mnohými ľuďmi obdivovaná. 

Menej známy je fakt, že jeho prácu ovplyvnila aj kryštalografia a teória symetrií. Prednáška 

bude zameraná na postupy, ktoré použil, a pomocou ktorých môžeme vytvoriť aj my 

umelecké dielko 

 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: PF KU, IJP v Levoči, miestnosť č. 209. 

___________________________________________________________________________ 

O dotykoch v matematike 
RNDr. Martin Billich, PhD. 

 

Dátum konania: 9.11. 2017 

Čas : 9,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Medzi najatraktívnejšie partie elementárnej geometrie možno zaradiť úlohy, v ktorých 

hľadáme kružnicu dotýkajúcu sa daných troch geometrických útvarov (bodov, priamok, 
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kružníc) a ktoré sa obvykle označujú ako Apolloniove úlohy. Práve úlohy, ktoré riešil 

Apollonios, v dejinách nedali spávať mnohým významným matematikom. Jej riešením sa 

zaoberali napríklad Viéte, Fermat, Newton, Descartes, Euler, Carnot, Plücker, Gergonne, 

Gaultier, Fouché a mnohí ďalší. V tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť niektoré metódy 

riešenia úloh o kružniciach, pri ktorých sa ukáže ako veľmi užitočné siahnúť po niektorom z 

programov dynamickej geometrie. V súčasnosti je veľmi atraktívny softvér GeoGebra, ktorý 

poskytuje ideálne prostredie na vizualizáciu geometrických vzťahov, tvorbu hypotéz, ich 

overovanie a ktorý môže byť pre študentov motiváciou k hlbšiemu štúdiu matematiky 

 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 302. 

___________________________________________________________________________ 

 

Špecifiká komunikácie s klientom s Alzheimerovým ochorením 
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA 

 

Dátum konania: 06.11. 2017  

Čas: od 8,00 hod. – 8,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Alzheimerova  choroba  je najčastejšou formou demencie a predstavuje podľa 

odborníkov až 55 % všetkých demencií. Vyvíja sa pozvoľne,  jej diagnostika nie je 

v začiatočných štádiách  jednoduchá. Jedným z prvých príznakov býva zabúdanie – poruchy 

pamäte, nasleduje porucha jazyka – senzorická afázia (neschopnosť porozumieť počutému pri 

dobre zachovalom sluchu) a expresívna afázia (neschopnosť tvorby zrozumiteľnej reči pri 

neporušenej artikulácii). Autorka oboznamuje s problematikou  komunikácie  s klientom s 

Alzheimerovým ochorením 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 

Etika v pomáhajúcich profesiách  
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

 

Dátum konania: 7. novembra 2017 

Čas: od 13,00 hod. – 15,25 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: verejnosť a stredné školy 
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Popis: Prednáška je zameraná na predstavenie etiky ako filozofickej disciplíny, vychádzajúcej 

z určitého pohľadu na človeka (antropológie), z ktorého sa odvíja jej obsah, motivácia 

i záväznosť. V sociálnej práci tvorí neodmysliteľnú súčasť profesionality. Prednáška otvára 

diskusiu o tom, či je irelevantné, akou etikou sa riadi sociálny pracovník, a tiež, ako by mal 

byť zabezpečený (vymáhateľný) prístup sociálneho pracovníka v súlade s etickým kódexom. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 222. 

___________________________________________________________________________ 

 

Špecifiká komunikácie s občanmi so zdravotným postihnutím 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

Dátum konania: 6.11.2017  

Čas: od 12,10 hod. - do 12,55 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Komunikácia je prostriedkom dorozumievania, vyjadrenia názorov, pocitov, potrieb, 

no v prípade nesprávnej, neúplnej alebo absentujúcej komunikácie aj medzi zdravými ľuďmi 

môže dôjsť k nedorozumeniam, konfliktom. Neexistuje jednoznačný návod ako komunikovať 

s občanmi so zdravotným postihnutím, no každé zdravotné postihnutie má svoje vlastné 

špecifiká. Podrobnejšie sú prezentované špecifiká komunikácie s občanmi so zrakovým, 

sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 

Špecifické sociálne situácie – identifikácia so sociálnou rolou, poslušnosť 

a konformita 
Mgr. Katarína Kohútová, PhD. 

