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PREDNÁŠKY 

Moderné spôsoby monitoringu chránených druhov živočíchov 

Bc. Tomáš Flajs 

Správa Národného parku Malá Fatra 

Dátum konania: 9.11. 2016 

Čas: od  9,00 hod. – 10,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška  

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Fotopasce a akustické nahrávače predstavujú neinvazívnu metódu v monitoringu 

chránených a vzácnych druhov živočíchov. Niektoré druhy žijú veľmi skryto a utajene, preto 

o ich početnosti, či spôsobe života dodnes nemáme dostatok informácií. Použitím vhodných 

metód vieme takéto druhy zdokumentovať a prispieť tak k ich poznaniu. Navyše sa  živočíchy 

správajú absolútne prirodzene a nerušene vo svojom prostredí. Počas viacročných 

opakovaných monitoringov môžeme stanoviť trendy ich početnosti prípadne iné zaujímavé 

informácie o početnosti jednotlivých druhov. Príspevok bude hodnotiť výsledky monitoringu 

veľkých šeliem (medveď, rys, vlk) a sov v prostredí Národného parku Malá Fatra.       

Organizátor. Katedra biológie a ekológie  

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 3. posch. A 333.     

Vybrané geografické aspekty rozšírenia hradov na Slovensku 

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína 

Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, jlacika@ukf.sk) 

Dátum konania: 9.11. 2016 

Čas: od 13,00 hod. - do 14,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Výskum hradov je tradičnou doménou odborníkov z oblasti historických vied. Táto 

problematika má však multidisciplinárny charakter, čo dostáva do hry o hrady aj vedcov 

z iných odborov. Zaujímavý priestor pre výskum hradov sa otvára pre geografov, ktorí vedia 
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narábať s účinnými nástrojmi komplexného spracovávania širokospektrálnych databáz. 

Geograficky prístup k výskumu hradu vychádza z predpokladu, že hrad je historickým 

objektom a zároveň aj prvkom historickej kultúrnej krajiny meniacej sa v čase a priestore. 

Autor tohto príspevku zhromaždil obsiahlu databázu o 272 slovenských hradoch, ktorá bola 

využitá pri zhodnotení vplyvu vybraných zložiek prírodnej krajiny na rozmiestnenie hradov 

na Slovensku.  

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Hrabovská cesta 1, Ružomberok 

 miestnosť č. 333A. 

Študent taliančiny 

Mgr. et Mgr.Viera Rassu Nagy, PhD. 

Dátum konania: 8.11.2016 

Čas: od 13,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška  

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Obsahom prednášky je charakteristika študenta talianskeho jazyka a vysvetlenie čo 

znamená študovať jazyk  či už po  jeho pozitívnych alebo negatívnych stránkach. Podstata 

prednášky nie je poukázať na charakter cudzieho jazyka ako samého ale rozoberá subjekt, 

čiže osobu, ktorá prijíma nový jazyk. Koherentne sa oboznamuje  s funkciou mozgu počas 

štúdia po stránke neurovedeckej a psychojazykovej,  spôsobom pamäte a jeho mechanizmom, 

Jazykovou inteligenciou a komplexnými  faktormi, ktoré ovplyvňujú štúdium talianskeho 

jazyka ako cudzieho jazyka.   

Organizátor: Katedra jazykov 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. posch.  A 432. 

Dostupnosť vedecko - technických informácií – historické 

porovnanie 

Mgr. Peter Madzík, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD. 

Dátum konania: 7. novembra 2016 

Čas: od 12:00 hod. (30. min.) 

Typ podujatia: prednáška 
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Cieľová skupina: študenti 

Popis: Prednáška je zameraná na historický prehľad dostupnosti informácií vedecko-

technického charakteru na Slovensku. Jej cieľom je poskytnúť časový prehľad období vývoja 

vedy na Slovensku z pohľadu dostupnosti medzinárodných zdrojov informácií a identifikovať 

kľúčové míľniky tohto vývoja. Charakterizované a porovnávané sú minulé a súčasné spôsoby 

vyhľadávania vedeckých informácií s ohľadom na ich využitie pri publikačných aktivitách 

vysokoškolských učiteľov. Pozornosť sa sústreďuje hlavne na bibliografické a citačné 

multidisciplinárne databázy ako Scopus a Web of Science, spôsoby vyhľadávania v nich ako 

aj prístup k fulltextom vedeckých statí a článkov. Vysvetlené sú tiež základné scientometrické 

ukazovatele a ich význam v rámci kritérií Akreditačnej komisie. 

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad, 403. 

Nové trendy v marketingovej komunikácii 

Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. 

Dátum konania: 7. novembra 2016 

Čas: 12,30 hod. (30. min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Obsahom prednášky je sumarizácia a charakteristika nových foriem marketingovej 

komunikácie v prostredí rastúceho vplyvu informačných technológií a globálnych trendov na 

trhu. Porovnávané sú vývojové fázy tejto komunikácie s ohľadom na charakteristické črty 

trhu a trhových segmentov. Diskutované sú nové a progresívne trendy na podporu 

marketingu, ako holistickej politiky, založenej na požiadavkách trhu s cieľom dosiahnuť 

maximálny ekonomický efekt z obchodných vzťahov realizovaných na trhu. Medzi súčasné 

všeobecné trendy marketingu patria: koncepcia win – win, podporovanie trvalo udržateľného 

rozvoja spoločnosti, podporovanie spoločensky zodpovedného podnikania, prekonávanie 

očakávaní zákazníkov, adresné cielenie na ich potreby, dôsledná segmentácia trhu a vývoj 

metrík. Trendmi technologického marketingu sú: presun aktivít do online digitálneho 

prostredia ( stav v r. 2015 - 7,3 mld. obyvateľov na zemeguli, z toho 3 mld. pripojených na 

internet na 15 mld. zariadení ) – užívateľ je anonymný v zmysle identifikácie, výrazný presun 

aktivít od r. 2012 do online mobilného digitálneho prostredia  (v EÚ používa mobilný internet 
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57 % všetkých obyvateľov ), každú sekundu sa internetom prenesie milión minút videa (čo by 

jednotlivcovi trvalo na prezretie bez prestávky 2 roky), Big data, Data mining, neustála 

potreba segmentovať dáta, personalizácia oslovenia zákazníkov, mobilný SEO, t.j. 

optimalizácia pre vyhľadávače SEO aj pre mobilné zariadenia, Google garáž – zdarma 

vzdelávanie v oblasti digitálneho marketingu (certifikát). Prednáška obsahuje praktické 

ukážky využitia a prínosov nástrojov marketingovej komunikácie nielen pre teóriu ale aj pre 

prax. 

