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ÚVOD  

Introduction 
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 
dostáva sa Vám do rúk Výročná správa 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, v ktorej sú sústredené 
najdôležitejšie informácie o činnosti a výsledkoch 
fakulty v roku 2012. 
Výročná správa Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku každoročne zaznamenáva 
relevantný súbor informácií, týkajúcich sa činnosti 
fakulty v roku 2012. Strategickým a prioritným 
cieľom fakulty je rozvíjať a posilňovať pedagogickú, 
vedeckú, odbornú i spoločenskú kontinuitu ako 
v Slovenskej proveniencii, tak aj v európskom 
priestore. Preto je naďalej úsilím fakulty 
poskytovanie kvalitných vzdelávacích služieb, 
stabilizácia v oblasti personálnej, technicko-
materiálnej i ekonomickej, ktoré majú vyúsťovať do 
akceptácie výsledkov ako vedecko-výskumných, tak 
aj vzdelávacích porovnateľné s národnými 
i medzinárodnými požiadavkami v slovenskom 
i európskom priestore. 
V tomto akademickom roku Pedagogická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku pokračovala vo 
svojom materiálnom, vedecko-vzdelávacom 
i personálnom rozvoji.  
Hlavné zameranie fakulty je sústredené do dvoch 
hlavných oblastí: vedecko-výskumnej a 
pedagogickej s rôznym rozsahom pôsobnosti. 
Pedagogická fakulta má ambíciu prispieť k snahe 
Katolíckej univerzity v Ružomberku stať sa 
kvalitným miestom európskej vzdelanosti. 
Základným poslaním PF KU v oblasti vzdelávania 
je poskytovať, rozvíjať a šíriť vzdelanosť všetkým, 
ktorí po nej túžia a vychovávať absolventov na 
úrovni súčasných vedeckých poznatkov 
s rešpektovaním a samotným žitím kresťanských 
hodnôt.  
Vo vzdelávacej oblasti sa prioritami podobne ako 
v minulom roku stalo personálne posilnenie 
jednotlivých odborov, najmä zvyšovaním 
kvalifikácie zamestnancov fakulty, tiež udržanie 
akreditácie súčasných študijných programov 
i rozšírenie akreditačných práv o nové študijné 
programy a vytvorenie inšpiratívneho  materiálno-
technického prostredia pre súčasných pedagógov, 
študentov  ako aj záujemcov o štúdium. V roku 2012 
sme získali akreditačné práva na nový bakalársky 
študijný program – Rozvojová pomoc a misijná 
práca. 

31. októbra 2012 mala naša fakulta 4 218 študentov 
z toho 2 460 v dennej a 1 758 v externej forme štúdia.  
V oblasti vedecko-výskumnej je poslaním fakulty 
realizovať vedu a umenie v slobodnom a otvorenom 
priestore vedeckého bádania s orientáciou na 
integráciu a komplementaritu osobnosti človeka a 
s čoraz väčším dôrazom na efektivitu výskumných 
projektov a na výchovu ďalšej generácie mladých 
a perspektívnych výskumných pracovníkov.  
Vedecká profilácia fakulty vychádza zo zamerania 
pedagógov na konkrétne vedecké oblasti 
a z charakteru fakulty ako inštitúcie. Vedecko-
pedagogický profil fakulty a jej dobré výsledky našli 
ohlas aj v nadviazaní vzťahov s domácimi 
a zahraničnými univerzitnými a vedeckými 
pracoviskami. Jednotlivé katedry, ústavy a inštitúty 
v spolupráci s inými univerzitami organizujú 
vedecké konferencie, koncerty, výstavy a mnohé 
ďalšie vedecké i umelecké aktivity. 
Predkladaná správa sumarizuje úspechy našich 
pracovísk a ich zamestnancov v súťaži o domáce 
a zahraničné vedecké a edukačné granty, pri 
vydávaní vedeckých monografií, publikovaní 
v renomovaných vedeckých časopisoch 
a zborníkoch vedeckých podujatí. 
Opäť rád konštatujem, že naša fakulta bola úspešná 
pri získavaní grantových prostriedkov, či už 
domácich alebo zahraničných grantových agentúr. 
V roku 2012 sa nám podarilo získať grantové 
prostriedky vo výške cca 420.000 eur, celkovo bolo 
podporených 54 projektov. Fakulta taktiež vyčlenila 
vlastné finančné prostriedky v rámci fakultnej 
grantovej agentúry GAPF, kde bolo podporených 
131 projektov vo výške takmer 50.000 eur. 
 
Výročná správa o činnosti PF KU v Ružomberku na 
začiatku popisuje správu, organizáciu a vnútorné 
predpisy fakulty. Nasledujú časti venované 
vzdelávaniu, vede a výskumu, edičnej a publikačnej 
činnosti, zahraničným vzťahom a mobilitám, 
informačným technológiám, hospodáreniu a nášmu 
vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu.  
Správa je doplnená nasledujúcimi prílohami: 
Schéma organizačnej štruktúry, Počet pracovníkov 
a ich priemerný vek, Štruktúra funkčných miest, 
Register vysokoškolských interných učiteľov, 
Absolventi študijných programov, Absolventi 
doktorandského, rigorózneho, habilitačného 
a vymenúvacieho konania. 
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I. Základné informácie o fakulte KU 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, 
Tel.: 044/4326842, 044/4326844, 044/4326850, fax.: 044/4326854, 044/4326855, email.: dekanat-pf@ku.sk 

Začlenenie vysokej školy: KU je univerzitná vysoká škola 
Typ vysokej školy: KU je verejná vysoká škola  
PREHLÁSENIE O POSLANÍ 
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme 
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej 
spoločnosti. 
KONTEXT 
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, 
výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. 
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú 
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, 
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky 
a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. 
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto 
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. 
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje 
priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša 
Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými. 
POSLANIE 
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik 
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v 
oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti 
umenia, ekonómie, manažmentu a práva. 
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex 
corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej 
vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac 
vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa 
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť 
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým 
v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti. 
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov 
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou 
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o 
zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej 
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň 
univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký 
výskum. Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré 
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen 
veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je 
taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, 
keď sa učenie stane službou spravodlivosti. Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného 
výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania 
prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti.  Univerzita 
sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. 
Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, 
liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia 
študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti. 
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je 
v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená 
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie 
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať 
katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo 
všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva. 
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a) DEKAN do 1.septembra 2012 
DEAN’s OFFICE 

Dekan: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
Prodekan pre vedu a umenie: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Tajomník: Ing. Beáta Liebscherová 
 
 

b) DEKAN od 1.septembra 2012 
DEAN’s OFFICE 

Dekan: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
Prodekan pre vedu a umenie: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Tajomník: Ing. Beáta Liebscherová 
 
 

c) DEKAN od 21.decembra 2012 
DEAN’s OFFICE 

Dekan: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
Prodekan pre kvalitu a akreditáciu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Prodekan pre vedu a umenie: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility Dr. Dušan Kováč – Petrovský, PhD. 
Tajomník: Ing. Beáta Liebscherová 
 
 

d) AKADEMICKÝ SENÁT do 16. októbra. 2012 
ACADEMIC SENATE 

PREDSEDA: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
PODPREDSEDA ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
TAJOMNÍK: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
PODPREDSEDA ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ: Mgr. Adriana Starchoňová, PhD. 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS PF KU: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. Mons. František Dlugoš, PhD. 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Marián Trenkler,CSc., m. prof. KU 
 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 
 Ing. Jaroslav Durdiak, PhD. 
 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
ŠTUDENSTSKÁ ČASŤ AS PF KU: Bc. Jozef Benyak  
 Soňa Dafčíková 
 Bc. Pavol Klein 
 Jakub Rožek 
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e) AKADEMICKÝ SENÁT od 13. novembra  2012 
ACADEMIC SENATE 

PREDSEDA: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
PODPREDSEDA ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ: doc. RNDr. Marián Trenkler,CSc., m. prof. KU 
TAJOMNÍK: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
PODPREDSEDA ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ: Mgr. Miroslav Zajac 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS PF KU: prof. Ing. Eduard Bublinec, PhD. 
 prof. ThDr. PaedDr. ICDr. Mons. František Dlugoš, PhD. 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU 
 doc. PaedDr. František Heiser, CSc. 
 doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. 
 Ing. Richard Kerekeš, PhD. 
 PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
 Dr. Rosangela Libertini 
 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

ŠTUDENSTSKÁ ČASŤ AS PF KU: Mgr. Marta Mažáriová  
 Mgr. Dominika Pažítková 
 Bc. Ján Laco 
 Bc. Júlia Mačugová 
 Bc. Martin Zboran 
 Alena Janešíková  
 Katarína Regecová 

- AS PF KU odsúhlasil dekanom predstavené nové študijné programy – Rozvojová pomoc a misijná práca, 
Manažment v Starej Ľubovni a Dolnom Kubíne, Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), 
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, Reštaurátorská tvorba s osobitným zreteľom na 
reštaurovanie sakrálnych diel, Predškolská a elementárna pedagogika (doktorandské štúdium) 

- AS PF KU schválil zriadenie misijného pracoviska PF KU v spolupráci s kongregáciou sestier sv. 
Františka Assiského v Lomničke, 

- AS PF KU schválil návrh rozdelenia prostriedkov z vlastných zdrojov, 

- AS PF KU schválil rozdelenie rozpočtu PF KU z dotačných zdrojov na rok 2012, 

- AS PF KU schválil organizačnú štruktúru katedier a dekanátu PF KU, 

- AS PF KU vyhlásil voľby členov do AS PF KU na deň 6.11.2012, 

- Predsedom AS PF KU sa stal prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., podpredsedom za 
zamestnaneckú časť AS PF KU Doc. RNDr. Marian Trenkler, CSc., m. prof. KU, tajomník doc PhDr. 
PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD, podpredsedom za študentskú časť bol zvolený Mgr. Miroslav Zajac. 

- AS PF KU vyhlásil voľby dekana PF KU na 16.11.2012. Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
bol zvolený na nové funkčné obdobie 2012 -2016.  

- Rektor KU - prof. Tadeusz Zasepa, PhD. na slávnostnom 3. zasadnutí AS PF KU odovzdal menovací 
dekrét na dekana PF KU na druhé funkčné obdobie doterajšiemu dekanovi PF KU doc. PaedDr. 
Tomášovi Jablonskému, PhD., m. prof. KU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

f) VEDECKÁ RADA  
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BOARD OF RESEARCH 
 
Predseda: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
Členovia: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc. 
 prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
 prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
 prof. dr hab. Stanisław Juszczyk 
 prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. 
 prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD. 
 prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
 doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU 
 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
 doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. 
 doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. 
 doc. RNDr. Vladimír Labaš, CSc. 
 doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. 
 PaedDr. Peter Krška, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Externí členovia: prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
 prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD. 
 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 
 prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 
 prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.  
 prof. Juan Carlos Torre Puente 
 doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc. 
 doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc. 
 RNDr. Jana Trgalová, PhD. 
 

g) DISCIPLINÁRNA KOMISIA  
DISCIPLINARY COMMISSION 
 

Predseda: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Členovia: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
                       doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc. m. prof.KU 
 Mgr. Adriana Starchoňová (študent) 
 Mgr. Dominika Pažítková (študent) 
 
 
 
 
 

PRACOVISKÁ FAKULTY 

FACULTY STRUCTURE 
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Fakulta sa člení na 30 katedier, 3 ústavy, 4 inštitúty a dekanát. Podrobná schéma Organizačnej štruktúry je 
prílohou správy. Vedecká činnosť je uverejnená v tejto správe v časti veda a výskum. Podrobné výročné správy 
katedier sú publikované na internetovej stránke fakulty http://pf.ku.sk/ 
 
 KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE 
 
Vedúci katedry:  doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Dana Blahútová, PhD. 
Tajomník a koordinátor ECTS: Ing. Jozef Macko, PhD.   
Sekretariát katedry:   Mgr. Adriana Starchoňová 
 
Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.  
 prof. RNDr. Peter Holec, CSc. 
 doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU  

docent: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.  
 doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 
 doc. MUDr. Martin Péč, PhD. 

odborný asistent: RNDr. Michal Baláž, PhD. 
 RNDr. Mária Balážová, PhD. 
 Ing. Dana Blahútová, PhD. 
 MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD. ( materská dovolenka ) 
 Ing. Jozef Macko, PhD. 
 Ing. Ján Machava, PhD. 
 RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD. 
 PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová, PhD.  
 Ing. Michal Slezák, PhD. 

externí spolupracovníci:  Ing. Kristína Urbanová 
 Mgr. Gabriela Šedeková 

chemický laborant: Silvia Lukáčová 
 
 KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU 

 
Vedúci katedry:  PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Mária Lalinská 
Koordinátor ECTS:  PhDr. Juraj Horváth, PhD. 
Sekretariát katedry:  Júlia Plávková  

Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.  

odborný asistent: Mgr. Júlia Bubáková, PhD.  
 PaedDr. Ján Gera, PhD.  
 PhDr. Juraj Horváth, PhD. 
 PhDr. PeadDr. Jozef Jurina, PhD.  
 ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.  
 PaedDr. Štefan Kucík, PhD.  
 Ing. Anna Kútna, PhD. 
 PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.  
asistent: PaedDr. Mária Lalinská  
 Mgr. Ján Liška 
 Mgr. Milan Pudiš 
 PhDr. Ľubica Rísová  
externý spolupracovník: doc. Sandor Tóth, PhD. 

 KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY 
 
Vedúci katedry:  doc. PaedDr. František Heiser, PhD. 
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Zástupca vedúceho katedry:  doc. Viktória Liashuk, CSc. 
Tajomník:  Ing. Bc. Jozef Somora 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. 
 prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD. 

docent: doc. PaedDr. Frantisek Heiser, PhD. 
 doc. Viktória Liashuk, CSc. 
 doc. PhDr. Miron Sisak, CSc. 

asistent: Mgr. Xénia Liashuk  
 Mgr. Natália Pilarčíková 

externý spolupracovník:  Mgr. Martin Lizoň, PhD. 
 
 KATEDRA FYZIKY  
 
Vedúci katedry:  doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. 
Tajomník:  PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD. 
Sekretariát katedry:   Dagmar Mariašová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. 

emeritný profesor KU:  prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 

docent: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
 doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. 

odborný asistent: PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD. 
 RNDr. Peter Hybler, PhD. (do 31.8.2012) 

vedecký pracovník: Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

externý spolupracovník: RNDr. Daniel Polčin, CSc. 
 
 KATEDRA GEOGRAFIE 
 
Vedúci katedry:  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. 
Tajomník:  RNDr. Pavol Papčo, PhD. 
Sekretariát katedry:  Dagmar Mariašová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU  

docent: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.  
 doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 
 doc. RNDr. František Petrovič, PhD. 
 doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. 

odborný asistent: Mgr. Miloš Bačík, PhD. 
 PaedDr. Rastislav Čief, PhD. 
 Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. 
 PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
 RNDr. Pavol Papčo, PhD. 
 PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. 
 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
 KATEDRA HUDBY 
 
Vedúci katedry:  doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof. KU 
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 
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Tajomník:  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor:  prof. MgA. René Adámek 
 prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 prof. PhDr. Eleonora Baranová, CSc. 
 prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD. 
 doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU 

docent: doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD. 
 doc. Mgr. Margita Gromová 

odborný asistent:  PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 
 Mgr. art. David di Fiore 
 PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.  
 Mgr. art. Erika Jakab, PhD. 
 Mgr. art. Martin Jurčo, PhD. 
 PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD. 
 PaedDr. Miriam Matejová, PhD.  
 PaedDr. Mgr. art. Ivan Mráz, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD. 
 Mgr. Rastislav Podpera, PhD. 
 Mgr. art. Martina Procházková, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, ArtD. 
 Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. 

asistent: Mgr. Matej Bartoš 
 Mgr. Ivana Kútniková 

Interní doktorandi: Mgr. art. Ľubomíra Dutková 
 Mgr. art. Ján Gabčo  
 Mgr. art. Marcel Kapala 
 Mgr. Andrej Môcik 
 Mgr. Ladislav Onderčin 
 Mgr. Zuzana Ondrejková 
 Mgr. art. Blanka Pavlovičová 
 Mgr. art. Juliana Tišťanová-Droblienková 
 Mgr. art. Jana Skladaná 
 
 KATEDRA CHÉMIE 
 
Vedúci katedry:  doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU (od 1. 11. 2012) 
 doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. (do 31.10. 2012) 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD. 
Tajomník katedry, koordinátor ECTS  
a metodik pedagogickej praxe:  Ing. Renáta Bellová, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 
 doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU (od 1. 11. 2012) 
 

docent: doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. 
 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD. 
 doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (do 31.10.2012) 
 doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. 
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odborný asistent:  Ing. Renáta Bellová, PhD. 
 Ing. Jaroslav Durdiak, PhD. 
 PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. 

asistent: Ing. Eva Culková 

laborant: Mária Dvorská 
 
 KATEDRA INFORMATIKY 
 
Vedúci katedry:  doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. 
Tajomník:  Ing. Hedviga Palásthy, PhD. 
Sekretariát katedry:   Miriam Donovalová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
 prof. Ing. Igor Mokriš, CSc. 

docent:  doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. 

odborný asistent:  Ing. Roman Krakovský 
 Ing. Janka Majherová, PhD. 
 Ing. Hedviga Palásthy, PhD.  

asistent: PaedDr. Michal Rojček 

technik:  PaedDr. Róbert Janiga 

externí spolupracovníci:  doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. 
 Ing. Václav Králík, PhD. 
 RNDr. Daniel Polčin, CSc. 
 
 KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE 
 
Vedúci katedry:  Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
Tajomník:  Mgr. Martina Gregorová, PhD. 
Sekretariát katedry:  Mgr. Jozef Koválik 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek 
 prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
 prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

docent: doc. Dr. Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD. 
 doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  
 doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.  

odborný asistent: PaedDr. Emília Bocková, PhD. 
 ThDr. Radomír Bodziony, PhD. 
 Mgr. Martina Gregorová, PhD. 
 ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
 Mgr. Monika Kubatková, PhD. 
 Mgr. Teresa Nováková, PhD. 
 ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. 
 PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. 
 ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 
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 ThLic. Jozef Žvanda, PhD. 

Interní doktorandi: Mgr. Vladimír Baran 
 Mgr. Marcela Duľová 
 Mgr. Štefan Hodža 
 Mgr. Silvia Kaščáková 
 Mgr. Jozef Koválik 
 Mgr. Stanislava Kružliaková 
 PaedDr. Róbert Likavčan 
 Mgr. Marta Mažáriová 
 Mgr. Miroslav Ondrejka 
 Mgr. Dominika Pažítková 
 Mgr. Adriána Starchoňová 
 Mgr. Anna Vaľková 
 Mgr. Miroslav Zajac 
 Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski 
 
 KATEDRA MATEMATIKY 
 
Vedúci katedry:  doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Mária Gallová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 

emeritní profesori: prof. RNDr. Pavel Kluvánek, CSc.  
 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.  
 prof. Dr. Adam Plocki 

docent: doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD. (zomrel 28.1.2012) 
 doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  
 doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.  

odborný asistent: RNDr. Martin Billich, PhD. 
 PaedDr. Martin Papčo, PhD. 
 RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkáčik, PhD.  

metodička pedagogickej praxe: Mgr. Terézia Ilovská (Gymnázium sv. Ondreja, Ružomberok) 

externý spolupracovník:  doc. RNDr. Miroslav Haviar, PhD. 
 
 KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE 
 
Vedúci katedry:  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. 
Tajomník, koordinátor ECTS: PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 
Metodik praxe: PaedDr. Viera Ortančíková 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor:  prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. 
 prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. 
 doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
docent:  doc. PaedDr. Miroslav Babiarz, PhD. 
 doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
 doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. 
 doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. 
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odborný asistent:  PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. 
 PhDr. Silvia Matúšová, CSc.  
 PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. 
 PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 

asistent: PaedDr. Viera Ortančíková 
 
 KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY 
 
Vedúci katedry:  prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  
Tajomníčka: PaedDr. Mária Vargová, PhD.   
Koordinátor ECTS:  PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 
Metodička praxe:  PaedDr. Janka Mastišová   

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.  
 prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. 
 prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.  

docent: doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. 
 doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 
 doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. 
 doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. 

odborný asistent: PhDr. Ján Belko, PhD. 
 PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. 
 PaedDr. Mária Karasová, PhD. 
 RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 
 PaedDr. Beáta Murínová, sr. Ľudmila, CJ, PhD. 
 PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD. 
 PaedDr. Mária Vargová, PhD. 
 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

asistent: PaedDr. Janka Mastišová  
 
 KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU  
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Helena Orieščíková, PhD. 
Tajomník:  PaedDr. Oľga Račková, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Jana Hrčová, Mgr. Martina Pudišová  

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. 
 doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU    

docent: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. 

odborný asistent: PhDr. Helena Orieščiková, PhD. 
 PaedDr. Oľga Račková, PhD. 
 PaedDr., ThLic. Emil Turiak, PhD. 
  PaedDr. František Valášek, PhD. 
 

asistent: PaedDr. Peter Petrovič 

externí spolupracovníci:  PhDr. Peter Pavlis, PhD. 
 Ing. Peter Varhoľák, PhD. 
 Anna Nováková 
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 KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
 
Vedúci katedry:  PaedDr. Peter Krška, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD. 

docent:  doc. PeadDr. Anna Blahútová, PhD. 
 doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.  
 doc. PhDr. Michal Leško, CSc. 
 doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. 

odborný asistent:  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 
 PaedDr. Peter Krška, PhD. 
 
 KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA 
 
Vedúci katedry:  doc. PaedDr. Mgr.art.  Rastislav Biarinec, ArtD. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. 
Tajomník:  Mgr. Silvia Rajčanová 
sekretariát katedry:   Mgr. Vladimír Baran 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU  

docent: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
 doc. akad. mal.  Pavol Rusko, ArtD. 

odborný asistent: PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová 

asistent: Mgr. art. Patricia Biarincová 
 Mgr. Silvia Rajčanová 
 
 ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED 
 
Riaditeľka ústavu:  prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Zástupca riaditeľky ústavu:  JUDr. Juraj Čech, PhD. 
Sekretariát ústavu:  Mgr. Katarína Nižňanská  

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

odborný asistent:  Mgr. Daniel Markovič, PhD. (od 17. septembra 2012) 
 
 KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 
Vedúca katedry:  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry:  PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
Sekretariát katedry:  Mgr. Katarína Nižňanská  

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD. 
 prof. zw. dr hab. Slawomir Mazur, PhD. 
 prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

docent: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
 doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

odborný asistent:  PhDr. Angela Almašiová, PhD.  
 PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
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 PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
 PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

externí spolupracovníci: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 
 doc. Mgr. Martina Cichá, PhD. 
 PhDr. Peter Brnula, PhD. 
 PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. 
 PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 
 PhDr. Jozef Pauk 
 Marta Nováková 

interní doktorandi: Mgr. Mária Bartková 
 Mgr. Monika Divišová 
 Mgr. Margaréta Domiterová 
 Mgr. Zuzana Hrabovská 
 Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA 
 
 KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
Vedúca katedry:  Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. – do 1.10.2012 
Poverená vedúca katedry:  PhDr. Angela Almašiová, PhD. – od 1.10.2012 
Zástupca vedúcej katedry:  JUDr. Juraj Čech, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Katarína Nižňanská 

Štruktúra funkčných miest: 

odborný asistent: JUDr. Juraj Čech, PhD. 
 Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
 Mgr. Lucia Juhásová, PhD. 
 PhDr. Oľga Okálová, PhD. 

externí spolupracovníci: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  
 
 KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
Zástupkyňa vedúceho katedry:  PhDr. Vladimíra Antolová, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Katarína Nižňanská 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  

docent: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

odborný asistent: PhDr. Vladimíra Antolová, PhD. 
 ThLic. Vladimír Dzurenda, PhD. 
 ThDr. Ján Marhefka, PhD. 
 PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD. 
 PaedDr. ThDr. Bohumír Živčák, PhD. 

externí spolupracovníci: PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. 
 doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 
 
 
 ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 
 
Riaditeľ ústavu:  doc. Ing. Igor Černák, PhD. m. prof. KU 
Zástupca riaditeľa ústavu:  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Tajomník ústavu:  PaedDr. Michal Rojček 
Sekretariát ústavu:   Janka Šidová 

Štruktúra funkčných miest: 
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profesor: prof. Ing. Igor Mokriš, CSc. 
 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 

emeritní profesori:  prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 
 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.  
 prof. Dr. hab. Adam Plocki 

docent:  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc. 
 doc. RNDr. Vladimír Labáš, PhD. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. 
 doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. 
 doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. 

odborný asistent:  RNDr. Martin Billich, PhD. 
 PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD. 
 Ing. Roman Krakovský 
 Ing. Janka Majherová, PhD. 
 Ing. Hedviga Palásthy, PhD. 
 PaedDr. Martin Papčo, PhD. 
 RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
 Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

asistent: PaedDr. Michal Rojček 

externí spolupracovníci:  doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. 
 doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc. 
 Ing. Václav Králik, PhD. 
 PaedDr. Ján Kuruc  
 RNDr. Iveta Molnárová 
 RNDr. Daniel Polčin, CSc.  
 
 KATEDRA MANAŽMENTU 
 
Vedúci katedry:  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Rudolf Zach, PhD. 
sekretariát katedry:   Ing. Peter Varhoľák, CSc., 
 PhDr. Jaroslava Bučková 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Malgorzata Bednarczyk, PhD. 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA 
 doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU 
 doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. 

docent: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 
 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 
 doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 
 doc. Ing. Jozef Kašša, PhD. 
 doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. 
 doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 

odborný asistent: ThDr. Jaroslav Bárta, PhD. 
 Ing. Róbert Bílek, PhD. 
 Ing. Miloš Birtus, PhD. 
 Ing. Pavol Budaj, PhD. 
 Ing. Anna Diačiková, PhD. 
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 PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. 
 PhDr. František Drozd, PhD. 
 PhDr. Iveta Franzenová, PhD. 
 Ing. Jana Janičková, PhD. 
 Ing. Jana Klencová, PhD. 
 Ing. Pavol Mikuš, PhD. 
 ThDr. Anton Oparty, PhD. 
 Ing. Peter Varhoľák, CSc. 
 Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD. 
 Ing. Rudolf Zach, PhD. 

externí spolupracovníci: Dr. h. c. prof. Dr. René Schaffhauser 
 prof. Dr. Helmut Reonöckl 
 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA 
 doc. Ing. Eva Kafková, CSc.  
 Ing. Marek Andrejkovič, PhD. 
 Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 
 Ing. Eva Manová, PhD. 
 
OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY: 
 
 INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA 
 
Riaditeľ inštitútu:  PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 
Tajomník inštitútu: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
Sekretariát inštitútu: Mgr. Marcela Duľová 
 
 KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH  
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.  
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 
Tajomník:  PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Marcela Duľová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. 
 prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. 

docent: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.  
 doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD.  

odborný asistent: PaedDr. Anna Skokanová, PhD.  
 Ing. Edita Tarajčáková, PhD.  
 PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. 
 Mgr. Mária Vajová, PhD. 

externý spolupracovník:  doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
 
 
 
 KATEDRA VYCHOVÁVATEĽSTVA  
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. 
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
Tajomník:  PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. 
Sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Duľová 

Štruktúra funkčných miest: 
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docent: doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. 

odborný asistent:   PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
 PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.  
 PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. 
 PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

asistent: PhDr. Adam Baran OFMConv. 
 PhDr. Vladimír Osif 

externý spolupracovník: doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
 
 KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Martina Bystrá, PhD. 
Sekretariát katedry:   Mgr. Marcela Duľová 

Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 

odborný asistent: PhDr. Martina Bystrá, PhD. 
 MUDr. Peter Zelený 
 MUDr. Tatiana Gurčíková 
 PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 

asistent:  PhDr. Andrea Zoričáková 

externá spolupracovníčka:  Mgr. Andrea Orosová, PhD. 

 
 KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH 
SKUPÍN 
 
Vedúci katedry:  doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 
Tajomník:  PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
Sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Duľová 

Štruktúra funkčných miest: 

docent:  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 
 doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 

odborný asistent:  PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 
 PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 
 PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 
 PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. 
 PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

asistent:  PhDr. Katarína Drahomirecká 

externý spolupracovník:  doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
 
 KATEDRA REŠTAUROVANIA 
 
Vedúci katedry:  prof. zw . dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD. 
Zástupca vedúceho katedry:  prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc. 
Tajomník:  Mgr. Michal Čajka, PhD. 
sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Duľová 

Štruktúra funkčných miest: 
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profesor: prof. zw . dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD. 
 prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc. 

docent: doc. Vladimír Plekanec, akad. mal. 

odborný asistent: Akad. mal. Anna Svetková 
 Mgr. Michal Čajka, PhD. 
 Mgr. Art. Juraj Bričák 

externí spolupracovníci: prof. PhD. Juraj Lexmann, CSc.  
 doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. 
 doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, akad. mal. 
 Ing. arch. Ivan Gojdič  
 Ing. arch. Magdaléna Jánovská 
 Ing. arch. Peter Kling 
 Mgr. arch. Martin Kukura 
 Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD. 
 PhDr. Gabriel Lukáč  
 PhDr. Mária Novotná 
 PhDr. Alena Piatrová, PhD. 
 Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD. 
 
 KATEDRA TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc. 
Zástupca vedúceho katedry:  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.  
Tajomník katedry:  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 
Koordinátor ECTS:  dr. Rosangela Libertini 

Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc. 
 
odborný asistent:  Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD. 

asistent: Dr. Daniele Tomasello 
 Dr. Rosangela Libertini 

externí spolupracovníci:  prof. Norberto Cacciaglia, PhD. 
 Dr. Bianca Maria Da Rif, PhD. 
 Dr. Luisa Tramontana 
 
 INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO 
 
Riaditeľ inštitútu:       prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. do 15.5.2012 
                                       doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. od 16.5.2012 
Tajomník inštitútu:    Ing. Martina Špániková, PhD.  
Sekretariát inštitútu:  Mgr. Janeta Teluchová  
Študijné oddelenie:   Mgr. Beata Valentínyová 
 
 
 
 KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE V DOLNOM KUBÍNE 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Bc. Martina Špániková, PhD. 
Tajomník:  Mgr. Janeta Teluchová 
Sekretariát katedry:   Mgr. Janeta Teluchová 

Štruktúra funkčných miest: 
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profesor:  prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  
  
docent: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 
 doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 

odborný asistent:  PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. 
 Ing. Bc. Martina Špániková, PhD. 
 PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 

asistent:  Mgr. Štefan Hodža 

interní doktorandi: Mgr. Viera Bednárová 
 Mgr. Bc. Kristína Račková – do 13.11.2012 
 Mgr. Katarína Tabačáková 

externí spolupracovníci: PhDr. Zuzana Machajová, PhD. 
 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. 
 Marta Nováková  
 
 KATEDRA MANAŽMENTU V DOLNOM KUBÍNE 
 
Vedúci katedry:  doc. dr hab. Barbara Piontek, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Miloš Birtus, PhD. 
Tajomník:  Mgr. Beáta Valentínyová 
Sekretariát katedry:   Mgr. Beáta Valentínyová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: dr hab. Barbara Piontek, PhD. prof. nadzw. 

odborný asistent: : Ing. Miloš Birtus, PhD. 

externí spolupracovníci: Ing. Jana Brodová, PhD. 
 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. 
 RNDr. Anna Paruleková 
 Ing. Zdenka Klinková  
 Ing. Ľubomír Hrkeľ  
 
 INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI 
 
Riaditeľ inštitútu:  PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. – od 01.09.2012 
Tajomník inštitútu:  PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 
Sekretariát inštitútu:  PhDr. Tomáš Kollár 
Študijné oddelenie:  PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. 

 

 

 

 

 

 
 KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE V STAREJ ĽUBOVNI 
 
Vedúci katedry:  doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 
Tajomník:  ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD. 
Sekretariát katedry:  PhDr. Tomáš Kollár 

Štruktúra funkčných miest: 
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docent: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 
 doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD. 

odborný asistent: : PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.  
 PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. 
 Ing. Richard Kerekeš, PhD. 
 PhDr. Mária Kerekešová, PhD. 

asistent: PhDr. Tomáš Kollár 

exterí spolupracovníci:  prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 Mgr. Ján Alexík  
 Mgr. Anetta Buchovecká  
 PaedDr. Helena Choborová  
 PhDr. Anna Homzová  
 Ing. Natália Jeleňová  
 Mgr. Mária Kovalčíková  
 Mgr. Dušana Pčolková, PhD. 
 RNDr. Monika Poľanská  
 Mgr. Vjačeslava Sabová  
 Ing. Marián Saloň, PhD. 
 
 KATEDRA MANAŽMENTU V STAREJ ĽUBOVNI 
 
Vedúci katedry:  doc dr hab. Pawel Marzec, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD. 
Tajomník:  Ing. Pavol Budaj, PhD. 
Koordinátor ECTS:  PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc dr hab. Pawel Marzec, PhD. 
 doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD. 

asistent:  PhDr. Tomáš Kollár 

externí spolupracovníci:  prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 Mgr. Anetta Buchovecká  
 JUDr. Judita Dubjelová  
 Ing. Natália Jeleňová  
 Mgr. Mária Kovalčíková  
 RNDr. Anna Paruleková  
 Mgr. Martin Petija  
 RNDr. Monika Poľanská  
 Ing. Gabriela Tišáková  
 Mgr. Vjačeslava Sabová 
 Ing. Marián Saloň, PhD. 
 Ing. Adela Slivková  
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ŠTRUKTÚRA PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH, ADMINISTRATÍVNYCH, PREVÁDZKOVÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE KATOLÍCKEJ 
UNIVERZITY V RUŽOMBERKU (DEKANÁT) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dekan 

Prodekan pre výchovu 
a vzdelávanie 

Prodekan pre 
vedu a umenie 

Tajomník 1 (1) 

Personálne 
oddelenie 3 (3) 

Edičné oddelenie 

3 (4) 

Asistent/ka 
dekana 0 (1) 

Referát pre 
ekonomiku a 

Asistent/ka 
prodekana 0 (1) 

Študijné 
oddelenie 10 (1) 

Asistent/ka 
prodekana 1 (1) 

Projektové 
oddelenie 4 (5) 

Referát pre rigorózne 
konanie 

a doktorandské 

Referát pre habilitačné 
a inauguračné konanie
1 (1) 

Ekonomické 
oddelenie 4 (4) 

Prevádzkovo 
technické oddelenie 32 

(32) 

Podateľňa 1 (1) 

Referentka 0 
(1) 

Kontroling 1 
(1) 

Stredisko 
informačných 

3 (5)

Centrum 
celoživotného 
vzdelávania  

Referát pedagogických 
a odborných praxí 1 

(1) 

Referát  pre rozvoj, 
vedu a umenie 

Prodekan pre 
zahraničné vzťahy a 

mobility 

Referát pre zahraničné 
vzťahy a mobility 

Katedry Ústavy Inštitúty 

Sekretariát 
katedier 10 (10) 

Vedeckí 
pracovníci 4  (4) 

Vedeckí 
pracovníci 

Odborní 
pracovníci 1 (1) 

Administratívni 
pracovníci 

Administratívni 
pracovníci 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností Pedagogickej 
fakulty za uplynulý rok 

V uplynulom roku Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity organizovala alebo spoluorganizovala 72 podujatí. 
Z toho 31 konferencií, 6 seminárov, 12 prednášok, 3 workshopy, 1 festival , 15 koncerotv, 2 vedecké kolokviá, 
súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na klavír, organ, sólový spev a štvorručnú hru na klavír a detskú 
univerzitu.  
Zoznam najvýznamnejších aktivít za jednotlivé pracoviská Pedagogickej fakulty KU:  

 
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE 
 
Konferencia Biológia v škole dnes a zajtra. 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Katedra biológie a ekológie 
Dátum: 30.01. – 31.01. 2012 

Obsahom konferencie bolo ponúknuť možný interdisciplinárny dialóg v prírodovedne, humanitne 
a esteticky orientovaných vedných disciplínach so zreteľom na spoznávanie a zachovávanie prírodného a 
kultúrneho dedičstva a následnú aplikáciu v edukačnom procese na všetkých typoch škôl. Konferencie sa 
zúčastnili vedeckovýskumní pracovníci zo Slovenska, Poľska a Českej republiky (univerzity, SAV, múzeá). 
Odzneli prednášky na biologické a didakticko-biologické témy. V rámci konferencie vystúpili so svojimi 
výsledkami aj študenti Katedry biológie a ekológie Ivana Vernusová s príspevkom: Hniezdenie vybraných 
druhov dutinových hniezdičov v mestských podmienkach.  Mária Melová a kol. – s príspevkom: Atorvastatín 
v chemoprevencii mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov.  Gymnázium J. M. Hurbana z Čadce reprezentoval  
študent Ján Kočíšek s príspevkom: Mapovanie denných motýľov na Kysuciach. 
 
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU 
 
Cyklus jazykových seminárov English Round Table.   
Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu.  
Dátum: v letnom semestri 2011/2012 každá tretia streda v mesiaci od 19.00 hod., v zimnom semestri 2012/2013 
každý druhý štvrtok od 18.00 hod.  

Jazykové semináre poskytujú príležitosť pedagógov a doktorandov PF KU zdokonaliť svoje 
komunikačné kompetencie v anglickom jazyku v priateľskej neformálnej atmosfére.  
 
Jazykový seminár Soirée francophone.  
Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu.  
Dátum: 25. jún 2012.  

Seminár poskytol priestor na stretnutie študentov francúzskeho jazyka a bol venovaný kultúre a reáliám 
frankofónnych krajín.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia Slovenské a české krajanské hnutie v USA. 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku, Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu.  
Dátum: 27. november 2012.  

Konferencia bola realizovaná  v rámci projektu „Slovenské a české krajanské hnutie v USA (KRAHUS)“, 
APVV SK-CZ-0063-1, doba riešenia: 2012 – 2013. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Štefan Kucík, PhD. Konferencia bola 
orientovaná na spoločný slovenský a český výskum slovenského a českého krajanského hnutia v Spojených 
štátoch amerických na konci 19. a na začiatku 20. storočia s dôrazom na obdobie spoločného česko-slovenského 
zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918). Na konferenciu boli prizvaní aj iní bádatelia v 
oblasti slovenských a českých národných dejín. Jej úlohou bolo analyzovať a zhodnotiť genézu slovenského a 
českého krajanského hnutia v USA a jeho vzájomný pomer a podiel na spoločnom česko-slovenskom 
zahraničnom odboji počas prvej svetovej vojny. Výsledkom diskusie bola spoločná monografia sumarizujúca 
závery diskusie o uvedených otázkach historického výskumu. 
 