 

Dátum konania: 8.11.2017  

Čas: od 13,00 hod. - do 13,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška 
Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Prednáška je zameraná na priblíženie správania sa jedinca v špecifických sociálnych 

situáciách. Prvou takouto situáciou je identifikácia so sociálnou rolou. Môžeme si položiť 

otázku: trvá takáto identifikácia deň, týždeň, mesiac alebo dlhšie? Odpoveď nám čiastočne 
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pomôže osvetliť jeden z klasických experimentov sociálnej psychológie – experiment 

Zimbarda. Ďalšou zaujímavou otázkou je, prečo majú ľudia tendenciu bezvýhradne poslúchať 

autority (napr. aj keď ide o vykonanie činu, ktorý je v rozpore s ich svedomím). Odpoveď 

nám znovu ponúka výskum psychológa Milgrama. V závere prednášky sa zamyslíme nad 

tým, prečo má človek často tendenciu podľahnúť tlaku skupiny a pod týmto tlakom meniť 

svoje pôvodné stanovisko. Problematiku nám pomôže osvetliť výskum psychológa Ascha 

o konformite.  

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 222. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ako prebieha kríza v živote človeka a úloha sociálneho pracovníka 

v krízovej intervencii 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

 

Dátum konania: 8.11.2017  

Čas: od 8,00 hod. - do 8,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška  

Cieľová skupina: verejnosť a stredné školy 

  

Popis: Kríza je dynamicky nabitá situácia, jedinec sa v nej cíti viac ohrozený, ako keď má 

možnosť voľby a možnosť zmeniť svoj život, disponuje vysokým potenciálom možnosti na 

zmenu. Je potrebné hľadieť na ňu ako na subjektívne prežívanú, a preto k nej treba tak 

pristupovať a pozerať sa práve na prežívanie klienta. Vždy sa týka komplexnej osobnosti 

človeka. Prednáška je venovaná kríze v živote človeka a úlohe sociálnej práce a sociálneho 

pracovníka pri riešení krízových životných situácií, približuje typológiu kríz, rôzne možnosti 

chápania krízy, atribúty krízovej intervencie a jej možnosti. Zároveň podrobnejšie rozoberá 

postavenie sociálneho pracovníka v krízovej intervencii a pri riešení jednotlivých kríz v živote 

človeka. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS10. 
__________________________________________________________________________________ 
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Typológia minoritných skupín v sociálnej práci 
Mgr. Daniela Markovič, PhD. 

 

Dátum konania: 8. 11. 2017  

Čas: od 9,40 hod. - do 10,25 hod. 

Typ podujatia: prednáška  

Cieľová skupina: študenti VŠ, verejnosť a študenti SŠ 

 

Popis: V prednáške prezentujeme situáciu minorít na Slovensku, minority rozdeľujeme do 

skupín podľa viacerých kritérií, charakterizujeme prístupy sociálnej práce k minoritám a 

navrhujeme všeobecné charakteristiky minorít z aspektu sociálnej práce. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 

Možnosti  hospicovej starostlivosti o onkologicky chorého 
Mgr. Katarína Kobelová 

 

Dátum konania: 6.11.2017  

Čas: v čase od 8:50 - 09:35 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V súčasnosti narastá počet klientov trpiacich na onkologické ochorenie. Avšak nie 

vždy sú samotní klienti a ich rodinní príslušníci dostatočne informovaní o možnostiach 

starostlivosti. V prípadoch, kedy rodina nie je schopná sa postarať o svojho rodinného 

príslušníka, je možné ho umiestniť do špecializovaných zariadení akými sú napr. hospice. 

Hospice klientovi zabezpečujú na prvom mieste odbornú medikamentóznu starostlivosť 

v spojení so zabezpečovaním dostatočnej intravenóznej výživy, spirituálnych, spoločenských 

a iných potrieb, ktoré si vyžaduje samotný klient a rodina ich nemohla plnohodnotne 

zabezpečovať. Cieľom starostlivosti v hospici nie je odďaľovať smrť, ale poskytnúť klientovi 

príjemné prostredie so zabezpečením všetkých potrieb spolu s tlmením bolestí, ktoré sú 

negatívnym sprievodným javom u onkologických klientov. Je dôležité, aby klient posledné 

chvíle života prežil v čo najvyššej kvalite, ktorá mu môže byť poskytnutá zo strany hospicu. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 