Organizátor. Katedra manažmentu 

Miesto konania: Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad, 403.  

Laudato si a ekonómia 

doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. 

Dátum konania: 7.11. 2016 

Čas: 10,00 hod. (30. min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Prednáška je zameraná na prezentáciu pohľadu súčasného učenia Cirkvi, ktoré je 

reprezentované encyklikou pápeža Františka Laudato si v súvislosti s ekonomickými 

aktivitami človeka. Ďalej jej cieľom je akcentovať potrebu environmentálneho charakter 

konania súčasného človeka v nadväznosti s jeho ekonomickými a rozvojovými  aktivitami.  

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad, 403.   

Básnivé nápovede Berďajevovej filozofie v kontexte ekofilozofie 

Mgr. Marián Ambrozy, PhD. 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov     

Dátum konania: 12.11. 2016 

Čas: 9,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 



 11 

Popis: Berďajevova filozofia zdanlivo zasahuje dejinne I. polovicu XX. storočia. Napriek 

tomu posolstvo jeho filozofie považujeme za vysoko aktuálne. Pokiaľ uvažujeme v kontexte 

ekologickej problematiky, sociálno – filozofické reflexie nášho filozofa sú v tomto zmysle 

vysoko inšpiratívne, nesú výrazný pozitívny impakt. Reakcia pozitívneho práva životného 

prostredia môže obsahovať implicitný súhlas s niektorými závermi Berďajevovho prístupu k 

zodpovednosti za svet.  

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad. 

Niektoré aspekty pôsobenia niektorých voľných radikálov 

RNDr. Zuzana Kormaňošová 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov  

Dátum konania: 12.11.2016 

Čas: 9,30 hod. 

Typ podujatia:prednáška 

Cieľová skupina: 

Popis: Posledné roky prinášajú explóziu informácií o úlohe oxidačného stresu. Sú označované 

za indikátory mnohých závažných civilizačných ochorení, ako napr. ochorenia onkologického 

pôvodu. Degeneratívne akardiovaskulárne ochorenia sú v tomto aspekte rovnako nebezpečné. 

Negatívne účinky voľných radikálov na ľudský organizmus a význam antiradikálov by mal 

poznať každý. Cieľom príspevku bude priblížiť isté poznatky o voľných radikáloch 

Organizátor: Katedra manažmentu 

Miesto konania: Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad 

Štatistika, ktorá Vás nezabije 

doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD. 

Dátum konania: 14. 11. 2016      

Čas: 11,20 hod. – 12,05 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 
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Popis: Pri analýze údajov  z rôznych štatistických prieskumov sa  veľmi často stretávame 

s riešením  závislosti  sledovaných znakov. Ukážeme si metódu a následne aj jej konkrétne 

reálne aplikácie, z ktorých sa dozvieme odpovede na mnohé zaujímavé otázky.   

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: PF KU , Hrabovská cesta 1, 3. posch. A 302. 

Syn dobráckeho otca 

RNDr. Lucia Csachová, PhD. 

Dátum konania: 9. 11. 2016, 8.11. 2016 v Poprade 

Čas: 9,00 hod. – 10,00 hod.,  

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Kde sú ukryté králiky domáce v knihe Da Vinciho kód od Dana Browna? A čo majú 

spoločné s margarétami, slnečnicami či šiškami? A prečo by to mali vedieť maliari a 

fotografi? Prednáška sa bude snažiť odpovedať na tieto otázky. 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 3. posch. A 333. Inštitút Štefana Nahálku 

v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Nábr. Jána Pavla II. 15, Poprad.  

Za kulisami hazardu 

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. 

Dátum konania: 8. 11. 2016  

Čas: 13,00 hod. – 13,45 hod 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Zámerom prednášajúceho je objasniť, koľko peňazí môže jednak zákazník, jednak 

prevádzkovateľ očakávať, že vytrieska z hazardu, ako aj ďalšie aspekty toho štátu milého 

druhu podnikania. 

Organizátor: Katedra matematiky 

Miesto konania:. PF KU, Hrabovská cesta 1, 3. posch. A 302. 
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Využitie elektródy z diamantu dopovaného bórom 

v elektroanalytickej chémii 

Ing. Zuzana Chomisteková, PhD. 

Dátum konania: 7. 11. 2016 

Čas: 9,40 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: Prednáška  

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Uvedená prednáška sa bude zaoberať  novým perspektívnym elektródovým 

materiálom - diamant dopovaný bórom, jeho vlastnosťami, prípravou,  priemyselnými 

a analytickými aplikáciami. 

Organizátor: Katedra chémie a fyziky 

Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, učebňa A303. 

Výpočet podmienenej  rovnováhy v sériovom zapojení  

vyzrážaním sulfidov  kovov prúdom sulfánu:  didaktický nástroj 

pre učiteľstvo chémie 

Ing. Renata Bellová, PhD. 

Dátum konania: 7.11. 2016 

Čas: 10,30 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Vlastnosti sulfánu sa v školských učebniciach prezentovali len  ako vysoko toxické, 

nebezpečné pre životné prostredie ale v súčasnosti sú vedecky dokázané i jeho pozitívne, 

liečebné, fyziologické účinky a zaraďuje sa medzi gasotransmitery. Je dôležité, aby sa 

študentom dostávali ucelené a nové informácie o vlastnostiach látok, ich spôsoboch prípravy 

o ich účinkoch na ľudský organizmus.  Predkladaný experiment, kde  v sériovom zapojení 

vznikajú prúdom sulfánu rôzne sfarbené sulfidy, umožňuje sledovať niekoľko chemických  

dejov súčasne v rámci pôsobenia jednej látky.  