Pracovný úvodný seminár k projektu „Moderná cesta učenia – digitálny svet bez hraníc” (kód ITMS: 26110130385 
spolufinancovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na 
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modernú“ z Európskeho sociálneho fondu, 2012-2013), spoluriešiteľ za PF KU/garant projektu: PaedDr. Aurélia 
Plávková Tináková, PhD. 
Dátum: 17. december 2012. 

Počas úvodného seminára boli prezentované ciele a vzdelávacie moduly projektu, ako aj celkový prínos 
a smerovanie projektu pre školskú prax. 
 
Metodický kurz Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speaker of Other Languages (TESOL 
Methods). 
Dátum:  4. december 2012 – 15. marec 2013  

Metodický kurz je finančne podporený U.S. Department of State a realizovaný v spolupráci s University 
of Oregon, Linguistics Department, American English Institute (UO AEI). Kurz je venovaný neštandardným 
metódam vyučovania anglického jazyka a jeho výsledkom bude získanie certifikátu TESOL (PaedDr. Aurélia 
Plávková Tináková, PhD.) 
 
KATEDRA FYZIKY 
 
Konferencia: Fyzika, základ vzdelávania a vedy 2012 
Miesto konania: Ružomberok,  
Dátum: 2. – 3. február 2012 

Cieľom vedeckej konferencie bolo v dvoch sekciách analyzovať aktuálne problémy v oblasti didaktiky 
fyziky a vzdelávania a tiež v oblasti fyzikálneho výskumu. Hlavným cieľom sekcie “Príčiny nízkeho záujmu 
o štúdium fyziky na všetkých typoch škôl“ je zozbierať, vyhodnotiť a analyzovať informácie o tom, prečo 
vyučovací predmet fyzika na základných, stredných a vysokých školách je málo populárny, čo robí žiakom a 
študentom najväčšie problémy pri zvládnutí učiva, aký je podiel metodiky a učebných osnov, materiálového 
zabezpečenia, kvality učiteľov, úrovne žiakov a študentov a ďalších príčin na súčasnom stave a spoločne hľadať 
východisko. Cieľom sekcie “Diagnostické metódy pre moderný priemysel, technológie a medicínu“ je poukázať na 
význam fyziky pre zabezpečenie vysokej kvality priemyselnej produkcie, pri vývoji nových progresívnych 
materiálov a technológii, pre lekársku diagnostiku a nové spôsoby liečenia. 
Na konferencii sa zúčastnili vedeckí pracovníci a odborníci z vysokých a stredných škôl z Maďarska, Nemecka, 
Českej republiky a Slovenskej republiky. Na konferenciu bolo spolu prihlásených 31 príspevkov. 23 príspevkov 
bolo z oblasti didaktiky fyziky a 8 príspevkov najmä z oblasti fyziky tuhých látok a fyziky materiálov. 
Konferenciu otvorila prof. RNDr. ThDr. Jana MORICOVÁ, PhD., prorektorka pre vzdelávanie Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Po privítaní hostí a slávnostnom príhovore boli prezentované dosiahnuté výsledky 
výskumu z oblasti didaktiky fyziky, fyziky tuhých látok a fyziky materiálov a načrtnuté možnosti ďalšieho 
smerovania a rozvíjania daných oblasti, bolo poukázané na aktuálne trendy a nastolené nové podnety vo 
vzdelávaní, ktoré zohľadňujú súčasnú informačnú dobu na základe implementácie informačných 
a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. 
 
Prednáška: Perspektívy a predpoklady využitia slnečnej energie vo svete a na Slovensku 
Prednášajúci: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)  
Miesto konania: Ružomberok,  
Dátum: 25. apríl 2012 
Organizátor: Klub fyzikov na KU (v rámci SFS)  

V prednáške boli uvedené poznatky získané v rámci projektu štrukturálnych fondov, Aplikovaný 
výskum pokročilých fotovoltaických článkov, riešenom vo Fyzikálnom ústave SAV. Po všeobecnom úvode 
o význame obnoviteľných zdrojov energie bol rozobratý súčasný stav solárnej energetiky vo svete a v Slovenskej 
republike, regionálne aspekty solárnej energetiky, príslušná slovenská legislatíva, klasifikácia slnečných článkov 
prvej, druhej a tretej generácie, perspektívy a budúcnosť solárnej energetiky využívajúcej nové princípy, napr. 
plazmonické štruktúry. 
 
Prednáška: Európska akadémia vied a umení, jej poslanie a aktivity 
Prednášajúci: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)  
Miesto konania: Ružomberok,  
Dátum: 25. apríl 2012   
Organizátor: Klub fyzikov na KU (v rámci SFS)  

Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu je vitálna inštitúcia, založená r. 1990, ktorá má 
dnes 1400 členov z celého sveta. Jej súčasťou je 26 národných delegácií. V prednáške boli údaje o triedach 
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akadémie, jej vedení a elitných členoch, protektoroch, o financovaní Akadémie, programe slovenskej delegácie, 
o udeľovaných cenách tolerancie a pripravovanej univerzite Alma Mater Europea s afiliáciou k EAVU resp. 
o programe Akadémie do roku 2015. 
 
Prednáška: Spor medzi Hookeom a Newtonom  
Prednášajúci: RNDr. Igor TÚNYI, CSc. (Geofyzikálny ústav SAV)  
Miesto konania: Ružomberok,  
Dátum: 25. apríl 2012  
Organizátor: Klub fyzikov na KU (v rámci SFS)  

V druhej polovici 17. storočia prebiehal nezmieriteľný boj  Newtona s Hookeom o primát objavu 
gravitačného zákona. Ich nepriateľstvo, vyplývajúce z rozdielnych názorov sa prejavovalo aj v iných oblastiach 
fyziky. Dnes sa ukazuje, že obaja sa blížili k poznaniu a k rovnakej pravde rôznymi cestami. Keby boli dokázali 
prekonať animozitu, nestrácali čas vzájomným napádaním a spojili svoje geniálne mozgy v spolupráci, 
pravdepodobne by bola dnešná fyzika omnoho ďalej. 
 
Prednáška: Biblické príbehy a fyzika 
Prednášajúci: RNDr. Igor TÚNYI, CSc.  (Geofyzikálny ústav SAV) 
Miesto konania: Ružomberok,  
Dátum: 25. apríl 2012 
Organizátor: Klub fyzikov na KU (v rámci SFS)  

Biblické príbehy sú väčšinou považované za legendy, ktoré opisujú málo pravdepodobné situácie. Keď 
si uvedomíme, že konkrétne udalosti prežívali skutoční ľudia a pozrieme sa na ne očami modernej vedy, 
objavíme v mnohých príbehoch racionálne jadro. Na príkladoch Sodomy a Gomory a „trojkráľových“ darov 
možno demonštrovať „iný“ pohľad na známe udalosti Starého a Nového Zákona.  
 
KATEDRA GEOGRAFIE 
 

Medzinárodná 7. vedecká konferencia a Valné zhromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 
„Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny“ 
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 10. – 12. 9. 2012 

Hlavným organizátorom podujatia bola Katedra geografie v spolupráci s Asociáciou slovenských 
geomorfológov pri SAV a Geografickým ústavom SAV. Na konferencii aktívne vystúpilo celkovo 26 účastníkov 
zo Slovenska, Poľska a ČR. Prezentovaných bolo 31 vedeckých príspevkov, ktoré boli rozdelené v troch sekciách: 
fluviálna geomorfológia, krasová geomorfológia a všeobecná geomorfológia a edukácia. Z pomedzi členov 
katedry aktívne vystúpili so svojimi príspevkami doc. Novodomec, doc. Bella a dr. Papčo. Na záver hlavného 
rokovacieho dňa sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV s voľbou jej 
predsedu a predstaviteľov výkonného orgánu. Členovia katedry zorganizovali pre účastníkov konferencie aj 
jednodňovú odbornú exkurziu zameranú na vybrané otázky vývoja georeliéfu Liptovskej kotliny a okolitých 
pohorí. 

 
Ozveny festivalu JEDEN SVET,  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 27. 2. – 1. 3. 2012 

Počas štyroch premietacích dní, ktoré odpovedali štyrom tematickým okruhom (Iní blížni: Menšiny, 
Zbavení slobody, Dve tváre "high-tech", Mocní) videlo 18 filmov spolu 550 divákov, z toho 450 študentov KU. 
Ideou festivalu JEDEN SVET, ktorý s celoslovenskou pôsobnosťou organizuje OZ Človek v ohrození je poukázať 
na existenčné paradoxy ľudí žijúcich v rozličných regiónoch sveta (mier, sloboda, blahobyt vs. vojnový stav, 
vojensko-politické prenasledovanie, extrémna chudoba, príp. iné) a to všetko ľudí žijúcich v jednom čase a de facto 
na jednom mieste (svete). Podujatie prebiehalo v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bolo 
organizované členmi Katedry geografie (hlavný organizátor dr. Hurbánek) v spolupráci s Univerzitným 
pastoračným centrom Jána Vojtaššáka KU a Severoslovenskou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosť pri 
SAV. Akcia mala odozvu aj v regionálnych médiách: 
http://www.ruzomberok24.sk/clanky?extend.127315_Ozveny-festivalu-JEDEN-SVET-(aktualizovane) 
http://www.mtr.sk/videoarchiv/ (Správy, 5. 3. 2012, Jeden svet) 
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Týždeň vedy a techniky na Slovensku,  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 5. 11. – 9. 11. 2012 
Z pomedzi členov Katedry geografie aktívne na podujatí vystúpili: 
- Mgr. Miloš Bačík, PhD.: ,,Obyvateľstvo Slovenska z pohľadu výsledkov ostatného cenzu (2011)“ 
- PaedDr. Michal Kovačic, PhD.: ,,Nórsko - najväčšie turistické atrakcie najnavštevovanejšej severskej krajiny“ 
- RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.: ,,Miestna krajina vo vyučovaní vlastivedy a geografie na ZŠ“ 
- doc. RNDr. Pavel Bella, PhD: ,,Hypogénne jaskyne na Slovensku“ 
- doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.: ,, Ako k nám doputovali Karpaty?“ 
- PaedDr. Rastislav Čief, PhD.: ,, Vývoj religióznej štruktúry Afriky“ 

Ako hosť Katedry geografie na podujatí vystúpil: 
- prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. (Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): „Nové trendy a smery vo vyučovaní 
geografie“ 

 
KATEDRA HUDBY 
 
Názov podujatia: Študentská umelecká činnosť 2012 – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na 
klavíri, organe, sólovom speve a štvorručnej hre na klavíri 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 
Dátum: 17. – 18. apríla 2012  

IX. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, sólovom speve a štvorručnej hre na 
klavíri organizovanej pre študentov hudobných študijných programov na pedagogických fakultách. Súťaž 
prebieha v 2 kategóriách: I. kategória – bola určená študentom, ktorí nie sú študenti, maturanti, príp. absolventi 
konzervatórií. II. kategória – bola určená študentom, maturantom, príp. absolventom konzervatórií a študentom 
študijného programu: Učiteľstvo predmetu hra na organe / hra na klavíri, spev v kombinácii s hudobnou 
výchovou. 
 
Názov podujatia: Musica et educatio IV. – Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 20. – 21. novembra 2012 

Na konferencii odzneli príspevky študentov doktorandského štúdia v odbore Didaktika hudby, 
z viacerých univerzít na Slovensku i v Českej republike. Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentovali 
výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.  
 
Názov podujatia: Dni Tadeáša Salvu 
Miesto konania: Kúpele Lúčky 
Dátum: 19. – 21. októbra 2012 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti významného jubilea hudobného skladateľa a pedagóga Tadeáša 
Salvu, nedožitých 75. narodenín. 
 
Názov podujatia: Organový koncert 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 27. marca 2012 

Na koncerte sa predstavil mladý talentovaný organista František Beer, organista Dominikánskeho 
kostola v Košiciach, študent odboru Kirchenmusik na Musikhochschule Lűbeck (Nemecko). V jeho podaní 
zazneli skladby od J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho, L. Vierna a ďalších. 
 
Názov podujatia: G. B. Pergolesi: Stabat Mater; meditácia nad umučením Pána pomocou reprodukovanej hudby, 
prekladov textov a obrazov 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 1. apríla 2012 

Podujatie sa konalo na Kvetnú nedeľu a jeho zámerom bolo pomôcť účastníkom hlbšie vniknúť do 
tajomstiev Veľkého týždňa a Veľkej noci. 
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Názov podujatia: Záverečný koncert študentov odboru Hudobné umenie – Cirkevná hudba 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 11. apríla 2012 

Na koncerte sa predstavili študenti 2. ročníka magisterského štúdia odboru Hudobné umenie – Cirkevná 
hudba. V ich podaní zazneli antifóny a organové diela rôznych autorov. Študenti predviedli svoje schopnosti 
z oblasti cheironómie a organovej hry. 
 
Názov podujatia: Komorný spevácky koncert 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 12. apríla 2012 

V programe zazneli piesne a árie v podaní študentov Katedry hudby. 
 
Názov podujatia: Recitál klavírneho dua 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 14. apríla 2012 

Koncert talentovaných študentov odboru Hudobné umenie – Hra na klavíri Alžbety Herdovej a Zoltána 
Benku. Okrem sólových výkonov oboch študentov zazneli v programe aj štvorručné skladby. Diváci si vypočuli 
diela od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, S. Rachmaninova, G. Bizeta a ďalších. 
 
Názov podujatia: Koncert porotcov ŠUČ 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 
Dátum: 17. apríla 2012  

Koncert porotcov Študentskej umeleckej činnosti je sprievodné podujatie súťaže Študentská umelecká 
činnosť (ŠUČ). Na koncerte zazneli diela rôznych autorov v podaní porotcov všetkých kategórií súťaže. 
 
Názov podujatia: Interný koncert 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 7. mája 2012 

Interný koncert sa koná vždy v závere daného semestra a je priestorom na prezentovanie úspešných 
študentov Katedry hudby. 
 
Názov podujatia: Koncert duchovnej hudby 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 9. mája 2012 

Záverečný koncert letného semestra, na ktorom sa predstavil univerzitný zbor Benedictus, Schola 
Cantorum, študenti a pedagógovia Katedry hudby 
 
Názov podujatia: Spevácky koncert 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 10. mája 2012 

Na programe zazneli piesne a árie v podaní študentov Katedry hudby. 
 
Názov podujatia: Projekt Hudobno-záujmová činnosť (HZČ) 
Miesto konania: Čajovňa Relax, Ružomberok 
Dátum: 10. mája 2012 

Koncert sa konal ako záverečný výstup v rámci predmetu HZČ – Hudobno-záujmová činnosť. Študenti 
Katedry hudby sa predstavili s vlastnou tvorbou – piesňami vytvorenými a aranžovanými počas vyučovania 
daného predmetu. 
 
Názov podujatia: Organový koncert 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 25. septembra 2012 

Organový koncert svetovo uznávaného špičkového organistu Davida di Fiore, ktorý je pedagógom 
Katedry hudby. V programe zazneli diela J. S. Bacha, G. Faurého, M. Duprého i dielo aranžované samotným 
umelcom D. di Fiore. 
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Názov podujatia: Koncert doktorandov 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku  
Dátum: 20. novembra 2012 

Koncert doktorandov bol sprievodným podujatím konferencie doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov – Musica et educatio IV. 
 
Názov podujatia: Adventný koncert 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku  
Dátum: 6. decembra 2012 

Na koncerte sa predstavili študenti speváckeho oddelenia Katedry hudby a prezentovali výsledky svojej 
práce počas zimného semestra 2012 / 2013.  
 
Názov podujatia: Koncert duchovnej hudby 
Miesto konania: Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
Dátum: 9. decembra 2012 

Záverečný koncert zimného semestra, na ktorom sa predstavil univerzitný zbor Benedictus, Schola 
Cantorum, študenti a pedagógovia Katedry hudby. 
 
Názov podujatia: Interný koncert 
Miesto konania: Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
Dátum: 10. decembra 2012 

Na koncerte sa predstavili študenti Katedry hudby a prezentovali výsledky svojej práce počas zimného 
semestra 2012 / 2013.  

 
KATEDRA CHÉMIE 
 
Pozvaná prednáška pre študentov chémie a vedecko-pedagogických pracovníkov katedry chémie 
Miesto konania: Katedra chémie PF KU v Ružomberku v spolupráci s FCHPT STU Bratislava 
Dátum: 22. marca. 2012 

Doc. Ing. Mária GREIFOVÁ, PhD.: Mlieko – základná zložka výživy obyvateľstva. 
 
Workshop v rámci riešenia projektu: KEGA č. 034KU - 4 /2011 „Možnosti motivačných a projektových aktivít 
v gymnaziálnom učive chémie“. 
Miesto konania: Katedra chémie PF KU v Ružomberku 
Dátum: 30. augusta 2012 

Workshop bol zameraný na prezentáciu vedeckých poznatkov z oblastí chémie potravín, výživy 
a zdravia, hrozby nekonvenčného terorizmu v 21. storočí, farmaceutických výrobkov v prevencií a liečbe 
ochorení, zdravia a chemického experimentu, účinkov chemických látok na ľudský organizmus v domácom 
a pracovnom prostredí. Distribuované boli monografie a odborné publikácie ako aj výmena skúseností 
z vyučovania chémie so zúčastnenými učiteľmi chémie na gymnáziách. 
 
Vedecko – odborný seminár:  
Miesto konania: Katedra chémie PF KU v Ružomberku 
Dátum: 9. októbra 2012 

RNDr. Helena Vicenová: „Nové trendy vo výučbe chémie na základných školách“ 
Seminár oboznámil učiteľov chémie na ZŠ s využitím nových učebníc chémie vo vyučovacom procese na 
základných školách, zodpovedajúcim novým požiadavkám ISCED 2 a prezentoval aktuálne aspekty výučby 
chémie na ZŠ. 
 
Pozvaná prednáška pre študentov chémie a vedecko-pedagogický zbor 
Miesto konania: Katedra chémie PF KU v Ružomberku v spolupráci s FCHPT STU Bratislava 
Dátum: 27. novembra 2012 

Doc. Ing. Daniela ŠMOGROVIČOVÁ, PhD.: Súčasné trendy pri výrobe alkoholických nápojov a 
bioetanolu.  
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KATEDRA INFORMATIKY 
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra, 
Miesto konania: Bratislava 
Dátum: 27. júna 2012  

Konferenciu organizovalo nakladateľstvo Raabe a Katolícka univerzita v Ružomberku. Odborným 
garantom konferencie, ktorú aj viedol, bol doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU . Odborníci z celej Európy 
(330 účastníkov) sa stretli, aby identifikovali aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov a  so zámerom 
skvalitniť vzdelávací proces navrhli efektívne riešenia. Cieľom konferencie bolo poukázať na zmenu osobnosti 
dnešného žiaka v posledných rokoch v oblasti jeho záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. Nezávislí analytici 
poukázali na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtli možnosti 
ich riešenia. Záštitu nad konferenciou prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Dušan Čaplovič. 
 
Odborný seminár Modelovanie informačných systémov a ich aplikácie,.  
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 
Dátum: 3.5.2012 

Dňa 3.5.2011 na PF KU uskutočnila prednáška doc. Tichej: „Modelovanie informačných systémov a ich 
aplikácie“ Prednáška bola zameraná na špecifikáciu a možnosti modelovania informačných systémov a ich 
aplikácie. 
 
Odborný seminár v rámci týždňa európskej vedy Informačné systémy – evolučný prvok rozvoja dopravných 
systémov,  
Miesto konania: PF KU v Ružomberoku 
Dátum: 5.11.2012 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 7.11.2011 na PF KU uskutočnila prednáška prof. Volnera: 
„Informačné systémy – evolučný prvok rozvoja dopravných systémov“ Prednáška bola zameraná na špecifikáciu 
a možnosti použitia informačných systémov v doprave a v letectve. 
 
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE 

 
50. výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu 
Miesto konania: PF KU V Ružomberku 
Dátum: 22. 2. 2012 

Cieľom vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 50-teho výročia ohlásenia 
zorganizovania Druhého vatikánskeho koncilu, bolo predstaviť kľúčové  duchovné a teologické prúdy a hnutia, 
ktoré pripravovali dôležité zmeny a rozvoj v Cirkvi, ktoré koncil predniesol. Na konferencii odzneli nasledovné 
príspevky: Dlugoš, F.: Pápeži Druhého vatikánskeho koncilu; Zubko, P.: Ústredný výbor KSČ a Druhý vatikánsky koncil; 
Štefaňák, O.: Súčasná mládež a odkaz Druhého vatikánskeho koncilu; Kubatková, M. Naplnenie vízií Druhého 
vatikánskeho koncilu v otázke ekumenizmu; Hubová, V.: Deklarácia Druhého vatikánskeho koncilu Nostra Aetate – 
komentár; Šmidriak, O.: Docenenie Druhého vatikánskeho koncilu v úlohe laikov a ich apoštolátu vo svete. 
 
Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy VII. (Vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov) 
Miesto konania: PF KU V Ružomberku 
Dátum: 12.3.2012 

Na konferencii odzneli nasledovné príspevky: Mgr. Mária Kubušová: Problémy a perspektívy cirkevného 
školstva dnes; PaedDr. Lucia Zvedelová: Analýza používania materiálnych didaktických prostriedkov na vyučovaní 
náboženstva / náboženskej výchovy; Mgr. Roman Vitko: Manželstvo – spoločenstvo života a lásky; PaedDr. Jozefína 
Trochanová: Nové situácie a výzvy  v oblasti vyučovania náboženstva a katechézy; PaedDr. Jana Tomášková: Čítanie 
s porozumením na hodinách náboženskej výchovy; PaedDr. Vladimír Špurek: Svedectvo a osobné vedenie v evanjelizácii; 
Mgr. Stanislava Poláková: Umelecký prejav, ktorý napomáha dekódovať duchovné komuniké; Mgr. Stanislava 
Kružliaková: Láska a požehnanie fundament výchovy; Mgr. Dominika Pažítková: Pohľad na súčasnú psychológiu 
náboženstva; Mgr. Miroslav Zajac: Posvätnosť manželstva v komparácii hodnôt súčasnej doby; Mgr. Viera Rassu Nagy: 
Školstvo na Slovensku v období feudalizmu; PaedDr. Pavel Lazárek: Příprava dětí na první svaté přijímání; PhDr. Renáta 
Kudriková: Psychológia a náboženstvo o zmysle života; PaedDr. Marek Cimbala, Mgr. Marcela Duľová: Ľudská sloboda 
a hriech; Mgr. Dušan Galica: Ježiš Kristus ako učiteľ a pastier a jeho význam pre katolícku školu; PaedDr. Róbert Slotka: 
Univerzitná pastorácia v cirkevných dokumentoch; Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski: Sv. Maximilián Mária Kolbe ako jeden 
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z priekopníkov kozmonautiky: Niekoľko faktov o málo známej epizóde zo života sv. Maximiliána - projekte 
kozmickej lode; Mgr. Roman Víglaský: Dejiny katolíckeho školstva v Šuranoch do roku 1945; PaedDr. Peter Pitoniak: 
Dr. Jozef Ligoš, katechéta; Mgr. Miroslav Kerekréty: Pastorálna starostlivosť o seniorov; Ing. Anna Bednáříková: Prínos 
implementácie informačných a komunikačných technológií do výučby náboženskej výchovy  na  1.stupni základných škôl; 
PaedDr. František Bebko: Syndróm vyhorenia u učiteľov 
 
Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre 
Miesto konania: PF KU V Ružomberku 
Dátum: 5. novembra 2012 

Vedecká konferencia sa uskutočnila pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Konferencia 
mala pripomenúť význam príchodu solúnskych bratov na naše územie, ktorého 1150. výročie si budeme 
pripomínať v r. 2013. Na vedeckej konferencii boli predstavené príspevky, ktoré preanalyzovali aký vplyv malo 
účinkovanie Cyrila a Metoda na dejiny, kultúru a edukáciu národov žijúcich na území Veľkomoravskej ríše. Na 
konferencii odzneli nasledovné príspevky: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.: Nadčasový 
cyrilometodský prameň viery a poznania; prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD.: Cyrilo-metodská tradícia v slovenských 
textoch Liturgie hodín; ThDr. Branislav Kľuska, PhD.: Preklad Svätého Písma v činnosti solúnskych bratov; Mgr. 
Martina Gregorová, PhD.: Edukácia v činnosti sv. Cyrila a Metoda u našich predkov a jej podnety pre súčasné kresťanské 
vzdelávanie; Mgr. Monika Kubatková, PhD.: Predkresťanské náboženstvá Slovanov 
 
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VII. (Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov) 
Miesto konania: PF KU V Ružomberku 
Dátum: 3.12.2012 

Na konferencii odzneli nasledovné príspevky : PhDr. PaedDr. ThLic. Roland Manowski-Słomka: 
„Ekumenizm jako główne świadectwo chrześcijan w dzisiejszym świecie”; PaedDr. Peter Pitoniak: ThDr. Jozef Ligoš 
o modlitbe; Mgr. Jozef Koválik: Katolícke školstvo na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1938); Mgr. Stanislava 
Kružliaková: Osobnosť Mons. Františka Tondru; Mgr. Marta Mažáriová: Dielo koncilovej obnovy a aktívna účasť 
Rudolfa Baláža v ňom; PaedDr. František Bebko: Choroba a utrpenie ako problém, ktorý je potrebné prijať, a vedieť znášať 
všetky ťažkosti a problémy, ktoré sú s tým spojené; Ing. Mgr. Martin Kakalej: Vplyv alkoholizmu na platnosť manželstva 
(kán. 1095,3 CIC 1983); Ing. Vladimír Tarajčák: Výchova kresťanskej mládeže k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu; 
Mgr. Dušan Galica: Katolícka škola ako miesto evanjelizácie; PaedDr. Jana Tomášková: Ciele vyučovacieho procesu 
v predmete náboženská výchova; PaedDr. Vladimír Špurek: Potreba divadla v evanjelizácii; PaedDr. Jozefína 
Trochanová: Úloha a miesto katechézy v diele sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a jeho odkaz pre súčasnosť; 
Mgr. Viera Rassu Nagy: Pôsobenie piaristov na území Slovenska; PhDr. Renáta Kudriková: Potrebuje svet v 21. storočí 
rodinu?; Mgr. Anna Vaľková: Hodnotový príbeh Dekalógu v mediálnom prostredí; Mgr. Silvia Kaščáková: Účinky 
Piesne piesní v dejinách; PaedDr. Pavel Lazárek: Eucharistie – dvě epikléze, četnost užívání jednotlivých eucharistických 
modliteb; Mgr. Andrej Cpin: ThDr. Mikuláš Stanislav a jeho prínos pre biblické vedy na Slovensku; Mgr. Mária 
Kubušová: Žalm a žalmickosť v Silanovych Piesňach z Javoriny; Mgr. Ing. Josef Pejřimovský: Bl. Karel z Domu 
Rakouského, císař a král a obnova slovenské státnosti; PaedDr. Patrik Ondáš: Genéza hriechu v Starom zákone; PaedDr. 
ThLic. Richard Ondáš: Stepjan Tomislav Poglajen, Tomislav Kolakovič; PhDr. Milan Kandráč: Aspekty kresťanskej 
ikonografie; Mgr. Roman Vitko: Sviatosť manželstva v Božom zjavení; Mgr. Dariusz  Żuk-Olszewski: Pôsobenie sv. 
Maximiliána Márie Kolbeho na misiách v Japonsku a jeho odkaz v súčasnej japonskej spoločnosti; 

 
KATEDRA MATEMATIKY 
 
1.   Matematická a informatická didaktická konferencia 2012  -  ,   
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 20.– 22. január  2012 

Konferenciu, ktorá bola  venovaná  aktuálnym  problémom vyučovania matematiky a informatiky na 
všetkých stupňoch škôl organizovala katedra v spolupráci s Univerzity of Debrecen a Reformovanou vysokou 
školou Kölcsey Ferenca v Debrecene. Uskutočnila sa v priestoroch Inštitútu Juraja Páleša v Levoči v dňoch 20.–22. 
januára 2012. Konferencie sa zúčastnilo 60 odborníkov z Maďarska, Rumunska, Nemecka a Slovenska . Medzi 
účastníkmi bolo  viac ako 25 doktorandov. K významným hosťom a hlavným prednášateľom konferencie patrili:  
Prof. Dr. Bernd Zimmermann, Friedrich-Schiller-University of Jena,  Prof. Dr. József Kosztolányi, University of 
Szeged,  Prof. Dr. Gyula Maksa, DSc. vedúci a garant Doktorandskej školy didaktiky matematiky a didaktiky 
informatiky University of Debrecen.  
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2.    XIX Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference 
Miesto konania: Spišské Podhradie 
Dátum: 5.-8. jún 2012 

19. medzinárodná konferencia o matematike,  jej didaktike a jej rôznych aplikáciách sa uskutočnila 
v dňoch 5.–8. júna 2012 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Spišskej Kapitule. Konferencia patrí  medzi 
pravidelné matematické konferencie, ktoré sa konajú  striedavo v Poľsku, na Slovensku a v Čechách. Konferencie 
sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov z oblasti matematiky a jej vyučovania. K významným  hosťom a pozvaným 
prednášateľom patrili:  Prof. Adam Plocki z Krakowa, Poľsko, Prof. Jan Kopka z  Ústí n.L., Prof. Pavol Kluvánek, 
Prof. Beloslav Riečan, Prof. Anton Dekrét, Prof. Rastislav Telgársky z  Central New Mexico Community 
College, Albuquerque, USA, Prof. Asumam Duatepe Paksu, Pamukkale University, Turecko.  
 
KATEDRA MANAŽMENTU A MARKETINGU 
 
IV. Medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na vedomostiach v období 
globalizácie    a internacionalizácie  
Miesto konania: pracovisko pri PF Katolíckej univerzity v Poprade 
Dátum: 26. a 27. apríla 2012 

Konferencia sa konala pod záštitou prof. Tadeusza ZASĘPU, PhD. rektora Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáša JABLONSKÉHO, PhD., m. prof. KU dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a prof. PhDr. ThDr. Amantiusa AKIMJAKA, PhD. prodekana pre výchovu 
a vzdelávanie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
Cieľom konferencie bola výmena teoretických poznatkov výskumnej činnosti a posúdenie praktických výsledkov, 
ktoré dosahujú organizácie založené na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. Nadviazala na 
výsledky výskumu uskutočneného v rámci riešenia  medzinárodného výskumného grantu EEIG-EU/P-
Kr/09/05/07 v minulom období. Konferencia vytvorila platformu na diskusiu o významných dopadoch 
hospodárskej krízy na organizácie, založené na vedomostiach v súčasnom období s víziou do blízkej a vzdialenej 
budúcnosti a s dôrazom na metódy a nástroje dosahovania pozitívnych výsledkov.  
Konferencia sa konala v sekcii: Manažment organizácií založených na vedomostiach v období globalizácie 
a internacionalizácie v oblastiach: 
· znalosť v podmienkach manažmentu organizácií, 
· znalostný manažment v reflexii hospodárskej krízy, 
· prístupy k tvorbe organizačnej štruktúre organizácií, 
· prístupy k riešeniu problémov v organizáciách, 
· komunikačné a informačné riešenia pre organizácie založené na znalostiach, 
· prístupy k plánovaniu v organizáciách, 
· krízový manažment v organizáciách, 
· dopady zmeny na organizáciu založenú na vedomostiac, 
· rozhodovanie v organizáciách, 
· kultúra učenia a spolupráce v organizáciách, 
· bariéry implementácie manažmentu znalostí v organizáciách, 
 a v sekcii: Ekonomika v organizáciách založených na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie 
v oblastiach: 
· zdroje konkurenčnej výhody v organizáciách, 
· využitie nehmotných aktív ako kľúčového zdroja konkurenčnej výhody, 
· zavedenie informačných a komunikačných technológií do organizácie ako vplyvného intenzifikačného faktora 
ekonomiky, 
· digitálna ekonomika v organizáciách, 
· spolupráca aliancií na vedeckom výskume, 
· spolupráca podnikateľských subjektov a spoločenskej praxe s vysokými školami v oblasti vedy a výskumu, 
· virtuálne organizácie v znalostnej ekonomike, 
· personalizácia produktov v znalostnej ekonomike, 
· motivačné pole a jeho využitie v znalostnej ekonomike. 
Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia akademickej obce SR, cirkevných, vzdelávacích, kultúrnych zariadení 
a podnikateľského sektora zo Slovenskej, Českej a Poľskej republiky. 
Prednášky a vystúpenia z konferencie Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a 
internacionalizácie boli zaradené a vydané v zborníku. 
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II. ročník vedeckej konferencie: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti 
Miesto konania: pracovisko pri PF Katolíckej univerzity v Poprade 
Dátum: 11. až 12. októbra 2012 

Konferencia sa konala pod záštitou doc. PaedDr. Tomáša JABLONSKÉHO, PhD., m. prof. KU dekana 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a prof. PhDr. ThDr. Amantiusa AKIMJAKA, PhD. 
prodekana pre výchovu a vzdelávanie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cieľom 
konferencie bola výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností marketingových odborníkov 
súvisiacich s trendmi marketingu a marketingovej komunikácie, oboznámenie sa s ich vývojom a možnosťami 
implementácie v praxi. Konferencia bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom vysokých škôl, 
doktorandom a odborníkom z praxe. Vítaní boli aj študenti magisterského a rigorózneho štúdia programu 
manažment a marketing. Širšia spoločná platforma prispela k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce 
teórie s praxou, skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, networkingu a vzájomnému 
pozitívnemu inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov a študentov. Konferencia 
bola zameraná na nasledujúce tematické okruhy: 
. marketingové trendy a nové médiá v marketingovej komunikácii, 
trendy v oslovovaní zákazníkov využitím sociálnych sietí (social media listening), 
. trendológia – ako vznikajú trendy, 
. výskumy orientované na zákazníkov a CRM, 
. marketingová etika a médiá, 
. informačno-komunikačné technológie v marketingu, 
. prípadové štúdie z marketingovej praxe, 
 
Konferencia „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 
Miesto konania: Poprad 
Dátum: 22-23. marca 2012 

Piaty ročník konferencie, ktorej spoluorganizátorom bola Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa  
Chiełm v Poľsku, a ktorá sa konala pod záštitou a v spolupráci so Sociálnou subkomisiou Teologickej komisie, 
spolu s Radou Iustitia et pax pri Konferencii biskupov Slovenska bol tematický zameraný na nasledujúce oblasti: 
1. Pohľad na etiku finančného sveta. 
2. Aktualizácia a implementácia dokumentu Gaudium et spes. 
3. Reflexia nad postmoderným ponímaním ľudskej osoby. 
Na konferencii sa zúčastnili významné osobnosti z Poľska, Čiech a Slovenska. Cieľom konferencie bola 
prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti teológie, ekonomiky, manažmentu, sociálnej práce, 
verejnej správy. Výstupom z konferencie je zborník prednášok, vydaný s podporou projektu GAPF. 
Náplňou konferencie bolo zhodnotiť aké možnosti má moderný človek, manažér pre zvýšenie aktivity a tým aj 
zmien v spoločnosti. Na konferencií vystúpili osobnosti pôsobiace na významných postoch v našej spoločnosti, 
ako Dr. h. c.  prof. Ing. Július ALEXY, CSc., prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., mult. Dr.h.c., akademik SAV, akademik 
európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (už zosnulý) a iní. 
 
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI 
 
Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a demografických premien spoločnosti  
Miesto konania: Katolícka univerzita v Ružomberku 
Dátum: 3.- 4.9.2012 

Medzinárodný vedecký kongres 
Členstvo vo vedeckom výbore kongresu: Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.  
 
Między boskim a cesarskim (?). Religia w polityce światowej 
Miesto konania: Stary Sącz: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Politologii 
Dátum: 23-25.5.2012 

Medzinárodná konferencia 
Aktívna účasť na konferencii: Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
 
Interra 18 Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci 
s marginalizovanými skupinami  
Miesto konania: Katolícka univerzita v Ružomberku 
Dátum: 29-30.11. 2012 
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Medzinárodná vedecká konferencia 
Aktívna účasť a členstvo v organizačnom výbore konferencie: PhDr. Vladimíra Antolová, PhD. 
  
Sociálna práca a jej smerovanie v 21. storočí 
Miesto konania: Bratislava: Univerzita Komenského, Katedra sociálnej práce 
Dátum: 17-18.12.2012 

Medzinárodná vedecká konferencia 
Aktívna účasť na konferencii: PhDr. Vladimíra Antolová, PhD. 
 
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE 

 
Pozvané prednášky: prof. PhDr. Jana Průcha, DrSc.: Pedagogika a interkultúrna psychológia  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 18. apríla 2012 
 
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes 
a zajtra (organizátor: PF KU v spolupráci s Raabe) 
Miesto konania: Bratislava 
Dátum: 27. jún 2012 
Cieľ konferencie:  

Identifikovať aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov so zámerom skvalitniť vzdelávací proces, 
navrhnúť efektívne riešenia; poukázať na zmenu osobnosti dnešného žiaka (študenta) v kontexte s oblasťou jeho 
záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. 
 
Detská univerzita 2012 s názvom Farby dúhy  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 2. - 6. júla 2012 

Participácia členov katedry:  
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.: prednáška a workshopy na tému Filozofia pre deti  
 
Medzinárodná vedecká konferencia Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2012 3. ročník 
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 25. – 26. októbra 2012 

Cieľ konferencie: 
Spolupráca pracovísk venujúcich sa odborovej didaktike na vysokých školách na Slovensku a v susedných 
štátoch v širšom interdisciplinárnom kontexte. Prezentáciou dosiahnutých výsledkov výskumu a vedeckého a 
pedagogického smerovania vzájomne sa obohatiť o nové poznatky, reflektujúce prácu iných pracovísk o aktuálne 
trendy a nové podnety vo vzdelávaní. Iniciovať riešenie problémových otázok v odborovej didaktike. 
 
Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 5. - 9. novembra 2012 

Prednášky 
6. novembra 2012 PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.: Vplyv čítania deťom na ich morálny, citový, sociálny a 
kognitívny rozvoj 
6. novembra 2012 PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.: Cez hrové aktivity k rozvoju aktívneho počúvania žiakov 
 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Výzvy edukácie v kontexte katolíckej pedagogiky  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 19. novembra 2012 

Cieľ konferencie:  
Predstaviť problematiku katolíckej pedagogiky v súčasnom edukačnom dianí a diskutovať na témy zamerané na 
teologické, antropologické a filozofické východiská katolíckej pedagogiky, jej obsahové a metodologické 
východiská, ako aj na tému výziev edukácie a komunikácie pre súčasnú dobu (relativizácia hodnôt, liberalizácia, 
devalvácia vzťahov...). 
Prednášky pozvaných hostí: 
prof. Hans NEUHOLD (Institut für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, Graz, Rakúsko):  
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Dem Leben und Glauben eine Gestalt geben - Gestaltpädagogik und ethisches Lernen (Dajme životu a viere 
formu – geštaltpedagogika a etické učenie) 
Dr. Theol. Franz FEINER (Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, Graz, Rakúsko):  
Leiblichkeit, kreative Kompetenz und Beziehungsfähigkeit als wesentliche Dimensionen in der Bildung (Telesný 
aspekt, kreatívna kompetencia a schopnosť vytvárania vzťahov ako základné dimenzie vo vzdelávaní)  
bp prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ (Katedra profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Akademia Ignatianum w 
Krakowie, Poľsko): Chrześcijański wymiar pedagogiki (Kresťanský rozmer pedagogiky) 
prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD. (Pedagogická  fakulta, KU v Ružomberku): Katolícka edukácia 
v prostredí postmoderny 
 
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY 

Konferencia: Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní I  
Miesto konania: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PF KU 
Dátum: 5.11.2012 

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť priestor pre výmenu najnovších poznatkov 
z odboru predprimárneho a primárneho vzdelávania. Príspevky, ktoré boli prezentované účastníkmi konferencie 
boli orientované na najnovšie metódy, formy a prostriedky, ktoré sa dajú aplikovať v teoretickej i praktickej 
rovine. 
 
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 
Medzinárodná vedecká konferencia: 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ 
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 12. 6.2012 

Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v 
Ružomberku v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakultou humanitních 
studi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskej Akadémii im 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademiou Ignatianum w Krakowie a Slovenskou komorou sestier a 
pôrodných asistentiek. Cieľom konferencie bolo poukázať na význam interdisciplinárnej kooperácie pri riešení 
aktuálnych, odborných problémov či závažných situácii zdravotno-sociálneho významu. 
 
Medzinárodný vedecký kongres: 
„Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a demografických premien spoločnosti“,   
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 4. – 5. 9. 2012 

Medzinárodný vedecký kongres bol organizovaný Ústavom sociálnych vied Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku v kooperácii s Rajagiri College of Social Sciences, India, a Loma Linda 
University,  Kalifornia, USA. Cieľom kongresu bolo získať a prezentovať informácie o najnovších výskumných 
výsledkoch a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie a ovplyvňovanie spoločenských a 
demografických premien v ostatných 20 rokoch v sociokultúrnom a geografickom prostredí uvedených krajín 
a navrhnúť odporúčania pre prax v tejto oblasti. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia InteRRa 18: 
„Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s 
marginalizovanými skupinami“,  
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 29. - 30. 12. 2012 

Zámerom 18. medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18 a 38. stretnutia Hnutia spolupracujúcich 
škôl R bolo nadviazať na tradíciu predchádzajúcich ročníkov medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa. 
Ambíciou tohto ročníka bolo poukázať aj na aktuálne dianie v oblasti metód sociálnej práce s marginalizovanými 
skupinami, ale v neposlednom rade aj na metódy ďalších pomáhajúcich profesií. Súčasťou konferencie bola aj 
študentská sekcia, kde si vymenili poznatky a informácie študenti všetkých dotknutých pomáhajúcich profesií. 
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KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
Medzinárodná vedecká konferencia Prevecia v praxi - protidrogová politika a prevencia vo verejnej správe  
Miesto konania: Ružomberok, PF KU Katolícka univerzita v Ružomberku  
Termín konania: 15. – 16. november 2012 

Medzinárodná konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného 
programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti 
národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 v rámci projektu "Mesto prevencie 2012". 
 
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
 
Medzinárodná vedecká konferencia: Telesná výchova, a šport 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 
Dátum: 20. 1. 2012 

Cieľom konferencie bolo predstavenie aktuálnych problémov v oblasti telesnej výchovy a športu. 
 
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA 

 
Mimo ateliérové štúdium,  
Miesto konania: Železnô 
Dátum: 11. 05. – 13 . 05. 2012 
Domáci workshop študentov a pedagógov Katedry výtvarného umenia PF KU v Ružomberku. 
 
Mimo ateliérové štúdium,  
Miesto konania: Železnô 
Dátum: 5. 10. – 7 . 10. 2012 
Domáci workshop študentov a pedagógov Katedry výtvarného umenia PF KU v Ružomberku. 
 
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 
 
Podpis memoranda o spolupráci s firmou Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 
Miesto konania: Ružomberok 
Dátum: 7. 2 2012 
Na Ústave matematiky, fyziky a informatiky podpísané memorandum o spolupráci medzi nakladateľstvom Dr. 
Josef Raabe Slovensko s.r.o., ktorú zastupovala konateľka spoločnosti Mgr. Miroslava Schrimpelová a Ústavom 
matematiky, fyziky a informatiky PF KU, v mene ktorého vystupoval doc. Ing. IgorČernák PhD., riaditeľ UMFI 
PF KU v Ružomberku. 
 
V memorande sa uvádza: 
"Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. a Ústav matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty, Katolíckej 
univerzity v Ružomberku majú spoločný cieľ: 
podporu vzdelávania žiakov v základných a stredných školách, modernizáciu prostriedkov a metód vo vzdelávaní pre 
učiteľov, a to po stránke vývojovej, produkčnej overovacej a implementačnej. 
Ústav matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku poskytne nakladateľstvu 
Dr. Josef Raabe pravidelnú spätnú väzbu vyplývajúcu s používania poskytnutých produktov. 
Obe strany sa budú vzájomne informovať o plánovaných inováciách, metódach a postupoch vo svojich službách, programoch, 
produktoch, za účelom nastolenia ďalšej vzájomnej spolupráce." 
 
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO 
 
4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálna práca, manažment a ekonómia – s aplikáciou 
na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb“,  
Miesto konania: Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne 
Dátum: 20. 3. 2012 
Konferencia bola zameraná na výmenu poznatkov k problematike komplexného a synergického procesu 
ovplyvňujúceho aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), koncept 
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trvalo udržateľného rozvoja ako možného východiska riešenia nepriaznivých dôsledkov globálnych trendov 
vývoja spoločnosti. V rámci toho bol dôraz kladený na ekonomické kategórie a sociálne ciele, ktoré sa týkajú 
kvality života, redukcie chudoby a iných problémov. 
 
Prednáška štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD. na tému: 
„Spravodlivosť na Slovensku“.  
Miesto konania: Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne 
Dátum: 20.2.2012 
Stretnutie bolo zamerané na prednášku a zároveň vzájomnú diskusiu štátneho tajomníka so študentmi inštitútu 
o aktuálnych súčasných problémoch spoločnosti. 
 
Prednáška dr Iwony Dąbrowskej-Jabłońskej z Opolskej univerzity, Inštitútu pedagogických vied, Katedry 
sociálnej práce na tému „Praca socjalna przyszłości-między tradycyjnymi działaniami a nowymi wyzwaniami“, 
Miesto konania: Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne 
Dátum: 29.10.2012 
 
Stretnutie študentov Sociálnej práce a Manažmentu s laickými misionármi z Renewal ministries (USA) - 
evanjelizačný program, diskusia o ich skúsenostiach a prepojení sociálnej práce, ekonomického prostredia 
a viery pod vedením Toma Edwardsa. 
Miesto konania: Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne 
Dátum: 22.10.2012 
 
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA 

 
Tradicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie učiteľov V. 
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 16.2.2012 
Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a navrhnúť 
inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. Špecifickým 
zameraním konferencie bola problematika histórie, súčasnosti a perspektív špeciálnej, liečebnej a sociálnej 
pedagogiky. Pozvanie na konferenciu prijali hostia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Po svätej omši 
a rokovaní v pléne a v sekciách organizátori pripravili zaujímavý kultúrny program, vrátane privítania hostí 
v mestskej radnici primátorom Levoče PaedDr. Milanom Majerským a prehliadky múzea. 
 
Tradicie a inovacie vo vychove a vzdelavani modernej generacie učiteľov VI. 
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 8.11.2012 
Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a navrhnúť 
inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. Konferencia bola 
určená vedeckým, odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, 
ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Pozvanie prijali hostia zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska 
a Ukrajiny. Prínosné boli prednášky a príspevky z oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, liečebnej 
pedagogiky a sociálnej pedagogiky zameranými na témy: funkčná gramotnosť, stratégie výchovy a vzdelávania 
a kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Autori príspevkov sa orientovali na analýzu súčasného stavu výchovy 
a vzdelávania učiteľov, prezentovali najnovšie výskumné výsledky, navrhovali nové možnosti zlepšenia 
aktuálneho stavu danej problematiky. Sprievodným programom konferencie bolo vystúpenie integrovaného 
súboru „Maziwjaci“ z Varšavy pod vedením dr hab. L. Plocha. 
 
Dialog ako sposob wspołistnienia 
Miesto konania: Chełm 
Dátum: 6.6.2012 
Predmetom konferencie bola problematika rozvíjania 
spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér. Rokovanie na medzinárodnej vedeckej 
konferencii prebiehalo v tematických okruhoch: výchova a vzdelávanie v minoritných spoločenstvách; bioetika, 
multikulturálna zdravotná starostlivosť, osobitosti rizikových faktorov vzniku závažných ochorení, 
v marginalizovaných skupinách; sociálna práca v marginalizovaných skupinách; dobrovoľníctvo v minoritných 
spoločenstvách; prevencia kriminality; historické a sociologické aspekty problematiky. Problematika dialógu ako 
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cesty vzájomného spolužitia bola riešená z mnohých aspektov, avšak téma nebola vyčerpaná. Organizátori 11 
konferencie plánujú pokračovať v sérii konferencií s názvom „Dialóg ako cesta spolužitia“ a pokúsiť sa tak 
o komplexný pohľad na súčasný stav a naznačenie perspektív danej problematiky. 
 
Kvapka krvi 
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 8.11.2012 
Darovanie krvi. Dňa 8. 11. 2012 v priestoroch Hematologicko-transfúzneho oddelenia 
Nemocnice v Levoči sa uskutočnil odber krvi. Darcovia krvi - študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči 
a pedagógovia začali s vypĺňaním dotazníka a pokračovalo sa odobratím vzorky krvi na rýchle vyšetrenie. Ak 
boli výsledky vyšetrenia v norme, pristúpilo sa k samotnému odberu v objeme približne 400 ml krvi na osobu. 
 
Vycvik prvej pomoci 
Miesto konania: Levoča 
Dátum: 6. 11 2012 
Výcvik prvej pomoci pre študentov a pedagógov PF KU. 
V Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konal po prvý raz výcvik prvej pomoci pre študentov a zamestnancov. 
Teoreticko-odbornú časť výcviku viedla PhDr. Martina Bystrá, PhD. Po jej absolvovaní mali študenti možnosť 
prostredníctvom praktických ukážok stretnúť sa s modelovými situáciami. Praktické ukážky prezentovali 
členovia záchrannej zdravotnej služby. 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 24 študijných programoch 
v bakalárskom stupni, v 18 študijných programoch v magisterskom stupni a v 3 študijných programoch 
v doktorandskom stupni. Poskytovaním týchto študijných programov Pedagogická fakulta KU týmto plní 
dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku. V jednotlivých študijných programoch zlepšuje 
materiálno-technické zabezpečenie štúdia.  

3.1 Študijné programy, v ktorých fakulta uskutočňuje 
vysokoškolské vzdelávanie  

Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) 
absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych študijných programov: 
 
UČITEĽSTVO PREDMETU: 
 Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 
 Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 
 Učiteľstvo hudobného umenia a spev 
 Učiteľstvo výtvarného umenia 
 Učiteľstvo informatiky 
 Učiteľstvo náboženskej výchovy 
 
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCIÍ PREDMETOV: 
 Učiteľstvo informatiky 
 Učiteľstvo matematiky 
 Učiteľstvo biológie 
 Učiteľstvo geografie 
 Učiteľstvo chémie 
 Učiteľstvo hudobného umenia 
 Učiteľstvo náboženskej výchovy 
 Učiteľstvo výtvarného umenia 
 Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry 
 Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry 
 
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa uskutočňuje na 
Filozofickej fakulte KU: 
 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
 Učiteľstvo filozofie 
 Učiteľstvo histórie 
 Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
 Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 
 
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
PEDAGOGIKA 
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (Levoča) 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (Levoča) 
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA (Levoča) 
SOCIÁLNA PRÁCA (Ružomberok, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa) 
ROZVOJOVÁ POMOC A MISIJNÁ PRÁCA 
MANAŽMENT (Poprad) 
 
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu. 
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický titul magister 
(Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských študijných programov: 
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UČITEĽSTVO PREDMETU: 

Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 
Učiteľstvo hudobného umenia a spev 
Učiteľstvo výtvarného umenia 
Učiteľstvo náboženskej výchovy 

 
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII: 

Učiteľstvo informatiky 
Učiteľstvo matematiky 
Učiteľstvo biológie 
Učiteľstvo geografie 
Učiteľstvo chémie 
Učiteľstvo hudobného umenia 
Učiteľstvo náboženskej výchovy 
Učiteľstvo výtvarného umenia 

 
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa uskutočňuje na 
Filozofickej fakulte KU: 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
Učiteľstvo filozofie 
Učiteľstvo histórie 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

 
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
SOCIÁLNA PRÁCA 
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY 
MANAŽMENT 
 
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác vo všetkých 
akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie. 
 
UČITEĽSTVO PREDMETOV (PaedDr.) 
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.) 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.) 
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.) 
MANAŽMENT (PhDr.) 
 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický 
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme doktorandského študijného 
programu: 
 
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.) 
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PhD.) 
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.) 
 
Vyššie uvedené študijné programy boli akreditované pri komplexnej akreditácii v roku 2009, po väčšine bez 
časového obmedzenia. Nové študijné programy učiteľstvo výtvarného umenia, informatiky, fyziky, chémie, 
ruského jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, manažmentu, predškolskej a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených skupín, liečebnej pedagogiky, pedagogiky, sociálnej práce vo verejnej správe a sociálne 
služby boli akreditované na štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni na 3 roky a v magisterskom stupni na 
2 roky. Doktorandské študijné programy boli akreditované bez časového obmedzenia. 
 



 

41 

3.2 Údaje o študentoch a ich štruktúre. 
K 31. 10. 2012 v bakalárskom  stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 2001 občanov SR a 14 
zahraničných občanov. V externej forme štúdia 1127  občanov SR a 7 zahraniční. V bakalárskom štúdiu bolo  na 
PF KU všetkých študentov spolu 3149. V magisterskom stupni štúdia v dennej forme na PF KU študovalo 439 
občanov SR a 6 zahraniční. V externej forme štúdia 617 občanov SR a 7 zahraniční. V magisterskom štúdiu bolo 
na PF KU všetkých študentov 1069. V spojenej forme štúdia, t. j. bakalárske a magisterské neštudoval nikto. V 
doktorandskom stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 83 občanov SR a 9 zahraniční. V externej forme 
štúdia študovalo 111 občanov SR a 64 zahraničných. V doktorandskom štúdiu bolo na PF KU všetkých študentov 
267.  Všetkých študentov vo všetkých stupňoch štúdia bolo na PF KU 4485, z toho v dennej forme je 2523 občanov 
SR a 29 zahraniční, v externej forme 1855 občanov SR a 78 zahraniční (porov. tabuľka č. 1). 

3.3 Akademická mobilita študentov 
Akademické mobility študentov sa na PF KU uskutočňujú v rámci programov ERASMUS, NŠP, CEEPUS, NIL, 
SAIA a podľa bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi KU a univerzitami, najmä v Poľsku, Česku, Maďarsku, 
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, USA, Ukrajine a inde. Vyslaných študentov z PF KU do zahraničia 
bolo  v rámci programu Erasmus 15, 28 na základe bilaterálnych zmlúv a 2 cez iné programy.  Prijatých študentov 
zo zahraničia bolo 43, z toho 23 v rámci programu Erasmus, 8 v rámci bilaterálnych dohôd a 12 študentov cez iné 
programy (CEEPUS, NŠP,...). Z vyššie uvedeného počtu študentov na bakalárske študijné programy vycestovalo 
11 študentov, na magisterské študijné programy vycestovali 4 študenti a na doktorandské študijné programy 
vycestovalo 30 študentov. Z celkového počtu vyslaných študentov 28,8 % vycestovalo do západných krajín a 71,1 
% do slovansky hovoriacich krajín.  

 
Odchádzajúci študenti na mobilitu 

 
Krajina 2011/2012 
Česká republika 8 
Talianska republika 1 
Nemecká republika 3 
Poľská republika 22 
Španielsko 1 
Ukrajina 1 
Maďarsko 9 

 
Prichádzajúci študenti na mobilitu 

 
Krajina 2011/2012 
Poľská republika 22 
Česká republika 11 
Maďarsko 7 
Španielsko 2 
Rumunsko 1 
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Odchádzajúci študenti na mobilitu 

Priezvisko a 
meno 

Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

Anna 
Kútniková KSP 11.03.2012-17.03.2012 

Centrá krízovej intervencie: Modrá linka, Občanská poradna Brno, 
Na počátku, o.s., Spondea, Tyfloservis 

Katarína 
Jablonská KSP 11.03.2012-17.03.2012 Centrá krízovej intervencie: Modrá linka, Občanská poradna Brno, 

Na počátku, o.s., Spondea, Tyfloservis 
Katarína 
Jablonská 

KSP 11.04.2012-22.05.2012 Universidad Pontificia Comillas 

Brišáková 
Ľubomíra 

KB 02.04.2012-15.08.2012 Universität Passau 

Gabošová 
Mária 

KMN 20.02.2012-29.06.2012 Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego 

Janotová Diana KVU 06.02.2012-22.06.2012 Ostravská univerzita v Ostravě 

Kandráč Milan KKPT 14.02.2012-29.06.2012 Uniwersytet Papieski J. P. II. w Krakowie 
Kráľová 
Veronika KMN 20.02.2012-29.06.2012 Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego 

Lazárová 
Katarína KVU 06.02.2012-22.06.2012 Ostravská univerzita v Ostravě 

Pavlová Anna KPEP 20.02.2012-29.06.2012 Wyzsza Szkola Fil.-Pedag. Ignatium Krakow 

Remeňová 
Barbora 

KSP 06.02.2012-15.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Schwirianová 
Elena 

KB 02.04.2012-15.08.2012 Universität Passau 

Slobodníková 
Martina 

KVU 20.02.2012-29.06.2012 Akademia Im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Šándorová 
Martina 

KVU 20.02.2012-29.06.2012 Akademia Im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Bartková Mária KSP 01.02.2012-01.05.2012 Centrum pro rodinu a sociální péči v Brne 

Siváková 
Gabriela 

KKPT 15.11.2011-15.02.2012 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Gabčo Ján KHU 20.02.2012-20.05.2012 Hud. a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze 

Mária 
Kerekešová KSP 07.05.2012-11.05.2012 Akad. Im. Dlugosza w Czestochowie 

Marcela Duľová KKPT 07.05.2012-11.05.2012 Akad. Im. Dlugosza w Czestochowie 

Alžbeta Baštová KSP 07.05.2012-11.05.2012 Akad. Im. Dlugosza w Czestochowie 
Oravcová 

Marta KKPT 07.05.2012-11.05.2012 Akad. Im. Dlugosza w Czestochowie 

Oravcová Mária KSP 07.05.2012-11.05.2012 Akad. Im. Dlugosza w Czestochowie 

Bellová 
Slavomíra 

KSP 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Kerekešová 
Mária 

KSP 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Oravcová Mária KSP 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Ing Jana 
Tkačiková 

KSP 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Baštová Alžbeta KSP 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Duľová Marcela KKPT 20.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Ivana Pudišová KCJVZ 27. 06. 2012 - 04. 07. 
2012 

Katolícka univerzita Petra Pazmáňa v Budapešti, Letná škola 
talianskeho jazyka 

Kristína 
Čabáková 

KCJVZ 27. 06. 2012 - 04. 07. 
2012 

Katolícka univerzita Petra Pazmáňa v Budapešti, Letná škola 
talianskeho jazyka 

Mária Buláková KCJVZ 27. 06. 2012 - 04. 07. 
2012 

Katolícka univerzita Petra Pazmáňa v Budapešti, Letná škola 
talianskeho jazyka 

Ivana Pudišová KCJVZ 28. 07. 2012 - 31. 08. 
2012 

Univerzita Per Stranieri v Perugii 

Jana Ondovová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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Priezvisko a 
meno 

Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

Veronika 
Gruchalová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Natália 
Gondová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Gabriela 
Knapíková KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Barbora 
Ďurčanská KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Lenka Copková KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Sidónia 
Kaščáková 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Iveta Faltinová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Lucia Hatalová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Patrícia 
Mitaľová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Anna 
Šalamonová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Natália Bibová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dana Čekanová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Nikola Hlavatá KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Patrícia 
Ungvarská 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Jana Kovalová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Lenka 
Petrovičová 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Jana 
Kotradyová 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Ondrej Valocka KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Barbora 
Kožúšková KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Viktória 
Dolanská KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Monika 
Kleinová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Lenka Gondová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Zuzana 
Gorbárová 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Denisa Bežilová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Dominika 
Zajoncová KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Simona 
Pastoreková KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Anna 
Jakubiková 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Ivana 
Murdžaková 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Ivana 
Dúbravská 

KLP 21. - 23.11.2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Adamuščinová 
Andrea 

KPEP 27.09.2012-11.02.2013 Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II 

Borisová Lenka KCJVZ 21.09.2012-14.12.2012 St. Mary´s University College, London 

Bujdošová 
Simona KSP 01.10.2012-25.02.2013 LUMSA Universita Rome 

Buláková Mária KTJL 01.10.2012-25.02.2013 LUMSA Universita Rome 

Čabáková 
Kristína 

KTJL 01.10.2012-25.02.2013 LUMSA Universita Rome 
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Priezvisko a 
meno 

Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

Divišová 
Monika KSP 17.09.2012-31.01.2013 Ostravská univerzita v Ostravě 

Dziaková Anna KG 17.09.2012-01.02.2013 Univerzita Hradec Králové 

Galadíková 
Anna 

KPEP 24.09.2012-15.02.2013 Kirchliche Pädag. Hochschule Graz 

Heglasíková 
Iveta 

KB 18.09.2012-08.02.2013 Ostravská univerzita v Ostravě 

Jurisová 
Zuzana 

KSP 12.10.2012-10.02.2013 Universytet Opolski 

Jurovčík 
Ľubomír 

KSP 12.10.2012-10.02.2013 Universytet Opolski 

Karasová Silvia KTJL 11.09.2012-14.12.2012 St. Mary´s University College, London 

Keprtová Lívia KVU 01.10.2012-08.02.2013 Akademia Im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Micheľová 
Ľudmila KB 21.09.2012-14.12.2012 St. Mary´s University College, Belfast 

Ondríková 
Veronika KVU 17.09.2012-25.01.2013 Yasar University 

Timková 
Ľudmila IJP 17.09.2012-31.01.2013 Univerzita Hradec Králové 

Vajzerová 
Katarína KTJL 11.09.2012-14.12.2012 St Marys University College, London 

Zjavková 
Stanislava KB 18.09.2012-08.02.2013 Ostravská univerzita v Ostravě 

Baran Adam KKPT 28.05.2012-18.06.2012 University Alexander Xhuvani 

 

Prichádzajúci študenti na mobilitu 
 

Priezvisko a meno Prijímajúca katedra Dĺžka mobility  Vysielajúca inštitúcia 
Eszter Herendiné-
Kónya KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Richárd Rakamazi KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Krisztina Barczi KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Budai László  KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Szilárd András, PhD. KM 20.01.2012-22.01.2012 
"BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, detaš. 
Prac. Satu Mare 

Ignác Bontovics KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Szeged 

Leticia Llandres Cons KPPS február, 2012 CEU San Pablo, Madrid 
Maria Ruiz De 
Loizaga Martin KPPS február, 2012 CEU San Pablo, Madrid 

Szymonik Ewa KVU 04.02.2012-22.06.2012 J. Dlugosz University in Czestochowa 

Wdowiak Laura KVU 04.02.2012-22.06.2012 J. Dlugosz University in Czestochowa 

Alicja Bełtowska   KSP 04.02.2012-22.06.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Ewelina Głowacka   KSP 04.02.2012-22.06.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Andrzej Król KSP 04.02.2012-22.06.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Anna Lisikiewicz KSP 04.02.2012-22.06.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Ewelina Rzońca   KSP 04.02.2012-22.06.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Fekete Stella KM 01.10.2011-30.04.2012 Gál Ferenc Theological college, Szeged 

László Budai KM 05.06.2012-08.06.2012 University of Debrecen 

Tomas Joska KM 05.06.2012-08.06.2012 Karlova Univerzita v Prahe 

Vlastimil Chytry KM 05.06.2012-08.06.2012 UJEP Ústí nad Labem 

Dagmar Malinová KM 05.06.2012-08.06.2012 UJEP Ústí nad Labem 
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Priezvisko a meno Prijímajúca katedra Dĺžka mobility  Vysielajúca inštitúcia 

Leona Salvetová KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Magdalena Janku KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Radek Horenský KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Benešová Ludmila KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Jakub Tláskal KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Petr Kasal KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Zuzana Jarošová KM 05.06.2012-08.06.2012 Ostravská univerzita 

Vera Ferdiánová KM 05.06.2012-08.06.2012 Ostravská univerzita 
Herendiné-Kónya 
Eszter  KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Rakamazi Richárd KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Barczi Krisztina  KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Budai László  KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Szilárd András KM 20.01.2012-22.01.2012 
"BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, 
pracovisko zo Satu Mare 

Bontovics Ignác  KM 20.01.2012-22.01.2012 University of Szeged 

Llandres Cons Leticia KPPS február, 2012 CEU San Pablo, Madrid 
Maria Ruiz De 
Loizaga Martin KPPS február, 2012 CEU San Pablo, Madrid 

Jurczuk Marta IJP 10.09.2012 - 08.02.2013 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Ligocka Anna KPEP 10.09.2012 - 08.02.2013 University of Zielona Góra   
Marczewska 
Dominika IJP 10.09.2012 - 08.02.2013 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 
Myszak Małgorzata 
Krystyna IJP 10.09.2012 - 08.02.2013 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Pyrka Izabela PM 10.09.2012 - 08.02.2013 J. P. II Catholic University of Lublin   

Sitarz Magdalena IJP 10.09.2012 - 08.02.2013 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Zienkiewicz Eliza IJP 10.09.2012 - 08.02.2013 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Barbara Kovács KCJVZ 28.10.2012 - 29.4.2013 Gál Ferenc Főiskola Szeged 
 
 



 

46 

3.4 Záujem o štúdium na PF KU 
 Na študijné programy v prvom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2012 plánovala 
prijať 920 študentov. Prihlášok prišlo 1433. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 1283 uchádzačov. Prijatých bolo 
973 uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 717 študentov.  Na externú formu štúdia PF KU plánovala prijať 
620 študentov. Prihlášok prišlo 821. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 580 uchádzačov. Prijatých bolo 484 
uchádzačov a zapísalo sa 378 študentov.  
 Na študijné programy v druhom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2012 
plánovala prijať 310 študentov. Prihlášok prišlo 334. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 330 uchádzačov. Prijatých 
bolo 213 uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 190 študentov.  Na externú formu štúdia PF KU plánovala 
prijať 460 študentov. Prihlášok prišlo 536. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 485 uchádzačov. Prijatých bolo 397 
uchádzačov a zapísalo sa 330 študentov.  
 V tom počet absolventov vysokej školy činil 528 prihlášok, na prijímacom konaní sa zúčastnilo 528, 
prijatých bolo 501 uchádzačov  a zapísaných 478 študentov. Z toho 13 prihlášok zo zahraničia, 13 sa zúčastnili, 11 
boli prijatí a 9 zapísaní.  
 Na študijné programy v treťom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2012 plánovala 
prijať 29 študentov. Prihlášok prišlo 61. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 56 uchádzačov. Prijatých bolo 29 
uchádzačov a všetci sa zapísali na štúdium. Na externú formu štúdia PF KU plánovala prijať 39 študentov. 
Prihlášok prišlo 50. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 45 uchádzačov. Prijatých bolo 39 uchádzačov, pričom 
všetci sa zapísali na štúdium. 
 

3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia 
V akademickom roku 2011/2012 na PF KU v prvom stupni štúdia úspešne ukončilo v dennej forme 197 občanov 
SR a 1 zahraničný. V externej forme štúdia 280 občanov SR a zahraničných 2. Spolu teda 480 absolventov. 
V druhom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium v dennej forme 277 občanov SR a 1 zahraničný. V externej 
forme štúdia 501 občanov SR a 1 zahraničný. Teda spolu 780 absolventov. V spojenej forme štúdia, t. j. bakalárske 
a magisterské neštudoval nikto. V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium v dennej forme 28 študentov 
a 1 zahraničný. V externej forme štúdia ukončilo štúdium 9 občanov SR a 6 zahraničných.  Teda spolu 44 
absolventov. Vo všetkých stupňoch štúdia v dennej forme ukončilo 502 občanov SR a 3 zahraniční, v externej 
forme 790 občanov SR a 9 zahraničných . Teda spolu všetkých absolventov 1304 (porov. tabuľka č. 2). 

3.6 Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti PF KU 
 

3.6.1 Medzinárodné úspechy 
 
KATEDRA HUDBY  

 
ÚČASŤ NAS MEDZINÁRODNEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI „ŠTUDENTSKÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ“ 
 
 Michal Kentoš   - 2. miesto   - hra na klavíri I. kategória 
 Andrea Turčáková  - 3. miesto  - hra na klavíri I. kategória 
 Gabriela Stanková  - čestné uznanie   - hra na klavíri II. kategória 
 Alžbeta Sameliaková  - 3. miesto   - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Anaida Novikas  - 3. miesto   - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Gabriela Stanková  - cena vedúceho KH - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Miriam Reichlová  - cena vedúceho KH - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Jozef Gödri  - 2. miesto  - hra na organe I. kategória 
 Martin Ištván  - 2. miesto  - hra na organe II. kategória 
 Martin Dobrovič  - čestné uznanie  - sólový spev I. kategória 
 Juraj Duda  - 3. miesto  - sólový spev II. Kategória 
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ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI MOYZESIÁNA 
 
 Ingrid Floreková  - cena dekanky, doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. 
 Andrea Karcolová  - poďakovanie za pôsobivú interpretáciu,  
 Lucia Sobolčíková  - poďakovanie za pôsobivú interpretáciu. 
 

ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ KLAVÍRNEJ SÚŤAŽI „WIOSENNE SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE“ 
 
 Zoltán Benko  - cena za interpretáciu skladby G. Faurého  - klavír sólo 
 Gabriela Stanková  - 3. miesto     - štvorručná hra na klavíri   
 Miriam Reichlová  - 3. miesto     - štvorručná hra na klavíri 
 Alžbeta Herdová - 3. miesto     - štvorručná hra na klavíri 
 Zoltán Benko - 3. miesto     - štvorručná hra na klavíri 
 

3.6.2 Ocenenia študentov v rámci fakulty 
 
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVŇI 
 

 Cena dekana za mimoriadne študijné výsledky: 
 Bc. Marta Folvarčíková 

 
 Cena dekana za mimoriadne výsledky a kvalitnú bakalársku prácu: 
 Bc. Helena Jakubčáková 
 Bc. Anna Smornoňová 
 

Cena dekana za mimoriadne kvalitnú bakalársku prácu:   
Bc. Beáta Mytníková 

 
KATEDRA INFORMATIKY 

 
Cena dekana za vynikajúcu diplomovú prácu a študijné výsledky: 

 Mgr. Michal Sihelský  
 

Ocenenie firmou AGEMSOFT, a.s. a primátorom mesta Ružomberok za vynikajúcu diplomovú prácu:  
 Mgr. Veronika Zvedelová 
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA (CCV) PRI PF KU 

 
Centrum celoživotného vzdelávania aj v roku 2012 zabezpečovalo ďalšie vzdelávanie v systéme kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov nasledovnými formami:  
Aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, a ďalšie formy 
kontinuálneho vzdelávania. 
Okrem uvedených foriem kontinuálneho vzdelávania CCV zabezpečovalo v zmysle akčného plánu 2012- 
celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike tieto typy vzdelávanie: 

Kontinuálne vzdelávanie 
V rámci uvedeného vzdelávania bolo realizované:  

Inovačno - funkčné vzdelávanie „ Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia“ v nasledovných  moduloch : 
- právne normy školskej politiky, 
- školský manažment, 
- aktuálny informačný systém v školskom riadení, 
- inovatívnosť v manažérstve kvality a osobnostného rozvoja, 
- moderné riadenie edukácie a odborných činností. 

Uvedené štúdium absolvovalo 15 vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí odprezentovali pri záverečných 
skúškach nové prístupy a kvalitatívne aspekty v edukačnom riadení. 

Funkčné vzdelávanie „ Školský manažment“ v nasledovných moduloch: 
- základy práva a školskej politiky, 
- stretegický manažment, 
- marketing, 
- informačný systém v riadení, 
- manažérstvo kvality, 
- základy personálneho manažmentu, 
- psychosociálny tréning a program na rozvoj ľudských zdrojov, 
- riadenie výchovno- vzdelávacieho procesu a odborných činností, 
- kurikulum výkonnosti manažéra, 
- celoživotné vzdelávania. 

Školský manažment ukončilo 14 absolventov v rozsahu  150 hodín vzdelávacieho programu. Vo svojich 
záverečných prácach  navrhli  moderné systémy riadenia v oblasti základných  a stredných škôl. 

Edukačné vzdelávanie k atestačným skúškam: 
Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované atestácie  pedagogických a odborných zamestnancov 
a vzhľadom k danej skutočnosti zabezpečovalo edukačnú prípravu k prvej atestácií v nasledovných moduloch : 

- ciele vyučovacieho a výchovného procesu, vzdelávacie štandardy, 
- učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, 
- didaktické zásady, 
- organizačné formy vzdelávania, 
- hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

Edukačnú prípravu pre prvú atestáciu absolvovalo 137 pedagogických zamestnancov vrátane odborných 
zamestnancov. 

Edukačná prípravu na vykonanie druhej atestácie zabezpečilo CCV v nasledovných moduloch : 
- didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, 
- moderná didaktika, 
- metakognícia, metaučenie, autoregulácia učenia, 
- moderné koncepcie vyučovacieho procesu, školský vzdelávací program, 
- inovácie v didaktike, 
- legislatívna norma pre hodnotenie a klasifikáciu, 
- kľúčové kompetencie. 

Edukačnú prípravu pre druhú atestáciu absolvovalo 137 pedagogických a odborných zamestnancov. 
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V roku 2012 sa uskutočnili  atestačné skúšky v dvoch termínoch – v júni a decembri. Prvú atestačnú skúšku 
úspešne absolvovalo  226 pedagogických (vrátane odborných) zamestnancov. Úroveň atestačných skúšok 
zodpovedala  požiadavkám  stanovených v zákone  o atestáciách učiteľov.  
Druhú atestačnú skúšku  úspešne absolvovalo  254 pedagogických (vrátane odborných) zamestnancov. Môžeme 
konštatovať, že práce druhej atestácie  mali kvalitatívne vysokú úroveň. 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky menovalo za predsedu oboch atestácií Mgr. Ivana Podmanického, 
PhD., ktorý pozitívne a vysoko hodnotil organizačnú prípravu a úroveň atestačných skúšok. 

Centrum celoživotného vzdelávania v roku 2012 získalo akreditáciu na nasledovné programy kontinuálneho 
vzdelávanie: 

- nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania, 
- inovatívne matematické vzdelávanie na stredných školách, 
- inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni základnej školy, 
- inovatívne matematické vzdelávanie na II. stupni základných škôl, 
- nové trendy v hudobnej edukácií. 

Centrum celoživotného vzdelávania predložilo v roku 2012 nové programy kontinuálneho ako aj celoživotného 
vzdelávania, ktoré sú momentálne v procese posudzovania na ministerstve školstva. 

- aktuálne otázky integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, 
- koordinátor prevencie drogových závislostí v školskom prostredí, 
- aktivizácia osôb s ochorením demencie, 
- komunitné plánovanie sociálnych služieb, 
- komunitné plánovanie sociálnych služieb krok za krokom, 
- implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe, 
- inovatívna edukácia v anglickom jazyku pre základné a stredné školy. 

 
Celkový prehľad o počte absolventov podľa jednotlivých druhov kontinuálneho 

vzdelávania. 
 

INOVAČNO - FUNKČNÉ VZDELÁVANIE „INOVÁCIE 
V MANAŽOVANÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA“ 

15 absolventov 

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE „ŠKOLSKÝ MANAŽMENT“ 14 absolventov 
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA NA VYKONANIE PRVEJ ATESTÁCIE 137 absolventov 
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA NA VYKONANIE DRUHEJ ATESTÁCIE 137 absolventov 
Prvá atestácia – bez edukačnej prípravy 226 Absolventov 
Druhá atestácia – bez edukačnej prípravy 254 absolventov 
Celkový počet absolventov kontinuálneho vzdelávania: 783 absolventov 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti fakulty 

5.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 

Hlavnou víziou PF KU v Ružomberku je zvýšiť postavenie v systéme univerzít a fakúlt Slovenskej republiky 
s pôsobnosťou v národnom i európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Cieľ, ktorý postupne napĺňa, je 
stať sa  kvalitnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá podporuje dialóg teológie s inými disciplínami. 
Pedagogická fakulta je inštitúciou s kvalitnou vedecko-výskumnou a umeleckou činnosťou, ktorá rozvíja 
poznanie na základe tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu kresťanskej hodnotovej orientácie. Vedecko-
výskumná a umelecká činnosť fakulty posilňuje jej potenciál a rozvíja tvorivosť, vytvára predpoklady pre 
získanie nových poznatkov a tvorí neoddeliteľnú súčasť povinností vysokoškolského učiteľa s výnimkou 
lektorov. Úzka previazanosť na túto činnosť je dôležitá najmä na druhom a treťom stupni. Táto činnosť sa 
realizuje v definovaných oblastiach výskumu formou: 

 inštitucionálneho bádateľského výskumu, 
 zapojením do riešenia grantových úloh,  
 riešením domácich a zahraničných výskumných grantov,   
 publikačnou činnosťou a umeleckými výstupmi, 
 realizovaním a prezentovaním dosiahnutých výsledkov na vedeckých a umeleckých podujatiach, 
 študentskou vedeckou a umeleckou činnosťou, 
 aplikáciou dosiahnutých výsledkov do výučby. 