19 

Rozvíjanie komunikačných schopností u detí s poruchou autistického 

spektra 
Mgr. Eva Brišová 

 

Dátum konania: 06.11. 2017 

Čas: 11,20 hod. – 12,05 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Autorka v prezentácii popisuje proces rozvíjania komunikačných schopností u detí 

s poruchou autistického spektra. Na autizmus sa v minulosti pozeralo ako na psychózu, 

v dnešnej dobe sa autizmus radí k pervazívnej vývinovej poruche osobnosti. Do tejto skupiny 

porúch patrí aj Detský autizmus, Atypický autizmus, Rettov syndróm a iné poruchy, ktoré sú 

uvádzané v medzinárodnej klasifikácii chorôb. Porucha autistického spektra sa prejavuje 

triádou poškodení v oblasti komunikácie, predstavivosti a sociálnej interakcie. Problémy sa 

u dieťaťa prejavujú už v prvých rokoch života. Odlišnosti vo vývoji sa prejavujú tak v oblasti 

kvalitatívnej, ako aj v oblasti kvantitatívnej. Pod kvalitatívnou oblasťou rozumieme 

nerovnomernosť vývoja a pod kvantitatívnou oblasťou rozumieme oneskorenie vývoja. 

Autizmus postihuje jedinca, zasahuje a ovplyvňuje fungovanie celej rodiny autistického 

jedinca. Rovnako ako ľudia, ktorí sa narodili so sluchovým, zrakovým alebo iným 

hendikepom, potrebujú výchovu, vzdelávanie a v neposlednej miere špecifickú starostlivosť, 

ktorá by zodpovedala ich postihnutiu, taktiež aj ľudia s autizmom potrebujú špecifickú 

starostlivosť a individuálny prístup vo vzdelávaní zodpovedajúci ich postihnutiu a potrebám. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 

Možnosti paliatívnej starostlivosti o seniorov a ich rodiny na Orave 
Mgr. Eva Brišová 

 

Dátum konania: 6.11.2017 

Čas:10.30 – 11.15 hod 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Autorka v prednáške popisuje možnosti paliatívnej starostlivosti o seniorov a ich 

rodiny v regióne Orava. Paliatívna starostlivosť je prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života 

pacientov a ich rodín zoči-voči ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje 
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a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické psychosociálne a duchovné problémy 

a tým predchádza a zmierňuje utrpenie. Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť 

poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, 

psychologickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú starostlivosť u detí, duchovnú 

starostlivosť a sociálne poradenstvo. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

________________________________________________________________ 

 

Sociálne poradenstvo pre seniorov 
Mgr. Zuzana Hrabovská, PhD. 

 

Dátum konania: 06.11. 2017 

Čas: 9,40 hod. - 10:25 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Prednáška uvádza riešenie problematiky sociálneho poradenstva, jeho podstatu, druhy, 

ciele, inštitucionálne zabezpečenie, formy a metódy. Objasňuje edukačný, rozvíjajúci 

charakter sociálneho poradenstva, ktoré je „nielen“ nástrojom riešenia sociálnych problémov, 

ale aj nástrojom rozvoja osobnosti klienta. Predstavuje koncept sociálno-andragogického 

poradenstva. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť CS 10. 

___________________________________________________________________________ 

 

Otázky eutanázie na Slovensku a v zahraničí 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

Dátum konania: 6.11.2017 

Čas: od 13,00 hod. - do 13,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Eutanázia je dnes čoraz aktuálnejšou témou, a hlavne jej uzákonenie v mnohých 

štátoch dnešnej spoločnosti je diskutabilné. V právnom poriadku Slovenskej republiky 

neexistuje právna úprava možnosti predčasne ukončiť život smrteľne chorého pacienta, 

neexistuje tu ani pojem eutanázia, a konanie, ktoré spadá pod tzv. „právo na smrť“ alebo 
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„asistovanú samovraždu“ považuje za trestné. V čom je odlišná naša právna úprava v 

porovnaní s úpravami v iných členských štátoch EÚ? 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 425. 