Organizátor: Katedra chémie a fyziky 

Hodina konania a časový rozsah príspevku: PF KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 

učebňa A303. 
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Tvorivá dramatika v hudobno-dramatických činnostiach 

v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 

PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

Dátum konania: 7.11.2016  

Čas: 13,50 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Príspevok poukazuje na efektívne využitie metód tvorivej dramatiky v hudobno-

dramatických činnostiach pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 

Upriamuje pozornosť na tvorivý proces práce s dramatickými príbehmi prepojenými 

s hudobnými, slovnými a pohybovými prejavmi prostredníctvom tvorivej dramatiky 

a zážitkového učenia. Hudobné činnosti sú súčasťou tvorivých dramatických aktivít, 

v ktorých dieťa vlastnou aktivitou prežíva radosť, cez osobnú skúsenosť, emocionálne 

prežívanie a zážitok má možnosť získavať nové poznatky a zručnosti pozitívne ovplyvňujúce 

rozvoj osobnosti. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 

Hudobná tvorivosť žiakov v špeciálnych základných školách 

PaedDr, Miroslav Kopnický, PhD. 

Dátum konania: 8.11.2016  

Čas: 8,00 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Hudobná tvorivosť je špecifický ľudský prejav. Pod týmto pojmom rozumieme hlavne 

spontánnosť, ktorá v sebe predovšetkým zahŕňa uvažovanie.  Tvorivosť je vlastne hra. 

Tvorivosť ako taká sa spája aj s kreativitou. Cieľom štúdie je predstavenie hudobnej tvorivosti 

u žiakov v špeciálnych základných školách. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 



 15 

Web, média a pravda "post-faktualného sveta". 

doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 

Dátum konania: 8.11.2016  

Čas:  13,00 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Autor príspevku sa zamýšľa nad pôsobením webu a médií v "post - fatálnom svete" v 

intenciách úpadku kritického myslenia, manipulácie verejnej mienky, straty vplyvu 

tradičných elít, relatívnosti pravdy a konšpiračných teórií, pričom túto skutočnosť badať 

rovnako u mladých ľudí ako aj v myslení mnohých vzdelaných a inteligentne pôsobiacich 

ľudí. Riziko predstavuje v súčasnosti predovšetkým kombinácia vplyvu informačných 

technológií  a rozpadu systému vzdelávania v školách.   

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Aktuálne otázky edukácie – inkluzívne vzdelávanie 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 

Dátum konania: 9.11.2016 

Čas: 8,00 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín. Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých a Katedra 

liečebnej pedagogiky 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Telovýchovné chvíľky, áno alebo nie? 

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 

Dátum konania: 10.11.2016  

Čas: 8,00 hod. (45 min.) 
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Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Článok prináša náhľad na využitie telovýchovných chvíľok počas vyučovacích hodín. 

Venuje sa významu telovýchovných chvíľok v primárnom vzdelávaní žiakov počas 

vyučovacích hodín, ich cieľom a úlohám, obsahu a možnostiam využitia. 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Reč tela ako prostriedok porozumenia a pomoci  

PaedDr. Petrovič Peter, PhD. 

Dátum konania: 11.11.2016  

Čas: od 8,00 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: 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. Cieľom príspevku je naznačiť možnosti 

využitia neverbálnej komunikácie ako prostriedku porozumenia a pomoci druhým. 

Organizátor: Katedra Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Aktuálne otázky edukácie – inkluzívne vzdelávanie  

Prevencia a terapia porúch správania alebo reflexia o výchove 

doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. 

Dátum konania: 9.11.2016 

Čas: od 8,00 hod.(45min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Cieľom príspevku je stručne analyzovať jednotlivé roviny života dieťaťa (somatická, 

duševná, sociálna, duchovná) s poukázaním na okolnosti jeho života, ktoré predstavujú 
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vývinové šance a riziká. Dotkneme sa vybraných skutočností, ktoré umožňujú alebo bránia 

vidieť v dieťati jedinečnú a rozvíjajúcu sa osobnosť. Záujem sústredíme predovšetkým na 

citlivé životné (zlomové) fázy a okolnosti, ktoré sú rozhodujúce, keď sa dieťa stáva samo 

sebou a objavuje zmysel príbehu svojho života. Vodiacim motívom je nám myšlienka: Dobrá 

výchova dieťaťa je najlepšou prevenciou ale aj terapiou porúch správania. 

Organizátor: Katedra Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Pedagogika specjalna czy pedagogika szkoły specjalnej? II. 

prof. Adam Stankowski, PhD. 

Dátum konania: 9.11.2016 

Čas: 9,00 hod. (45 min.) 

Cieľová skupina: študenti 

Typ podujatia: prednáška 

Organizátor: Katedra Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

K problematike interdisciplinárneho prístupu na hodinách 

hudobnej výchovy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 

Dátum konania: 10.11.2016  

Čas: od 8,00 hod. (45 min.) 

Cieľová skupina: študenti 

Typ podujatia: prednáška 

Popis: Prístup súčasnej didaktiky hudobnej výchovy má komplexný, synkretický charakter. 

V rámci tohto prístupu  budeme  v prednáške analyzovať všetky zložky zúčastnené na jeho 

estetickej (bezprostredné dojmové pôsobenie hudobného diela na percipienta) a umeleckej 

hodnote (teoretické zdôvodnenie toho, čo v percipientovi vyvoláva estetický zážitok).  Toto 

pôsobenie na percipienta budeme sledovať vo všetkých zložkách synkrézy hudobného diela. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 
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Edukačná influencia na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

v špeciálnej základnej škole 

PaedDr. Anna Skokanová, PhD. 

Dátum konania: 7.11.2016  

Čas: od 13,00 hod.(45 min.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: V predkladanej štúdii sú prezentované výskumné výsledky empirických zistení v 

oblasti motivácie rómskych žiakov špeciálnych základných škôl s ľahkým mentálnym 

postihnutím v priebehu edukačného procesu a ich vplyvu na školskú úspešnosť. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

Divadlá zamerané na detského diváka v Chorvátsku 

doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

Dátum konania: 10. 11. 2016 

Čas: 12,10 hod. – 12,55 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Prednáška je určená študentom odboru predškolská a elementárna pedagogika 

a študentom odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Cieľom prednášky je podať 

charakteristiku divadiel so zameraním na detského diváka v Chorvátsku.  

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky  

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta1, 2. posch., A 201. 

Osobnosť manažéra v sociálnej práci 

PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. 

Dátum konania: 10.11.2016 

Čas: 10,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 
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Cieľová skupina: študenti 

Popis: Cieľom prednášky je poukázať na osobnosť manažéra, ktorý pracuje v zariadeniach 

sociálnych služieb. Úlohou a postavením vrcholových manažérov je zladiť potreby klientov, 

fungovanie personálu a ekonomické limity organizácie. Predkladám rôzne odporúčania, 

v čom by sa mal manažér vzdelávať a rozvíjať, aby sa stal úspešným.  