Fakulta podporuje a oceňuje vedeckých aj pedagogických pracovníkov v oblasti vydávania vedeckých a 
umeleckých publikácií, podporuje mobilitu svojich pracovníkov a v riešení najmä zahraničných grantov. 
Každoročne sa udeľuje cena rektora v kategóriách profesor, docent a odborný asistent a cena dekana 
v kategóriách profesor, docent, odborný asistent a vedecký, resp. umelecký pracovník. Medzi priority patrí aj 
podpora mladých pracovníkov v habilitačnom, resp. inauguračnom konaní. Rozvojové zámery Pedagogickej 
fakulty sa orientujú na budovanie nových učební a laboratórií vybavených modernou prístrojovou technikou, 
ktoré umožnia náročné riešenie výskumných úloh a zabezpečia konkurencieschopnosť fakulty v európskom 
výskumnom priestore. 

Oblasť výskumu číslo 1. Pedagogické vedy 
 
Na Katedra pedagogiky a psychológie sa v roku 2013 výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 

 monitorovanie spôsobov hodnotenia žiakov na základných školách na Slovensku po roku 2008, 
vychádzajúc z nových Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 
v súlade so Školským vzdelávacím programom, 

 inovatívne prístupy v školskom vyučovaní, 
 pedagogickou psychológiou v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, 
 vplyv čítania literatúry pre deti na zmenu postojov a vzťahov percipienta, 
 možnosti aplikácie koncepcie filozofia pre deti na slovenských školách, 
 využívanie dialogických metód v edukácii na Slovensku, 
 diagnostikou sociálneho statusu gymnaziálnej mládeže z pohľadu faktorov ohrozujúcich proces 

socializácie(komparácia výsledkov s poľskou mládežou), 
 skúmanie psychických problémov detí s autizmom, 
 skúmanie archivnych materiálov J.A.Komenského v Blatom Potoku a Szarvasi. 

 
Na Katedre cudzích jazykov a všeobecného základu sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 jazykovedou konkrétnych jazykových skupín (anglistika, romanistika, rusistika, klasické jazyky), 
 metodikou vyučovania cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, ruského, 

poľského, slovenčina pre cudzincov), 
 meraním a hodnotením výsledkov vzdelávania v cudzom jazyku, psychometrickými analýzami a ich 

interpretáciou, 
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 translatológiou a diskurznou analýzou, 
 lexikológiou a frazeológiou, 
 riešením vedecko-výskumných grantových úloh (viď prehľad projektovej činnosti katedry), 
 biblickou teológiou a systematickou filozofiou, 
 slovenskými dejinami, problematikou emigrácie do USA a Kanady, dejinami amerických a kanadských 

Slovákov a ich podielom na politickom vývoji na Slovensku. 

V roku 2013 výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 analyzovanie diskurzu a ideológií v anglo-jazyčných politických textoch, 
 vyučovanie slovenského jazyka metódami cudzojazyčnej edukácie v prostredí národnostných menšín, 
 implementovanie inovatívnych metód do vyučovania cudzích jazykov, 
 implementovanie cudzojazyčných metód do vyučovania anglického jazyka, 
 využívanie autentických materiálov a technologických pomôcok pri motivácii študentov,  
 meranie a hodnotenie jazykovej kompetencie a dosiahnutých vzdelávacích výsledkov z cudzieho jazyka 

pre úrovne A1, A2, B1, B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, 
 modelovanie konceptu reliabity v zmysle teórie odpovede na položku v rámci jazykových skúšok,  
 rozvíjanie a riešenie problematiky multikultúrnej výchovy a podpory pluriligvizmu v slovenskom 

školskom systéme, 
 skúmanie fenoménu onomastiky v translatológii, 
 francúzsko-slovenskou hudobnovednou terminológiou v preklade, 
 historický výskum v oblasti participácie Slovákov v USA na česko-slovenskom zahraničnom odboji 

počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918), 
 aplikovanie počítačových výučbových programov a počítačových hier vo výchove a vzdelávaní detí 

s autizmom, 
 prípravou časti komentára k Sv. písmu (Žaltár) a participovanie na novom katolíckom preklade Sv. 

písma,  
 interpretáciou biblických textov z Žaltára a prezentovanie výsledkov výskumu v domácich 

a zahraničných časopisoch a zborníkoch vo forme vedeckých článkov. 

Na Katedre telesnej výchovy a športu sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 športovou edukológiou, 
 športovou kinantropológiou. 

Na Katedre špeciálnej pedagogiky sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali 

 poruchami správania v edukačnom procese, 
 šikanou ako sociálno-patologickým javom, jej charakterom, prevenciou a riešením, 
 špecifickými, vývinovými poruchami učenia, 
 snoezelenom, 
 katechetickým rozmerom edukácie žiakov s mentálnym postihnutím, 
 historiografiou špeciálnej pedagogiky, 
 technikami aktívnej muzikoterapie, 
 zamestnávaním osôb s mentálnym postihnutím. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 výchovno-vzdelávacie problémy v špeciálnych základných školách, 
 výskyty porúch správania, ich príčinami a elimináciou u žiakov v špeciálnych základných školách, 
 inkluzívne tendencie v špeciálnom školstve na Slovensku a v medzinárodnom kontexte, 
 prevenciu a profylaxiu závislostí u žiakov s mentálnym postihnutím, 
 integračné tendencie v špeciálnych základných školách na Slovensku, 
 prípravu osôb s mentálnym postihnutím na prijatie iniciačných sviatostí, 
 integráciu a inklúziu verzus exklúziu osôb a rodín detí  s mentálnym postihnutím. 

 
 

Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa v roku 2012 výskumné aktivity zamerali na: 
 inováciu teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie, 
 tvorivú implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní. 
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V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh : 
 tvorive implementácie didaktických hier do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní, 
 rozvoj prírodovednej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

 
Na Inštitute Juraja Paleša v Levoči sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov, 
 metódami výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných 

školách, 
 rozvíjaním prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, 
 rozvíjaním prírodovednej gramotnosti študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
 tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov, 
 exkurziou a pracovnou stážou v zahraničí, 
 inováciami v liečebnej pedagogike, 
 kategorizáciou dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovensku a v Poľsku, 
 aplikáciou inovácií do študijného programu predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín, špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, liečebnej 
pedagogiky. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 rozvíjanie prírodovednej gramotnosti študentov v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
 inovácie v predškolskej a elementárnej pedagogike sociálne znevýhodnených skupín, 
 multikultúrnu výchovu v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
 multikultúrnu výchovu v špeciálnej pedagogike, 
 metódy výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných 

školách, 
 tvorbu monografií a učebných materiálov pre študijný program predškolská a elementárna pedagogika 

sociálne znevýhodnených skupín, 
 kategorizáciu vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku. 

 
Oblasť výskumu číslo 2. Humanitné vedy 
 

Na Katedre katechetiky a praktickej teoĺogie sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 implemetáciou IKT vo vzdelávaní teologických disciplín v univerzitnom vzdelávaní, 
 cyrilo-metodskou tradíciou v kultúre a spoločnosti, 
 posolstvom Druhého vatikánskeho koncilu, 
 dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy, 
 interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 e-learning v katechéze, 
 biblickej katechézy, 
 exegetický výskum knihy žaltára, 
 naratívneho prístupu exegézy a katechézy, 
 dejini partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy, 
 okultizmu, náboženských hnutí a novou religiozitou v súčasnej spoločnosti. 

Na Katedre ruského jazyka a kultúry sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 diskurzom ako sociálno-kultúrny jav vo výskume a vyučovaní ruského jazyka, kultúry a literatúry, 
 umeleckou kultúrou ako systematický fenomén cudzojazyčnej edukácie v primárnej, nižšej a vyššej 

sekundárnej a terciálnej sfére, 
 praktickými lektorskými cvičeniami ako didaktický fenomén v terciálnej sfére, 
 digitalizáciou slovenskej učebnice ruského jazyka, 
 ďalším vzdelávaním učiteľov ako forma efektívnej výmeny  skúseností, ktorú garantuje Katedra 

ruského jazyka a kultúry (KRJK). 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:  
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 aktivity členov KRJK sa rozširujú o bohatšiu popularizačnú a vedeckú publikačnú činnosť, ktorá do 
povedomia slovenskej verejnosti vo väčšej miere dostáva pozitívny obraz ruského jazyka a kultúry, 

 magisterského programu katedry, ktorý bude inovovať doterajšie učiteľské  programy fakúlt v zmysle  
záujmu o metodiku cudzojazyčnej edukácie terciálnej sféry, 

 cyrilo-metodskej tradície v slovensko-ruskom dialógu kultúr a v kontexte Európy, 
 jazykového obrazou sveta z aspektu globalizácie, 
 aplikáciou jazykových písomných komunikátov v ruskom, slovenskom a anglickom jazyku 

(komparatívny prístup), 
 komplementárnosti rusistického vzdelávania (jazyka, literatúry a kultúry) na Slovensku ako systém. 

Na Katedre talianskeho jazyka a literatúry sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 umeleckým a odborným prekladom, 
 dielom talianskeho básnika a mysliteľa Giacoma Leopardiho, 
 utváraním talianskej diaspóry v strednej Európe. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 umeleckého a odborného prekladu, 
 literárneho, divadelného a etického priestoru v Malých morálnych dielach Giacoma Leopardiho, 
 historické pramene v knižnici rodiny Leopardi v Recanati, 
 remediáciu literárnych diel do rozhlasovej podoby, 
 utvárania talianskej diaspóry v strednej Európe, 
 využitia pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v 

mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách, 
 kňazské a učiteľské osobnosti Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule a ich pedagogická činnosť 

v kontexte uhorského školstva v 19. storočí a v prvej polovici 20.storočia. 

 
Oblasť výskumu číslo 4. Umenie 
 

Na Katedre hudby sa v roku 2012 výskumné a umelecké aktivity zaoberali 
 súčasnými problémami hudobnej edukácie a integrovaním najnovších trendov do vyučovacieho procesu 

na základných, stredných a vysokých školách rôzneho typu, 
 základným výskumom stredovekých hudobnoliturgických pamiatok z územia Slovenska, 
 základným výskumom sakrálnej hudby Antona Aschnera, 
 oživením a sprístupnením sakrálnych hudobných diel Antona Aschnera, 
 súčasnou sakrálnou hudobnou tvorbou - podnetmi pre vznik nových hudobných diel v tejto oblasti a ich 

šírením. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 sprístupnenie odbornej verejnosti vybraných pamiatok slovenskej sakrálnej hudby, 
 doplnenie databázy stredovekej hudby z územia Slovenska, 
 hudobný vkus na Slovensku a jeho spoločenské súvislosti. 

Na Katedre výtvarného umenia sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 mapovaním a aplikáciou ľudového výtvarného umenia do pedagogickej praxe ZUŠ, ZŠ, VŠ 
 možnostou aplikácie poznatkov z mimo ateliérového štúdia do výučby 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 možnosti aplikácie poznatkov z mimo ateliérového štúdia do výučby 
 individuálne autorské umelecké programy aplikované v  systéme vzdelávania v študijnom odbore 

učiteľstvo výtvarnej výchovy 
 
 

Oblasť výskumu číslo 6. Spoločenské a behaviorálne vedy 

Na Katedre sociálnej práce sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 poznaním sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych 
problémov, 
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 identifikáciou konkrétnych sociálnych bariér v živote človeka vo vyššom veku a so zdravotným 
znevýhodnením, 

 prevenciou sociálne nežiaducich a sociálno-patologických javov, 
 inováciou študijných programov v odbore sociálna práca, 
 tvorbou národných učebných textov pre študentov sociálnej práce na vysokých školách v SR. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

 deinštitucionalizáciu sociálnych služieb vybraných cieľových skupín, 
 diverzifikáciu profesie sociálneho pracovníka v rezorte školstva a zdravotníctva na Slovensku, 
 prípravu špecializovaného poradenstva pre študentov s výskytom drogových závislostí v rodine 

v spolupráci s Poradenským centrom KU v Ružomberku, 
 evalváciu vzdelávania študentov v súvislosti s vybudovaním prípadového archívu pre prax 

a supervíziu. 
 

Na Katedra verejnej správy a sociálnych služieb sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 inovácie študijných programov v odbore sociálna práca, 
 kvalifikačnou a profesijnou pripravenosťou sociálnych pracovníkov, 
 skúmanie rodičovských kompetencií v rôznych typoch rodín, 
 prevencia drogových závislostí. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

 aplikovaný výskum v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie fetálneho alkoholového syndrómu, 
 skúmanie rodičovských kompetencií v rôznych typoch rodín, 
 kvalifikačnej a profesijnej pripravenosť sociálnych pracovníkov, 
 v oblasti komunitného plánovania sociálnych služieb. 

 
Na Katedre misijnej a charitatívnej činnosti sa v roku 2012 výskumné aktivity zamerali na: 

V roku 2012 sa katedra zamerala na podanie a realizáciu výskumných a mobilitných projektov, súvisiacich s 
prípravou nového študijného programu. V nasledujúcom roku sa činnosť zameria tiež týmto smerom. 

Na Katedre sociálnej práce v Dolnom Kubíne sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 výskumom vzdelávacích potrieb v organizáciách verejnej správy,  
 sociálnymi službami, tvorbou a implementáciou systému manažérstva kvality v sociálnej sfére, 
 výskumom sociálneho podnikania, 
 zvyšovaním kvality vzdelávania a výskumu na univerzite, 
 jednotlivými dimenziami kvality života. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:  

 sociálne služby, tvorba a implementácia systému manažérstva kvality v sociálnej sfére, 
 výskum sociálneho podnikania, 
 analýza vzdelávacích potrieb sociálnych pracovníkov, 
 kompetenčno-etický model znalostného pracovníka v sociálnych službách, 
 dimenzie kvality života. 

 

Oblasť výskumu číslo 8. Ekonómia a manažment 
 

Na Katedre manažmentu v Dolnom Kubíne sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 hospodárskym rozvojom vybraného regiónu vidieka Sliezska, 
 finančnou krízou a priebehom sociálno-ekonomického vplyvu v strednej a východnej Európe,  
 komparáciou metód na modelovanie, kvantifikáciu, znižovanie, zaistenie a diverzifikáciu rizika, 
 kvantifikáciou výnosov na finančných trhoch. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:  
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 predikovanie finančnej situácie podnikov prostredníctvom modelov predikčnej finančnej analýzy 
v podmienkach slovenských podnikov, 

 finančná kríza a priebeh sociálno-ekonomického vplyvu v strednej a východnej Európe,  
 komparácia metód na modelovanie, kvantifikáciu, znižovanie, zaistenie a diverzifikáciu rizika, 
 štatistické vlastnosti náhodných premenných v modernej teórii portfólia. 

 
Oblasť výskumu číslo 9. Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre 
 
Na Katedre Fyziky sa výskumné aktivity zamerali na: 

 vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr,  
 skúmanie polarizačných a depolarizačných procesov v dielektrických štruktúrach,  
 základný výskum v oblasti navrhovania a rozvíjania teoretických modelov fyzikálnych javov,  
 teória vyučovania fyziky a astrofyziky.  

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, skúmanie polarizačných a depolarizačných 

procesov v dielektrických štruktúrach,  
 fyzikálne modelovanie,  
 teória vyučovania fyziky a astrofyziky.  

Na Katedre geografie boli výskumné aktivity v roku 2012 zamerané na: 

 výskum jaskynných geosystémov 
 stratigrafické vlastnosti vrchnokriedových a paleogénnych súvrství a ich interpretáciu 
 faktory výskytu urýchlenej vodnej erózie pôdy v rôznych časových obdobiach 
 demogeografickú a sídelnogeografickú analýzu vybraných regiónov Slovenska 
 hodnotenie tematickej presnosti európskej mapy umelých nepriepustných povrchov vo vybraných 

modelových územiach na Slovensku 
 problémy rozvojových krajín 
 didaktiku vyučovania geografie na základných a stredných školách 
 využitie IKT vo vyučovaní geografie, tvorbu multimediálnej učebnice geografie 
 interdisciplinárne možnosti spolupráce odborových didaktík 
 regionálny rozvoj 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

 hypogénne jaskyne na Slovensku a ich genéza, 
 morfochronológia vývoja reliéfu Západných Karpát, špeciálne Liptovskej kotliny a okolitých pohorí, 
 morfogenéza reliktných eróznych foriem multimetodickým prístupom, 
 validácia európskej mapy stupňa nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným plochám na Slovensku, 
 tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb 

pre monitoring krajiny, 
 demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska, 
 geografia rozvoja menej rozvinutých krajín, 
 didaktika geografie, 
 metódy vyučovania geografie na základných a stredných školách, 
 metódy vyučovania vlastivedy, jej postavenie a úlohy na 1. stupni ZŠ. 

 
Oblasť výskumu číslo 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie 
 

Na Katedre chémie sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 
 oxidom osmičelým ako rizikovou látkou, 
 palivovými člankami ako poskytovateľmi ekologicky čistej energie, 
 didaktickými aspektami prírodných, spoločenských a ekonomických podmienok aplikovaných vo 

výučbe chémie, 
 elektrochemickým stanovením kofeínu ako najpoužívanejšej psychotropnej látky na svete, 
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 elektrochemickým stanovením penicilínu a paracetamolu. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 predikciou rýchlosti esterifikácie, 
 analytickým využitím depozície zinku na elektróde z diamantu dopovaného bórom pre analýzu 

gumárenských výrobkov a odpadovej vody, 
 stopovou analýzou fluoridov vo vodách. 

Oblasť výskumu číslo 13. Vedy o živej prírode 
Na Katedre biológie a ekológie sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 sledovaním chemoprevencie statínov na rakovinu prsníka, 
 ekológiou rastlinných spoločenstiev, 
 didaktickými aspektami prírodných, spoločenských a ekonomických podmienok aplikovaných vo 

výučbe biológie, 
 spektrofotometrickými stanoveniami množstva účinných látok vo vybraných druhoch liečivých rastlín, 
 kvalitatívnym prieskumom vedomostí rôznych častí obyvateľstva o využití liečivých rastlín, 
 zoskupením hniezdiacich druhov vtákov v montánnom prostredí, 
 monitorovaním hniezdenia vybraných vtáčích druhov a sledovaním vplyvu environmentálnych 

faktorov na rast a vývin mláďat, 
 biológiou alochtónnych druhov rýb v novoosídlených vodách, 
 určovaním, kostrových zvyškov stavovcov z archeologických vykopávok na rôznych miestach 

Slovenska, 
 fosílnym mamutom z južného Slovenska 
 faunou starotreťohorných žralokov z okolia Ružomberka a iných lokalít, 
 acidifikáciou zrážok a pôd, 
 sekvestráciou uhlíka ( CO2) prírodnými ekosystémami, 
 postojmi žiakov k ochrane zdravia človeka a zisťovanie úrovne vedomostí žiakov ZŠ a SŠ v biológií 

a chémií, tvorba a štatistické spracovanie didaktických testov, 
 didaktickým spracovaním toxikológie v biológií na ZŠ a SŠ. 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

 účinky fytochemikálií na chemoprevenciu experimentálnej mamárnej karcinogenézy, 
 sledovanie mechanizmu účinku farmák – apoptóza, angiogenézaa, proliferácia, 
 sledovanie geobiochemických cyklov živín a mikroelementov v prírodných ekosystémoch, 
 stanovovanie základných účinných látok v liečivých rastlinách – silice, flavonoidy, triesloviny, 
 určovanie kvantity makroživýn v rastlinách, 
 hodnotenie toxických látok u rýb, 
 zisťovanie vývinu kostry u vybraných druhov vtákov v rôznych environmentálnych podmienkach, 
 hodnotenie kvality vôd v regióne Liptova, 
 monitoring vodných ekosystémov vo vybraných lokalitách Liptova, 
 identifikácie vybraných energetických rastlín v lokalite Dolného Liptova. 

 
Oblasť výskumu číslo 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácia  
 
Na Katedre informatiky sa v roku 2012 výskumné aktivity zaoberali: 

 využitím metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov  komunikačných 
informačných sieťach,  

 informačnými a komunikačnými systémami, 
 spracovaním informačných zdrojov pomocou neurónových sietí, 
 generatívnymi systémami, kooperáciou, formálnymi jazykmi, 
 didaktikou informatiky, 
 metódami umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov a optimalizácie v 

komunikačných informačných sieťach a spracovania textov, 
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 gramatikou s riadeným odvodením, automaty a formálne jazyky. 

V roku 2013 sa výskum zameria na: 

 využitie metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov  komunikačných 
informačných sieťach,  

 informačné  a komunikačné systémy, 
 spracovanie informačných zdrojov pomocou neurónových sietí 
 generatívne systémy, kooperácia, formálne jazyky, 
 didaktiku informatiky, 
 dobudovanie virtuálnej katedry, 
 pokračovanie prípravy študijných podpor pre vzdelávanie. 

 
Oblasť výskumu číslo 24. Matematika a štatistika 
 
Na Katedre matematiky sa v roku 2012 vedecký výskum realizoval v nasledujúcich oblastiach: 

 vyučovanie matematiky s využitím IKT a prípravy nových didaktických materiálov, 
 charakterizácia geometrických zobrazení zachovávajúcich vzdialenosti, 
 príprava anglickej verzie učebníc z matematickej analýzy, ktoré v anglickom rukopise zanechal Prof. 

Igor Kluvánek, 
 skúmanie základov pravdepodobnosti s využitím kvantových štruktúr v kategoriálnom jazyku, 
 využitie pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v 

mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách. 
 
V roku 2013 budeme pokračovať vo výskume, ktorý sa realizoval v roku 2012. 
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5.2 Riešené výskumné projekty 
V rámci projektovej činnosti Pedagogická fakulta aj v roku 2012 rozvíjala spoluprácu na  medzinárodnej 

úrovni na základe podpory poskytnutej viacerými zahraničnými grantovými agentúrami. Jednou z  
najvýznamnejších partnerských agentúr  je Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA). 
Vďaka doterajšej medzinárodnej vedeckej spolupráci s agentúrou EACEA sa nám podarilo zapojiť viacero 
pracovísk do ďalšieho väčšieho celoeurópskeho vedeckého projektu, zameraného na výskum stratégií a cieľov 
celoživotného vzdelávania dospelých - projekt MASON. Ďalšie významné agentúry, s ktorými Pedagogická 
fakulta spolupracuje a ktoré sa spolupodieľajú na jej vedecko-výskumnom napredovaní, sú Washington D.C. 
CORPORATION,  Sciencia-Ars-Educatio – Krakow, EACEA-BRUXELLES, EEIG-BRUXELLES a MERCI, s. r. o.  

 

Tabuľka: Podiel zahraničných výskumných grantov 

  

Počet Suma 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Zahraničné výskumné granty 14 13 27 111 332 € 184 206 € 269 121 € 

Domáce výskumné granty 33 23 25 474 741 € 438 522,00 € 137 327 € 

Spolu 47 36 52 586 073 € 622 728 € 406 448 € 

Podiel zahraničných grantov 29,79% 36,11% 51,92% 19,00% 29,58% 66% 

 

 
V rámci aktuálnych výziev roku 2012  sme sa uchádzali o granty, ktoré ponúkali nasledovné grantové 
agentúry, resp. nadácie: 

 
- KEGA – 16 podaných žiadostí 
- VEGA – 13 podaných žiadostí 
- APVV  – 5 podaných žiadostí 
- EEIG-Bruxelles – 5 podaných žiadostí 
- Sciencia-Ars-Educatio – Krakow - 1 podaná žiadosť 
- ASFEU – 4 podané žiadosti 
- MsÚ Ružomberok – 1 podaná žiadosť 
- Úrad vlády - 4 podané žiadosti 
- Visegrad found  - 6 podaných žiadostí 
- Nadácia Orange - 2 podané žiadosti 
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- Nadácia SLSP - 2 podané žiadosti 
- Nadácia Tatrabanky - 1 podaná žiadosť 

Rok 2012 hodnotíme z pohľadu projektovej činnosti ako veľmi prínosný. Príležitosti ďalšieho rozvoja 
vidíme v komplexnej podpore výskumných aktivít našich vedeckých pracovníkov a v samotnom skvalitnení 
služieb projektového oddelenia.  

Tabuľka: Prehľad financovania projektov v roku 2012 na PF KU v Ružomberku 

Názov inštitúcie Pridelená 
suma 

Počet 
grantov 

Ambasciata d´Italia 3 000 € 1 
APVV 8 308 € 4 
Data Security Consulting, s.r.o.  1 
EDUCARIO sp. z o.o. Lodz 3 200 € 1 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)  10 194 € 1 
ERDF 53 536 € 2 
ESF 165 833 € 2 
Fond Ladislava Pyrkera, n.f. 70 000 € 3 
Fundacia Rozwoju Zasobov Ludzkich, Lodz  

 
1 

Fundation of  European Economic Interest Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER OF TRADE, COMMERCE AND INDUSTRY, 
Belgium 

31 400 € 11 

GAPF (inštitucinálne) 69 560 € 131 
KEGA 42 491 € 9 
MERCI, s.r.o  2 
Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 500 € 1 
Scientia - ARS - Edukatio, Miedzynarodowa Fundacja, Krakow 958 € 2 
Spolka Oswiatova Fronimos sp. Z o.o. , Lodz 1 000 € 1 
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozvoju Ragionalnego, PL - SK 
2007 - 2013  1 

VEGA 15 028 € 6 
Visegrad Fund - Visegrad University Studies   1 
Východoslovenská energetika, a.s. 

 
1 

Washington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the 
STATE OD OF DELAWARE  

1 

SPOLU:  476 008 € 183 

Tabuľka: Prehľad počtu riešených projektov na PF KU od r. 2006 do r. 2012 

Názov agentúry 
Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Európska komisia Transversálny program    1 1   
COMENIUS  1 1 1 1   
Washington D.C. CORPORATION  12 16 12   1 
Fundacja Krakowskiej szkoly wyzsej im. A.F. 
Modrzewskiego  14 12 5    

EEIG-BRUXELLES  4 11 3 8 6 11 
Scientia-Ars Educatio - Krakow     3 1 2 
Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency (EACEA)      2 

1 

Fundacia Rozwoju Zasobov Ludzkich, Lodz      1 1 
EDUCARIO sp. z o.o. Lodz      1 1 
Spolka Oswiatova Fronimos sp. Z o.o. , Lodz      1 1 
CEEPUS      7  
Merci CZ     1 1 2 
IVF  1 1    1 
APVV 1 1 2 2 1 1 4 
VEGA 3 4 6 5 7 6 6 
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Názov agentúry 
Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

KEGA 11 13 10 5 7 13 9 
MVTS   6 0    
Ministerstvo zdravotníctva SR  1 1 1    
Rozvojové projekty MŠ SR 6 7 4 3    
Štrukturálne fondy EÚ 4 6 5 2 4 4 4 
GAPF 3 18 17 46 90 114 131 
MsÚ Ružomberok    1 3 3  
Mesto Poprad    1    
ŽSK Žilina    2 1   
Nadácia VÚB    1    
Pedagogická fakulta, n. f.      6  
Fond Ladislava Pyrkera, n.f.       3 
Nadácia Slovenskej sporiteľne       1 
Východoslovenská energetika, a.s.       1 
Ambasciata d´Italia       1 
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozvoju 
Ragionalnego, PL - SK 2007 - 2013       1 

Data Security Consulting, s.r.o.       1 
SPOLU: 28 82 92 91 127 167 183 
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5.2.1  Domáce výskumné projekty 

Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

SK-CZ-0063-11 APVV 
Slovenské a české 
krajanské hnutie v 
USA 

Kucík, 
Štefan, 
PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
cudzích 

jazykov a 
všeobecného 

základu 

Masarykova 
univerzita Brno, ČR 

Cieľom projektu je nadviazať cezhraničnú kooperáciu 
medzi historikmi zo Slovenskej a Českej republiky a 
na základe tejto spolupráce vytvoriť tím slovenských a 
českých historikov spolupracujúcich nezaťažene na 
spoločnom výskume slovenského a českého 
krajanského hnutia v USA s akcentom na obdobie 
spoločného česko-slovenského zahraničného odboja 
počas 1. svetovej vojny. Uvedený výskum nadväzuje 
na už realizovaný archívny výskum tak slovenskou, 
ako aj českou stranou v archívnych zbierkach 
slovenských a českých krajanských organizácií v USA. 

2012 - 2013 1   -   

1/0008/12 VEGA 

Voltampérometrická 
detekcia 
environmentálne 
významných látok 
pomocou uhlíkových 
štruktúr 

Tomčík, 
Peter, doc. 
Ing., PhD. 

Katedra 
chémie 

 -  

Projekt základného výskumu  je orientovaný na bórom 
dopovaný diamant ako nový perspektívny 
elektródový materiál ako netoxická alternatíva ortuti. 
Takto konštituovaná elektróda otvára nové možnosti 
pre detekciu látok na  stopovej až ultrastopovej 
koncentračnej úrovni. Toto sa pri riešení projektu 
využilo pri vývoji metódy pre stanovenie zinku v 
odpadových vodách. Využili sa takisto priaznivé 
vlastnosti diamantu dopovaného bórom, ako jeho 
odolnosť voči agresívnym médiám, extrémne široký 
potenciálový rozsah s veľmi nízkym signálom pozadia 
pri detekcii kofeínu ako najčastejšie používanej látky 
na stimuláciu nervového systému, paracetamolu a 
penicilínu vo farmaceutických prípravkoch ako 
rozšírenie použiteľnosti BDD elektródy aj do 
farmaceutickej analytickej chémie ako aj pri vývoji 
palivových článkov a monitorovania nebezpečných 
polutantov ako je oxid osmičelý.  V prvom roku 
riešenia projekt priniesol 5 karentovaných publikácií a 
niekoľko konferenčných príspevkov v zborníkoch, čo 
vysoko prekračuje pôvodný publikačný plán projektu. 

2012 - 2014 3 3000 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

1/0966/11 VEGA 

Interekleziálne relácie 
latinských a 
byzantských katolíkov 
na východnom 
Slovensku do vzniku 
Prešovskej eparchie 

Zubko, Peter, 
prof. PhDr. 
ThDr., PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

Teologická fakulta KU 
Košice, 

Gréckokatolícka 
teologická fakulta PU 

Prešov 

Cieľom projektu je spracovať prehľad pramennej bázy 
k problematike, analýza prameňov, ich interpretácia a 
zaradenie do historického kontextu, získanie prehľadu 
o stave Gréckokatolíckej cirkvi podľa latinských 
prameňov, prehľad nosných informácií o 
Rímskokatolíckej cirkvi podľa gréckokatolíckych 
prameňov, charakteristika každodenného života 
veriacich byzantského obradu, ich etnicita, 
ekonomická sila, prezentácia získaných výsledkov 
práce na konferenciách a publikovaním výstupov, 
reflexia výsledkov projektu pre dnešnú dobu 

2011 - 2013 1 1200 

012KU-4/2011 KEGA 
Duchovná tvorba 
Antona Aschnera 
(1732 - 1793) 

Hochel, 
Peter, 
PaedDr., 
Mgr. art, 
PhD. 

Katedra 
hudby 

 -  

1) Spartácia kompletného v súčasnosti známeho diela 
Antona Aschnera, zahŕňajúca vyše štyridsať prevažne 
vokálno-inštrumentálnych (sólových a zborových) 
skladieb, zachovaných dodnes výlučne v podobe 
hlasových a nástrojových partov 2) Vytvorenie 
historicky vôbec prvého (!) profesionálneho 
zvukového záznamu desiatich vybraných kompozícií 
A. Aschnera pre sólové hlasy a komorný 
inštrumentálny súbor (Arma, bella; Auditui meo z 
Miserere F-dur; Auditui meo z Miserere g-mol; Ave 
maris stella; Die schönste aus allen; Domine labia mea 
z Miserere F-dur; Laudate pueri; O Amor mi Jesu; 
Sicut cervus; Te decet hymnus z Requiem d-mol), 
určeného na ďalšie štúdiové spracovanie a konečné 
vydanie v rámci "profilového" CD-nosiča 

2011 - 2013 5 2200 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

042KU-4/2011 KEGA 

Európske hodnoty a 
kultúrne dedičstvo - 
nová výzva pre 
vzdelávanie v 
základných a 
stredných školách 

Jablonský, 
Tomáš, doc. 
PaedDr., 
PhD., m. 
prof. KU 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

 -  

Riešiteľský tím spracoval analýzu vybraných 
kurikulárnych dokumentov v oblasti aplikácie 
európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v 5 
oblastiach. Boli spracované podklady pre tvorbu 
monografie ktorá bude vydaná v roku 2013. Členovia 
riešiteľského tímu sa zaoberali obsahovým 
zameraním, organizačnou prípravou a identifikáciou 
kľúčových odborníkov v rámci medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Nadviazali medzinárodné 
kontakty a prezentovali odborné výstupy projektu na 
vedeckých a odborných konferenciách a seminároch 
(Masarykova univerzita Brno, Česká republika, 
Pápežská akadémia Krakov v Poľsku, Akademia JD 
Czenstochova v Poľsku, Vysoká škola pre vzdelávanie 
učiteľov v Debrecíne, Maďarsko, Gál Ferenc 
Híttudomány Foiskola v Maďarsku) a posudzovali 
príspevky autorov vybraných inštitúcií v uvedenej 
tematickej oblasti. Čiastkový špecifický cieľ - 
vytvorenie inventáru európskych hodnôt a kultúrneho 
dedičstva vo vzdelávaní sa realizoval v štúdii 
Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo (vydaná v 
zahraničí v anglickom jazyku). Príprava, spracovanie 5 
teoreticko-odborných materiálov sa podarilo 
realizovať tak, že sa pripravili na vydanie príručky. 

2011 - 2013 7 3150 

047KU-4/2011 KEGA 
E-learningové 
vyučovanie 
teologických disciplín 

Kľuska, 
Branislav, 
ThDr., PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

 -  

Zhromaždenie bohatého knižničného, obrazového i 
multimediálneho materiálu, vytvorenie 10 blokového 
e-learningového modulu Biblická teológia 4 (moodle 
aplikácie, pdf súbory, flashové prezentácie), 
vytvorenie 10 blokového e-learningového modulu 
Biblická teológia 5 (moodle aplikácie, pdf súbory, 
flashové prezentácie), vytvorenie 6 blokového e-
learningového modulu Seminár z Nového zákona 
(moodle aplikácie, doc súbory), vytvorenie web 
stránky s výučbovým materiálom 

2011 - 2013 2 1500 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

034KU-4/2011 KEGA 

Možnosti motivačných 
a projektových aktivít 
a gymnáziálnom učive 
chémie 

Melicherčíko
vá, Danica, 
doc. PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
chémie 

UMB Banská Bystrica 

Na dvoch univerzitách (FPV UMB, PF KU) bol 
realizovaný prieskum súvisiaci s úrovňou poznania 
účinkov grog na organizmus a s postojom ku ich 
užívaniu a aktivitami proti užívaniu. Výsledky 
výskumu boli prezentované na medzinárodnej 
konferencii konanej 15.-17.10.2012 v Smoleniciach. 
Výsledky boli využité i pri tvorbe monografie “Drogy 
-život a smrť“. Na seminári pre učiteľov chémie 
pôsobiacich na gymnáziách, konanom na Katedre 
chémie PF KU, bol prezentovaný súbor štyroch 
monotematických knižných materiálov, ktoré boli 
súčasne aj distribuované. Využijú sa pri 
individuálnom spôsobe výučby nadaných žiakov, čo 
bolo prítomnými vysoko pozitívne hodnotené. 

2011 - 2013 4 3200 

002KU-4/2011 KEGA 

Rozvíjanie 
prírodovednej 
gramotnosti vo 
vysokoškolskej 
príprave študentov 
odboru Predškolská 
elementárna 
pedagogika 

Rochovská, 
Ivana, 
PaedDr., 
PhD. 

Inštitút J. 
Páleša 

ŽU Žilina, UMB 
Banská Bystrica 

Najdôležitejšie výsledky za druhý rok: návrh 
koncepcie prírodovedného vzdelávania študentov 
odboru PEP a jej experimentálne overenie v praxi. 
Výsledky boli publikované v monografii s edukačným 
CD Formovanie prírodovednej gramotnosti študentov 
odboru predškolská a elementárna pedagogika. 
Čiastkové výsledky boli prezentované na 
medzinárodných vedeckých konferenciách a 
publikované vo vedeckých publikáciách. Za 
významný úspech možno považovať ocenenie 
príspevku P. Hockicka (Development of key 
competencies using video analysis of motions by 
Tracker) na konferencii v Grécku. Na podporu 
rozvíjania prírodovednej gramotnosti študentov 
odboru predškolská a elementárna pedagogika boli 
vytvorené učebné materiály Zaujímavosti zo živej a 
neživej prírody. Vydaná bola monografia Vývoj 
učebníc prírodovedy na Slovensku. Téma projektu 
zaujala spoluriešiteľov v rámci medzinárodnej 
spolupráce a ponúkli riešiteľom možnosť vydania 
monografie o prírodovednom vzdelávaní v 
predškolskej a elementárnej pedagogike vo 
vydavateľstve Państwowej Wyzszej Szkoly 
Zawodowej v Chelme.  

2011 - 2013 4 1600 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

032KU-4/2012 KEGA 

Rozbor príčin nízkeho 
záujmu a 
neobľúbenosti 
predmetov 
matematika a fyzika 
na základných a 
stredných školách 

Slabeycius, 
Juraj, prof. 
RNDr., CSc. 