___________________________________________________________________________ 

 

Tvorivá dielňa:  Zážitkové učenie ako rozvoj poznania dieťaťa 

predškolského veku 
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11. 2017  

Čas: 16,20 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Interaktívna prednáška prezentuje možnosti využitia tvorivosti a jej kreovania v 

skupinovej improvizácii s deťmi predškolského veku v materskej škole. Prostredníctvom 

tvorivých aktivít prezentuje cez zážitkové učenie sa možné zmeny vnímania okolitého sveta, 

zmeny vo vzťahoch k druhým, zmeny v reakciách druhých na seba a zmeny na celkové 

začlenenie sa do spoločnosti, a to prostredníctvom pohybovo-pantomimických, verbálno-

zvukových a graficko-písomných metód.  

 

Organizátor: Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A129. 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh strategických alternatív v medzinárodnom podnikaní 
Ing. Peter Tomečko - CHEMOSVIT, a.s., Svit, Úsek strategického rozvoja 

Ing. Anna Diačiková, PhD. 

 

Dátum konania: 9. novembra 2017  

Čas: od 10,00 hod. – 10,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Prezentované budú skúsenosti z reálnej praxe. 

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra 

manažmentu v Poprade, Inštitút Š. Nahálku, nová aula. 

___________________________________________________________________________ 
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Optimalizácia výberu zamestnancov prostredníctvom kompetenčného 

modelu 
doc. Mgr. Ing. Milan DROPPA, PhD. 

 

Dátum konania: 7. novembra 2017  

Čas: od 12,00 hod. – 12,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Cieľom príspevku je  na praktickom príklade navrhnúť metodiku tvorby "Modelu 

požadovaných odborných a psychosociálnych kompetencií" pre danú pracovnú pozíciu a  

navrhnúť optimálny spôsob výberu zamestnanca na túto pozíciu. Ako metóda bola použitá  

Faktorová analýza (výpočet vlastných čísel a vlastných vektorov agregovanej matice). 

Výsledkom príspevku je návrh metodika tvorby Modelu požadovaných odborných a 

psychosociálnych kompetencií pre pracovnú pozíciu „Manažér personálneho útvaru“ a  

optimálny spôsob výberu zamestnanca na túto pozíciu. 

 

Organizátor: Katedra manžmentu 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra 

manažmentu v Poprade, Inštitút Š. Nahálku, m.č.403. 

___________________________________________________________________________ 

 

Počítačové modelovanie a simulácia v manažmente  
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD., doc. Ing. Milan Jenčo, PhD. 

 

Dátum konania: 9.november 2017  

Čas: od 13,00 hod. -  do 13,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Prednáška je zameraná na historický prehľad vývoja poznatkov v oblasti matematiky 

a jej aplikácií v informatike a ďalších vedeckých disciplínach. Cieľom je poskytnúť prehľad 

o vývoji jednotlivých disciplín, od zavedenia pojmov ako záporná hodnota, nula až po 

matematické modelovania rozhodovacích procesov. Prírodné zákonitosti ako matematické 

modely. 

 

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra 

manažmentu v Poprade, Inštitút Š. Nahálku, m.č. 403. 
__________________________________________________________________________________ 
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Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70 % a zľavomaty 

zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO? 
doc. Ing. Jana Piteková, PhD. 

 

Dátum konania: 9.november 2017  

Čas: od 11,00 hod. -  do 11,45 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Prednáška vysvetľuje teóriu elasticity dopytu vo väzbe na príjmy ekonomických 

subjektov na strane ponuky. Pútavým spôsobom s využitím príkladov z bežného praktického 

života približuje základné poznatky mikroekonómie. 

 

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra 

manažmentu v Poprade, Inštitút Š. Nahálku, m.č. 403. 

___________________________________________________________________________ 

 

Premeny kresťanskej sakrálnej architektúry na Slovensku 
Mgr. et. Mgr. Michal Čajka 

 

Dátum konania: 12.november 2017  

Čas: od 11,00 hod. – 12,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Predmetom prednášky bude prehľad vývoja kresťanskej architektúry v našom prostredí 

od jej počiatkov, cez zmeny v rámci vývoja jednotlivých slohov a tendencií, až po súčasné 

architektonické trendy. Poslucháč bude informovaný o výtvarných špecifikách jednotlivých 

slohov a zároveň o spôsobe maliarskej a sochárskej výzdoby v jednotlivých epochách. 

 

Organizátor: Katedra výtvarnej výchovy 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, P107. 