Organizátor: Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni 

Miesto konania: IVT Stará Ľubovňa, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, U3 (č. dv. 74). 

Manažment a marketing v sociálnej práci 

Ing. Richard Kerekeš, PhD. 

Dátum konania: 11.11.2016 

Čas: 15,00 hod. (1hod.) 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Cieľom príspevku je predstaviť marketing sociálnych služieb ako možný predmet 

výskumu v sociálnej práci a zároveň tak prispieť ku rozpracovaniu problematiky 

ekonomizácie sociálnej práce. 

Organizátor: Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni 

Miesto konania: IVT Stará Ľubovňa, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, U3 (č. dv. 74). 

Environmentálna spravodlivosť a jej vplyv na kvalitu života 

marginalizovaných skupín 

Ing. Ladislav Gaži, PhD. 

Dátum konania: 12.11.2016 

Čas:  10.00 hod. do 11,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Chudoba sprevádzajúca  sociálne znevýhodnené skupiny nášho obyvateľstva 

korešponduje so zvýšeným porušovaním environmentálnych podmienok a potenciovaním 

poklesu  ich  celkového zdravotného štandardu. 

Organizátor: Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni 

Miesto konania: IVT Stará Ľubovňa, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, U3 (č. dv. 74). 
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Juvenilná osobnosť a možnosti jej psychosociálnej maturácie 

v náhradnej starostlivosti 

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 

Dátum konania: 12.11.2016 

Čas: od 11,00 hod. do 12,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Popis: Mládež opúšťajúca prostredie náhradnej starostlivosti disponuje atypickými vzorcami 

maturácie, ktoré môžu závažne deformovať spôsob a mieru adjustácie v novom sociálnom 

prostredí. 

Organizátor: Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni 

Miesto konania: IVT Stará Ľubovňa, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, U3 (č. dv. 74). 

Typológia minoritných skupín 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

Dátum konania:    7.11.2016 

Čas: 9,40 hod. – 10,30 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Sociálna práca pracuje s rôznymi typmi klientov. Medzi jej cieľové skupiny patria 

napríklad rodiny, deti, seniori, osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím, utečenci 

a mnoho ďalších skupín. Často hovoríme o minoritných a marginalizovaných skupinách. 

Viacerí autori (napr. Matoušek, Kodymová, Koláčková, Levická, Schavel, Oláh) uverejnili 

rôzne delenia klientov. Cieľom prednášky je poskytnúť syntetizujúci pohľad na minoritné 

skupiny a predstaviť typológiu, do ktorej môžeme zahrnúť všetky minoritné skupiny. 

Organizátor: Ústav sociálnych vied 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. posch. A 427. 

Doktorandi doktorandom 

Študenti doktorandského štúdia  

Dátum konania:   8.11.2016 

Čas: od 10,30  
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Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti, doktorandi 

Popis: Jednotlivé vystúpenia doktorandov na Katedre sociálnej práce. 

Organizátor: Ústav sociálnych vied 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. Posch. A 442.  

Pracovné, dobrovolnícke a iné odborné stáže s grantom EÚ 

Mgr. Katarína  Ozger 

Dátum konania:   8.11.2016 

Čas: 9,40 hod. 

Cieľová skupina: študenti 

Typ podujatia: prednáška 

Popis: Európska únia poskytuje v rámci programu Erasmus + nemalé možnosti pre mladých ľudí 

vycestovať do zahraničia. Nie je jednoduché sa v týchto možnostiach orientovať a vybrať si tú, čo 

neposkytne mladému človeku len možnosť vycestovať von, ale zároveň aj príležitosť na celkové 

zvyšovanie kompetencií a profesijný rast. Obsahom prednášky bude prehľad jednotlivých programov. 

Nebudú chýbať ani praktické rady, ako sa na jednotlivé programy prihlásiť a na čo si pri výbere treba 

dať pozor. Cieľom prednášky je pomôcť študentom zorientovať sa v širokej ponuke príležitostí 

a motivovať ich k ich využitiu.  

Organizátor: Ústav sociálnych vied 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. Posch. A 433. 

Aplikácia manažérskych zručnosti v sociálnej práci 

Mgr. Janeta Teluchová  

Dátum konania: 8. 11. 2016 

Čas: 11,00 hod. – 11,20 hod 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Autorka podáva teoretickú analýzu manažérskych zručnosti. Zručnosti vníma ako 

tréningom naučené dispozície na efektívne, účinné plnenie úloh v organizácii.  V závere 

poukazuje na ich využitie a aplikáciu v sociálnej sfére. 

Organizátor: Ústav sociálnych vied 

Miesto konania:. PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. posch.  A 425 
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Riziká pri práci terénneho sociálneho pracovníka 

Mgr. Kristína Kazimierová  

Dátum konania: 9. 11. 2016 

Čas: 08,00 hod. – 08,20 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Príspevok opisuje vybrané situácie pri výkone terénnej sociálnej práci. Terénny 

sociálny pracovník pracuje v prevažnej miere s rizikovým klientom. Počas práce sa môže 

dostať do rôznych rizikových situácii. Autorka analyzuje vzniknuté situácie. 

Organizátor: Ústav sociálnych vied 

Miesto konania:. PF KU, Hrabovská cesta 1, CS 10 

 

Najnovšie trendy v programovaní aplikácií 

doc. Ing. Ján PILLÁR, PhD. 

Dátum konania: 9. 11. 2016 

Čas: 11,00 hod. – 12,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Prednáška/článok pojednáva o najnovších možnostiach tvorby aplikácií z hľadiska 

použitých nástrojov, programovacích jazykov a cieľových platforiem. Objasňuje aplikáciu 

ako jednotný pojem pre ideu realizovanú pre desktop, tablet, mobil, IoT alebo ako webový 

projekt, pričom naprogramovanie, ladenie i nasadenie takejto aplikácie prebieha v rovnakom 

IDE a s použitím rovnakého základného programovacieho jazyka. Približuje výhody 

a nevýhody takéhoto riešenia i súčasný trend tvorby tzv. univerzálnych platformovo 

nezávislých aplikácií. 

Organizátor: Katedra informatiky 

Miesto konania:. PF KU, Hrabovská cesta 1,4. Posch. 