Katerda 
fyziky  -  

Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení 
projektu za hodnotené obdobie roku 2012 metodika 
prieskumu na 1. a 2. stupni základných škôl medzi 
žiakmi (predbežná verzia) pilotný prieskum na jednej 
ZŠ 
· rozpracovaný dotazníkový prieskum u učiteľov 
vyhodnotené štatistické údaje o zapojení ZŠ v regióne 
do FO a MO rozpracované metódy testovania 
tvorivých schopností detí rešerš odbornej literatúry            
· metodika prieskumu na 1. a 2. stupni základných 
škôl medzi žiakmi (predbežná verzia) 

2012 - 2014 8 2500 

027KU-4/2012 KEGA 
Musica nova 
spiritualis 

Zahradníkov
á, Zuzana, 
PaedDr. Mgr. 
art., PhD. 

Katedra 
hudby  -  

Plánované ciele projektu v aktuálnom roku riešenia sa 
podarilo riešiteľskému kolektívu splniť. Išlo o iniciáciu 
vzniku nových hudobných diel s duchovnou 
tematikou, ktoré by obohatili doterajší repertoár 
slovenskej duchovnej hudby určené pre rôzne vokálne 
a inštrumentálne obsadenie, využiteľné tak v 
pedagogickom procese ako aj koncertnom predvedení. 

2012 - 2014 4 700 

ITMS 
26220220039 

AS FEU OPVaV 

Objavovanie 
strateného v čase 
(Umenie a remeská 
etnografického 
charakteru regiónov 
Liptova a Oravy) 

Krušinská, 
Martina, 
PaedDr., 
PhD., 
Bošelová, 
Marta, 
PaedDr. 

Katedra 
hudby, 
Katedra 

výtvarného 
umenia 

 -  

Riešenie projektu bolo ukončené 29. februára 2012, 
výška nenávratného finančného príspevku  na projekt 
bola  210.863 EUR. Celkovo PF prefinancovala z 
projektu 170.274 EUR čo predstavuje 80,75% celkovej 
výšky nenávratného finančného príspevku vrátane 5% 
spolufinancovania PF KU. Uvedená analýza nie je 
konečná, nakoľko na PF nebola do dnešného dňa 
poukázaná záverečná platba 

2009 - 2012 9 

 4 787 na celé 
obdobie 
riešenia 
projektu   

ITMS 
26220220040 AS FEU OPVaV 

Implementácia a 
prenos výsledkov 
výskumu slovenskej 
sakrálnej hudby do 
umeleckej činnosti v 
akademickom 
prostredí 

Zahradníkov
á, Zuzana, 
PaedDr. Mgr. 
art., PhD. 

Katedra 
hudby  -  

Riešenie projektu bolo ukončené 31. decembra 2011, 
celková výška nenávratného finančného príspevku  na 
projekt bola  260 314 EUR. Uvedený projekt uvádzame 
z dôvodu, že v marci 2012 bola PF poukázaná 
záverečná platba vo výške 3.410 EUR. Celkovo PF 
prefinancovala z projektu 249.828 EUR čo 
predstavovalo 96% celkovej výšky nenávratného 
finančného príspevku vrátane 5% spolufinancovania 
PF KU 

2009 - 2011  -   -  
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujúce 

pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 
trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov 
a študentov 
PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

FPL/15.11/12 Fond Ladislava 
Pyrkera, n.f. 

Výskum doktorandov 
PF KU v študijnom 
odbore Pedagogika a 
Odborová didaktika                                                                  
Research of Doctoral 
Students of Faculty of 
Education CU 
Ružomberok in the 
Scientific Study 
Programme of 
Pedagogy and 
Didactics  

Dlugoš, 
František, 
prof. 
PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktiskej 
teológie 

 -  

Projekt zameraný na podporu doktorandského štúdia 
v študijnom odbore Pedagogika a Odborová 
didaktika. V roku 2012 boli podporené výskumné 
aktivity 10 doktorandov  

2012 - 2014  -   -  

FPL/15.11/13 
Fond Ladislava 

Pyrkera, n.f. 

Výskum doktorandov 
PF KU v študijnom 
odbore Sociálna práca                                                                                                        
Research of Doctoral 
Students of Faculty of 
Education CU 
Ružomberok in the 
Scientific Study 
Programme of Social 
Work 

Žilová, Anna, 
prof. PhDr., 
PhD. 

Ústav 
sociálnych 

vied 
 -  

Projekt zameraný na podporu doktorandského štúdia 
v študijnom odbore Sociálna práca. V roku 2012 boli 
podporené výskumné aktivity 10 doktorandov 

2012 - 2014  -   -  

FPL/15.11/14 Fond Ladislava 
Pyrkera, n.f. 

Výskum techniky hry 
na organe s 
mechanickou hracou 
traktúrou v oblasti 
cirkevnej hudby                                     
Research in Playing of 
Organ Equipped with 
Mechanised Tracker 
Action in the Field of 
Church Music 

Akimjak, 
Amantius, 
prof. ThDr. 
PhDr., PhD. 

Katedra 
hudby 

 -  

V roku 2012 bol v rámci projektu spracovaný výskum 
techniky hry na organe s mechanickou hracou 
traktúrou v oblasti cirkevnej hudby . Výsledky 
výskumu  boli publikované a prezentované  na 
medzinárodnej vedeckej konferencii 

2012 - 2014  -   -  
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5.2.2 Domáce výskumné projekty 2012, v ktorých PF KU vystupuje ako spolupracujúce pracovisko 

Číslo projektu 
Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

APVV-0625-11 APVV 

Nová syntéza vývoja 
reliéfu Západných 
Karpát - príprava 
databázypre testovanie 
kľúčových hypotéz 

Bella, Pavel, 
doc. RNDr., 
PhD. 

Katedra geografie  
UK Bratislava - 

hlavné riešiteľské 
pracovisko 

Geochronológia vývoja riečnych terás v Liptovskej 
kotline – výber lokalít a odber vzoriek na 
paleomagnetický výskum a U/Th datovanie travertínov, 
ktoré pokrývajú riečne terasy (Čerená, Liptovské Sliače, 
Bešeňová, Liptovský Ján). Určenie intenzity zahlbovania 
Demänovskej doliny v pleistocéne na základe datovania 
jaskynných sedimentov. 

2012 - 2015 3 
 850 pre PF 

KU  

2/0125/10 VEGA 
Pramene stredovekej 
hudby cirkevných 
knižníc na Slovensku 

Adamko, 
Rastislav, doc. 
ThDr. ArtLic., 
PhD., m. prof. 
KU 

Katedra hudby 
ÚHV SAV - 

hlavné riešiteľské 
pracovisko 

V rámci projektu bol dokončený komplexný pramenný 
výskum stredovekých hudobných materiálov zo 
všetkých cirkevných knižníc v správe archívných, 
muzeálnych a knižničných inštitúcií na území Slovenska, 
Maďarska i v Rumunsku. Boli doplnené a 
skompletizované vedecké poznatky a výskumy 
prameňov z nášho územia a slovenskej proveniencie v 
zahraničí. Počas projektu bol vydaný 2. diel edície 
Catalogus fragmentum cum notis musicis medii aevi in 
Slovacia, v ktorom boli spracované stredoveké notované 
fragmenty z B. Štiavnice. V roku 2012 bola spustená 
online databáza stredovekých notovaných rukopisov z 
územia Slovenska Slovak Early Music Database - Cantus 
Plantu in Slovacia (http://cantus.sk, riešiteľský kolektív 
projektu). 

2010 - 2012 3 
 1 200 (pre 

PF KU)  

1/0030/12 VEGA 

Hypogénne jaskyne na 
Slovensku: 
speleogenéza a 
morfogenetické typy 

Bella, Pavel, 
doc. RNDr., 
PhD. 

Katedra geografie 

GIÚ SAV - hlavné 
riešiteľské 

pracovisko, 
FBERG TUKE 

Geologicko-geomorfologický a mineralogický výskum 
hydrotermálnych jaskýň v Štiavnických vrchoch, ktorých 
vznik súvisí so subvulkanickou intrúziou do karbonátov 
v podloží tamojšieho stratovulkánu. Prieskum a 
dokumentácia jaskýň v magnezitoch (odkrytých pri 
ťažbe na ložisku pri Jelšave). Spracovanie prvotnej 
morfogenetickej klasifikácie hypogénnych jaskýň na 
Slovensku. 

2012 - 2014 2 
 1 600 (pre 

PF KU)  
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Číslo projektu 
Grantová 
agentúra 

Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 
Spolupracujúce 

pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

2/0113/12 VEGA Babezióza na Slovensku 
Komárek, 
Karel, Ing., 
PhD. 

Dekanát PF KU 
PaÚ SAV - hlavné 

riešiteľské 
pracovisko 

V roku 2012 bol realizovaný zber kliešťov z vegetácie, 
odchyt drobných zemných cicavcov a plazov a 
získavanie biologického materiálu od domácich zvierat. 
Cieľom je preskúmanie plošného rozšírenia  a stanovenie 
genetickej príslušnosti pôvodcov babeziózy 

2012 - 2015 4 
  5 500 (pre 

PF KU)  

2/0068/10 VEGA 

Podiel synúzie 
podrastu a vybraných 
druhov živočíchov na 
geobiochemických 
cykloch v lesných 
ekosystémoch 

Stollárová, 
Nadežda, doc. 
RNDr., CSc., m. 
prof. KU 

Katedra biológie a 
ekológie 

ÚEL SAV - hlavné 
riešiteľské 
pracovisko 

PF KU v Ružomberku na rok 2012 neboli pridelené 
finančné prostriedky. 

2010 - 2013 10 
 13 700 pre 

PF KU  

001UJS-4/2011 KEGA 

Podpora výučby 
matematiky pomocou 
voľne dostupných 
matematických 
softvérov 

Billich, Martin, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky 

Univerzita J. 
Selyeho Komárno 

- hlavné 
riešiteľské 

pracovisko, STU 
Bratislava 

Od apríla roku 2012 sa pracovalo na preklade najnovších 
verzií (4.2 a 5.0) softvéru GeoGebra. Získali sme 
akreditáciu na inovačný vzdelávací program učiteľov 
matematiky v spolupráci s Pedagogickým inštitútom 
Univerzity J. Selyeho n.o.s názvom Inovatívna výučba 
matematiky Na impulz pohľadávky IGI sme podnikli 
kroky k založeniu regionálných Geogebra Inštitútov 
okrem SGI (v Komárne, v Ružomberku, ...). V rámci 
vyučovacieho procesu predmetov matematiky 
aplikujeme najmä v priebežnom hodnotení online 
learning management systém WebWork. Naše 
skúsenosti s webworkom sme prezentovali na domácich 
a zahraničných konferenciách. Ďalším výstupom sú dve 
zbierky úloh adresované nielen študentom 
pripravujúcim sa na vysokoškolsé štúdium, ale aj 
študentom UJS. Obe zbierky obsahujú kapitoly o 
dynamických softvéroch (geogebra) a systémoch 
(webwork). 

2011 - 2013 5 1000 
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Číslo projektu 
Grantová 
agentúra 

Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 
Spolupracujúce 

pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

010TTU-4/2012 KEGA 

Tvorby a overovanie 
využitia 
virtuálnychexkurzií na 
strednej škole 

Gazdíková, 
Viola, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
informatiky 

TU Trnava - 
hlavné riešiteľské 

pracovisko 

V roku 2012 bola čiastočne spracovaná analýza realizácie 
reálnych exkurzií v stredoškolskom vzdelávaní. 
Identifikovali sme na základe doterajšej analýzy tri 
skupiny obmedzení pre uskutočňovanie reálnych 
exkurzií: Obmedzenia zo strany prirodzeného prostredia 
(podnikov a pod.), Zo strany vzdelávacej inštitúcie 
(vzdelávacích programov)  Zo strany rodičov a žiakov 
(ekonomické obmedzenia), Výsledky boli prezentované 
na konferencii Aktuálne trendy vo vyučovaní 
prírodných vied v Smoleniciach a na konferencii 
Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012 v 
Levoči 

2012 - 2014 6 2100 
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5.2.3 Domáce výskumné projekty 2012, v ktorých pracovníci PF KU vystupujú ako spoluriešitelia 

Číslo projektu 
Grantová 
agentúra 

Názov projektu 
Spoluriešitelia 

z PF KU 
Pracovisko 

Hlavné 
riešiteľské 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

SK-CZ-0168-11 APVV 

Príprava a 
charakterizácia 
kompozitov s 
polymérnou matricou – 
elastomér, reaktoplast 

Slabeycius, 
Juraj, prof. 
RNDr., CSc.,                                                                                                                 
Trnovcová, 
Viera, Ing., CSc. 

Katedra fyziky  

STU Trnava - 
hlavné riešiteľské 

pracovisko, 
Bošák, Ondrej, 

Ing., PhD. 

V súvislosti s riešením projektu bolo uskutočnené 
stretnutie riešiteľov projektu na pôde spoluriešiteľskej 
organizácie Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Bol zorganizovaný seminár s 
prezentáciami prvotných meraní a prejednané podklady 
k pripravovaným publikačným výstupom za 
prítomnosti štyroch sprevádzajúcich riešiteľov zo 
žiadateľskej organizácie zo Slovenska (Mgr. Ondrej 
Bošák, PhD., Doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.,) a 
riešiteľov zo spoluriešiteľskej organizácie (Doc. Ing. 
Stanislav Minárik, PhD., Doc. RNDr. V. Labaš, PhD. Ing. 
Viera Trnovcová, CSc., prof. RNDr. Juraj Slabeycius, 
CSc.) Boli vykonané merania komplexnej permitivity a 
striedavej elektrickej vodivosti pre porovnanie 
výsledkov laboratória v Trnave a laboratória v 
Ružomberku na vzorkách (reaktoplasty na báze 
polyesteru a epoxidu vystužené uhlíkovou tkaninou a 
plnené vodivými sadzami, zmesi na báze SBR/NR 
kaučukov) pripravených na kooperujúcich pracoviskách 
z českej strany v Zlíne a Ostrave. 

2012 - 2013 2 
 bez udania 
riešiteľskej 

kapacity  

SK-CZ-0195-11 APVV 

Charakteristika 
špeciálnych skiel s 
využitím fyzikálnych 
metód 

Slabeycius, 
Juraj, prof. 
RNDr., CSc.,                                                    
Trnovcová, 
Viera, Ing., CSc. 

Katedra fyziky  

STU Trnava - 
hlavné riešiteľské 

pracovisko, 
Kubliha, Marián, 
doc. Ing.,  PhD. 

V súvislosti s riešením projektu bolo uskutočnené 
stretnutie riešiteľov projektu na pôde Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bol 
zorganizovaný seminár s prezentáciami prvotných 
meraní a výsledkov a boli prejednané podklady k 
pripravovaným publikačným výstupom. 

2012 - 2013 2 
 bez udania 
riešiteľskej 

kapacity  

1/0392/12 VEGA 

Morfologická analýza 
dvoch inváznych 
druhov rýb z 
pôvodných i 
nepôvodných oblastí 
výskytu 

Balážová, 
Mária, RNDr., 
PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Prírodovedecká 
fakulta UK 
Bratislava - 

hlavné riešiteľské 
pracovisko, 

Záhorská Eva, 
RNDr., PhD. 

Projekt rieši problematiku inváznych organizmov, ktorá 
už nadobudla globálne rozmery. Medzi vlastnosti, ktoré 
biologický druh potrebuje v novom prostredí na 
založenie populácie a prípadné invázne šírenie patria 
najmä fenotypová plasticita a biologická flexibilita. 
Zdrojom viacerých rozhodujúcich atribútov úspešných 
inváznych druhov sa tak stáva ontogenéza, ktorá má 
veľký potenciál generovať prostredníctvom epigenézy 
rozmanité fenotypy 

2012 - 2014  -   -  



 

 

71 

Číslo projektu Grantová 
agentúra 

Názov projektu Spoluriešitelia 
z PF KU 

Pracovisko 
Hlavné 

riešiteľské 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

003TTU-4/2012 KEGA 

Formácia 
podnikateľských 
schopností študentov 
spojená s reformnou 
optimalizáciou výučby 
dejín 
štátu, prameňov práva 
a právnych inštitútov 

Janigová, 
Emília, doc. 
PhDr., Ing., 
PhD. 

Inštitút A. 
Radlinského 

TU v Trnave, 
hlavné riešiteľské 

pracovisko, 
Mosný, Peter, 
prof. JUDr., 
Dr.h.c., CSc. 

Pri riešení projektu boli v roku 2012 dosiahnuté 
nasledovné výsledky: 
a/ výber vysokoškolských študentov neekonomického 
zamerania v počte 30 na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Vypracovanie vstupného 
testu, sociologický prieskum agentúrou spolu s 
vyhodnotením výsledkov testu; 
b/ zavedenie výberového predmetu „Vývoj právnych 
inštitútov I.“ na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku 
v školskom roku 2012/2013 /zimný semester/  
c/ odpublikovanie monografického diela člena 
riešiteľského kolektívu z Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave JUDr. Tomáša Gábriša s 
názvom "Právo a dejiny. Právnohistorická propedeutika" 
v zahraničnom vydavateľstve v auguste 2012.  
d/ zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie 
formou on-line v Trnave v júni 2012 na tému „Reformná 
optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy 
pre 21. storočie“  
e/ vydanie vedeckého recenzovaného zborníka s názvom 
"Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - 
nové výzvy pre 21. storočie" z danej konferencie v 
zahraničnom vydavateľstve; 

2012 - 2014 1 1550 
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5.2.4 Domáce edukačné a ostatné projekty 

Číslo projektu 
Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

ITMS 
26110230015 

AS FEU OPV 

Podpora 
profesionálneho 
rastu 
doktorandov a 
skvalitnenie 
podmienok 
doktorandského 
štúdia na 
Pedagogickej 
fakulte KU 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky 

 -  

V roku 2012, v rámci implementácie vzdelávacích aktivít projektu 
pre doktorandov našej fakulty, pokračovali kurzy anglického, 
nemeckého a poľského jazyka. V mesiacoch január až marec  
prebiehal kurz „Lektorských a manažérskych  zručností“, ktorého 
cieľom bolo zlepšiť základné komunikačné zručnosti a získať 
chýbajúcu lektorskú spôsobilosť našich doktorandov. V rámci 
aktivity „Mobility doktorandov“, bola v priebehu roku na 
zahraničnom študijnom pobyte v Madride jedna doktorandka. 
Šiesti doktorandi, pre ktorých boli vytvorené a financované 
doktorandské miesta v rámci projektu, úspešne ukončili druhý 
rok štúdia a začali tretí rok štúdia. Príchodom nových 
doktorandov sme v septembri rozšírili cieľovú skupinu projektu 

2010 - 2012 7 

6 660 na celé 
obdobie 
riešenia 
projektu 

ITMS 
26110230016 

AS FEU OPV 

Posilnenie 
kultúry kvality na 
Katolíckej 
univerzite v 
Ružomberku 

Hrnčiar, 
Miroslav, doc. 
Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 
a marketingu 

 -  

Do júna 2012 prebiehala aktivita 1.3 Implementácia modelu do 
prostredia Katolíckej univerzity, od júla do novembra 2012 
prebiehala aktivita 2.1. Monitoring a preverenie funkčnosti 
modelu treťou stranou, od októbra do decembra 2012 prebiehala 
aktivita 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na 
pôde VŠ. V súlade s riešením projektu, CAF tím vypracoval 
samohodnotiacu správu s detailným popisom deviatich kritérií 
modelu CAF. Koncom septembra 2012 bola správa predložená 
zamestnancom manažmentu KU na pripomienkové konanie. Po 
zapracovaní pripomienok a po dopracovaní niektorých kritérií 
bola správa v októbri 2012 odoslaná na posúdenie tímu externých 
posudzovateľov, čím bola zabezpečená maximálna nestrannosť a 
objektívnosť hodnotenia úrovne implementácie modelu CAF v 
podmienkach KU. V novembri 2012 prebehlo externé posúdenie 
na mieste. Spätná správa z externého posúdenia na mieste sa stala 
podkladom pre vytvorenie Akčného plánu zlepšovania kvality, 
ktorého vypracovávanie je aktuálne v súčasnom období. V rámci 
realizácie aktivity 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu 
kvality na pôde VŠ formou diseminačnej konferencie, vytvoríme v 
roku 2013 priestor k výmene skúseností s vytvorením a 
udržiavaním systému manažérstva kvality CAF medzi minimálne 
šiestimi vysokými školami, ktoré majú implementovaný systém 
kvality alebo sa problematikou zaoberajú aj vďaka podobne 
orientovaným projektom 

2010 - 2013 21 

10 230 na celé 
obdobie 
riešenia 
projektu 
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Číslo projektu 
Grantová 
agentúra 

Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 
Spolupracujúce 

pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Zmluva o 
poskytnutí 
peňažného 

daru č. Na-154-
2012 

Nadácia 
Slovenskej 
sporiteľne 

Detská univerzita 
2012 "Farby 
dúhy" 

Kaščáková Silvia, 
Mgr. 

Dekanát PF 
KU 

 -  

Detská univerzita prebiehala na pôde PF KU v Ružomberku od 
2.7. do 6.7.2012. Zúčastnilo sa jej 85 detí vo veku 7-14 rokov. 
Program pozostával z imatrikulácie, 4 prednášok a 24 cvičení. DU 
bola ukončená konferenciou, na ktorej deti absolvovali aj krátky 
kvíz k finančnej gramotnosti s dvoma zástupcami pobočky SlSp v 
Ružomberku. Vyvrcholením DU bola sláývnostná promócia 
absolventov 

2012 4 
bez udania 
riešiteľskej 
kapacity 

KU - 
Grant_1/11 

Data Security 
Consulting, 

s.r.o. 

Výskum hlavných 
stresových 
faktorov v 
pracovnom 
prostredí a návrh 
opatrení na ich 
odstránenie a 
prevenciu 

Komárek, Karel, 
Ing., PhD. 

Dekanát PF 
KU 

ÚVN - FN v 
Ružomberku 

 V roku 2012 bola realizovaná u spoločnosti DSC Liptovský 
Mikuláš výskumná časť zameraná na hlavné stresové faktory v 
pracovnom procese spomínanej spoločnosti. Výskum bol 
realizovaný v spolupráci s ÚVN v Ružomberku, prof. MUDr. D. 
Bartkom, DrSc. a MUDr. Z. Gombošovou. Výsledky boli 
objektivizované s predstavenstvom spoločnosti DCS. 
Podrobnejšie informácie o projekte sú v spomínanej spoločnosti 
ako interný materiál spoločnosti. 

2011 - 2013 3 340 

VMV 01/12 
Vydavateľstv

o Michala 
Vaška 

Ľudské zdroje - 
kritický faktor 
úspešnosti 
podniku 

Budaj, Pavol, Ing., 
PhD. 

Katedra 
manažmentu 
a marketingu 

 -  

Projekt sa začal riešiť v 4. štvrťroku 2012. V súlade s 
harmonogramom prác sa v mesiacoch október až december 2012 
vykonal základný audit. Hlavné zameranie auditu: 
 - Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov 
 - Organizačné usporiadanie vo vzťahu k riadeniu ľudských 
zdrojovVýber a prijímanie nových pracovníkov 
 - Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov 
 - Riadenie výkonu a pracovné hodnotenie pracovníkov 
 - Odmeňovanie pracovníkov 
 - Vzťahy pracovníkov 
 - Organizačná kultúra 
Plán úloh sa priebežne plní podľa termínov stanovených v 
projekte 

2012 - 2014 6 
bez udania 
riešiteľskej 
kapacity 

ŠpB 668/2012 Nadácia 
Orange 

Prekonávame 
bariéry v 
komunikácii 

Pudišová, 
Martina, Mgr., 
Hrčová, Jana, 
Mgr. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Spojená škola - 
Špeciálna 

základná škola 
Ružomberok, 

Malé Tatry 

Projekt je zameraný na podporu komunikačných kompetemcií 
žiakov s mentálnym postihnutím na špeciálnej ZŠ v Ružomberku. 
Ide o žiakov so závažnými ťažkosťami v oblasti reči a žiakov 
nehovoriacich, ktorí nedokážu adekvátne vyjadriť svoje potreby, 
pocity a želania. 

2012 - 2013 2 
bez udania 
riešiteľskej 
kapacity 
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5.2.5 Domáce edukačné a ostatné projekty 2012, v ktorých pracovníci PF KU vystupujú ako 
spoluriešitelia 

Číslo projektu Grantová 
agentúra 

Názov projektu Spoluriešitelia z 
PF KU 

Pracovisko 
Hlavné 

riešiteľské 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 2012 
Doba 

trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 
pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

50/2012 Moravsko 
Slezký kraj 

Podpora vědy a 
výzkumu v 
Moravsko 
slezském kraji 2012  

Okálová, Oľga, 
PhDr., PhD. 

Ústav 
sociálnych 

vied 

Pilát Miroslav, 
PaedDr., Ph.D. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor k zahraničným 
prednáškam pozvaných akademických pracovníkov na Fakultu 
veřejných politík, Ústav pedagogicko psychologických věd 
Slezské univerzity v Opave. Išlo o 5 prednášok v rozsahu 8 hodín 
PhDr. Oľgy Okálovej, PhD. 

2012 1 80 

NMCD 
2012/35/65 ÚVSR 

Mesto prevencie 
2012 

Okálová, Oľga, 
PhDr., PhD., 
Almášiová, 
Angela, PhDr., 
PhD.,  Gejdošová, 
Zuzana, Ing., 
PhD. Markovič, 
Daniel, PhD., 
Hrabovská, 
Zuzana, Mgr. 

Ústav 
sociálnych 

vied 

Mesto 
Ružomberok - 
hlavné riešiteľské 
pracovisko, 
Pavlík, Ján, 
PaedDr. 

Katedra verejnej správy a sociálnych služieb realizovala v projekte 
dva reprezentatívne výskumy, tvorila koncepciu protidrogovej 
politiky mesta Ružomberok na roky 2013-2018, organizovala 
medzinárodnú konferenciu Prevencia v praxi a tvorila zborník z 
konferencie 

2012 5 350 
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5.2.6 Zahraničné výskumné projekty 

Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ 

Pracovisko Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

EEIG-EU/P-
Kr/09.01/10 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Výskum nápevov na medzispevy v 
rímsko-katolíckej liturgii na 

Slovensku po Druhom vatikánskom 
koncile a ich komparácia s nápevmi 

v krajinách strednej Európy 
Recherche des airs sur les entre-
chants dans la liturgie catholique 

romaine en Slovaquie après le 
Concile Vatican II et leur 

comparaison avec les airs dans les 
pays d´Europe Centrale 

Akimjak 
Amantius, prof. 

ThDr. PhDr., 
PhD. 

Katedra 
hudby 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawla II 

Cieľom projektu bol výskum nápevov na 
medzispevy v rímsko-katolíckej liturgii po 
Druhom vatikánskom koncile a ich porovnanie s 
nápevmi v krajinách strednej Európy, v ktorých 
prebieha proces vytvárania nových liturgických 
spevníkov. Je potrebné zjednotiť názory 
odborníkov ako základný predpoklad pre 
vytvorenie nového slovenského liturgického 
spevníka, aby tak mohol mať predpoklady pre 
dlhodobé využitie v liturgickej praxi. 

2009-2012 4 1 700 

EEIG-EU/P-
Kr/10.01.10 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Výskum potrieb v organizáciách 
verejnej správy a tvorba 

vzdelávacích plánov pre zvýšenie 
znalostnej politiky na Slovensku v 

porovnaní s podobnými 
programami v Európskej únii 

Recherche sur les besoins dans 
l´administration publique et la 

création de projects éducatifs pour 
accroitre la politique des 

connaissances en Slovaquie en 
comparaison avec des programmes 
du meme type des programmes du 

meme type dans l´Union 
européenne 

Pekarčík,  
Ľubomír, prof. 
ThDr. PhDr., 

PhD. 

Inštitút 
A.Radlinskéh

o Dolný 
Kubín 

- 

V roku 2012 boli vo vzťahu k riešeniu projektu 
uskutočnené aktivity: 
- syntéza výsledkov skúmania problematiky 
výskumu potrieb v organizáciách verejnej správy, 
- zber  a spracovanie dát od respondentov, 
- kontrola postupu riešenia projektu z hľadiska 
projektového manažmentu,  
- organizovanie workshopu k projektu pod 
názvom „Výskum potrieb v organizáciách verejnej 
správy a tvorba vzdelávacích plánov pre zvýšenie 
znalostnej politiky na Slovensku v porovnaní s 
podobnými programami v Európskej únii“ 
v rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, dňa 
9.11.2012 na Inštitúte Andreja Radlinského PF KU 
v Ružomberku so sídlom v Dolnom Kubíne, 
- vypracovanie návrhu na doplnenie študijného 
programu sociálna práca v zmysle prípravy 
absolventov univerzitného stupňa štúdia, 
uplatniteľných v znalostnej spoločnosti.  

2010-2013 8 800 

EEIG-EU/P-
Kr/10.02.10 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Výskum sociálnych služieb v 
podmienkach globalizácie a tvorby 
štandardov kvality pre Slovensko v 

rámci Európskej únie 
Recherche sur les services sociaux 

dans les conditions de globalisation 
et création des standards de qualité 
pour la Slovaquie dans le cadre de 

l´Union européenne 

Janigová 
Emília, doc. 
PhDr. Ing., 

PhD. 

Inštitút 
A.Radlinskéh

o Dolný 
Kubín 

- 

Hlavným cieľom výskumného projektu bolo na 
základe výskumu, zameraného na zistenie 
súčasného stavu implementácie štandardov 
kvality v organizáciách poskytujúcich sociálne 
služby, a výskumnej analýzy spoluúčasti 
jednotlivých organizačných zložiek (resp. 
pracovníkov) vytvoriť metodiku implementácie 
teoretických poznatkov do praxe v oblasti 
sociálnej sféry. 

2010-2013 10 800 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

EEIG-
EU/P.Kr/10.04.10 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Vademecum prezentačných 
a komunikačných zručností pre 

začínajúcich vedeckých pracovníkov 
Vademecum of the communication 
and presentation skills for young 
scientific and pedagogic workers 

Komárek Karel 
, Ing., PhD. 

Katedra 
sociálnej 

práce 

Akadémia 
Swietokrzyska im. 

Jana Kochanowskiego, 
Akadémia 

ozbrojených síl gen. 
M. R. Štefánika 

Liptovský Mikuláš, 
Fakulta prírodných 
vied UK Bratislava, 

Technická univerzita 
Zvolen 

 
V roku 2012 bola publikácia preložená do 
anglického jazyka pod názvom „Vademecum of 
communication in science“. Návrh obálky 
pripravil akad. maliar Pavol Rehák. Recenziu na 
Monografiu spracoval prof. MUDr. Daniel Bartko, 
DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESC z Ústrednej 
vojenskej nemocnice – fakultnej nemocnice 
v Ružomberku, prof. Stepan Vidnianskij, DrSc., 
z Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kieve 
a prof. Klára Siposné Kecskeméthy CSc. z National 
University of Public Service z Budapešti.  
Publikácia je pripravená na vydanie 
v zahraničnom vydavateľstve.  
 

2010-2013 1 1 150 

EEIG-EU/P-
Kr/10.03.10 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Obete totalitných represálií v 20. 
storočí na území severného 

Slovenska a význam ich utrpenia 
pre formujúce sa európske 

spoločenstvo Les victimes des 
répressions du régime totalitaire du 

20e siècle dans le nord de la 
Slovaquie et le sens de leur 

souffrance pour la construction de la 
Communauté européenne 

Dlugoš 
František, prof. 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawla II, 
Université Pontificale 

Jean Paul II de 
Cracovie 

 
Projekt je zameraný na historické preskúmanie 
spoločenských a politických perzekúcií rímsko-
katolíckych kňazov na území severného Slovenska 
v 20. storočí. V tomto historickom období bolo 
prenasledovaných, väznených ba dokonca 
zabitých mnoho diecéznych kňazov a rehoľníkov 
pôsobiacich na území severného Slovenska.  
 
Cieľom projektu bolo preskúmať dôvody a 
priebeh perzekúcií jednotlivých kňazov a 
prezentovať biografie kňazov s cieľom 
prezentovať ich osobné postoje, kňazské i 
občianske utrpenie v období 20. storočia, v epoche 
totalitného režimu. 
 

2010-2013 4 1 700 

SAE-Gr.-10/10-
P.SK 

SCIENTIA – ARS - 
EDUCATIO - Krakow 

Výskum sociálneho podnikania 
v cezhraničnej spolupráci medzi 

regiónmi Orava, Liptov, Spiš 
a Malopoľskými 

Badania przedsiębiorczości 
społecznej we współpracy 

transgranicznej pomiędzy regionami 
Orawa, Liptów, Spisz i Małopolska. 

Janigová Emília 
, doc. PhDr. 
Ing., PhD. 

Inštitút A. 
Radlinského  
Dolný Kubín 

- 

 
Hlavným zámerom projektu bolo na základe 
analýzy súčasného stavu podnikateľského 
prostredia (s využitím celého spektra analytických 
nástrojov, napr. SWOT analýzy, PEEST faktorov a 
pod.) a očakávaní, vytvoriť koncepciu rozvoja 
sociálneho podnikania pre vybraný región Závery 
a výstupy projektu budú nastavené tak, aby sa 
mohli aplikovať na konkrétne potreby regiónu, 
jeho špecifické tradície a kultúru. 
 

2010-2013 8 800 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

CZ-
EU/P.Kr/11.01.20 

Merci, s.r.o. 
 

Statiny v kombinaci s dalšími 
farmaky v prevenci experimentální 

karcinogeneze prsu 

Kubatka, Peter, 
doc. RNDr., 

PhD... 

Katedra 
biológie a 
ekológie 

- 

Lipofilný fluvastatín testovaný v chemoprevencii 
experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc 
potkanov prejavil voči kontrole signifikantný 
pokles frekvencie nádorov o 63% 
s imunohistochemicky potvrdeným 
antiangiogenetickým účinkom (pokles voči 
kontrole o 86%). Súčasne fluvastatín spôsobil 
pokles hrúbky kompaktnej kosti femuru a prejavil 
nežiaduce účinky na plazmatický lipidový profil 
u zvierat. V ďalšom experimente sme testovali 
hydrofilný pravastatín v kombinácii s pineálnym 
hormónom melatonínom. Táto kombinácia sa 
ukázala ako vysoko efektívna, keď spôsobila 
pokles voči kontrole o vyše 70%. Samotný 
pravastatín bol menej efektívny keď zaznamenal 
pokles frekvencie nádorov voči kontrole 
o približne 25%. Výsledky našej experimentálnej 
práce poukázali na vyšší antineoplastický účinok 
lipofilných statínov v porovnaní s hydrolilnými. 

2011-2013 - 
bez udania 
riešiteľskej 
kapacity 

CZ-
EU/P.Kr/11.02.20 

Merci, s.r.o. 
 

Strategické metodické potupy 
separace při přípravě nativných a 

trvalých přeparátú 

Stollárová N., 
Doc. 

RNDr.,CSc., m. 
prof. KU. 
Jablonský, 

Tomáš, doc. 
PaedDr., PhD., 

m. prof. KU. 

Katedra 
biológie a 
ekológie 

- 

Príprava natívnych preparátov z rastlinného 
a živočíšneho materiálu a vhodnosť ich použitia 
vo vyučovacom procese. 
Zvládnutie metodiky zhotovovania trvalých 
preparátov  -  odvodňovanie, zalievanie, rezanie a 
farbenie . 

2011-2012 - 
bez udania 
riešiteľskej 
kapacity 

190986-LLP-1-
2010-1-GR-
KA1ECETB 

 

Lifelong Learning 
Programme-KA1 - ECET 

Call forť proposals 
(EACEA/10/2010) - Part B 

 

Mainstream SocioCultural Dynamics 
to enhance NLLLS - MASON 

 

Kolibová, 
Daniela, Doc. 
PhDr., CSc. 

 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Foundation for 
research and 

technology-hellas 
Heraklion Grécko, 
Paideia foundation 

Sofia Bulharsko, 
University of 

Barcelona Španielsko, 
Joensuun seudun 

kehittamisyhtio Josek 
OY Fínsko, Wysza 
szkola informatiky 

i zarzadzania 
z siedziba w 

Rzeszowie Poľsko, 

Cieľom projektu bolo zmapovanie stratégií a 
cieľov celoživotného vzdelávania dospelých v 
krajinách zapojených do vedeckého projektu. 
Cieľom odborných pracovísk PF KU je riešiť danú 
problematiku v rámci Slovenska, prispieť aktívne 
ku komparácii výsledkov s ostatnými 
zúčastnenými krajinami, ako aj zabezpečiť 
implementáciu výsledkov do vedeckej praxe 
(využitie výstupov pre ďalší vlastný výskum a 
propagácia výsledkov odbornej verejnosti). 

2011-2013 7 204 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KBP/1/IX/2011 Spolka Oswiatova 
Fronimos sp. Z o.o. , Lodz 

Prírodovedná gramotnosť ako 
aktivizujúca zložka elementárnej 

pedagogiky na Slovensku a v Poľsku 
Umiejętność przyrodnicza jako 

istotny element pedagogiki 
elementarnej na Słowacji i w Polsce 

Rochovská, 
Ivana, PhDr., 

P"hD. 

Inštitút Juraja 
Páleša 
Levoča 

- 

V roku 2012 riešiteľský tím, na základe priemernej 
až podpriemernej úrovne prírodovednej 
gramotnosti slovenských a poľských žiakov 
v medzinárodných výskumoch (PISA, TIMSS), 
navrhol možnosti riešenia danej problematiky. 
V roku 2012 bolo zámerom riešiteľského tímu 
vymedziť teoretické východiská rozvíjania 
prírodovednej gramotnosti a prírodovedného 
vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní, 
v primárnom vzdelávaní, v prírodovednej 
záujmovej činnosti detí mladšieho školského veku 
a vo vysokoškolskej príprave pedagógov 
pripravujúcich sa na výučbu na uvedených 
stupňoch škôl. 
 

2011-2014 5 1800 

1/IX/P/2011 
Fundacia Rozwoju 

Zasobov Ludzkich, Lodz 

Kategorizácia vyučovania 
dramatickej výchovy na 

pedagogických fakultách na 
Slovenku a v Poľsku 

Kategoryzacja wychowania przez 
drame na wydziałach 

pedagogicznych na Słowacji i 
w Polsce 

Akimjaková, 
Beáta, PaeDr., 

PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša 
Levoča 

- 

V  roku 2012 sa riešiteľský tím zameral na 
posinenie, inovácie a možnosti širšieho uplatnenia 
prvkov dramatickej výchovy v študijných 
programoch predškolská a elementárna 
pedagogika a špeciálna pedagogika. Vo výstupoch 
projektu sa riešitelia zamerali na možnosti inovácií 
v špeciálnej pedagogike a v predškolskej 
a elementárnej pedagogike z hľadiska 
uplatňovania zážitkových a tvorivých metód. 
Široké možnosti uplatňovania týchto metód 
ponúkajú metódy dramatickej výchovy. 
 