___________________________________________________________________________ 

 

Zumba ako telovýchovný a inkluzívny prostriedok v primárnej edukácii 
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 

 

Dátum konania: 10.november 2017  

Čas: od 10,15 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
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Popis: Príspevok sa zaoberá využitím cvičebného programu Zumbafitness na hodinách 

telesnej výchovy v edukačnom procese. Venuje sa narastajúcim problémom nedostatočnej 

pohybovej aktivity žiakov a hľadaniu možností jeho riešenia aplikáciou cvičebných 

programov. Súčasne ponúka návrhy a postupy aplikácie zumby do pedagogickej praxe 

s akcentom na inkluzívny proces. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči,PF KU 

___________________________________________________________________________ 

 

Operacinalizácia špecifických cieľov  
PaedDr. Petrovič Peter, PhD. 

 

Dátum konania: 11.11 2017  

Čas: od 8,00 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Moderné vyučovanie si vyžaduje zvýšiť účasť žiakov na tvorbe poznatkov tak, aby v 

čo najširšej miere aktívne participovali na osvojovaní vedomostí, zručností a návykov. 

Cieľom prednášky je poukázať na to, že táto potreba sa stane uskutočniteľnou len vtedy, ak sa 

prejaví už v príprave učiteľa na vyučovanie a to najmä vymedzovaním cieľov vyučovacej 

hodiny. Tie musí projektovať z pohľadu žiaka, čo znamená formulovať ich tak, aby 

neopisovali proces učenia, ale predpokladaný účinok učenia a učenia sa.  

 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

___________________________________________________________________________ 

 

Láska má tvar štvorrozmerný  
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 

 

Dátum konania: 9.11 2017  

Čas: od 9,00 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Beseda s básnikom a vysokoškolským profesorom doc. PhDr. Františkom Ruščákom, 

CSc. 
 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

___________________________________________________________________________ 
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Zimné telovýchovné aktivity a ich využitie v primárnej edukácii  
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 

 

Dátum konania: 9.11 2017  

Čas: od 13,00 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Príspevok sa zaoberá využitím zimných a sezónnych aktivít v edukačnom procese. 

Venuje sa analýze a návrhom na využívanie pohybových činností na správny 

psychomotorický rozvoj s akcentom na rozvoj pohybových schopností a zručností. Objasňuje 

základné pojmy rozvoja motorických zručností a schopností žiakov primárneho vzdelávania, 

sumarizujeme tematický celok aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. Prináša návrhy 

na praktickú aplikáciu projektovania pohybových aktivít v sezónnych činnostiach, 

odporúčania na využívanie aktivít v prírode a sezónnych pohybových činností v primárnom 

vzdelávaní.  

 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

________________________________________________________________ 

 

Motivácia detí predškolského veku formou didaktických hier  
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 

 

Dátum konania: 9.11 2017  

Čas: od 13,00 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Príspevok sa zaoberá využívaním didaktických hier, ako efektívneho nástroja 

motivácie detí predškolského veku. Venuje sa didaktickým hrám a motivácii, a ich praktickej 

aplikácii v materskej škole prostredníctvom tvorby portfólia didaktických hier. Analyzuje a 

charakterizuje hru, jej význam v predprimárnej edukácii, delenie a funkcie hry, a jej možné 

využitie v praxi. Prináša teoretické východiská motivácie, charakteristiku a možnosti využitia 

motivácie v materskej škole, ako aj popis úrovne a druhov motivácie. 

 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

________________________________________________________________ 
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Detské tvorivé divadlo a dramatické hry ako divadlo 
PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11 2017  

Čas: od 14,30 hod. (60min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Príspevok poukazuje na efektívne využitie rôznych foriem detského divadla. 

Upriamuje pozornosť na tvorivý proces práce s rozprávkovými príbehmi prepojenými 

s hudobným, slovným a pohybovým prejavom prostredníctvom metód tvorivej dramatiky 

a zážitkového učenia. Detské divadlo tradičnými, činohernými a alternatívnymi formami, 

bábkovým, pohybovým a hudobným divadlom prináša deťom do škôl radosť, osobnú 

skúsenosť, emocionálne prežívanie a nezabudnuteľné zážitky. 