 

Absolventi  študentom 

Ing. Martina Špániková, PhD. 

Dátum konania: 9. 11. 2016 

Čas: od 8,50 hod. do 10,25 hod. 
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Typ podujatia: prednášky 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Séria prednášok poskytne priestor absolventom študijného odboru sociálna práca, ktorí 

v praxi vykonávajú profesiu sociálnej práce. Absolventi predstavia svoje pôsobenie na poli 

sociálnej práce a poukážu na potrebu prepojenia univerzity s praxou a na možnosti uplatnenia 

súčasných študentov. Prednášajúci absolventi pôsobia v rôznych oblastiach – Zbor väzenskej 

a justičnej stráže, verejná správa a tretí sektor.   

Organizátor: Katedra sociálnej práce 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. posch., A433 

___________________________________________________________________________ 

 

Význam interkultúry a interkultúrnej výchovy v súčasnej 

pedagogike 

Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., PhDr. Silvia Matúšová, CSc. 

Dátum konania: 14.11. 2016 

Čas: 9,40 hod. – 11,15 hod. 

Organizátor: Katedra pedagogiky a psychológie 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 2. posch. 

Zodpovedný: doc. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 

 

Príčiny detských samovrážd 

Doc. PhDr. Jirina Vaňková, CSc. 

Dátum konania: 10.11.2016 

Čas: od 8,00 hod. 

Typ podujatia: prednáška 

Popis: Prezentácia osobných skúseností z detskej psychiatrie.  

Organizátor: Katedra pedagogiky a psychológie 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 1. posch. m.č. 129 
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SEMINÁRE 

Slovenské mestá sa pripravujú na klimatickú zmenu 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 

Dátum konania: 7.11. 2016 

Čas: od 10,30 hod. do 12,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Klimatická zmena a jej dôsledky sa významnou mierou dotýka miest, a to 

predovšetkým veľkých sídelných aglomerácií. Európska agentúra životného prostredia (EEA) 

vydala v júli 2016 správu venovanú adaptácii európskych miest na klimatické zmeny. 

Krátkodobé zlepšenia, ktoré zlyhajú pri každej ďalšej katastrofe, sú najhoršou formou 

adaptácie. Druhou najhoršou sú zásadnejšie opatrenia, ktoré vystačia iba do istej úrovne 

rizika. Najlepším riešením je podľa EEA transformatívny prístup, ktorý umožní mestu 

dlhodobé prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Cieľom prednášky je predstaviť doterajšie 

riešenia a aktuálnu situáciu prípravy slovenských miest na klimatickú zmenu. Na príkladoch 

niekoľkých slovenských miest, a to Bratislavy, Trnavy, Košíc, Kežmarku, Zvolena a Nitry 

ukážeme, ako sa tieto mestá pripravujú na klimatickú zmenu, akými zahraničnými 

a domácimi pozitívnymi skúsenosťami sa inšpirovali a aké strategické dokumenty majú už 

schválené. V prezentácii budú zaradené ukážky navrhovaných alebo už zrealizovaných 

opatrení na zmiernenie (mitigáciu) nepriaznivých účinkov klimatickej zmeny a opatrení na 

adaptáciu (prispôsobenie sa) novým zmeneným podmienkam. Zo zhodnotenia aktuálnej 

situácie na Slovensku vyplýva, že zatiaľ sa iba malý počet miest systematicky pripravuje na 

zmenu klímy. V súčasnosti je však zrejmé, že už nie je možné odkladať riešenie problémov 

súvisiacich s klimatickou zmenou. Slovenské mestá majú možnosť využiť pozitívne 

skúseností z iných miest, zapojiť sa do medzinárodných aktivít iniciovaných Európskou 

komisiou (napr. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike iniciovaný v roku 2015) 

a zahrnúť návrhy potrebných adaptačných a mitigačných opatrení do svojich mestských 

politík, plánov a programov. Prednáška je výstupom z projektu Horizont 2020 č. 677622 

„Spoločenské inovácie v marginalizovaných územiach“ (SIMRA). 

Organizátor: Katedra geografie a Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí 

Miesto konania: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 3. 

posch. miestnosť č. 323. 
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Výzvy geografického vzdelávania v 21. storočí  

Mgr. Peter Farárik,  

Lepšia geografia, učiteľ  

Dátum konania: 8.11. 2016 

Čas: od 10,30 hod. do 12,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Ako (sa) učiť geografiu v meniacom sa školskom prostredí? Ako rozvíjať kľúčové 

kompetencie a odraziť sa od plytkých brehov učiva založeného najmä na transmisii hotových 

poznatkov? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede cez ukážky dobrej praxe a 

inovatívnych metód, ktoré majú potenciál transformovať školskú geografiu na predmet, ktorý 

si zaslúži viac ako jednu vyučovaciu hodinu týždenne. Geografia má svoju váhu, napriek 

tomu sa dá učiť záživne a hravo. 

Organizátor: Katedra geografie 

Miesto konania: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 

1, 3. posch. miestnosť č. 333A. 

Predstavy a chybné predstavy v geometrii 

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

Dátum konania: 23. 11. 2016 

Čas: 15,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti, vedecko - pedagogický pracovníci 

Popis: Cieľom vedeckého seminára je prezentovať parciálne výskumné údaje a výsledky 

získané v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/15 s názvom Geometrické koncepcie 

a miskoncepcie detí predškolského a školského veku. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: PF KU, miestnosť A201, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok 

Usporiadateľ: členovia riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0440/15  

Prezentácia osobných skúseností študentov z pobytu v zahraničí 

v rámci programu ERASMUS+ 

Dátum konania: 10. 11. 2016 
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Čas: od 14,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Cieľom seminára je prezentovať osobné skúsenosti študentov, ktorí sa zúčastnili 

programu Erasmus+ a zhodnotiť pozitíva a negatíva uskutočnenej mobility. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, A201 

Usporiadateľ: prof. PhDr. Mária Kožuchová CSc., PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

Novodobé otroctvo – obchodovanie s ľuďmi 

Dátum konania: 23. 11. 2016 

Čas: 14,00 hod. – 16,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti, vedecko.pedagogický a umelecko pedagogický pracovníci 

Popis. Cieľom seminára je informovať mladých ľudí a širokú verejnosť o závažnom a 

rastúcom fenoméne moderného otroctva a podnietiť ľudí k väčšej ostražitosti a citlivosti na to, 