2011-2014 7 1400 

1/09/KP/2011 
EDUCARIO sp. z o.o. 

Lodz 

Metódy výchovy detí s mentálnym 
postihnutím v sieti špeciálnych 

školských zariadení Metody 
wychowania dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w sieci specjalnych 
placówek szkolnych 

Tarajčáková, 
Edita, Dr.. PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša 
Levoča 

- 

V roku 2012 sme sa zamerali na rozvoj tvorivosti 
študentov a vyhotovenie  návrhov projektového 
vyučovania pre žiakov špeciálnych škôl. Vo 
vzťahu k zvyšovaniu efektívnosti výchovno-
vzdelávacieho procesu je žiaduce, aby rozvoj 
tvorivosti bol formulovaný ako uvoľnenie 
kreatívneho potenciálu  a následne  aby rozvoj 
tejto schopnosti smeroval k formovaniu 
kreatívneho jednotlivca. Rozvoj tvorivosti je 
sprostredkovaný najmä pôsobením vonkajších 
činiteľoch, uskutočňuje sa rozvíjaním, kedy ide 
o cieľavedomý a zámerný proces formovania 
osobnosti v spoločenských i edukačných 
podmienkach so zámerne stanovenými cieľmi. 
 

2011-2014 5 1200 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

EEIG-EU/P-
Kr/11.63/12 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Univerzálne prvky hodnoty a 
kultúry , ich špecifické prejavy 

v európskom časopriestore 
v kontexte celoživotného 

vzdelávania 
Élements universels de la valeur et 
de la culture, leurs manifestations 

spécifiques dans le temps et l´espace 
européen en contexte de la 

formation continue 

Jablonský, 
Tomáš, doc. 

PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Wyższa Szkoła 
Edukacji Zdrowotnej 
i Nauk Społecznych 

Lodz 

Riešiteľský tím spracoval uceleným spôsobom 
prierezovú problematiku hodnôt a kultúrneho 
dedičstva v Európe a poukáže na možnosti 
aplikovania výstupov na pedagogickú prax. Pri 
spracovaní témy bola zdôraznená axiologická, 
postojová a poznatková rovina a jej rozpracovanie 
do vzdelávacieho procesu. Projekt vychádza z 
princípov subsidiarity a partnerstva pri budovaní 
spoločnej Európy. 

2011-2013 10 1000 

EEIG-EU/P-
Kr/11.65/12 

 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Zvyšovanie výkonnosti výrobných 
procesov                                                                                                                     

Augmentation de l'efficacité des 
processus de production. 

Budaj, Pavol, 
Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Technická univerzita v 
Liberci 

V súlade s čiastkovými cieľmi  a z nich 
vyplývajúceho časového harmonogramu činností 
sa v roku 2012 uskutočnili nasledujúce aktivity : 
A,  Na základe stanovených odborných metodík 
došlo k výberu 6 konkrétnych výrobných 
podnikov, ktoré súhlasili so spoluprácou na 
projekte a realizovala sa analýza hlavných 
výrobných operácií v uvedených podnikoch. 
B, Uskutočnili sa 2 workshopy za účasti 
realizačného tímu a zástupcov vybraných 
výrobných podnikov. Výstupom z nich bolo 
publikovanie 5 článkov v recenzovaných 
domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. 
C,V spolupracujúcich výrobných podnikoch 
prebehlo testovanie vhodnosti vybraných 
ukazovateľov, metód a techník. Následne boli 
vymedzené korekcie a stanovená postupnosť 
krokov na 1. polrok 2013 

2012-2014 6 900 

EEIG-EU/P-
Kr/11.64/12 

 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Rozvoj turistického ruchu a sakrálne 
stavby podtatranského regiónu 

Le développement du tourisme et 
édifices sacrés dans la région 

Podtatransky 

Budaj, Pavol, 
Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Technická univerzita v 
Liberci 

V súlade s čiastkovými cieľmi  a z nich 
vyplývajúceho časového harmonogramu činností 
sa v roku 2012 uskutočnili nasledujúce aktivity : 
A,  Realizoval sa zber, analýza a komparácia 
vedecko-výskumných postupov a relevantných 
dát, využívaných v súčasnosti pre oblasť 
cestovného ruchu na úrovni nadnárodnej, 
národnej a regionálnej. 
B,  Uskutočnil 1. workshop. Zhodnotili sa postup, 
rozsah a kvalita získaných dát, ako aj relevantné 
zdroje. Stanovili sa postupy a úlohy na 
dopracovanie kroku A; vytvorili sa pracovné 
skupiny na plnenie nasledovných krokov v rámci 
4 okresov Libereckého kraja (ČR), a 5 okresov 
Prešovského VÚC, resp. faktorové segmenty so 
špeciálnym zameraním na sakrálne stavby. 
C, Začalo sa s procesom vypracovania 

2012-2014 8 1100 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

alternatívnych postupov pre vytvorenie 
kauzálnych vzťahov riadenia cestovného ruchu v 
regiónoch so špeciálnym zameraním faktor 
„sakrálne stavby“ 

EEIG-01/SU/2012 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Znalostný pracovník a etická 
dimenzia manažmentu na ceste k 

emočnej, sociálne zrelej spoločnosti 
Travailleur du savoir et la 

dimension éthique de la gestion sur 
la voie vers une société émotionnel 

et socialement mature. 
 

Budaj, Pavol, 
Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Ekonomická 
univerzita v Prahe 

Palackého univerzita 
v Olomouci 

V decembri 2012 sa realizovali prvé aktivity v 
rámci zistenia požadovaných kompetencií 
pracovní-kov sociálnych služieb v súčasnosti 
(požadované praxou) a predpokladaných zmien 
ich štruktúry pri implementácii princípov 
znalostnej organizácie : 
A, Úvodné pracovné stretnutie riešiteľov z KU 
v Ružomberku a hlavného riešiteľa za 
Ekonomickú univerzitu v Prahe. Výsledkom bola 
analýza výstupov doteraz realizovaných 
výskumov, ktoré zúčastnené pracoviská 
realizovali samostatne, a dohodnutie postupov 
a úloh pre jednotlivých riešiteľov resp. zúčastnené 
pracoviská na dosiahnutie spoločne stanoveného 
čiastkového cieľa. 
 

2012-2014 11 420 

EEIG-EU/P-
Kr/11.69/12 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Trieda Lebesgueovsky 
integovatených funkcií a Kluvánkov 

integrál                                                                                                                     
Classe des fonctions intégrables au 
sens de Lebesgue et l’intégrale de 

Kluvánek 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky 

Fakulta prírodných 
vied Univerzity 

Mateja Bela 

V roku 2012 sa na základe spracovanej a 
preloženej učebnice matematickej analýzy prof. 
Igora Kluvánka Calculus I a Calculus II podarilo 
pripraviť podklady k spracovaniu tretieho dielu 
Calculus III-Integration. Riešiteľský kolektív 
konzultoval problematiku projektu s partnerským 
pracoviskom FPV UMB a prezentoval dosiahnuté 
výsledky na domácich a zahraničných 
konferenciách, napr. MIDK 2012 - Conference in 
mathematics and informatics education, XIX 
Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference. 
 

2012-2014 4 800 

EEIG-EU/P-
Kr/11.72/12 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Výskum v oblasti vývoja Web 2.0 
Technológií pre potreby Malých a 

stredných podnikov v oblasti 
Turizmu                                                                                                                      

La recherche dans le domaine du 
développement des technologies 

Web 2.0 pour les besoins des petites 
et moyennes entreprises dans le 

domaine du tourisme 

Gunčaga, Ján, 
doc. PaedDr., 

PhD. 

Katedra 
matematiky 

Vysza szkola turystyki 
a ekologii w Suchej 

Beskidzke 

V roku 2012 sme sa zamerali na využitie webovej 
stranky www.webnode.cz. Študenti programu 
manažment vytvárali webové stránky, pričom 
sme formou referátov a prezentácií vyhodnocovali 
ich grafickú, programátorskú úroveň. 
Vysza szkola turystyki a ekologii w Suchej 
Beskidzke ponukla ucinnu spolupracu s jej 
pracovnikmi sme ralizovali vyskum v oblasti 
prisposobenia webovych stranok pre konkretné 
malé a stredné podniky v oblasti turizmu. 
 

2012-2014 6 950 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ Pracovisko 

Spolupracujúce 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 
rok 2012 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z katedry 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

MAE Cap. 
2619/2012 

Ambasciata d´Italia 

Implementácia interaktívnych 
metód výučby talianského jazyka a 
kultúry na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku/ Implementazione 

dei metodi intrerattivi di 
insegnamento della lintua e della 
cultura italian presso la Facoltà di 

Pedagogia  dell´Universitá Cattolica 
di Ružomberok 

Sabolová 
Princic, 

Dagmar, doc. 
PhDr., CSc. 

Katedra 
talianského 

jazyka a 
literatúry 

- 

V roku 2012 sme v spolupráci s Talianskou 
ambasádou v Bratislave pripravili a zrealizovali 
týždeň talianského jazyka a kultúry na 
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Ďalej 
sme zorganizovali výstavu „Knižnica ako obraz 
života“. 

2012-2015 3 600 

WDSC/USA-
11/01.13/01 

 

Washington D.C. 
CORPORATION 

 

Moderné metódy cudzojazyčnej 
edukácie v škole 

/ Modern Methods of Foreign 
Language Education in School 

PaedDr. 
Aurélia 

Plávková 
Tináková, PhD 

Katedra 
cudzích 
jazykov 

- 

Hlavný zámer projektu spočíva v štúdiu a v 
experimentálnom overovaní metód efektívnej 
cudzojazyčnej edukácie (prednostne anglického 
jazyka). Projektom nadväzujeme na prebiehajúcu 
školskú reformu v SR, implementáciu štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED (ZŠ a SŠ) a novej 
koncepcie vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ. 

2011-2013 7 2200 

EEIG-EU/P-
Kr/11.01/11 

 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC CHAMBER 
OF TRADE, COMMERCE 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

Meranie a hodnotenie jazykových 
kompetencií (používanie 

psychometrických analýz) / 
Mesure et évaluation des 

compétences en langues (utilisation 
des analyses psychométriques 

PaedDr. Mária 
Lalinská 

 

Katedra 
cudzích 
jazykov 

- 

V rámci projektu boli v roku 2012 vytvorené 
nástroje merania jazykovej komeptencie – 
jazykový test pre AJ pre primárny stupeň a tieto 
nástroje boli administrované vzorke cca 800 
žiakov. Meranie bolo vyhodnotené s využitím 
psychometrických analýz a výsledky merania boli 
interpretované. 

2011-2013 6 1100 

SAE-Gr.-13/11-
P.SK 

 

SCIENTIA – ARS - 
EDUCATIO - Krakow 

Ideológia jazyka / Ideology of 
Language 

 

PhDr. Juraj 
Horváth, PhD. 

 

Katedra 
cudzích 
jazykov 

- 

Cieľom projektu je dekonštruovať ideologické 
komponenty Bushovho diskurzu prostredníctvom 
aplikácie rôznych teórií kritickej analýzy diskurzu. 
V druhom roku riešenia projektu pokračuje 
sumarizovanie korpusu pre analýzu a štúdium 
odbornej literatúry k predmetnej problematike 
projektu. 

2011-2013 3 500 

,
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5.3 Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 
Grantová agentúra PF KU v Ružomberku (GAPF) sa zameriava na podporu malých, investične 

nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred 
určeným spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov.  V komisii GAPF majú zastúpenie 
pracovníci zo všetkých 10 oblastí výskumu.  

 
V roku 2012 boli na základe výzvy podávané projekty v šiestich tematických oblastiach, pričom 

posledná bola rozdelená do dvoch podoblastí: 
1. Vedecko-výskumné a umelecké projekty 
2. Účasť na vedeckých a umeleckých aktivitách a podujatiach 
3. Vedecko-výskumná činnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 
4. Podpora vedeckých aktivít a podujatí 
5. Podpora stáží vysokoškolských učiteľov a doktorandov 
6A. Podpora ostatných aktivít spojených s vedeckou, umeleckou a vzdelávacou činnosťou 
6B. Tlač publikácií 

 
Počet žiadostí podaných cez Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku bol v roku 2012 oproti 

predchádzajúcim rokom opäť vyšší. Finančné prostriedky pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku 
boli vyčlenené z fakultného rozpočtu. Podaných bolo spolu 136 žiadostí, v celkovej hodnote 171 717,00-
EUR. Doba riešenia projektov GAPF schválených v roku 2012 je od 01.09.2012 do 31.08.2013. V tabuľke je 
uvádzaný prehľad žiadostí GAPF za rok 2012. 

 

Tematická oblasť 
Počet 

podaných 
žiadostí 

Počet 
schválených 

žiadostí 
 Žiadaná suma  

 Schválená 
suma  

Úspešnosť 
vyjadrená v % 

1. Vedecko-výskumné projekty 32 30       43 600,00 €    14 610,00 €            33,51    

2. Refundácia časti nákladov 
súvisiacich s pripravovanými 
medzinárodnými projektmi 

16 16       17 317,00 €      7 580,00 €            43,77    

3. Vedecko-výskumná činnosť 
mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov 
6 5         6 335,00 €      2 100,00 €            33,15    

4. Podpora vedeckých aktivít a 
podujatí 16 16       21 630,00 €    10 260,00 €            47,43    

5. Podpora stáží 
vysokoškolských učiteľov 

a doktorandov 
9 9         9 800,00 €      4 430,00 €            45,20    

6A. Podpora ostatných aktivít 
spojených s vedeckou, 

umeleckou a vzdelávacou 
činnosťou 

23 21       32 335,00 €    10 580,00 €            32,72    

6B. Tlač publikácií 34 34       40 700,00 €    20 000,00 €            49,14    

SPOLU: 136 131     171 717,00 €    69 560,00 €            40,51    
 
Riešenie projektov GAPF schválených v roku 2011 bolo ukončené k 31.03.2012. Časť projektov mala 

na základe schválenej žiadosti predĺženú dobu riešenia projektu. Celkovo išlo o 14 takýchto projektov. 
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5.3.1 GAPF 2012 

Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/01/2012 
Aktuálne problémy záchrany a 
prezetnácie diel sakrálneho výtvarného 
dedičstva na Slovensku 

Akimjak, 
Amantius, prof. 
ThDr. PhDr., 
PhD. 

Katedra hudby 

1. Umelecko-historický výskum stavu artefaktov sakrálneho umenia na 
Slovensku (liturgické predmety, liturgický odev, výtvarné umenie)  
2. Kategorizácia artefaktov podľa umelecko-historických kritérií; typologické, 
ikonografické a provenienčné určenie artefaktov nezapísaných v Zoznane 
národných kultúrnych pamiatok 
3. Analýza kultúrneho dedičstva cirkvi  a jeho využitie v rámci živého kultu a 
pastorácie kultúry na Slovensku 
4. Komparatívna analýza (porovnanie spôsobov a foriem ochrany a 
prezentácie sakrálneho umenia s okolitými krajinami) 
5. Publikovanie návrhov a usmernení na záchranu a prezentáciu kultúrneho 
dedičstva Cirkvi. 

3300 6 

1 1/02/2012 Inovácie v špeciálnej pedagogike 
Akimjaková, 
Beáta, PaedDr., 
PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Cieľom projektu je inovovať študijný odbore „špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne postihnutých“ prostredníctvom získavania skúseností 
na domácich a zahraničných univerzitách a od odborníkov na danú oblasť zo 
Slovenska aj zahraničia, ako aj prostredníctvom publikovania vedeckých 
monografií, zborníkov a učebných materiálov zo špeciálnej pedagogiky. 

2900 12 

1 1/03/2012 
Vplyv odlišného prostredia na biológiu 
hniezdenia muchárika bielokrkého 
(Ficedula albicollis) 

Baláž, Michal, 
RNDr., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

1. Popísať vplyvy pôsobiace na biológiu hniezdenia muchárika bielokrkého 
vo viacerých hypsometricky aj štrukturálne odlišných typoch prostredia. 
2. Zabezpečiť vzorky pre väčšiu fylogeografickú štúdiu zameranú na tento 
druh z celoeurópskeho hľadiska.  

200 2 

1 1/04/2012 Embryogenéza a ranný vývin vybraného 
reofilného druhu rýb 

Balážová, Mária, 
RNDr., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

1. Popísať jednotlivé štádia embryogenézy a larválneho vývinu vybraného 
reofilného druhu rýb  
2. Sledovať kvantitatívne a kvalitatívne zmeny jednotlivých organových 
štruktúr za určitých presných environmentálnych podmienok   

250 3 

1 1/05/2012 
Analýza vzdelávacích potrieb sociálnych 
pracovníkov vo vybraných regiónoch 
Slovenska 

Bednárová, Viera, 
Mgr. 

Inštitút Andreja 
Radlinského, 
Dolný Kubín 

Zmapovať aktuálny stav týkajúci sa obsahu vzdelávania v nosných 
predmetoch odboru Sociálna práca a následne navrhnúť model vzdelávania v 
sociálnej práci organizovaný s ohľadom na Európsky bodový (kreditný) 
systém hodnotenia „European Credit Transfer System (ECTS)“, ktorý bude  
presadzovať medzinárodnú prenosnosť vzdelania. V tejto súvislosti iniciovať 
presadenie učebného plánu zostaveného podľa špecifických modulov, ktoré 
obsahujú kurzy zjednotené obsahom na základe  výsledkov porovnania 
jednotlivých informačných listov i výsledkov dotazníkového prieskumu. 

320 4 

1 1/06/2012 
Monitoring malých vodných tokov na 
Liptove 

Blahútová, Dana, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Cieľom projektu bude výskum zameraný na monitoring vodných 
ekosystémov, rozmanitosť ekologických faktorov a chemický rozbor 
povrchových vôd malých vodných tokov na Liptove. 

200 3 

1 1/07/2012 Ján Ámos Komenský - jeho pobyt v 
Blatnom Potoku a Szarvasi 

Gejdoš, Miroslav, 
doc. PhDr. 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Cieľom vedecko-výskumného projektu je za pomoci a využitia obsahovej 
analýzy textových dokumentov, spracovať prehľad histórie a dokumentov 
J.A.Komenského v Maďarsku 

400 1 
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Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/08/2012 

Manažment a ekonómia verejnej správy 
v plánovaní sociálnych služieb. Moderné 
nástroje udržateľného rozvoja sociálnych 
služieb. Výskum 

Gejdošová, 
Zuzana, Ing., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

1. Realizovanie medzinárodného výskumu; 
2. Tvorba moderných nástrojov udržateľného rozvoja sociálnych služieb v SR, 
3. Diseminácia výskumných a vedeckých poznatkov prostredníctvom web 
stránky Ústavu sociálnych vied a fakulty. 
4. Zvyšovanie vzdelávania verejnej správy v sociálnych službách. 

1160 8 

1 1/09/2012 
Sakrálne umenie po Druhom 
vatikánskom koncile - Smernice 
Magistéria Cirkvi a prax na Slovensku  

Hlinický, Jozef, 
prof., PhD. 

Ústav dejín 
umenia a 
sakrálneho 
umenia 

Cieľom projektu je zlepšenie sakrálnej výtvarnej tvorby na Slovensku, cez 
poznanie stavu veci u nás, osobitne v jednotlivých diecézach a stanoviť 
spôsoby a postupy na zlepšenie novej tvorby, s dôrazom na to, v čom môže 
pomôcť katolícka univerzita v spolupráci s ostatnými vysoko-školskými 
pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Tento cieľ projektu sa má dosiahnuť 
prostredníctvom splnenia súboru čiastkových cieľov, ktoré si projekt vytýčil. 
Prvým cieľom je poukázanie na nedostatky v jednotlivých diecézach, a 
poukázanie na osobnú zodpovednosť jednotlivých konkrétnych ordinárov za 
ne a za nápravu. Miesto umenia v Cirkvi je zdôraznené jej Magistériom a 
zodpovednosť je uložená biskupom. Tí majú urobiť všetko pre to, aby túto 
úlohu splnili – jednak sami, jednak prostredníctvom súcich odborníkov a 
inštitúcií – „aby sa nič priemernej hodnoty do chrámov nedostalo ...“ (porov. 
SC 7, 124), tým skôr na to, aby samotné chrámy neboli priemernými, ba 
podpriemernými dielami.  

3200 5 

1 1/10/2012 
Sociálne bariéry v živote človeka vo 
vyššom veku a zo zdravotným 
znevýhodnením 

Kamanová, Irena, 
doc. PhDr., PhD.  

Ústav sociálnych 
vied 

Cieľom projektu je získať validné informácie o sociálnych  bariérach v živote 
človeka vo vyššom veku a ľudí zo zdravotným znevýhodnením. 
- Pomenovať konkrétne bariéry s ktorým sa stretávajú študenti v procese 
vzdelávania na vysokých školách. 
- Pomenovať konkrétne bariéry s ktorým sa stretávajú občania vyššieho veku 
v procese vlastnej socializácie. 
- Spracovať publikáciu pre študentov odboru sociálna práca a pracovníkov 
pracujúcich v priamom kontakte s ľuďmi zo zdravotným postihnutím a 
občanmi vyššieho veku. 

220 6 

1 1/11/2012 
Slovensko-taliansky kultúrny dialóg: 
Turčány – Hečko – Zmeták 

Kováč, Dušan, 
Mgr. Bc., PhD. 

Katedra 
talianského 
jazyka a literatúry 

Cieľom projektu je predstaviť dosiaľ nepreskúmané a nezosumarizované 
kontakty slovenských osobností s kultúrnym a literárnym ovzduším 
Talianska 20. storočia. Ide o osobnosti, ktoré v prvom pláne nie sú vždy 
spájané s talianskym kultúrnym prostredím, hoci v nich zanechalo stopy a 
významne inšpirovalo ich tvorbu (Viliam Turčány, Ernest Zmeták, Daniel 
Brunovský, Štefan Žáry a pod.), ale aj osobnosti-prekladateľov „staviteľov 
kultúrneho mostu medzi Talianskom a Slovenskom“ (Viliam Turčány, 
Blahoslav Hečko, Jozef Felix...).  

3000 2 
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Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/12/2012 

Aktualizácia prístupu k 
spoločenskovednému vzdelávaniu v 
rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine 
aplikačnej v príprave učiteľov 
primárneho vzdelávania 

Kožuchová, 
Mária, prof. 
PhDr., CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Hlavným cieľom projektu je aktualizovať prístup k spoločenskovednému 
vzdelávaniu v príprave učiteľov primárneho vzdelávania, tak v rovine 
teoreticko-koncepčnej, ako  aj  v rovine aplikačnej. Ďalšími cieľmi výskumu 
sú: 1. opísať fungovanie spoločenskovedného vzdelávania v autentickom 
prostredí, t.j. v školskom prostredí. 2. analyzovať nedostatky súčasnej 
koncepcie spoločenskovedného vzdelávania a porovnať ju s koncepciami  
vzdelávania v iných krajinách. 3. na základe analýzy hľadať možnosti 
vytvorenia novej koncepcie spoločenskovedného vzdelávania. 4. vytvoriť 
metodiku uplatňovania novej koncepcie v primárnom vzdelávaní. Výskumné 
ciele sa budú cyklicky skúmať so snahou o hĺbkový a holistický pohľad na 
skúmaný problém. 

400 3 

1 1/13/2012 
Inovácie v predškolskej a elementárnej 
pedagogike sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Cieľom projektu je inovovať študijný odbor „predškolská a elementárna 
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín“ prostredníctvom získavania 
skúseností na domácich a zahraničných univerzitách a od odborníkov na 
danú oblasť zo Slovenska aj zahraničia, ako aj prostredníctvom publikovania 
vedeckých monografií, zborníkov a učebných materiálov z predškolskej a 
elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. 

2800 12 

1 1/14/2012 
Výučba liturgickej organovej hry a jej 
implementácia do bohoslužobnej praxe 
katolíckej cirkvi na Slovensku 

Lalinský, Peter, 
PhD. 

Katedra hudby 

Vytvoriť notové  materiály s metodickými pokynmi pre potreby výchovy 
praktických organistov. Ide nám predovšetkým o to, aby učitelia organovej 
hry dokázali v čo najkratšom čase vychovať  zdatných organistov pre potreby 
liturgie 

900 3 

1 1/15/2012 

Prejavy a matematické demonštrácie 
týkajúce sa dvoch nových vied 
vzťahujúcich sa k mechanike a 
miestnych pohybov ako to chápal 
Galileo Galilei 

Libertini, 
Rosangela, Dr. 

Katedra 
talianského 
jazyka a literatúry 

Vydanie a prezentovanie knihy Galileo Galilei ako prvý slovenský preklad s 
cieľom, aby sa verejnosti a hlavne  mládeži na stredných školách a na 
univerzitách priblížila tematika fyziky a astronómie. Prostredníctvom 
výstavy a publikovania daného diela priblížiť život Galileiho, vnímanie jeho 
osobnosti v jeho časoch a v súčasnosti.  

940 7 

1 1/16/2012 Epigeická fauna lesných ekosystémov Macko, Jozef, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Na príklade čeľade Carabidae (Coleoptera) charakterizovať kvalitatívne a 
kvantitatívne parametre štruktúry spoločenstiev a ich priestorové vzťahy( 
zhodnotiť diverzitu a sezónnu dynamiku epigeickej fauny )a zároveň posúdiť 
bioindikačný význam epigeickej fauny. Posúdiť  vplyv chemizmu zrážok a 
pôdy  na obsah rizikových prvkov  vo vybraných zástupcoch pôdnej fauny.   

200 3 

1 1/17/2012 
Optimalizácia stanovenia Sorpčného 
komplexu ako významnej 
environmentálnej charakteristiky pôdy 

Machava, Ján, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Otestovanie doterajších metód stanovenia Sorpčného komplexu pre kyslé, 
alkalické, oglejené pôdy a kultizem. Stanovenie optimálnej metódy na 
stanovenie Stupňa nasýtenia sorpčného komplexu z hľadiska obtiažnosti a 
nákladnosti. Porovnanie jednotlivých metód stanovenia Sorpčného komplexu 
a zdôvodnenie najoptimálnejšej  metódy. Spoľahlivosť a nákladovosť. 

900 3 

1 1/18/2012 Georeliéf Levočských vrchov 

Novodomec, 
Rudolf, doc. 
RNDr., CSc., m. 
prof. KU 

Katedra geografie 

Ukončiť terénne geomorfologické mapovanie a dokumentáciu v bývalom 
Vojenskom výcvikovom priestore, kde bol do zaciatku tohto roku civilným 
osobám vstup zakázaný. Ukončiť mapovanie geomorfologických jednotiek 
Levočských vrchov – úlohou ma poverila Asociácia slovenských 
geomorfoloógov 

500 1 
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Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/19/2012 

Podpora a ochrana ľudských práv ako 
nástroj eliminácie diskriminácie 
študentov vo vysokoškolskom prostredí. 
Výskum 

Novotná,  Alena, 
doc. PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Hlavným cieľom je podpora a ochrana ľudských práv a eliminácia 
diskriminácie osôb so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom 
zvýšenia informovanosti, získania odborných poznatkov a skvalitnenia 
poradenstva. Čiastkový cieľ č. 1: Analýza informácií o stave ľudských  práv a 
realizácia výskumu v tejto oblasti. Čiastkový cieľ č.2: Evalvácia zistení a 
šírenie objektívnych informácií o stave ľudských práv.  

530 5 

1 1/20/2012 Sociálno-patologické javy v špeciálnych 
základných školách 

Orieščiková, 
Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

Zostaviť výskumný súborzostaviť dotazníky, rozposlať na ŠZŠ, spracovať 
výsledky výskumu, pripraviť podklady riešiteľského kolektívu na  
prezentáciu výsledkov s danou problematikou, prezentácia výsledkov na 
domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a konferenciách 

1900 6 

1 1/21/2012 ID-pravdepodobnosť 
Papčo, Martin, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
matematiky 

To work out a more complex theory of generalized (fuzzy and quantum) 
probability theory based on my results described below. A complex approach 
puts forward new problems and sheds new light on existing theories and 
applications 

1200 2 

1 1/22/2012 
Príprava osôb s mentálnou retardáciou 
na prijatie sviatostí uvádzania do 
kresťanského života 

Petrovič, Peter, 
PaedDr. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

Cieľom projektu bude podrobné zmapovanie metodických postupov  pri 
príprave osôb s mentálnou retardáciou na prijatie sviatostí uvádzania do 
kresťanského života v Banskobystrickom kraji a v rámci toho aj prezentácia 
edukačných skúseností katechétov s prípravou jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím. Vytvorí sa tak databáza didakticko-metodických postupov 
a poukáže sa na súčasný stav a úroveň tejto prípravy. Na základe získaných 
údajov a dát bude ďalším cieľom projektu pokúsiť sa o vzorové didakticko-
metodické návrhy prípravných modulov 

500 1 

1 1/23/2012 
Prírodovedná exkurzia ako nevyhnutná 
súčasť vysokoškolskej prípravy v odbore 
predškolská a elementárna pedagogika 

Rochovská, Ivana, 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Cieľom projektu je spracovať teoretické východiská problematiky 
prírodovednej exkurzie v primárnom vzdelávaní, prieskumne zistiť názory 
učiteľov primárneho vzdelávania na prírodovednú exkurziu a začleniť 
exkurziu do prírodovedného vzdelávania v študijnom odbore predškolská a 
elementárna pedagogika 

2100 7 

1 1/24/2012 

Charakteristika druhového zloženia a 
diverzity vo vzťahu k podmienkam 
prostredia na príklade 
jelšových lesov pozdĺž geografického a 
výškového gradientu 

Slezák, Michal, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Vzhľadom na azonalitu vegetácie jelšových lesov, ktorá je podmienená 
predovšetkým lokálnymi podmienkami prostredia (špecifický vodný režim a 
s tým súvisiace pôdno-ekologické charakteristiky), si projekt kladie za cieľ 
získať odpovede na dve základné otázky: 1) Akú dôležitú úlohu majú 
geografické (nadmorská výška, zemepisná šírka) a mikro-stanovištné 
(edafické) parametre pre variabilitu druhového zloženia jelšových lesov? 2) 
Ktoré faktory prostredia sú určujúce pre druhovú bohatosť machorastov a 
cievnatých rastlín jelšových lesov? 

250 3 

1 1/25/2012 Inovácie v liečebnej pedagogike 
Strážiková, Iveta, 
PhDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Cieľom projektu je inovovať študijný odbore „liečebná pedagogika“ 
prostredníctvom získavania skúseností na domácich a zahraničných 
univerzitách a od odborníkov na danú oblasť zo Slovenska aj zahraničia, ako 
aj prostredníctvom publikovania vedeckých monografií, zborníkov a 
učebných materiálov z liečebnej pedagogiky 

2500 11 
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Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/26/2012 Rehabilitačné plávanie v teórii a praxi 
Stupák, Bohuslav, 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

1. Kombinovaným výskumom získať  komplexný pohľad a informácie o 
vybraných aspektoch problematiky rehabilitačného plávania, využitia a 
vyučovania rehabilitačného plávania v liečebnej pedagogike v školách z 
teoretickej, praktickej stránky ako aj vyučovacieho predmetu na univerzitách. 
2. Zostaviť námety na skvalitnenie rehabilitačného plávania ako 
telovýchovného procesu a vyučovania v školách a univerzitách. 
3. Spracovať a pripraviť výsledky výskumu k prezentácii a publikovaniu na 
domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách.  

1880 6 

1 1/27/2012 Zovšeobecnenia fuzzy množín Takáč, Zdenko, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky 

Cieľom projektu je prispieť k možnosti využívania zovšeobecnených fuzzy 
množín vo fuzzy systémoch v rôznych aplikáciách. Konkrétne, v prvej fáze je 
cieľom projektu teoreticky opísať inklúziu a mieru inklúzie intervalových 
fuzzy množín a fuzzy množín typu-2, a následne navrhnúť algoritmus 
výpočtu miery inklúzie, ktorý by svojou časovou nenáročnosťou spĺňal 
požiadavky praxe 

450 3 

1 1/28/2012 

Miestna krajina a regionálna výchova v 
geografickej edukácii v regióne Liptov 
(tvorba metodického materiálu pre 
učiteľov geografie s využitím 
informačných technológií) 

Tomčíková, 
Ivana, RNDr., 
PhD. 

Katedra geografie 

Cieľom projektu je 
• zhodnotenie využívania multimédií a IKT vo vyučovaní geografie na ZŠ 
a zistenie pripravenosti poslucháčov učiteľského štúdia na aktívne a tvorivé 
využívanie informačných a komunikačných technológií na vyučovacích 
hodinách, 
• vytvorenie pracovnej verzie metodického materiálu pre učiteľov geografie 
ZŠ v regióne Liptov na vyučovanie miestnej krajiny - ako príprava pre 
následný projekt pre agentúru KEGA – multimediálna učebnica – miestna 
krajina – región Liptov s využitím IKT 
• jeho prezentácia učiteľom na ZŠ s cieľom získať kritickú analýzu tohto 
materiálu 
• príspevky prezentované na domácich a medzinárodných konferenciách 
a publikované v zborníkoch z konferencií a vedeckých časopisoch  

300 1 

1 1/29/2012 Motivácia od študenta po manažéra  Varhoľák, Peter, 
Ing., CSc. 

Katedra 
manažmentu a 
marketingu 

Cieľom projektu je analýza, hodnotenie a popis vývoja motivácií, ktoré 
sprevádzajú študentov pri výbere zamerania ich vysokoškolského štúdia a na 
ich životnej, najmä manažérskej, trajektórii v teoretickej, odbornej, praktickej 
celoživotnej príprave. Motivácia ako prierezová manažérska funkcia 
nadobúda v súčasnom globálnom, turbulentnom, ťažko predvídateľnom, 
vysoko rizikovom a dynamický sa meniacom dianí mimoriadny význam, 
pretože môže predstavovať jeden z mála dostupných, efektívnych a 
výkonných nástrojov spôsobilých ovplyvňovať chovanie jednotlivcov, tímov, 
skupín i organizácií pri plnení ich vízií, poslaní, cieľov i úloh. Cieľom 
projektu je aj predloženie možností sebauvedomenia si súvislostí spojených s 
motiváciou študenta i manažéra ako nástroja sebapoznávania a využívania 
týchto súvislostí v prospech rozvoja jednotlivca, tímu, skupiny, organizácie. 
Cieľom projektu je tak isto získanie spätnej väzby pre tvorcov a realizátorov 
manažérskych programov, projektov, predmetov, konferencií, seminárov a 
ostatných podujatí a vedecko-pedagogický zbor ako efektívne sa darí napĺňať 
vedecký, odborný, manažérsky zámer pri príprave manažérskych 
odborníkov v ich budúcej teoretickej i praktickej činnosti 

250 1 
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pracovníkov 
a študentov 

1 1/30/2012 

Rozvoj odborných kompetencií a 
zlepšovanie profesijného rastu v rámci 
zlepšovania kvality vyučovania 
prostredníctvom odborného stretnutia a 
nadviazania medzinárodnej spolupráce 
Katolíckej Univerzity s Univerzitou v 
Splite (Chorvátsko) 

Zentko, Jozef, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom projektu je absolvovať pracovné stretnutie v oblasti vzdelávania  so 
zreteľom na regionálnu výchovu a moderné vyučovacie metódy v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní a následne nadviazať spoluprácu s 
Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktorá je súčasťou 
Univerzity v Splite v Chorvátsku s Katolíckou Univerzitou 

600 2 

2 2/01/2012 

1. Nové výzvy pro geografii (výročná 
konferencia České geografické 
společnosti, Brno) 2. Nové impulzy v 
regionálnom rozvoji stredoeurópskeho 
priestoru (medzinárodná vedecká 
konferencia, Nitra) 

Bačík, Miloš, 
Mgr., PhD. 

Katedra geografie 
Projekt je zameraný na analýzu populačného vývoja a rozmiestnenia 
obyvateľstva Slovenska 

200 1 

2 2/02/2012 Účasť na konferencii A. S. I. 
Gunčaga, Ján, 
doc. PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
matematiky 

Cieľom je účasť na medzinárodnej konferencii „The 6th International 
Conference Implicative Satistic Analysis – A.S.I.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 
7. - 10. 11. 2012  v Caen vo Francúzsku. Je to krátkodobý pobyt s cieľom 
prezentovania príspevkov s tematikou zameranou na využitie softvéru CHIC 
v rámci výučby matematiky a iných softvérov z oblasti štatistickej 
implikatívnej analýzy (Winsteps, R, Facets) s cieľom vyhodnocovania 
jazykových testov s ohľadom na aktuálne dokumenty európskej jazykovej 
politiky. Súčasťou podujatia bude aj nadviazanie spolupráce s odborníkmi na 
predmetnú oblasť 

500 2 

2 2/03/2012 
Podpora vedy a výskumu na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Hlaváčová, 
Zdenka, PaedDr., 
PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/07/2011 Vedecké a odborné štúdie z 
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, ktorý bol úspešne vyriešený v 
predchádzajúcom akademickom roku. Cieľom aktivít je prezentovať vedeckú 
a odbornú činnosť pedagógov a doktorandov pôsobiacich na Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči v predovšetkým v zahraničí. Cieľ bude dosahovaný 
prostredníctvom prednáškových pobytov, stáží, aktívnej účasti na 
zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch 

1900 8 

2 2/04/2012 

Účasť na medzinárodnej konferencií 
didaktiky elementárnej matematiky  
SEMT´13 (Symposium of Elementary 
Mathematic Teaching) 

Kopáčová, Janka, 
RNDr., CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom je účasť na jedinej medzinárodnej konferencii, ktorá sa špecializuje na 
didaktiku elementárnej matematiky „Symposium of Elementary 
Mathematical Teaching – SEMT´13“, ktorá sa uskutoční koncom augusta 2013  
v Prahe. Je to krátkodobý pobyt (asi 5 dní) s cieľom prezentovania príspevku 
s tematikou zameranou na výskum slovenských učebníc matematiky a ich 
porovnanie so zahraničnými učebnicami, prípadne historickými. Súčasťou 
podujatia bude aj nadviazanie spolupráce s odborníkmi na predmetnú oblasť 

300 1 

2 2/05/2012 

Integračný vedecký pobyt vedúcej a 
zástupkyne KLP na Akademii 
Ignatianum w Krakowie,  Fakulta 
(Ústav): Wydzial Pedagogiczny, Poľsko,  
spojený s odbornými a pracovnými 
aktivitami 

Kuberová, 
Helena, doc. 
PhDr., PhD. 