 
Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

________________________________________________________________ 
 

Média v edukačnom prostredí IV. Žiak, média, edukácia 
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 

 

Dátum konania: 6.11 2017  

Čas: od 10,30 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 
Popis: Média sú v súčasnosti významným činiteľom, ktorý vplýva na vývoj spoločnosti. Do 

veľkej miery ovplyvňujú aj mladú generáciu, a preto je veľmi dôležité skúmať pozitívne i 

negatívne stránky tohto fenoménu. 

 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

________________________________________________________________ 
 

Dysfunkcie senzorickej integrácie u žiaka s autizmom - dôsledky, 

identifikácia a možnosti intervencie 

PaedDr. Jana Hrčová, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11 2017  

Čas: od 16,20 hod. (45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 



27 

Popis: Príspevok ponúka iný pohľad na učenie a správanie žiakov s autizmom. Prepája 

problémy vo fungovaní v škole a v každodennom živote s deficitmi z senzorickej integrácii. 

Tieto deficity sú prítomné u značnej väčšiny osôb s autizmom. Zameriava sa tiež na možnosti 

diagnostiky a príklady podpory žiaka v oblasti senzorickej integrácie. 

 

Organizátor: Katedra Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

___________________________________________________________________________ 

 

Holistický podhľad na detstvo a dospievanie 
doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD. 

 

Dátum konania: 7.11 2017  

Čas: 13.00 hod. (45 min.)  

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
 

Popis: Predložená problematika sa bude zaoberať spojitosťou správania rodičov a dieťaťa, 

autorka bude analyzovať  patologické správanie rodiča (matky), ktoré sa môže prejavovať v 

rôznom protikladnom správaní sa dieťaťa. Pohľad do vzťahu rodič - dieťa je ešte stále 

nedocenený a diagnosticky ťažko uchopiteľný, preto sa autorka pokúsi charakterizovať 

psychodiagnostiku dieťaťa. 

 

Organizátor: Katedra Liečebnej pedagogiky  

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU 

___________________________________________________________________________ 
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SEMINÁRE 

Kľúčové komunikačné zručností v pomáhajúcich profesiách – ukážky 

skupinovej práce 
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

 

Dátum konania: 9.november 2017  

Čas: od 13,00 hod. -  do 13,45 hod. 

Typ podujatia: seminár  

Cieľová skupina: verejnosť a SŠ 

 

Popis: Cieľom seminára je predostrieť kompetencie, ktoré sú pre výkon práce sociálneho 

pracovníka pri práci s klientmi dôležité. Účastníci seminára si ich môžu vyskúšať tiež 

zážitkovou formou. Sociálny pracovník je profesionál, ktorý disponuje osobitými 

predpokladmi, schopnosťami a kompetenciami. Snahou každého profesionála je vedome ich 

neustále rozvíjať. Preto je seminár zameraný na priblíženie kľúčových kompetencií, ktoré sú 

pre výkon práce sociálneho pracovníka pri práci s rôznymi typmi klientov dôležité. Jeho 

cieľom je nielen diskutovať o nich, ale tiež priamo vyskúšať si ich nácvik zážitkovou formou. 

Seminár obsahuje konkrétne ukážky cvičení. 

 

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 425. 

___________________________________________________________________________ 
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WORKSHOPY 

Chémia zážitkom 
Ing. Dana Blahútová, PhD., Silvia Lukáčová 

 

Dátum konania: 06.11.2017 

Čas: 8,00 hod. - 13,00 hod. 

Typ podujatia: workshop 

Cieľová skupina: žiaci základných škôl 

 

Popis: Workshop z chémie pre žiakov ZŠ 

Organizátor: Katedra biológie a ekológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Laboratórium 

biológie a chémie 

___________________________________________________________________________ 

 

Biológia zážitkom 
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., Silvia Lukáčová 

 

Dátum konania: 08.11.2017 

Čas: 8,00 hod. -13,00 hod. 

Typ podujatia: workshop 

Cieľová skupina: žiaci základných škôl 

 

Popis: Workshop z anatómie živočíchov pre žiakov základných a stredných škôl 

Organizátor: Katedra biológie a ekológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Laboratórium 

biológie a chémie 

___________________________________________________________________________ 

 

Vyrobím si, hrám sa, učím sa 
 

Dátum konania: 29. 9. 2017  

Čas:  9,00 hod. – 24,00 hod. 