čo sa okolo nás deje. Opísať možné riziká, ktoré sú spojené s vycestovaním za prácou do 

zahraničia. Súčasťou seminára je poskytnutie informácie o dokladoch, o pracovnom povolení, 

ako zaistiť ich legitímnosť a vyhovieť požiadavkám na vycestovanie. V rámci prevencie 

pôjde o informácie zamerané na varovanie pred možnými ponukami, ktoré obsahujú 

podozrivé prvky, ako sú sľuby, že "všetko sa vyrieši, len čo budete na mieste". Taktiež 

poskytnutie informácií o skutočných mzdách a varovanie pred prípadnými rozpormi medzi 

pracovným miestom a sľúbeným platom. Dôležitou súčasťou osvety je podať informácie o 

Programe podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Ministerstva vnútra SR, v rámci 

ktorého môže byť obeti obchodovania s ľuďmi poskytnutá komplexná starostlivosť v rámci 

krízovej intervencie a dlhodobej reintegrácie. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta1, CS10. 

Usporiadateľ: PaedDr. Beáta Murinová, PhD., prednášajúca: Mgr. Adriana Bezáková 

Celoslovenská literárna súťaž Slávme to spoločne 2016 

Dátum konania:7. 11. 2016 

Poslanie a cieľ súťaže: Tretí ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 

2016“ je organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného 
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básnika katolíckej moderny. Je pokračovaním I. a II. ročníka, ktoré sa úspešne konali na PF 

KU od 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.  

Súťažná kategória: Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi 

všetkých slovenských vysokých škôl. Súťaž je určená autorom do 30 rokov, bez knižne 

vydaného diela umeleckej literatúry. Súťaž je jednokolová – celoslovenská. Do súťaže sa 

môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú na VŠ v Českej republike. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Univerzitná knižnica Ružomberok 

Vyhlásenie súťaže: 14. 9. 2016 

Uzávierka  súťaže: 30. 10. 2016 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien: 7. 11. 2016 

Usporiadateľ: Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. 

Potenciál výskumu v modernej škole   

Dátum konania: 5.11. 2016 

Čas: 8,00 hod – 12,00 hod 

Typ podujatia: seminár 

Popis: Obsahom seminára je cyklus príspevkov odborníkov, zameraných na problematiku 

efektívneho využitia metód pedagogického výskumu v práci učiteľa a výskumných metód 

vhodných pre skvalitnenie rozhodovacieho procesu vedúceho pracovníka v školstve. Jednou 

zo základných podmienok úspešnej realizácie výskumu je výber a použitie 

validných výskumných nástrojov. Čo nám prinesie analýza možností využitia nástrojov 

kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu? Aká je naša motivácia, aby sme sa pokúsili 

o prekonanie syndrómu „váženého priemeru“ a „univerzálneho dotazníka“? Seminár je 

obsahovo zameraný na cieľovú skupinu frekventantov edukačnej prípravy a funkčného 

vzdelávania.     

Organizátor: Centrum celoživotného vzdelávania 

Miesto konania: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, miestnosť A234 a A216. 

Usporiadateľ: PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. 



 28 

Funkcie rodiny a ich význam pre potreby dieťaťa v náhradnej 

starostlivosti 

Dátum konania: 9.11.2016 

Čas: 10,00 hod. 

Typ podujatia: seminár 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Cieľom seminára je priblížiť funkcie rodiny a ich význam pre potreby dieťaťa   

v biologickej ale predovšetkým v náhradnej starostlivosti. Dieťa v náhradnej starostlivosti 

bolo odňaté zo svojho biologického prostredia, pretože tieto funkcie neboli naplnené 

v potrebnej miere. Nesmierne dôležité je vytvoriť dieťaťu náhradné prostredie, pre naplnenie 

všetkých jeho potrieb.   

Organizátor: Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni 

Miesto konania: IVT Stará Ľubovňa, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, U3 (č. dv. 74). 

Usporiadateľ: Mgr. Patrik Lompart, Mgr. Janka Repková 

 

Modelli spaziali e la semiotica interpretativa di Umberto Eco 

Orsoly Szilvássy 

Pedagogická fakulta Vysokej školy Ferenca Gála v Sarvaši (Maďarsko) 

Dátum konania: 25.10. 2016 

Čas:  10,30 hod  

Typ podujatia: seminár (1blok) 

Cieľová skupina: študenti, priatelia talianskeho jazyka 

Popis : Seminár je venovaný významnej osobnosti talianskej kultúry 20. storočia  Umbertovi 

Ecovi. 

 Organizátor: Ústav talianskeho jazyka a kultúry pri PF KU 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. Posch.  č. A 432 

Zodpovedný za organizáciu: Dr Dušan Kováč-Petrovský 

 

Pasolini e Gyula Herczeg 

Orsoly Szilvássy 

Pedagogická fakulta Vysokej školy Ferenca Gála v Sarvaši (Maďarsko)  
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Dátum konania: 25.10. 2016 

Čas:  o 11,30 hod  

Typ podujatia: seminár (2blok) 

Cieľová skupina: študenti, priatelia talianskeho jazyka  

Popis : Seminár je venovaný významnej osobnosti talianskej kultúry 20. storočia   Pierovi 

Paolovi Pasolinimu . 

Organizátor: Ústav talianskeho jazyka a kultúry pri PF KU 

Miesto konania: PF KU, Hrabovská cesta 1, 4. posch.  č. A 432. 

Zodpovedný za organizáciu: Dr Dušan Kováč-Petrovský 

Výstavy 

Obrázky z mesta  

(výtvarná súťaž pre deti z materských škôl) 

Dátum konania: 27. 10. 2016 

Popis: Cieľom podujatia je vyhodnotiť výtvarnú súťaž pre deti z materských škôl, ktorá je 

organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl – 4. novembra 2016. Katedra predškolskej 

a elementárnej pedagogiky PF KU vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti z materských škôl 

v meste Ružomberok a blízkom okolí v mesiaci október. Výstupom súťaže bude vernisáž 

detských kresieb a následné vyhodnotenie najlepších prác. 

Typ podujatia: Výstava - Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Knižnica KU 

Usporiadateľ:  PaedDr. Mária Vargová, PhD. a kol. 