Katedra liečebnej 
pedagogiky 

Krátkodobý vedecký a odborno - pracovný pobyt s cieľom prediskutovania 
možných smerov spolupráce a vzájomného informovania o vedeckej a 
umeleckej spolupráci. Krátkodobý pracovný pobyt s cieľom plánovania 
nasledujúcich projektov medzinárodnej spolupráce a príprava exkurzie 
učiteľov a študentov KLP na špeciálnych pracoviskách a školách v Poľsku. 
Príprava odbornej spolupráce a príprava exkurzie pre študentov a učiteľov 
KLP na škole realizujúcej Montessoriovej metódy v praxi 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
2 
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pracovníkov 
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2 2/06/2012 
18. Medzinárodné sympózium o 
neoxidových a nových optických sklách, 
ISNOG 

Labaš, Vladimír, 
doc. RNDr., PhD. Katedra fyziky 

Prezentovať na medzinárodnom sympóziu dosiahnuté výsledky z oblasti 
výskumu špeciálnych skiel pre fotoniku, nelineárnu a vláknovú optiku 150 1 

2 2/07/2012 
Aktívna účasť na medzinárodnej 
konferencii SOCIETY AND 
TECHNOLOGY 2013 

Macko, Jozef, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Cieľom je rozvíjanie odborných kompetencií a zlepšovanie profesijného rastu 
v rámci zlepšovania kvality vyučovania a tvorby medzinárodných projektov 
prostredníctvom aktívnej účasti na konferencii (20. medzinárodná vedecká  
konferencia SOCIETY AND TECHNOLOGY 2013, ktorá sa koná v mesiaci 
jún  2013 v  Chorvátsku) 

200 2 

2 2/08/2012 
Medzinárodná konferencia GEOGEBRA 
2012  

Majherová, Janka, 
Ing., PhD. 

Katedra 
informatiky 

Cieľom konferencie je predstaviť najnovšie výsledky a poznatky z oblasti 
použitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní matematiky a 
informatiky, ako aj poskytnutie možnosti prezentovať účastníkom 
konferencie výsledky z vedeckých výskumov a profesionálnych činností so 
zameraním na didaktické aspekty vzdelávania. Na konferencii GEOGEBRA 
sa zúčastníme  aktívne s príspevkom 

200 2 

2 2/09/2012 

Medzinárodný festival speváckych 
zborov, Piliščabské dni duchovnej 
hudby 2013 (Piliscsabai Egyházzenei 
Napok 2013) 

Mráz, Ivan, 
PaedDr., PhD. 

Katedra hudby 

Vzájomná umelecká konfrontácia speváckych zborov na medzinárodnej 
úrovni je veľmi potrebná pre ďalší umelecký rast a tvorivé inšpirácie týchto 
zborov. Každý zájazd zboru tiež slúži na spoločenské zblíženie jednotlivých 
členov zboru, čo je nevyhnutné pre to, aby o spievanie v speváckom zbore bol 
medzi študentmi záujem. Projekt je zároveň veľmi vhodným prostriedkom 
na zahraničnú prezentáciu nášho zboru a Katolíckej univerzity.  Festivalové 
vystúpenie v zahraničí tiež umožní zvýšiť počet zahraničných výkonov v 
našej evidencii umeleckej činnosti (EUCA) 

51 4 

2 2/10/2012 
Medzinárodná konferencia IEEE The 
International Conference on E-Learning 
and E-Technologies in Education 

Palásthy, 
Hedviga, Ing., 
PhD.  

Katedra 
informatiky 

Cieľom konferencie je predstaviť najnovšie výsledky a poznatky z oblasti 
použitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní matematiky a 
informatiky, ako aj poskytnutie možnosti prezentovať účastníkom 
konferencie výsledky z vedeckých výskumov a profesionálnych činností so 
zameraním na didaktické aspekty vzdelávania. Na konferencii sa zúčastníme  
aktívne. Aktívna účasť na medzinárodnej zahraničnej konferencii všetkých 
účastníkov je prínosom  ich ďalšej praxe. Články budú zaradené v ISI 
Proceedings a Scopus 

400 4 

2 2/11/2012 
Medzinárodná letná škola starej hudby 
vo Valticiach 

Procházková, 
Martina, Mgr., 
PhD. 

Katedra hudby 

Cieľom projektu je absolvovanie Medzinárodnej letnej školy starej hudby vo 
Valticiach z dôvodu ďalšieho vzdelávania, získania nových impulzov  a 
zdokonalenia v oblasti historicky poučenej interpretácie sakrálnej a svetskej 
barokovej vokálnej hudby 

150 1 

2 2/12/2012 

9. ročník medzinárodnej konferencie o 
malé a stredné podniky: manažment - 
marketing - ekonomické aspekty 30. – 31. 
júla a 1. – 2. augusta 2012 Atény, Grécko 
organizovanej Aténskym inštitútom pre 
vedu a výskum 

Pružinský, 
Michal, prof. Ing., 
CSc. 

Katedra 
manažmentu a 
marketingu 

Získanie aktuálnych poznatkov od desiatok akademikov a praktikov na 
aktuálne problémy potravinárskych malých a stredných podnikov. Diskusie 
o: oblastiach podnikania, ekonomike, manažmente, marketingu, účtovníctvo, 
financiách a ľudských zdrojov. Obchodné stratégie, marketing malého 
podnikania, vzdelávanie, inovačné postupy, kreativita, prípadové štúdie, 
malých a stredných podnikov osvedčené postupy, PEST a SWOT analýza pre 
malé a stredné podniky, všeobecne záväzné predpisy 

150 2 
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2 2/13/2012 
Oblasť podpory študentov so 
špeciálnymi potrebami na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku 

Račková, Oľga, 
PaedDr., PhD. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

Dlhodobým cieľom v tejto oblasti je tendencia o individuálny prístup ku 
každému študentovi a jeho špeciálnym vzdelávacím potrebám, úsilie 
ponúknuť týmto študentom možnosť voľby, pre aký druh podpory sa 
rozhodnú tak, aby mohli predovšetkým sami ovplyvniť svoju prirodzenú 
integráciu do študentského i študijného života na PF KU v RK 

600 4 

2 2/14/2012 
2. medzinárodný kongres aplikovanej 
fyziky a materiálových vied, Antalya, 
Turecko  

Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc.  Katedra fyziky 

Prezentácia príspevku „Study of Elastic Properties of Materials by Electronic 
Speckle Pattern Interferometry“ na kongrese APMAS 2012 v Antalyi 
(Turecko). Ciele projektu boli splnené – príspevok bol prezentovaný a bol 
publikovaný v internetovom časopise „American Institute of Physics - AIP 
Proceedings“. Nachádza sa na adrese: 
http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APCP
CS001476000001000123000001&idtype=cvips&doi=10.1063/1.4751579&prog=n
ormal&bypassSSO=1 

500 1 

2 2/15/2012 Iniciatíva  spolupráce s univerzitami v 
Maďarsku a Rumunsku 

Vajová, Mária, 
PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Naplnenie cieľov doteraz vytýčených v bilaterálnych dohodách medzi 
univerzitami. Ponúknuť možnosť návštevy podujatí a konferencií 
organizovaných KU, poskytnúť možnosť prezentovať sa účastníkom aj v 
rodnom jazyku (podľa predbežného zistenia je práve jazyková bariéra jedna z 
príčin obmedzenej spolupráce, možnosť prezentovať sa v maďarčine  otvára 
väčšie možnosti a záujmu). Najvhodnejším spôsobom dosiahnutia cieľov sú 
osobné stretnutia a vzájomné návštevy. Návšteva vzdelávacích podujatí a 
seminárov na Slovensku (OZ Arte a iné) aj v zahraničí, spolurealizácia 
seminárov a školení 

1600 8 

2 2/16/2012 

Rozvoj kompetencií a výmena 
skúseností spojená s aktívnou účasťou na 
medzinárodnej konferencii SOCIETY 
AND TECHNOLOGY 2013 v 
Chorvátsku 

Zentko, Jozef, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom je rozvíjanie odborných kompetencií a zlepšovanie profesijného rastu 
v rámci zlepšovania kvality vyučovania a tvorby medzinárodných projektov 
prostredníctvom aktívnej účasti na konferencii (20. medzinárodná vedecká  
konferencia SOCIETY AND TECHNOLOGY 2013, ktorá sa koná 28.-30. júna 
2013 v Lovrane v Chorvátsku) 

200 2 

3 3/01/2012 
Celoživotné vzdelávanie ako prostriedok 
znižovania nezamestnanosti 

Bellová, 
Slavomíra, PhDr. 

Ústav sociálnych 
vied 

• charakterizovať ponuku vzdelávacích programov, cieľové skupiny, priebeh 
realizácie vzdelávania vo  vzdelávacích inštitúciách celoživotného 
vzdelávania 
• charakterizovať problémy pri organizácii celoživotného vzdelávania a 
meranie efektívnosti vzdelávania....atď. 

500 2 

3 3/02/2012 
Kooperácia sociálneho pracovníka v 
interdisciplinárnom tíme v hospici 

Benková, 
Martina, Mgr.  

Ústav sociálnych 
vied 

Teoretický zber dostupných vedeckých poznatkov  a informácií o danej 
problematike – vytvorenie teoretického rámca. 
- Príprava projektu výskumu pre zostavenie výskumných techník a 
uskutočnenie realizačnej fázy výskumu. 
- Na základe vedecko-výskumnej činnosti, teoretické vymedzenie spolupráce 
sociálneho pracovníka v rámci interdisciplinárneho tímu v hospici z pohľadu 
cieľovej skupiny výskumu (členov interdisciplinárneho tímu v hospici) a 
následná komparácia výsledkov v Slovenskej a Českej republike.  
- Publikovanie záverov formou vedeckých statí, vedeckých príspevkov na 
konferenciách 
 

534 4 
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3 3/03/2012 
Validácia európskej mapy stupňa 
nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným 
plochám na Slovensku 

Hurbánek, Pavol, 
Mgr., PhD. 

Katedra geografie 

Validácia európskej mapy stupňa nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným 
plochám na Slovensku: 
1. Na náhodnej alebo stratifikovanej náhodnej vzorke na celom území 
Slovenska 
2. Na niekoľkých modelových územiach s rôznym typom osídlenia. 
Cieľom validácie je zhodnotenie kvality európskej mapy stupňa 
nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným plochám na Slovensku a vyvinutie 
inovatívnych validačných metód za týmto účelom 

500 1 

3 3/04/2012 
Katechetický a pedagogický prínos 
Františka Tondru 

Kružliaková, 
Stanislava, Mgr. 

Katedra 
matematiky Zrealizovať výskum pre empirickú časť dizertačnej práce doktoranda 180 1 

3 3/05/2012 
Časovo-priestorové prejavy extrémnej 
vodnej erózie pôdy vo vybraných 
lokalitách Slovenska 

Papčo, Pavol, 
RNDr., PhD. Katedra geografie 

Cieľom vedecko-výskumnej činnosti je zistiť podmienky výskytu urýchlenej 
vodnej extrémnej erózie pôdy v ďalších troch záujmových územiach 
Slovenska a výsledky tak porovnať s už uskutočneným výskumom v danej 
téme v regióne Nitrianskej pahorkatiny. Konkrétne je cieľom regionálne 
mapovanie súčasnej siete eróznych foriem ako výsledkov degradačných 
svahových procesov, ďalej stanoviť obdobie ich vzniku a tak spätne 
analyzovať vlastnosti krajiny, ktoré podmienili ich výskyt. Súčasne je cieľom 
plánovanej aktivity prezentácia získaných výsledkov na medzinárodnej 
monotematickej konferencii venovanej problematike erózie pôdy spolu s 
konzultáciami so zúčastnenými odborníkmi v danej oblasti 

400 1 

4 4/01/2012 Sympózium kánonického práva  
Duda, Ján, prof. 
ThDr. PaedDr. 
ICLic., PhD.  

Ústav 
kanonického 
práva 

1. prehĺbiť, rozšíriť štúdium a poznanie kánonického práva, predovšetkým 
vedeckou prácou; 2. bližšie poznávať občianske právo a štátne nariadenia, 
ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú záležitostí Cirkvi a otázok vzťahu 
medzi Cirkvou a štátom; 3. byť na pomoci svojimi radami Konferencii 
biskupov Slovenska ako i jednotlivým diecéznym biskupom pri riešení 
samotných prípadov v zmysle kán. 1733, § 2 CIC; 4. pomáhať poradenskou 
službou pri riešení problémov právnickej povahy 

700 6 

4 4/02/2012 
Komunitný plán sociálnych a súvisiacich 
služieb mesta Ružomberok na roky 2013 
- 2018 

Gejdošová, 
Zuzana, Ing., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Realizácia aktivít v zmysle Dohody o spolupráci medzi mestom Ružomberok 
a Katedrou verejnej správy, ÚSV PF KU 

1000 7 

4 4/03/2012 

DNI TADEÁŠA SALVU – 12.ročník,  75. 
výročie  nedožitých narodenín 
skladateľa, aktuálne konfrontácie v 
tvorbe slovenských a európskych 
skladateľov 

Gromová, 
Margita, doc., 
Mgr. 

Katedra hudby 
Konfrontácie v oblasti hudobného umenia, mapovanie a dokumentovanie 
tvorby významného slovenského skladateľa Tadeáša Salvu 200 3 

4 4/04/2012 
Astronomické vzdelávanie na 
základných a stredných školách v 21. 
storočí 

Hanisko, Peter, 
PaedDr. Ing., 
PhD. 

Katedra fyziky 

Hlavným cieľom vedeckej konferencie “Astronomické vzdelávanie na 
základných a stredných školách v 21. storočí“ je vytvoriť medzinárodný 
priestor pre výmenu poznatkov, analyzovať aktuálne problémy v oblasti 
vyučovania astronómie a astrofyziky a prispieť ku skvalitneniu vyučovania 
základných poznatkov z astronómie a astrofyziky na základných a stredných 
školách. Posledná vedecká konferencia zaoberajúcu sa vyučovaním 
astronómie a astrofyziky na základných a stredných školách sa konala v Brne 
približne pred 20 rokmi 

3500 7 
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4 4/05/2012 
Interdisciplinárny dialóg odborových 
didaktík  - 3. ročník vedeckej konferencie 

Jablonský, Tomáš, 
doc. PaedDr., 
PhD., m. prof.KU 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Konferencia má za cieľ pokračovať v spolupráci medzi jednotlivými 
pracoviskami venujúcimi sa odborovej didaktike na vysokých školách 
Slovenskej republiky a susedných štátov. Prezentáciou dosiahnutých 
výsledkov výskumu a svojho ďalšieho smerovania sa majú jednotliví 
účastníci oboznámiť s výsledkami svojho výskumu. Poukázať na aktuálne 
trendy a nastoliť nové podnety vo vzdelávaní ktoré by reflektovali dnešnú 
informačnú dobu na základe implementácie informačných a komunikačných 
technológií do vyučovacieho procesu 

700 13 

4 4/06/2012 Perspektívy sociálnej práce – aktuálne 
dianie, vývojové trendy  

Kamanová, Irena, 
doc. PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Pokračovať v nadviazanej  spolupráci VŠ  SR a PL, 
- zadefinovať teoretické koncepcie aktuálnej sociálnej práce, 
- zadefinovať  ciele  a vývojové smerovanie SP 
- pripraviť a zrealizovať konferenciu  

160 8 

4 4/07/2012 Rozvoj matematického myslenia detí 
Kopáčová, Janka, 
RNDr., CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom je sústrediť najnovšie poznatky z oblasti predprimárneho 
(primárneho) matematického a prírodovedného vzdelávania na Slovensku a 
v zahraničí (v Poľsku, Maďarsku, v Čechách, v USA), porovnať skúsenosti a 
postupy vo vzťahu k získavaniu matematickej gramotnosti a práci s 
nadanými deťmi 

800 6 

4 4/08/2012 
Medzinárodná vedecká konferencia 
„Slovenské a české krajanské hnutie v 
USA“ 

Kucík, Štefan, 
PaedDr., PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

Projekt bol orientovaný na spoločný slovenský a český výskum slovenského a 
českého krajanského hnutia v Spojených štátoch amerických na konci 19. a 
začiatku 20. storočia s dôrazom na obdobie spoločného česko-slovenského 
zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918). Na konferenciu 
boli prizvaní aj iní bádatelia v oblasti slovenských a českých národných dejín. 
Jej úlohou bolo analyzovať a zhodnotiť genézu slovenského a českého 
krajanského hnutia v USA a jeho vzájomný pomer a podiel na spoločnom 
česko-slovenskom zahraničnom odboji počas prvej svetovej vojny. 
Výsledkom diskusie bola spoločná monografia sumarizujúca závery diskusie 
o uvedených otázkach historického výskumu 

1000 7 

4 4/09/2012 
MUSICA ET EDUCATIO IV. – 
Konferencia doktorandov na KH PF KU 
v Ružomberku 

Kútniková, Ivana, 
Mgr. 

Katedra hudby 

Doktorand v študijnom programe 1.1.10 Didaktika hudby má okrem 
študijných povinností vyplniť obsah svojho štúdia aj vedeckými a 
umeleckými aktivitami. Na všetkých školiacich pracoviskách je všeobecnou 
požiadavkou prezentácia doktoranda na vedeckých podujatiach, ako sú 
konferencie, sympózia a semináre. Možnosti prezentácie treba pre 
doktorandov vo zvýšenej miere aj vytvárať, aby tak mali možnosť osvojiť si 
vedeckú prácu, jej metodológiu, naučiť sa vyjadrovať, štylizovať a 
komunikovať vo vedeckej hudobno-pedagogickej terminológií a 
konfrontovať svoje schopnosti s doktorandmi z iných školiacich pracovísk na 
Slovensku i v zahraničí 

570 7 

4 4/10/2012 
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre 
dnešný svet VI. 

Lisnik, Anton, 
doc. PaedDr. 
ThDr., PhD. 

Katedra 
spoločenských 
vied a sociálnej 
náuky Cirkvi 

Popularizácia vedy, zapojenie do aktivít doktorandov a aplikácia a 
aktualizácia učenia Jána Pavla II. v kooperácii s ekonomickými a 
manažérskymi vedami. Podujatie má ambíciu vytvoriť medzinárodnú 
konferenciu s tradíciou a pokračovaním do ďalších ročníkov. Otvoriť 
spoluprácu s ostatnými krajinami EU a rozšíriť a prehĺbiť vzťahy medzi 
jednotlivými univerzitami 

1650 10 
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4 4/11/2012 
Konferencia biológia v škole dnes a 
zajtra 

Macko, Jozef, 
Ing., PhD. 

Katedra biológie a 
ekológie 

Organizovanie 7 ročníka vedeckej konferencie s názvom Biológia v škole 
dnes a zajtra. Posledné dva ročníky konferencie boli s medzinárodnou. 
Taktiež aj tento ročník plánujeme pozvať vedeckých pracovníkov zo 
zahraničia ( Poľsko, Česká republika, Chorvátsko ) čím sa zvýši  jej odborná 
úroveň. Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších výsledkov 
výskumu z  rôznych oblastí biológie. Príspevky sú zamerané hlavne pre 
učiteľov stredných a základných škôl, čím si budú môcť zvýšiť odborné  
vedomosti. Najúspešnejší študenti budú mať možnosť prezentovať výsledky 
svojho výskumu súvisiaceho s riešením diplomových prác a diskutovať v 
problematike ostatných prác prezentovaných na konferencii. Zároveň budú 
mať možnosť vypočuť si plenárne prednášky pozvaných prednášajúcich z 
viacerých oblastí biológie a diskutovať s poprednými odborníkmi 

330 9 

4 4/12/2012 

Valné zhromaždenie Asociácie 
slovenských geomorfológov pri SAV a 7. 
vedecká konferencia „Geomorfológia a 
integrovaný výskum krajiny“ 

Papčo, Pavol, 
RNDr., PhD. Katedra geografie 

Cieľom vedeckej konferencie a Valného zhromaždenia je prezentácia 
aktuálneho stavu a potrieb geomorfologického výskumu ako integrovaného 
výskumu krajiny Slovenska a susedných štátov ako aj prezentácia vedecko-
výskumnej práce členov Katedry geografie v rámci slovenskej i zahraničnej 
vedeckej komunity 

2800 8 

4 4/13/2012 

5. ročník vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou “Organizácia 
založená na vedomostiach v období 
globalizácie a internacionalizácie“ 
konanej v priestoroch Detašovaného 
pracoviska PF KU v Poprade 

Pružinský, 
Michal, prof. Ing., 
CSc. 

Katedra 
manažmentu a 
marketingu 

Cieľom konferencie je pokračovanie predstavovania výsledkov vedeckého 
výskumu konaného na pracoviskách fakulty a iných vysokých škôl a to aj zo 
zahraničia v nadväznosti na predchádzajúce ročníky konferencie 

1800 20 

4 4/14/2012 

Prevencia závislostí: teória a prax. 
Aktuálne trendy a nové vízie pre SR. 2. 
ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie 

Rusnáková, 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Cieľom konferencie je: 
• prezentovať najnovšie výsledky výskumov v oblasti závislostí, možností 
prevencie 
• prezentovať odborné, praktické, ale aj vedecké reflexie nástrojov sociálnej 
práce a iných spoločenskovedných odborov,  štátnych a neštátnych subjektov 
v oblasti riešenia závislostí 
• hľadať a navrhnúť priestor, opatrenia, prípadné postupy a metódy sociálnej 
práce ako praktickej činnosti a vedného odboru pri eliminovaní a prevencii 
závislostí 
• navrhnúť implementáciu výsledkov konferencie do oblasti akademickej a 
ďalšej výskumnej činnosti 

400 4 
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4 4/15/2012 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov 

Tarajčáková, 
Edita, Ing., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor pre výmenu skúseností v 
oblasti aktuálneho smerovania predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 
Cieľom konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti 
výchovy a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. 
Konferencia je určená vedeckým, odborným 
a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a 
všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú tému. Prezentácie budú orientované na 
otázky predškolskej a elementárnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, 
liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky 

2000 8 

4 4/16/2012 

Európske a svetové kontexty chudoby v 
období sociálnych a demografických 
premien spoločnosti, medzinárodný 
vedecký kongres 

Žilová, Anna, 
prof. PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Cieľom kongresu je: 
1. Získať a prezentovať informácie o najnovších výskumných výsledkoch a 
teoretických záveroch projektov  zameraných na poznanie a ovplyvňovanie 
spoločenských a demografických premien v ostatných 20. rokoch v 
sociokultúrnom a geografickom prostredí uvedených krajín 
2. Navrhnúť odporúčania pre prax  

480 7 

5 5/01/2012 Návšteva zariadenia L´ARCHE en 
Agenais, France 

Almašiová, 
Angela, PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Analyzovať metódy sociálnej práce používané v komunite L´Arche v Agenais 
a zistiť, akým spôsobom sa študenti dobrovoľníci spolupodieľajú na práci v 
komunite. Ďalším cieľom je vytvorenie Príručky dobrovoľníka pre 
potenciálnych záujemcov o prácu v komunite Archa 

 -  2 

5 5/02/2012 
Návšteva  L´Arche Cork, Ireland 
(odborná stáž) 

Antolová, 
Vladimíra, PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

• Návšteva  L´Arche Cork, Ireland , aktívna účasť na procese sociálnej 
starostlivosti s cieľom získať praktické skúsenosti v oblasti práce s klientmi so 
zdravotným postihnutím, 
• porovnať metódy práce, získané skúsenosti  sprostredkovať študentom vo 
vzdelávaní ale tiež v rámci odbornej praxe, 
• prerokovanie možností medzinárodnej spolupráce a zapájania študentov 
sociálnej práce KU v Ružomberku k intenzívnej participácii na projektoch 
L´Arche aj v iných štátoch 
• prvý proces pred uzatváraním zmluvy o medzinárodnej spolupráci 

 -  1 

5 5/03/2012 

Výskumný pobyt na Oddělení fyziky 
Katedry matematiky, fyziky a technické 
výchovy, Pedagogickej fakulty 
Západočeskej univerzity v Plzni, Česká 
republika 

Hanisko, Peter, 
PaedDr. Ing., 
PhD. 

Katedra fyziky 

úspešné nadviazanie a ďalšie rozvíjane spolupráce medzi Katedrou fyziky 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Oddělením 
fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy, Pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity v Plzni v oblasti teórie vyučovania fyziky. Základy 
spolupráce oboch pracovísk sa začali na vedeckej konferencii “Fyzika, základ 
vzdelávania a vedy 2012“, ktorá sa konala na PF KU 2.-3. februára 2012 a na 
ktorej sa zúčastnili aj vyučujúci z Plzne 

 -  1 

5 5/04/2012 
Konferencia Lindy 2012, Konferencia 
SISY 2012, Konferencia CINTI 2012 

Krakovský, 
Roman, Ing. 

Katedra 
informatiky 

Na konferenciách budem prezentovať výsledky výskumu v rámci 
doktorandského štúdia v oblasti Aplikovanej informatiky (Spracovanie 
textových dokumentov pomocou ontológií a neurónových sietí). Zároveň sa 
oboznámim s novými skúsenosťami a poznatkami v oblasti výskumu 
spracovania pomocou neurónových sietí a ich aplikácií 

 -  1 
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5 5/05/2012 

Študijný pobyt, Západočeská univerzita 
v Plzni, Oddělení fyziky Katedry 
matematiky, fyziky a technické výchovy, 
Česká republika 

Labaš, Vladimír, 
doc. RNDr., PhD. 

Katedra fyziky 

Počas pobytu bude nadviazaná oficiálna spolupráca medzi Katedrou fyziky 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a  Katedrou 
matematiky, fyziky a technické výchovy, Pedagogické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni. Základy spolupráce oboch pracovísk sa začali na vedeckej 
konferencii “Fyzika, základ vzdelávania a vedy 2012“, ktorá sa konala na PF 
KU 2.-3. februára 2012 a na ktorej sa zúčastnili aj vyučujúci z Plzne. V rámci 
pobytu predpokladám oboznámiť partnerov s obsahom a náplňou študijného 
programu fyzika v kombinácii, s projektami któré katedra fyziky v súčasnosti 
rieši či už v oblasti pedagogiky alebo iných vedeckých oblastí. Očakávam 
možnosť detailne sa zoznámiť s pedagogickým procesom na partnerskej 
univerzite najmä s postupmi používanými pri výčbe fyziky, s laboratóriami a 
technickým vybavením katedry. Pri detailnom príprave pobytu bude 
navrhnutá možnosť odprezentovať formou prednášky pre študentov vybranú 
kapitolu z prebiehajúceho kurzu fyziky. V čase pobytu by mal byť známy 
harmonogram výziev grantových agentúr a podľa harmonogramu bude 
dohodnutý postup pri príprave medzinárodného projektu 

 -  1 

5 5/06/2012 
Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
w Chelmie, krátkodobý výskumný 
pobyt, Poľsko 

Oravcová, Mária, 
PhDr. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

V rámci mobility bude vypracovaná vedecko-odborná štúdia  -  1 

5 5/07/2012 
Katolícka univerzita v Eichstaette, 
krátkodobý pracovný pobyt, Nemecko  

Plávková 
Tináková, 
Aurélia, PaedDr., 
PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

Krátkodobý pobyt s cieľom riešiť dôležité otázky týkajúce sa vzdelávacej a 
vedecko-výskumnej činnosti Katedry cudzích jazykov ako aj profilujúceho sa 
študijného programu anglického jazyka s ohľadom na implementovanie 
predmetu cudzieho jazyka do elementárneho a primárneho vzdelávania. 

 -  2 

5 5/08/2012 Konferencia Lindy 2012, Konferencia 
SISY 2012, Konferencia CINTI 2012 

Rojček, Michal, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
informatiky 

Na konferenciách budem prezentovať výsledky výskumu v rámci 
doktorandského štúdia v oblasti Aplikovanej informatiky (Vyhľadávanie 
textových dokumentov pomocou rekurentných neurónových sietí). Zároveň 
sa oboznámim s novými skúsenosťami a poznatkami v oblasti nášho 
výskumu 

 -  1 

5 5/09/2012 

Rehabilitačné plávanie na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze, výskumný pobyt, 
Česká republika 

Stupák, Bohuslav, 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Cieľom stáže je nadobudnutie skúseností, zručností a odborných vedomostí z 
daného študijného predmetu. Cieľ mobility sa dosiahne aj štúdiom 
odborných materiálov pripravených katedrou plaveckých športov Fakulty 
telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe a výmenou skúseností, 
ktoré sa spracujú do výstupov z projektu 

 -  1 

6A 6A/01/2012 Musica Sacra – levočský festival 
mladých organistov a kantorov 

Akimjak, 
Amantius, prof. 
ThDr. PhDr., 
PhD. 

Katedra hudby 

Cieľom projektu je podporiť rozvoj súčasných kantorov a organistov zo 
Slovenska i zahraničia, napomôcť zvyšovaniu ich odbornej úrovne a 
spoločenskej akceptácie a prezentovať ich umelecké výkony širšej verejnosti. 
Riešiteľský tím plánuje dosiahnuť stanovený cieľ prostredníctvom realizácie  
levočského festivalu Musica Sacra – súťažnej prehliadky v hre na organe. V 
prvej etape riešenia riešiteľský tím zorganizuje medzinárodný súťažný 
festival, zostaví odbornú porotu, pozve účastníkov zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Holandska, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín. Druhou etapou 
riešenia projektu bude zrealizovanie medzinárodného súťažného festivalu. V 
tretej etape sa riešiteľský tím zameria na reflexiu realizovaného podujatia a 
výsledky projektu prezentuje v zborníku 

2400 8 
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6A 6A/02/2012 Detská univerzita Baštová, Alžbeta, 
Ing. dekanát 

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený projekt GAPF č. 
6A/03/2011 Detská univerzita. Cieľom detskej univerzity na IJP v Levoči je 
ponúkať možnosti pre záujmové vzdelávanie detí mladšieho školského veku 
a motivovať ich vzdelávaniu 

2400 8 

6A 6A/03/2012 CD nahrávka vokálneho telesa Schola 
cantorum  

Bednáriková, 
Janka, PaedDr., 
PhD. 

Katedra hudby 

Cieľom tejto aktivity je nahrávka CD, ktorej obsahom budú vybrané spevy 
gregoriánskeho chorálu v kombinácii s niekoľkými vhodnými organovými 
skladbami, ktoré sú nejakým spôsobom ovplyvnené gregoriánskym 
chorálom. Nahrávku zrealizuje mužská a ženská Schola cantorum, ktorá je v 
súčasnosti zložená zo spoľahlivých a zručných študentov magisterského 
štúdia 

200 2 

6A 6A/04/2012 Dotvorenie interiéru Pedagogickej 
fakulty KU o výstavnícky systém  

Belko, Ján, PhDr., 
PhD. dekanát 

Pravidelné výstavy výtvarných prác  sa stanú prirodzenou súčasťou 
formovania osobností našich študentov. Inštalovaný systém má ambíciu 
prerásť do komplexného informačného systému na PF (informácie 
oumiestnení katedier, knižnice, dekanátu študijného oddelenia, vizuál 
portrétov vedenia PF, nositeľov čestných doktorátov, významných osobností 
spojených s históriou KU, významných absolventov…) 

100 2 

6A 6A/05/2012 
Podpora medzinárodnej spolupráce v 
oblasti špeciálnej, sociálnej, liečebnej, 
predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Gažiová, Mária, 
doc. PhDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/06/2011 Veda a výskum v sociálnej, 
špeciálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej pedagogike, ktorý bol 
úspešne vyriešený v predchádzajúcom akademickom roku. Cieľom aktivít je 
podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti špeciálnej, sociálnej, liečebnej, 
predškolskej a elementárnej pedagogiky 

2500 10 

6A 6A/06/2012 
Vzdelávacie kurzy: Sociálna zmena 
Prostredníctvom sociálnych služieb I. a 
II. 

Gejdošová, 
Zuzana, Ing., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Kontaktovanie univerzity v USA 
Zabezpečenie vzdelávacieho pobytu: letenky, ubytovanie. 
Priama účasť na kurzoch. 
Sumarizácia a prenos výsledkov edukácie do vzdelávania na Katedre verejnej 
správy a práva, PF KU 

1160 8 

6A 6A/07/2012 Podpora vedy a výskumu na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Hlaváčová, 
Zdenka, PaedDr., 
PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/07/2011 Vedecké a odborné štúdie z 
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, ktorý bol úspešne vyriešený v 
predchádzajúcom akademickom roku. Cieľom aktivít je prezentovať vedeckú 
a odbornú činnosť pedagógov a doktorandov pôsobiacich na Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči v predovšetkým v zahraničí. Cieľ bude dosahovaný 
prostredníctvom prednáškových pobytov, stáží, aktívnej účasti na 
zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch 

1900 10 

6A 6A/08/2012 
Konferencia a interpretačný seminár 
,,Klavírne umenie a štvorručná hra“ 

Jurčo, Martin, 
Mgr. art. Katedra hudby 

Hlavným cieľom je nielen oboznámiť, alebo predovšetkým aktívne 
spolupracovať na vytvorení vhodných podmienok pre štvorručnú hru na 
klavíri.  Tá je okrem iných jedným z cieľových kategórií Študentskej 
umeleckej činnosti, konanej každoročne na pôde Pedagogickej fakulty KU. 
Vzhľadom k tomu by mala podpora projektu výrazne prispieť k rozšíreniu a 
obohateniu spomínanej kategórie a to nielen na našej pedagogickej pôde 

800 3 
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6A 6A/09/2012 Autorské čítanie a literárna beseda 
Kaščáková, Silvia, 
Mgr. 

Katedra 
katechetiky a 
praktickej 
teológie 

Predstaviť a priblížiť študentom súčasných slovenských autorov – 
spisovateľov (básnikov i prozaikov) s dôrazom na tvorbu pre deti a mládež. 
Prispieť k skvalitneniu štúdia literárnej výchovy, detskej literatúry a 
didaktiky detskej literatúry. Propagovať zaujímavé knižné tituly, usmerňovať 
študentov v súčasnej knižnej ponuke a upozorňovať ich na skutočné literárne 
hodnoty. Dať študentom priestor na vyjadrenie vlastných zážitkov i pocitov 
spojených s konkrétnymi literárnymi dielami. Vytvoriť možnosť  
komunikácie a konfrontácie medzi autorom a čitateľom 

50 1 

6A 6A/10/2012 Detská univerzita 2012 Kaščáková, Silvia, 
Mgr. 

dekanát 

Detská univerzita prebiehala na pôde PF KU v Ružomberku od 2.7. do 
6.7.2012. Zúčastnilo sa jej 85 detí vo veku 7-14 rokov. Program pozostával z 
imatrikulácie, 4 prednášok a 24 cvičení. DU bola ukončená konferenciou, na 
ktorej deti absolvovali aj krátky kvíz k finančnej gramotnosti s dvoma 
zástupcami pobočky SlSp v Ružomberku. Vyvrcholením DU bola 
sláývnostná promócia absolventov 

850 11 

6A 6A/11/2012 Detská univerzita 2013 
Kaščáková, Silvia, 
Mgr. 

dekanát 

motivovať  deti k aktívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času, 
- podporovať v nich túžbu po vzdelaní prostredníctvom  integrovania 
zaujímavých inovatívnych metód zážitkového učenia, 
- vytvoriť stimulujúce prostredie, v ktorom dominujú prvky vedúce k 
individuálnej a tímovej práci, 
- ponúknuť študentom pedagogických smerov PF KU neformálnu prax 
prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti v rámci jednotlivých aktivít 
projektu 

850 11 

6A 6A/12/2012 

Celonárodná prehliadka "Zem je dar". 
Prehliadka dobrých nápadov ako 
pomôcť planéte Zem a ľuďom, ktorí na 
nej žijú 

Kovačic, Michal, 
PaedDr.  PhD. 

Katedra geografie 

Vytvoriť možnosť stretávania mladých ľudí na KU v Ružomberku s 
pozitívnymi a prospešnými oblasťami záujmu. Vytvoriť možnosť aktivizovať 
stredoškolákov v kooperácii so študentskými vedeckými konferenciami na 
katedrách KU a tak si budovať kvalitných budúcich záujemcov o štúdium. 
Aktivizovať všetky cieľové skupiny zúčastnené na projekte na hľadanie 
možností integrácie popularizácie vedy do vzdelávacieho procesu. Vytvoriť 
súťažné a vzory poskytujúce prostredie na pre hľadanie, rozvoj a zapojenie 
talentov v oblasti vedeckého a pedagogického výskumu a aplikácie poznania 
v praxi. Centrálnou aktivitou je súťažná prehliadka "Zem je dar". Prehliadka 
dobrých nápadov ako pomôcť planéte Zem a ľuďom, ktorí na nej žijú 

620 11 

6A 6A/13/2012 
Exkurzia a pracovná stáž učiteľov a 
študentov KLP v Poľsku 

Kuberová, 
Helena, doc. 
PhDr., PhD. 

Katedra liečebnej 
pedagogiky 

Zvýšenie kvality prípravy študentov KLP pre prax v oblasti Montessoriovej 
LP a v oblasti ďalších liečebnopedagogických terapií v partnerských krajinách 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
3 
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6A 6A/14/2012 
 X. ročník Študentskej umeleckej činnosti 
– celoslovenskej súťaže s 
medzinárodnou účasťou 

Matejová, 
Miriam, PaedDr., 
PhD. 