Typ podujatia: workshop 

 

Popis: Prezentácia výsledkov výskumu (OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je 

prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám 

žiakov primárneho vzdelávania. Návštevníci sa môžu hravou formou naučiť niečo nové z 

matematiky vlastnoručne vyrobenými jednoduchými pomôckami alebo virtuálnymi 
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pomôckami. Prezentácia je určená žiakom a učiteľom primárneho vzdelávania, rodičom a 

ďalším záujemcom. 

 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Stará tržnica, Bratislava  

___________________________________________________________________________ 

 

Slávme to spoločne 2017 – celoslovenská literárna súťaž, 4. ročník 
 

Dátum konania: 7. 11. 2017 

Typ podujatia: Workshop, diskusia, autorské čítanie a i 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Štvrtý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 2017“ je 

organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného básnika 

katolíckej moderny. Je pokračovaním I. ročníka, ktorý sa konal na PF KU v roku 2014. 

Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť 

k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom 

literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska. 

 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, slávnostné vyhodnotenie súťaže v Univerzitnej 

knižnici. 

___________________________________________________________________________ 

 

Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie 
 

Dátum konania: 6.11. 2017 

Čas : 10,30 hod. 

Typ podujatia: workshop 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Súčasťou workshopu je úvod do problematiky, videá a diskusia, hry a aktivity k danej 

téme. Určený je pre odbory predškolská a elementárna pedagogika, primárne vzdelávanie a 

pedagogika. 

 

Organizátor: Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, miestnosť A 202. 

___________________________________________________________________________  
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KONFERENCIE 

Rodina a škola ako dôležité determinanty mediálnej výchovy detí mladšieho 

školského veku 
 

Dátum konania: 27. 11. 2017 

Typ podujatia: Vedecká konferencia z príležitosti ukončenia projektu VEGA 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: Konferencia bude orientovaná na prezentáciu hlavných zistení realizovaného výskumu 

v rámci projektu VEGA, ktorý je zameraný na skúmanie pôsobenia masmédií na osobnosť 

žiaka mladšieho školského veku. Výskum sa zameriava nielen na samotného žiaka, ale i 

pohľad jeho rodičov a samotného učiteľa. Zároveň predstaví možnosti skvalitnenia realizácie 

mediálnej výchovy, pričom spustíme vzorovú web stránku, ktorá poskytne informácie pre 

školu ako i rodinu. 

 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, A234. 

___________________________________________________________________________ 

 

Aktuálnosť Mariánskeho kultu pre súčasného kresťana 
 

Dátum konania: 7.11. 2017 

Typ podujatia: Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo 

Fatime 

Cieľová skupina: študenti 

 

Popis: V rámci konferencie vystúpia pedagógovia PF KU.  

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Zjavenie sa Panny Márie vo Fatime a jej posolstvo vo svetle Svätého Písma 

13.mája. 2017 ubehlo 100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime trom pastierikom Lucii, 

Františkovi a Hyacinte, ktorých vyzývala k modlitbe sv. ruženca za obrátenie hriešnikov a za 

pokoj vo svete. Opätovne sa zjavila ešte 6-krát a odovzdala tri svoje fatimské posolstvá. 

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

770 rokov Mariánskej hory 

V tomto roku ubehlo už 770 rokov od začiatku púti na Mariánsku horu v Levoči. Aj keď toto 

putne miesto nezaznamenáva žiadne zjavenie Panny Márie, predsa je to milostivým miestom 

našej nebeskej matky, ku ktorej prichádzajú pútnici už stáročia ďakovať i prosiť za rôzne 

úmysly najmä upevnenie viery osobnej i viery svojich detí či blízkych. 
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doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. 

Mariánske zjavenia a Slovensko 

Prednáška sa usiluje odpovedať na otázku ohľadom autenticity súkromných mariánskych 

zjavení pri súčasnou rozšírení novej religiozity a spirituality. Aký je rozdiel medzi pravdivými 

zjaveniami a channelingom (kontaktérstvo)? Aké sú kritériá pre autentické zjavenia? 

V prednáške sa budeme zaoberať najvyznanejšími údajnými mariánskymi zjaveniami 

v novoveku na Slovensku (Turzovka, Litmanová, Dechtice) ich obsahom, posolstvami 

a kritickými otázkami, ktoré sú s nimi spojené. 

 

PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 

Mariánsky kult v ekumenickom dialógu cirkví. 