L - E - S  / laborovanie – emócie – sloboda 

Typ podujatia: Výstava v galérii „Pod krížom“  

Popis: Skryté bytosti lesa, magický les, čo ukrýva les – výtvarné realizácie v prostredí 

v médiu papiera vo všetkých materiálových obmenách a formách. Mimoateliérové štúdium 

s týmto zameraním sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24. septembra 2016 v lokalite Detskej 

ozdravovne Železnô v Nízkych Tatrách. Danú lokalitu navštevujeme so študentmi už 

niekoľko rokov; najviac veterná smršť, ktorá sa prehnala týmto terénom pred dvomi rokmi 

nám nahrala na zadanie témy. Množstvo vývratov, zvyškov koreňových systémov, fragmenty 

poškodených stromov boli ideálnou inšpiráciou pre výtvarné dotvorenie. Študenti mali za 
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úlohu objavovať rôzne fantastické bytosti, mágiu lesa i využívať samotné lesné prostredie in 

situ. Základná myšlienka – objavovanie skrytého, domýšľať isté príbehové koncepcie, sa 

naplnila. Účastníci pripravili individuálne riešenia; od obhliadky reálneho prostredia, cez 

ideové koncepty, skice, dokumentovanie vyhliadnutej lokality až po samotné realizácie 

v teréne v médiu papiera rôznymi spôsobmi: od obaľovania, viazania, odtláčania na papier, 

kolážovania po individuálne kombinácie techník. Súčasťou tohto procesu sa stali aj verbálne 

záznamy a komentáre či procesná fotografická dokumentácia. 

Výstup a výsledok mimoateliérového štúdia: kvalitné individuálne portfóliá a záverečná 

výstava, ktorá sa uskutoční na pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. 

Organizátor: Katedra výtvarnej výchovy 

Usporiadateľ: prof. Ján Kudlička, ArtD., akad. mal., PaedDr. Marta Bošelová, PhD. 

PREZENTÁCIE 

Poviem Ti básničku  

Dátum konania: 8. 11. 2016 

Typ podujatia: prezentácia 

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

materských škôl na Slovensku, ktorý bude 4. 11. 2016 a v tomto roku aj pri príležitosti 

rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Prezentácia je určená pre deti do šesť rokov. Zapojiť sa 

môžu materské školy mesta Ružomberok a materské školy okresu Ružomberok. 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Miesto konania: Univerzitná knižnica Ružomberok 

Usporiadateľ:. PaedDr. Mária Vargová, PhD. a PaedDr. Jana Mastišová, PhD. 

Umelci v materskej škole  

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 

Dátum konania: 9.11.2016  

Čas:13,00 hod. (45 min.) 

Typ podujatia: prezentácia publikácie 

Cieľová skupina: študenti 

Popis: Autorky sa v publikácii ,,Umělci v mateřské škole“ zameriavajú na interpretáciu 

vizuálneho umenia. Deti zažívajú radosť, keď skúmajú, aký odkaz ukryl umelec do svojho 

diela, a vzápätí, keď sa samy hrajú na umelcov. Naučiť deti čítať obrazy je nevyhnutným 
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predpokladom k tomu, aby sme mohli uskutočňovať aktivity založené na námete a téme, ktoré 

dielo jasne alebo skryto ponúka. Deti dokážu reagovať na dielo na základe vlastných 

skúseností, porovnávať ho s tým, čo o danej situácii alebo deji vedia, rovnako ako to robia 

dospelí. Pri vnímaní umeleckých diel si nevystačíme s bežným vizuálnym jazykom, ale je 

potrebné poznať, ako sa umelec vyjadroval, aby sme mohli pochopiť, čo chcel svojim dielom 

vyjadriť. 

Organizátor: Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín 

Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

WORKSHOP 

Matematika v realite a virtualite  

Dátum konania: 24. 11. 2016 

Čas: od 9,00 hod. 

Typ podujatia: workshop 

Popis: Cieľom workshopu je poskytnúť rôzne postupy a prostriedky žiakom primárneho 

vzdelávania na porozumenie, objavenie a prehĺbenie niektorých matematických poznatkov. 

Budú sa zisťovať preferencie žiakov pri aplikovaní rôznych typov aktivít. Akcia sa bude 

realizovať ako pilotné testovanie v rámci projektu APVV-15-0378. 

Cieľová skupina: žiaci primárneho stupňa vzdelávania 

Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF KU v Ružomberku 

Miesto konania: PF KU Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok, miestnosť A201,  

Spoluorganizátor: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, PdF UK v Bratislave 

Usporiadateľ za KU: členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV-15-0378, doc. 

PaedDr. Katarína Žilková, PhD., RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

 

Čo s pomalou hudbou? 

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. 

Dátum konania: 11.11.2016 

Čas: 9.00-14.00 hod. 

Typ podujatia: prednáška a workshop 

Popis: Táto prostá otázka je v hudobnej kultúre súčasnosti zásadnejšou, ako sa na prvý 

pohľad môže zdať. Spomaliť sa, stíšiť sa, upokojiť sa, oddať sa momentu, ktorý práve 
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prebieha – to všetko sú pre dnešného poslucháča cudzie polohy a prirodzene ich odmieta. 

Interpret tak stojí pred neľahkou úlohou...  V rámci prednášky si načrtneme dôvody a 

vyvodíme kľúčové argumenty, pozastavíme sa pri špecifickej hudobnej koncentrácii a pre 

hudobnú interpretáciu nastolíme pojem „hluku“. V rámci workshopu sa pustíme do 

spoločnej práce za nástrojom, aby sme si priblížili problematiku „schumannovského 

načúvania“, ktorá predstavuje podstatnú časť profesionálneho portfólia klaviristu. 

Organizátor: Katedra hudby 

Miesto konania: Katedra hudby, P 210, Nám. A. Hlinku 56 

________________________________________________________________________ 

Literárno-hudobné portréty v piesňach Stanislava Moniuszku v 

kontexte interpretácie 

dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska (Akadémia J. Dlugoša v Čenstochovej) 

Dátum konania: 24.11.2016 

Čas: 9.00-17.00 hod.  

Typ podujatia: prednáška a workshop 

Popis: Referát predstavuje vybrané piesne tvorcu poľskej národnej opery Stanislava 

Moniuszku. Pre tieto piesne je charakteristický veľký scénicky potenciál a ich 

interpretácia je nielen vokálnou, ale aj hereckou výzvou. Druhým cieľom referátu je 

predstaviť poslucháčom svojskú kroniku typológie postáv šľachtického i dedinského 

pôvodu v poľskej spoločnosti v období romantizmu. 

Organizátor: Katedra hudby 

Miesto konania: Organová sieň Katolíckej univerzity, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku 

 

 

Kolaboratívna prax v inkluzívnom vzdelávaní 

Sylvia London, M.A., LMFT (Mexiko) 

PhDr. Oľga Okálová, PhD. 

Dátum konania: 15.-16. 11 2016 

Čas: 9.30-18.00 hod., 9,00 hod.-17,00 hod.  

Typ podujatia: prednáška a workshop 

Popis: Sylvia London je spoluzakladateľkou a jednou z riaditeliek inštitútu Grupo Campos Eliseos (GCE) so 

sídlom v Mexico City. Zaujíma sa o využitie postmoderných a sociálno-konštruktivistických myšlienok v 

rôznych kontextoch. S dvadsaťpäťročnou skúsenosťou v tejto oblasti ponúka Sylvia profesionálom v oblasti 

duševného zdravia, školám a organizáciám, vzdelávanie, supervízie, koučovanie, alebo konzultácie. Sylvia tiež 
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úzko spolupracuje s Houston Galveston Inštitútom a Taos Inštitútom, ktorý koordinuje medzinárodné 

certifikované školenia v kolaboratívnej praxi (International Certificate in Collaborative Practises). Vyučuje na 

viacerých univerzitách, prednáša a organizuje semináre po celom svete. 

Organizátor: Inštitút dialogických praxí a Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, Katedra pedagogiky a 

psychológie, PF KU, Hrabovská cesta 1, PF KU 

OBMEZENÁ KAPACITA WORKSHOPU. 

Tlmočenie z angličtiny do slovenčiny bude zaistené.  

KONFERENCIE 

ARS ET EDUCATIO III. 

Dátum konania: 22.-23.11.2016 

Čas: 9.00-18.00 hod.  

Typ podujatia: konferencia 

Popis: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ars et Educatio III. je určená 

vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a 

doktorandom. Tematické okruhy konferencie sú zamerané na regionálnu výchovu a 

ľudovú kultúru v súčasnom vzdelávaní, tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s 

akcentom na hudobné a výtvarné umenie a jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného 

umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti. Sprievodnými 

podujatiami budú hudobné dielne pod vedením PaedDr. Aleny Tichej, Ph.D., ktorá 

pôsobí na Katedre hudební výchovy na PdF UK v Prahe a zaoberá sa metodikou hlasovej 

výchovy a prácou s hudobne a spevácky zaostávajúcimi deťmi a výtvarné dielne pod 

vedením PaedDr. akad. mal. Marty Bošelovej, PhD., ktorá pôsobí na Katedre výtvarnej 

výchovy na PF KU v Ružomberku a bude sa venovať praktickým ukážkam výroby 

ručného papiera a možnostiam jeho využitia vo výtvarnej tvorbe a edukácii. Ďalšou 

sprievodnou akciou bude aj Komorný koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie v podaní 

pedagógov z Akadémie J. Dlugoša v Čenstochovej. 

Organizátor:Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy, Katedra predškolskej 

a elemntárnej pedagogiky 

Miesto konania: Organová sieň a Malá zasadačka, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku 

Podrobnejšie informácie na: http://umenievedukacii-sk.webnode.sk 

Usporiadateľ: Mgr. Martina Procházková, PhD. a Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD. 
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Rok po "Laudato si" - Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny 

dialóg v prospech integrálneho rozvoja  

Dátum konania:11.11.2016 

Čas:  9:00 hod - 13:00 h 

Typ podujatia: Konferencia 

Cieľová skupina: študenti, vedecko-pedagogický pracovníci, pedagógovia umeleckých 

predmetov a doktorandi. 

Popis: Jedným zo základných cieľov konferencie je vykonať reflexiu toho, čo sa v Slovenskej 

republike, ako aj vo svete, v životnom prostredí rok po Laudato si´ udialo. Ďalší cieľ 

konferencie je orientovaný na hodnotenie zaznamenaných zmien v najširších súvislostiach 

tak, ako nás k tomu v Encyklike sv. otec František povzbudzuje. Konferencia si taktiež kladie 

za cieľ pokračovať v otvorenom dialógu o encyklike pápeža Františka Laudato si' – o 

starostlivosti o spoločný dom, ktorá je aj naliehavou výzvou na obnovenie dialógu o tom, ako 

budujeme budúcnosť planéty. V tomto roku sme zaradili do programu konferencie nielen 

prednášky vedeckých pracovníkov univerzít, ale aj prednášky odborníkov z praxe. Takýmto 

otvoreným dialógom chceme prispieť k hľadaniu efektívneho prenosu vedeckých informácií 

do praxe a spoločnému riešeniu aktuálnych environmentálnych a sociálnych problémov na 

miestnej a regionálnej úrovni. Konferencia sa uskutoční pod záštitou rektora Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., a dekana Pedagogickej fakulty 

doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., m. prof. KU. Konferencia je výstupom z projektu 

H2020 č. 677622 „Spoločenské inovácie v marginalizovaných územiach“ (SIMRA). 

Organizátor: Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí 

Miesto konania: Sieň rektorov, budova rektorátu Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1, 

Ružomberok  

Kontaktné osoby: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

 

125 rokov sociálnej náuky v učení Cirkvi 

Dátum konania:8.11.2016 

Čas: od 9,00 hod. 

Typ podujatia: Konferencia 

Cieľová skupina: študenti, vedecko-pedagogický pracovníci 

Popis: Sociálne učenie štyroch pápežov  

Lev XIII. Rerum novarum r. 1891 
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Pius XI. Quadragesimo anno r. 1931 

Ján XXIII. Mater et magistra r. 1961 

Ján Pavol II. Laborem Exercens r. 1981 

Ján Pavol II. Centesimus annus r. 1991 

Organizátor: Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Kontaktná osoba: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

________________________________________________________________________ 

KONCERT 

Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie 

Dátum konania: 22.11.2016 

Čas: 18.00- 19.30 hod.  

Typ podujatia: koncert 

Popis: Spev ‒ Katarzyna Suska-Zagórsk, Klavír ‒ Maciej Zagórski (Akadémia J. Dlugoša 

v Čenstochovej) 

Organizátor: Katedra hudby 

Miesto konania: Organová sieň Katolíckej univerzity, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku 

________________________________________________________________________ 

 