Príspevok sa zaoberá pohľadom na Pannu Máriu, jej dôležitú úlohu v dejinách spásy i 

rastúcim významom mariánskej úcty z katolíckej perspektívy a z protestantského hľadiska. 

Snaží sa nájsť, v čom sa tieto dva pohľady líšia a čo majú spoločného. Približuje niektoré 

miesta, kde sa jednotlivé cirkvi môžu zhodnúť i ukazuje na to, kde sa dohodnúť nedokážu, čo 

môže byť základným východiskom pre ekumenický dialóg. 

Organizátor: Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 

________________________________________________________________ 

Ars et educatio IV  
 

Dátum konania: 21.-22.11.2017 

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  

Cieľ podujatia: Propagácia vedeckej publikácie, ktorá vznikla v spolupráci PF KU a ÚHV 

SAV. 

 

Popis: Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Katedra hudby, Katedra 

výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. 

Je určená  určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov 

a doktorandom. Tematické zameranie konferencie: 

1) Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní; 

2) Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie 

3) Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich 

pedagogickej činnosti 
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Sprievodné podujatia:  

 

VÝSTAVA ŠTUDENTSKÝCH PRÁC (21.11.2017) 

KOMORNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. CECÍLIE (21.11.2017) 

HUDOBNÉ DIELNE (22 a 23.11.2017)  

Viac na: http://umenievedukacii-sk.webnode.sk/o-nas/ 

 

Organizátor: Katedra hudby 

Miesto konania: Organová sieň (FZ KU, Katedra hudby PF KU, Nám. A. Hlinku) 

___________________________________________________________________________ 

 

PREZENTÁCIE 

Obrázky z mesta 3 
 

Miesto konania: Univerzitná knižnica 

Dátum konania: 14. 11. 2017 

Typ podujatia: Výtvarná prezentácia pre deti z materských škôl 

 

Popis: Cieľom tretieho podujatia je vyhodnotiť výtvarnú prezentáciu pre deti z materských 

škôl, ktorá je organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl – 4. novembra 2017. Katedra 

predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU vyhlásila výtvarnú prezentáciu pre deti 

z materských škôl. Výstupom prezentácie bude vernisáž detských kresieb a následné 

vyhodnotenie najlepších prác. 

 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Univerzitná knižnica KU Ružomberok 

___________________________________________________________________________ 

 

Poviem Ti básničku 2 
 

Miesto konania: Univerzitná knižnica KU Ružomberok 

Dátum konania: 21.11.2017 

Typ podujatia: Prezentácia prednesu detí z materských škôl 

 

Popis: Prezentácia prednesu detí materských škôl je organizovaná pri príležitosti Dňa 

materských škôl na Slovensku, ktorý bude 4. 11. 2017. Prezentácia je určená pre deti do šesť 

rokov. Zapojiť sa môžu materské školy. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Univerzitná knižnica KU Ružomberok 

___________________________________________________________________________ 

http://umenievedukacii-sk.webnode.sk/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fumenievedukacii-sk.webnode.sk%2Fo-nas%2F
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Prezentácia publikácie „Stredoveké pramene cirkevnej hudby  

na Slovensku“ 

 

Dátum konania: 8.11.2017  

Čas : od14,00 hod. 

Typ podujatia: Prezentácia s kultúrnym programom a diskusiou 

Cieľová skupina: študenti VŠ, pedagógovia 

 

Popis: Prezentovaná publikácia vyšla vo vydavateľstve Slovenskej muzikologickej 

spoločnosti a Ústavu hudobnej vedy SAV. Je to syntetická monografia k dejinám cirkevnej 

hudby na Slovensku v stredoveku, ktorá komplexne zmapovala pramene stredovekej 

jednohlasnej hudby (autorský kolektív: E. Veselovská, R. Adamko, J. Bednáriková; technická 

spolupráca: Z. Zahradníková). Na prezentácii sa zúčastnia autori a v podaní Schola Cantorum 

Rosenbergensis pod vedením. J. Bednárikovej zaznejú vybrané spevy zo stredovekého 

uhorského repertoára. 

Organizátor: Katedra hudby 

Miesto konania: Univerzitná knižnica 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Kvapka krvi 
 

Dátum konania: 7.11.2017 (utorok)  

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Hodina konania a časový rozsah: 07,30 hod. (180 min.)  

 

Organizátor: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 