Katedra hudby 

Cieľom projektu je vytvoriť možnosť pre rozvoj umeleckých ambícií 
študentov vysokých škôl pedagogického smeru a umožniť im prezentáciu 
dosiahnutých hudobných schopností a zručností. Hudobne nadaní študenti 
pedagogických fakúlt nemajú veľa možností prezentácie vlastného, 
mnohokrát pozoruhodného interpretačného umenia. Z toho dôvodu už po 
desiaty - jubilejný krát organizujeme celoslovenskú súťaž s medzinárodnou 
účasťou. Súťaž okrem prezentácie, prináša možnosť porovnávať interpretačné 
výkony súťažiacich, napomáha rozvíjať tvorivého ducha v procese umeleckej 
a pedagogickej formácie budúcich učiteľov hudobnej výchovy a umenia. 
Úspešnosť a veľký záujem o súťaž, ktorá prebieha v štyroch kategóriách  
klavír, štvorručná hra, organ, sólový spev), nám každoročne potvrdzujú, že 
myšlienka súťažnej prezentácie umeleckých kvalít študentov, má svoje 
opodstatnenie pedagogické a spoločenské opodstatnenie 

900 3 

6A 6A/15/2012 
Filantropia – dôležitý nástroj sociálnej 
pomoci v súčasnosti  

Matiová, Danka, 
PhDr. PaedDr., 
PhD. 

Inštitút Viktora 
Trstenského, 
Stará Ľubovňa 

1. Oboznámiť študentov Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni s 
misionárskou a dobrovoľníckou činnosťou. 
2. Participácia študentov študijného odboru Sociálna práca na dobrovoľníckej 
činnosti 

60 3 

6A 6A/16/2012 
Solidarita s tretím svetom – adopcia na 
diaľku ako forma pomoci  

Nagranová, 
Mária, ThDr. 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Viktora 
Trstenského, 
Stará Ľubovňa 

Prepojiť teoretické vedomosti študentov sociálnej práce s praxou.Oboznámiť 
s konkrétnou formou pomoci tretiemu svetu – projekt Adopcia na diaľku 

60 3 

6A 6A/17/2012 Univerzita tretieho veku 
Oravcová, Marta, 
PaedDr. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený projekt GAPF č. 
6A/15/2011 Univerzita tretieho veku. Cieľom projektu je pokračovať v 
realizácii univerzity tretieho veku na IJP v Levoči a ponúkať možnosti pre 
záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného zámeru 

2400 8 

6A 6A/18/2012 Spirituálna dimenzia kvality života 

Pekarčík, 
Ľubomír, prof. 
ThDr. PhDr. 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Andreja 
Radlinského, 
Dolný Kubín 

Zistiť hodnotovú orientáciu respondentov v kontexte spirituálnej dimenzie 
kvality života prostredníctvom realizácie výskumu formou dotazníka. 
Organizovanie záverečnej konferencie s cieľom informovať vedeckú obec o 
výsledkoch výskumu a načerpať nové poznatky z oblasti spirituálnej 
dimenzie kvality života zo strany účastníkov konferencie. Tlač zborníka z 
vedeckej konferencie. 

400 3 
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6A 6A/19/2012 
Séria akreditovaných vzdelávacích 
programov pre sociálnych pracovníkov 

Rusnáková, 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Sprostredkovanie základných vedomostí a praktických zručností vo 
vybraných terapeutických technikách študentom dennej a externej formy 
študijného odboru sociálna práca na PF KU v Ružomberku. Sprostredkovanie 
základných teoretických vedomostí a praktických zručností (v rámci prípravy 
budúcich terénnych sociálnych pracovníkov) z oblasti sociálnej práce s 
rodinou a komplexný pohľad na prácu s rodinou študentom dennej a externej 
formy študijného odboru sociálna práca na PF KU v Ružomberku. 
Sprostredkovanie základných teoretických vedomostí, nových vedecko-
výskumných poznatkov z oblasti adiktológie a praktických zručností z 
poskytovania resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou študentom 
dennej a externej formy študijného odboru sociálna práca na PF KU v 
Ružomberku. 

200 3 

6A 6A/20/2012 Matematika a teológia 
Trenkler, Marián, 
doc. RNDr., CSc., 
m. prof. KU 

Katedra 
matematiky 

Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce medzi matematikou a ďalšími 
odbormi, špeciálne teológiou. Pracovníci katedry chcú pokračovať v 
rozpracovávaní tejto problematiky, ktorá je doposiaľ zanedbávaná. Existuje 
mnoho konferencií z matematiky a jej didaktiky, ale žiadna nevenuje 
pozornosť  teologickým aspektom. Je to dôsledok toho, že ľudia, ktorí by mali 
profilovať mladšiu generáciu vyrastali v totalitnom štáte a sú tým poznačení. 
Okrem toho chceme pokračovať vo zvyšovaní informovanosti o tom, kde 
všade sa matematika používa bez toho, aby sme si to uvedomovali. Pre našu 
školu je to veľká úloha v odstraňovaní deformácií z minulých rokov. Toto je 
však práca, ktorá sa skladá z malých krokov, ktoré donesú úrodu až v 
budúcnosti. Tento projekt  má byť prvým krokom našej fakulty k riešeniu 
problematiky vzťahu matematiky a teológie 

970 8 

6A 6A/21/2012 Interpretačné kurzy v sólovom speve Žiarna, Miriam, 
PhD. ArtD. 

Katedra hudby 

Cieľom prednášok Interpretačného seminára je oboznámiť sa po teoretickej 
stránke so špeciálnymi uvoľňovacími cvičeniami, ktoré by pomohli v rámci 
vokálnej techniky dosiahnuť prirodzený, mäkký, voľný, ľahký a zvučný tón a 
v interpretácii dopomohli k uvoľnenosti, bezprostrednosti, pohode, a tým k 
adekvátnemu prednesu a precítenému výrazu. Cieľom workshopu je 
aplikovať získané teoretické vedomosti do vokálnej techniky a interpretácie 

200 3 

6B 6B/01/2012 Základy demogeografie Bačík, Miloš, 
Mgr., PhD. 

Katedra geografie 
Publikácia je inováciou obsahu vzdelávania oproti starším publikáciám z 90-
tych rokov. Zároveň ide o napĺňanie plánu inovácie študijného programu 
Geografia na základe najnovších akreditovaných spisov 

1100 1 

6B 6B/02/2012 Pedagogická interpretácia hudby 
Baranová, 
Eleonóra, prof. 
PhDr., CSc. 

Katedra hudby 
Publikácia bude určená študentom odborov hudba a predškolská a 
elementárna pedagogika, ako aj pre praktické využitie v ich pedagogickej 
profesii 

1000 1 
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6B 6B/03/2012 Jaskyne na Slovensku – morfológia a 
genéza  

Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Katedra geografie 

Na Slovensku je preskúmaných viac ako 6 000 jaskýň (najvýznamnejšie 
jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky), avšak komplexná 
vedecká monografia o ich morfológii a genéze doteraz nevyšla. V roku 1994 
P. Bella publikoval úvodnú štúdiu, ktorá sa začala zaoberať touto 
problematikou (doteraz 55 ohlasov). Súčasný stav poznatkov si vyžaduje 
spracovať súbornú monografiu, ktorá v slovenskej geomorfologickej 
literatúre chýba. V doterajších vysokoškolských učebniciach a skriptách z 
fyzickej geografie a geomorfológie sa uvádzajú prevažne staršie poznatky o 
krase a jaskyniach; novšie poznatky z posledných dvoch až troch desaťročí 
takmer úplne absentujú.   

600 2 

6B 6B/04/2012 
Francúzska hudobná terminologická 
lexika z translatologického hľadiska 

Bubáková, Júlia, 
Mgr., PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

 Autorka sa venuje komparatívnej analýze francúzsko.slovenskej hudobnej 
terminológie a lexiky.  Prílohu práce tvorí terminologický glosár francúzsko-
slovenských hudobných termínov. Na Slovensku  zatiaľ  neexistuje 
prekladový slovník hudobnej terminológie z francúzskeho jazyka. Podľa 
našich vedomostí, existuje len Nemecko-slovenský  slovník hudobnej 
terminológie. V tejto oblasti je práca originálna a veľmi potrebná pre 
prekladateľov, ako aj lingvistov a hudobníkov 

400 1 

6B 6B/05/2012 Etika v práci manažéra vo svetle 
sociálneho dialógu 

Dirgová, Eva, 
Mgr. PhDr., PhD. 

Katedra 
spoločenských 
vied a sociálnej 
náuky Cirkvi 

Stanoviť štandardy pre budovanie hodnotových rámcov vo sfére biznisu, 
diskutovať o naliehavej potrebe etického konania v reálnej podnikateľskej 
praxi s akcentom na pravidlá a normy, ktorých základ je tvorený 
kresťanským učením 

300 2 

6B 6B/06/2012 
Princíp subsidiarity v sociálnej 
legislatíve 

Drozd, František, 
PhDr., PhD. 

Katedra 
spoločenských 
vied a sociálnej 
náuky Cirkvi 

Príprava portfólia  k vzniku nového študijného odboru, ktorého základ tvorí 
sociálne právo resp. právo sociálneho zabezpečenia. Publikáciou študenti 
pochopia význam  princípu subsidiarity, ktorý patrí k základom sociálnej 
náuky Cirkvi.   
Študenti budú publikáciu využívať aj ako vysokoškolské skriptá v rámci 
štúdia v odboroch sociálna práca, poradenstvo, manažment a pedagogika 

300 1 

6B 6B/07/2012 Realizácia procesu blahorečenia  
Duda, Ján, prof. 
ThDr. PaedDr. 
ICLic., PhD.  

Ústav 
kanonického 
práva 

Vydanie ojedinelej monografie zaoberajúcej sa témou beatifikačného procesu  
- Vytvorenie manuálu pre procesy blahorečenia (ktorý v slovenskej jazykovej 
mutácii neexistuje) 
- Vytvorenie priestoru na interdisciplinárnu spoluprácu dogmatickej teológie 
a kánonického procesného práva   

700 3 

6B 6B/08/2012 
Sociálna práca v multikulturálnom 
prostredí v odkaze Mons. Viktora 
Trstenského  

Feranecová, 
Gabriela, PhDr., 
PhD. 

Inštitút Viktora 
Trstenského, 
Stará Ľubovňa 

Aplikácia filozofických, duchovných, sociálnych-právnych, etických a 
zdravotných aspektov v teórii a praxi Sociálnej práce v náväznosti na odkaz 
Mons. Viktora Trstenského 

70 3 
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6B 6B/09/2012 Potreby  rodiny s nevyliečiteľne chorým  
zomierajúcim seniorom  

Franzenová, 
Iveta, PhDr., PhD. 

Katedra 
spoločenských 
vied a sociálnej 
náuky Cirkvi 

Monografia bude sledovať  naplnenie  nasledujúcich  cieľov:  
- v teoretickej rovine: analyzovať  sociálny fenomén starnutia a umierania; 
predstaviť rôzne postoje k umieraniu a smrti v historickom priereze i v 
súčasnom spektre názorov;  analyzovať rodinu ako poskytovateľa 
starostlivosti nevyliečiteľne chorému umierajúcemu seniorovi, ale tiež ako 
žiadateľa pomoci, sociálnych, zdravotníckych a podporných služieb,  a ako 
člena a klienta multidisciplinárneho tímu v hospicovej starostlivosti;  
- v metodickej rovine: vytvoriť návrh na komplexnú podporu rodín, ktoré  sa 
starajú o svojich nevyliečiteľne chorých  umierajúcich seniorov v domácom 
prostredí, a to na základe: 1) dobrej znalosti najdôležitejších potrieb rodiny, 2) 
zahraničných skúseností s domácou hospicovou starostlivosťou, 3) možnosti, 
ktoré ponúka súčasný sociálny systém Slovenskej republiky; 
- v empirickej rovine: zistiť vnímanie, zloženie a saturovanie najdôležitejších 
potrieb rodiny v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých umierajúcich seniorov 
v domácom prostredí a zároveň identifikovať zmeny, ku ktorým v týchto 
rodinách v súvislosti so starostlivosťou dochádza 

180 1 

6B 6B/10/2012 Kinetická teória plynu a termodynamika 
Hanisko, Peter, 
PaedDr. Ing., 
PhD. 

Katedra fyziky 

Predkladaná publikácia “Kinetická teória plynu a termodynamika“ ponúka 
informácie o jednej z najdôležitejších fyzikálnych teórií modernej fyziky a o 
jej využití v modernom fyzikálnom výskume a vo fyzikálnom vzdelávaní na 
vysokých školách. Publikácia “Kinetická teória plynu a termodynamika“ 
prispeje ku skvalitneniu vyučovania fyziky a úrovne fyzikálneho myslenia 
študentov nielen na PF KU v Ružomberku, ale aj na iných vysokých školách 

1000 1 

6B 6B/11/2012 
Prienik prosociálnej výchovy a špeciálnej 
pedagogiky na báze Evanjeliového 
posolstva 

Hollá, Zuzana, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

V súčasnej dobe sa slovo inklúzia alebo inkluzívna výchova/vzdelávanie 
veľmi často spomína. Je to spôsob edukácie  v bežných školách, ktorého 
podstatou je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie, s kladením dôrazu 
na búranie bariér znemožňujúcich rovnocenný prístup k edukácii. Publikácia 
svojim obsahovým zameraním dáva do prieniku kresťanskú a etickú 
výchovu so špeciálnou pedagogikou. Vychádza z Evanjeliového posolstva a 
jej cieľom je snaha o skvalitňovanie života majoritnej spoločnosti a minorít 

800 2 

6B 6B/12/2012 
Drobné podniky a osobitosti ich 
hospodárenia 

Janičková, Jana, 
Ing., PhD. 

Katedra 
ekonomiky a 
cestovného ruchu 

Prínos pre teóriu: publikácia môže obohatiť súčasné poznanie problematiky 
hospodárenia malých a stredných podnikov, ich hospodárenia a využívania 
rozličných foriem financovania potrieb podniku. Jej obsah v jednotlivých 
kapitolách prinesie najnovšie teoretické východiská k témam o podnikovej 
ekonomike, podnikových financiách s dôrazom na financovanie, spolu s 
výsledkami vlastného skúmania i praktickými modelovými príkladmi. 
Vybrané kapitoly budú syntetizovať i osobitosti týchto aspektov realizácie 
podnikateľskej činnosti pre podniky cestovného ruchu.  
Prínos pre prax: odborná monografia je určená najmä ako študijný materiál a 
odporúčaná literatúra pre študentov ekonómie a v príbuzných študijných 
odboroch, ale tiež odbornej a laickej verejnosti, ktorá teoretické východiská 
využíva a potrebuje v praxi. 

240 2 
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6B 6B/13/2012 
Tvorba monografií a učebných 
materiálov pre študijné odbory na 
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči 

Jozefčák, Miloš, 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša, Levoča  

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych interaktívnych učebných 
materiálov pre študijné odbory IJP v Levoči. Učebné materiály študentom 
poskytnú platformu nielen pre rozvíjanie kognitívnej úrovne poňatia učiva, 
ale aj ich pedagogických spôsobilostí, predovšetkým návrhmi aktivít, ktoré 
môžu uplatňovať v rámci svojej súčasnej a budúcej pedagogickej  a umeleckej 
praxe. Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a učebných materiálov 
pre študijné odbory IJP v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika 
mentálne postihnutých, liečebná pedagogika, predškolská a elementárna 
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, reštaurovanie, teória a dejiny 
umenia. Zámer projektu vychádza z potreby skvalitnenia vysokoškolského 
štúdia v uvedených študijných odboroch, prostredníctvom zvyšovania 
úrovne kompetenčného profilu študentov. Zámerom projektu je poskytnúť 
študentom kvalitné učebné materiály, ktoré by prispeli k zvýšeniu úrovne ich 
kompetencií súvisiacich so študovaným odborom a vydať kvalitné 
monografie z odboru. Predmetom učebných materiálov bude: problematika: 
špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, liečebnej 
pedagogiky, predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 
znevýhodnených skupín, reštaurovania, teórie a dejín umenia 

2100 7 

6B 6B/14/2012 
Základné otázky aristotelovsko-
tomistickej metafyziky. (Monografia) 

Jurina, Jozef, 
PhDr. PaedDr., 
PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

Publikácia je praktickou pomôckou pre čitateľov i študentov Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá slúži ako materiál k 
študijnému predmetu Filozofia 1 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
1 

6B 6B/15/2012 Praktická sociálna práca so seniormi 
Kamanová, Irena, 
doc. PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Monografia bude slúžiť pre pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s 
cieľovou skupinou seniori 60 1 

6B 6B/16/2012 Teoretické základy informatiky 1 
Kelemenová, 
Alica, doc. RNDr., 
CSc. 

Katedra 
informatiky 

1. Publikácia takéhoto typu na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku pre 
študijný program učiteľstvo informatiky 
2. Zlepšenie dostupnosti požadovanej literatúry pre študentov PF KU 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
2 

6B 6B/17/2012 
Technický materiál a jeho využitie v 
predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní 

Kožuchová, 
Mária, prof. 
PhDr., CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Vysokoškolská učebnica je potrebná pre študentov bakalárskeho a 
magisterského štúdia odboru Predškolská a elementárna pedagogika. 
Doposiaľ som bola externou učiteľkou a študijný materiál si študenti 
zadovažovali z UK v Bratislave. Od 15.2. som internou zamestnankyňou a 
bola by som rada, keby KU mala vlastný základný študijný materiál 

300 1 
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6B 6B/18/2012 

BATOLIENKA & MUZILIENKA, 
Hudobné aktivity rodičov – učiteľov – 
vychovávateľov s deťmi batoliaceho a 
predškolského veku 

Krušinská, 
Martina, PaedDr., 
PhD. 

Katedra hudby 

1. V česko-slovenskom prostredí absentujú monotematicky zamerané knižné 
tituly na metodicky štruktúrované hudobné aktivity detí batoliaceho a 
predškolského veku. V rámci hudobno-tvorivých dielní muzikoterapie a 
etnopedagogiky, ktoré pravidelne organizujeme od roku 2004 pre učiteľov a 
vychovávateľov o.i. predprimárneho stupňa vzdelávania materských, 
základných umeleckých a špeciálnych škôl na Slovensku (bližšie 
http://muzikoterapia.eu), sa stretáme s veľkým záujmom pedagogických a 
odborných zamestnancov o metodický materiál tohto druhu. 
2. Predkladaný knižný titul je úzko prepojený s realizáciou hudobno-
tvorivých dielní pre deti batoliaceho veku a ich rodičov (pod názvom 
Batolienka/ 1,5-2 ročné deti) a detí predškolského veku a ich rodičov 
(Muzilienka/ 3-4, 5-6 ročné deti) v Centre voľného času v Žiline, ktoré 
systematicky realizujeme od roku 2006. V týchto dielňach rozvíjame súčasné 
prístupy elementárnej hudobnej pedagogiky s využitím prvkov 
etnopedagogiky a muzikoterapie. Reflexia tvorivých dielní v knižnom 
formáte je určená tiež rodičom a ich deťom. 
3. Tak hudobno-tvorivé dielne pre učiteľov, ako aj dielne pre deti a rodičov 
sú otvorené pre študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov a špeciálnej 
pedagogiky PF KU v Ružomberku. Mnohí zo spomínaných študentov využili 
možnosť absolvovať (hospitovať) ponúkané hudobno-tvorivé dielne. Knižka 
Batolienka & Muzilienka je v neposlednom rade určená študentom ako 
budúcim pedagogickým a odborným zamestnancom. 
4. Keďže v rámci odboru etnopedagogiky pracujeme najmä so slovenským 
ľudovým repertoárom a princípmi slovenskej ľudovej tvorby, knižný titul 
bude jedným z odborných knižných publikácií, ku ktorým sme sa zaviazali v 
merateľných ukazovateľoch ERDF projektu Objavovanie strateného v čase: 
Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy 
(dopad projektu po jeho ukončení) 

100 1 

6B 6B/19/2012 Scientologická cirkev na Slovensku a vo 
svete 

Kubatková, 
Monika, Mgr., 
PhD.  

Katedra 
katechetiky a 
praktickej 
teológie 

Originálne výsledky autorky publikované v dizertačnej práci budú súčasťou 
monografie a otvoria pohľad do praxe Scientologickej cirkvi v súčasnej dobe 
na Slovensku, konkretizujú jej činnosť v oblasti vzdelávania, politiky i 
zdravia 

600 1 

6B 6B/20/2012 
Cenni di fonetica e fonologia comparata 
italiano - slovacca per studenti di 
Italiano come LS 

Libertini, 
Rosangela, Dr. 

Katedra 
talianského 
jazyka a literatúry 

Je to prvá publikácia, ktorá porovnáva fonetiku taliansku a slovenskú, je 
určená predovšetkým pre študentov  štúdia na PF KU, ale može byť 
prínosom i pre študentov stredných škôl, na ktorých sa vyučuje taliansky 
jazyk 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
1 
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6B 6B/21/2012 
Rozvíjanie komunikatívnych 
kompetencií v predpripárnom a 
primárnom vzdelávaní 

Mastišová, Jana, 
PaedDr.   

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Monografia spracováva problematiku vychádzajúcu z nových vzdelávacích 
programov – ŠVP ISCED 0 a ŠVP ISCED 1 formou teoreticko-aplikačného 
priblíženia rozvíjania komunikatívnych kompetencií. Vychádza z 
nepriaznivých výsledkov výskumov čitateľskej gramotnosti PISA a PIRLS a 
potreby zmeny prostredníctvom vyučovania slovenského jazyka, ktorý má 
komplexný charakter. Publikácia predstavuje ontogenézu reči dieťaťa 
predškolského a mladšieho školského veku, približuje všetky jazykové 
roviny, ktoré pedagóg, rodič i študent odboru predškolská a elementárna 
pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie môže rozvíjať vo svojom 
pôsobení. Praktický prínos publikácie spočíva v návrhu hier zameraných na 
jazykové činnosti a didaktických aktivít, ktoré sú doplnené pracovnými 
listami 

200 1 

6B 6B/22/2012 
Motivácia vo vyučovaní slovenského 
jazyka 

Murinová, Beáta, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Monografia sleduje permanentne aktuálny problém teórie a praxe 
vyučovania materinského jazyka, konkrétne problematiku učebnej motivácie 
a motivovania žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry v 
kontexte novej školskej reformy v SR. Je orientovaná na rozvíjanie a 
odkrývanie nových pohľadov a tendencií učebnej motivácie súčasných 
žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry ako materinského 
jazyka. Má teoreticko-aplikačný charakter. Podstatnú časť tvorí výskum 
učebnej motivácie učiteľov a žiakov v predmete slovenský jazyk v 
primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní. Na základe výsledkov 
výskumu koncipuje závery a odporúčania na skvalitňovanie učebnej 
motivácie. Je určená nielen učiteľom slovenského jazyka v primárnom a 
nižšom sekundárnom vzdelávaní, ale aj študentom učiteľstva 
predprimárneho a primárneho vzdelávania 

200 1 

6B 6B/23/2012 Sprievodca prierezovými témami v 
náboženskej výchove: Mediálna výchova 

Nagranová, 
Mária, ThDr. 
PaedDr., PhD. 

Inštitút Viktora 
Trstenského, 
Stará Ľubovňa 

Príručka ponúkne inovatívne metódy a návrhy vyučovacích hodín so 
začlenením mediálnej výchovy ako prierezovej témy do predmetu 
katolíckeho náboženstva 

80 2 

6B 6B/24/2012 
Didaktika matematiky pre špeciálne 
základné školy (vysokoškolská učebnica) 

Orieščiková, 
Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

Publikácia ponúkne systematické spracovanie problematiky didaktiky 
matematiky tak pre študentov na katedre špeciálnej pedagogiky, ako aj 
učiteľstva primárneho vzdelávania 

500 1 

6B 6B/25/2012 
Rozmerné (permanentné) výmole ako 
indikátory environmentálnych zmien 

Papčo, Pavol, 
RNDr., PhD. Katedra geografie 

V rámci slovenskej vedecko-odbornej literatúry sa téme extrémnej lineárnej 
vodnej erózie pôdy, ktorej výsledkom sú rozmerné výmole detailnejšie 
venuje len niekoľko autorov, pričom v monografickej podobe existuje len 
jedna monotematická práca pokrývajúca danú oblasť výskumu 
(Stankoviansky, 2003). V spomínanom prípade ide o regionálne založenú 
prácu z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Obsahom plánovanej publikácie 
žiadateľa projektu sú výsledky jeho dlhodobejšieho výskumu z inej oblasti 
Slovenska – severnej časti Nitrianskej pahorkatiny. Navyše, v rámci 
slovenskej (dokonca i českej) vedeckej literatúry pôjde vôbec o prvé dielo 
monografického charakteru opisujúce výsledky dosiahnuté (v našich 
pomeroch novými) metódami, ktoré neboli použité ani vo vyššie spomínanej 
publikácii. Za prínos práce možno považovať aj samotnú tému, ktorá sa 
venuje aktuálnej environmentálnej problematike – klimatickým zmenám a ich 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
1 
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dopadom na charakter krajiny a život človeka. Dané informácie boli 
študované spätnou analýzou cez hodnotenie vývoja eróznych tvarov 
zemského povrchu v čase a v priestore 

6B 6B/26/2012 
Osoby s mentálnou retardáciou a 
sviatosti uvádzania do kresťanského 
života 

Petrovič, Peter, 
PaedDr. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

publikácia odzrkadľuje aktuálne otázky a problémy, ktoré sa v takýchto 
prípadoch môžu vyskytovať. Otvára priestor pre zaujímavé otázky a témy, 
ktoré sa dotýkajú špecifických schopností a možností jednotlivcov s 
mentálnou retardáciou a poukazuje na nové výzvy a možnosti, ktoré stoja 
pred všetkými, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na príprave osôb s 
mentálnou retardáciou na prijatie sviatostí uvádzania do kresťanského 
života. Publikácia, bude môcť poslúžiť, ako pomôcka pre katechétov 
pripravujúcich osoby s mentálnou retardáciou na prijatie sviatostí uvádzania 
do kresťanského života a tiež ako učebný text pre budúcich katechétov 
jednotlivcov s mentálnou retardáciou 

300 1 

6B 6B/27/2012 
Komunita Kráľovnej pokoja – alternatíva 
pre vzdelávanie a praktickú prípravu 
jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

Račková, Oľga, 
PaedDr., PhD. 

Katedra špeciálnej 
pedagogiky 

Štúdium špeciálnej pedagogiky na PF KU v Ružomberku (KŠP) je prioritne 
zacielené na jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Pripravovaná publikácia 
ponúka ucelený obraz na jedinečné dielo v rámci Slovenska – Komunitu 
Kráľovnej pokoja, ktorá je okrem iného i alternatívou pre vzdelávanie a 
praktickú prípravu jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Pripravovaná 
publikácia by pozostávala z dvoch častí. Prvá – teoretická časť predstaví 
komunitu ako spoločenstvo s jej zakladateľom, históriou, regulami, 
dokumentmi, organizáciou. Druhá časť – empirická, prinesie konkrétne  
výpovede hlavného moderátora diela ThLic. PhDr. PaedDr. Branka Jozefa 
Tupého, PhD., vychovávateľov i samotných zverencov. Hlavný prínos 
vidíme v oboznámení študentov – budúcich pedagógov ale aj verejnosti s 
málo známym dielom, ktoré na Slovensku funguje od r. 1993  a 
predstavujeme ho ako nádej pre tých, ktorí skončia ústavnú výchovu, vyjdú z 
detského domova alebo rozpadnutej rodiny a v podstate „nemajú kam ísť“. Je 
vhodné, aby kompetentní boli informovaní o možnostiach, ktoré spomínaná 
Komunita ponúka pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Doposiaľ  
nebola činnosť tejto Komunity s týmto zameraním (edukácia jednotlivcov s 
mentálnym postihnutím)  v takom rozsahu spracovaná a ani publikovaná 

600 2 

6B 6B/28/2012  Edukace dětí a mládeže ve volném čase. 
(Metodická príručka) 

Šarníková, 
Gabriela, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase bude súborom modelových 
projektov na využitie voľného času u detí a mládeže od predškolského veku 
po stredoškolákov. Projekty budú zamerané na humanitnú oblasť. Vzhľadom 
na perspektívu využitia bude príručka v českom jazyku. Podobný typ 
publikácie zatiaľ nevyšiel ani v Čechách, ani na Slovensku 

400 1 

6B 6B/29/2012 Základy ekonomiky pre sociálnych 
pracovníkov 

Špániková, 
Martina, Ing., 
PhD.  

Inštitút Andreja 
Radlinského, 
Dolný Kubín 

Učebnica bude obsahovo zameraná na vysvetlenie základných ekonomických 
kategórií, princípov fungovania národného hospodárstva a jednotlivých 
typov trhov. Podrobnejšie sa zameria na ekonomiku služieb  a organizácií, s 
ktorých činnosťou sa môžu študenti v praxi stretnúť. V súčasnosti nie je na 
trhu aktuálna publikácia vhodná pre túto cieľovú skupinu. Publikácia bude 
prioritne využitá pre študijný odbor sociálna práca, resp. pre špecializáciu 
manažment v sociálnej sfére 

300 2 



 

 

106 

Tematická 
oblasť 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Ciele projektu 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

6B 6B/30/2012 
Wartości moralne maturyzstów 
słowackich. Na przykładzie diecezji 
spiskiej 

Štefaňak, Ondrej, 
PhDr., PhD. 

Katedra 
katechetiky a 
praktickej 
teológie 

Meniaci sa etický svet nastupujúcej mladej generácie je fenomén, ktorému je 
potrebné venovať patričnú pozornosť. Práve tomu sa chcem venovať v 
navrhovanej publikácii – širšie a komplexnejšie predstaviť etické hodnoty a 
postoje súčasnej maturitnej mládeže vzhľadom na rôzne demografické, 
sociálne i religiózne charakteristiky. Publikácie s touto problematikou sú v 
Poľsku ojedinelé a na Slovensku úplne chýbajú – v budúcnosti mám v pláne 
podstatné časti zahraničnej publikácie preložiť aj do slovenského jazyka a 
vydať na Slovensku. Prínosom publikácie bude hlbšie poznanie etického 
myslenia súčasnej maturitnej mládeže i mládeže vôbec, a tiež činiteľov, ktoré 
na toto etické myslenie mladých ľudí vplývajú rozhodujúcou – štatisticky 
významnou mierou 

1000 1 

6B 6B/31/2012 Počítačové hry a ich úloha v somatopedii Vaňková, Jiřina, 
doc. PhDr., CSc. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Pôjde o odbornú monografiu v rozsahu asi 150 strán, ktorej cieľom je 
poskytnúť pedagógom a vychovávateľom pomoc pri eliminácii problémov 
vyplývajúcich z telesného postihnutia, choroby, či zdravotného oslabenia detí 
a adolescentov 

700 3 

6B 6B/32/2012 Princípy počítačových systémov Volner, Rudolf, 
prof. Ing., PhD. 

Katedra 
informatiky 2. Zlepšenie dostupnosti požadovanej literatúry pre študentov PF KU 

bez udania 
riešiteľskej 

kapacity 
1 

6B 6B/33/2012 Základy hudobnej náuky 
Zahradníková, 
Zuzana, Mgr. art., 
PaedDr., PhD. 

Katedra hudby 

Publikácia Základy hudobnej náuky bude slúžiť ako ťažiskový učebný text 
pre poslucháčov prvého ročníka hudobného umenia v rámci predmetu 
hudobná náuka, ktorý musia študenti absolvovať ako jeden z povinných 
predmetov. Praktické zvládnutie hudobnej náuky je predpokladom pre 
štúdium ďalších povinných hudobných predmetov (Spev a hlasová výchova 
I., II. a Hra na hudobnom nástroji I., II., Harmónia a polyfónia, Hudobné 
formy). Publikácia bude slúžiť aj ako pomocný učebný text pre poslucháčov 
prvého ročníka PEP v rámci predmetu Teória hudby, ktorý musia študenti 
absolvovať ako jeden z povinných predmetov. Pokladáme ju aj za základný 
učebný text pri príprave na bakalársku skúšku študentov hudobného umenia 

300 2 

6B 6B/34/2012 

Európske a svetové kontexty chudoby v 
období sociálnych a demografických 
premien spoločnosti, vedecká 
monografia 

Žilová, Anna, 
prof. PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Analýza súčasného stavu. Implementácia poznania v skúmanej oblasti do 
výučbových predmetov v príslušnom študijnom odbore. Implementácia 
výsledkov kongresu do oblasti akademickej a ďalšej výskumnej činnosti 

500 3 
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5.3.2 Projekty GAPF predĺžené z roku 2011 

Tematická 
oblasť 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2012 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/02/2011 
1. Supervízia a nové zručnosti v pomáhajúcich 
profesiách 

Bednárová, Viera, 
Mgr. 

Inštitút 
Andreja 
Radlinského, 
Dolný Kubín 

U pôvodného projektu GAPF, č. 1/02/2011 s názvom 
„Supervízia a nové zručnosti v pomáhajúcich profesiách“, 
bola na základe žiadosti zo dňa 17. 4. 2012 schválená zmena 
účelu čerpania prostriedkov. Finančné prostriedky boli 
čerpané na úhradu poplatkov súvisiacich s účasťou na 
konferencii pod názvom „Sociálna politika: koncepty, 
technológie a vyhliadky“ organizovanej Národnou 
pedagogickou univerzitou N.P. Dragomanova v Kyjeve, 
Katedrou sociálnej politiky - Inštitút sociálnej práce 
a manažmentu pod gesciou Ministerstva školstva, mládeže 
a športu Ukrajiny. Súčasťou pracovnej cesty bola návšteva 
Veľvyslanectva SR na Ukrajine. 

320 3 

1 1/04/2011 
Problematika odborného a umeleckého prekladu 
do slovenčiny s osobitným zameraním na 
francuzsky východiskový text 

Bubáková, Júlia, PhD. 

Katedra 
cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

V projekte sa zameriavame na výskum kvality prekladov do 
slovenského jazyka so zameraním na francúzsky východiskový 
text, avšak okrajovo si všímame preklady aj z iných cudzích 
jazykov v danej oblasti, hlavne z angličtiny. Sústreďujeme sa na 
štýly prekladateľov, možnosti prekladov vlastných mien a 
kvalitu textov s muzikologickými informáciami.  

600 2 

1 1/07/2011 
E-learningové aplikácie Geografie terciárnej sféry 
s využitím technológií Web 2.0 

Kovačic, Michal, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
geografie 

Aktívna účasť na VI. medzinárodnom geografickom kolokviu 
konanom v dňoch 20.11. - 22.11.2012 v Danišovciach 
s príspevkom  VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SIETÍ V 
GEOGRAFICKOM VZDELÁVANÍ. Príprava praktického 
materiálu pre cvičenia z geografie pre učiteľov geografie 
základných a stredných škôl na tému : VYUŽITIE MOŽNOSTÍ 
WEBU 2.0 PRE TVORBU GEOGRAFICKÝCH KVÍZOV, 
SÚŤAŹÍ  a HIER 

300 1 
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Tematická 
oblasť 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2012 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/08/2011 
Inovácia didaktického výskumu v rámci 
očakávaných zmien vo vzdelávaní učiteľov 

Nižnanský, Branislav, 
doc. RNDr., CSc. 

Katedra 
geografie 

Projekt bol dovŕšený aktívnou účasťou na štyroch 
medzinárodných podujatiach. Na medzinárodnom kolokviu 
„Edukácia, turistika, informatika (Ružomberok, január, 2012)“ 
odznel príspevok na tému „Metodický postup pri 
charakterizovaní regiónu – didaktické aspekty“ spracovaný 
spolu s J. Rákošom a publikovaný v zborníku z kolokvia 
(Riešiteľ bol aj výkonným editorom zborníka).  Na konferencii 
Asociácie slovenských geomorfológov (Ružomberok september 
2012), odznel príspevok na tému „Vedomosti z geomorfológie a 
všeobecné vzdelávanie v SR“ spracovaný spolu s R. Čiefom 
v súčasnosti odoslaný do recenzovaného časopisu 
„Geomorphologia Slovaca et Bohemica“. Ďalej to bol príspevok 
na tému „Metodické problémy pri aplikovaní taxonómie 
vzdelávacích cieľov vo vyučovaní geografie“ na IV. 
Medzinárodnom geografickom kolokviu „Krajina a jej premeny 
v geografickom výskume“ v súčasnosti spracovávaný spolu s I. 
Tomčíkovou a R. Čiefom do recenzovaného periodika 
Geografia Casoviensis a príspevok na tému „Kurikulum, 
pojmová báza a vzdelávacie ciele“ prednesený na 5. Workshope 
„Geografické vzdělávání“ v Liberci a publikovaný na adrese: 
http://www.slideshare.net/kgetul/geoedu2013niansk-a-kol ako 
výsledok práce na projekte v spoluautorstve s I. Tomčíkovou 
a R. Čiefom. Sprievodnými aktivitami projektu boli práce na 
konferencii „Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg“ 
v r. 2011 a 2012 (v roku 2011 aj hlavný editor zborníka 
z konferencie, v roku 2012 člen programového výboru), 
ukončenie a úspešné obhajoby dizertačných  prác V. Pražiaka, 
E. Janigovej a L. Hudáčekovej z odborovej didaktiky pod 
vedením vedúceho grantu a najmä príprava výskumných 
projektov KEGA/VEGA zameraných na  inováciu didaktického 
výskumu na báze aktuálneho výskumu plnenia didaktických 
cieľov realizovaného v medzinárodnej spolupráci na katedre 
geografie. 

550 5 
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Tematická 
oblasť 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2012 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

1 1/16/2011 
Deskripcia a analýza inkluzívneho vzdelávania 
žiakov s mentálnym postihnutím vybranými 
cieľovými skupinami v praxi 

Turiak, Emil, ThLic. 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
špeciálnej 
pedagogiky 

- Zhromaždenie a spracovanie teoretických podkladov z oblasti 
socializácie a inklúzie osôb s postihnutím – hlavne 
v modifikácii na žiakov s mentálnym postihnutí. 
-Zhromaždenie výskumného materiálu v spolupráci so 
študentmi katedry špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku 
– terénny výskum v októbri a novembri  2011. Teritoriálny 
záber výskumu – hlavne severné a stredné Slovensko.  
Realizovaný dotazník pre učiteľov bežných škôl (500 
respondentov) a anketa pre verejnosť (1400 respondentov) 
- Spracovanie a vyhodnotenie výskumného materiálu 
v aplikácii na vyučovací proces – so zameraním na inklúzivné 
vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím so žiakmi 
intaktnými. Získanie uceleného názorového materiálu od 
učiteľov bežných škôl ohľadom ich vnímania predmetnej 
problematiky – inklúzie. Zhromaždenie  materiálu ohľadom 
informovanosti a povedomia verejnosti z oblasti týkajúcej sa 
osôb s mentálnym postihnutím. 

1700 5 

3 3/01/2011 Chudoba ako rizikový faktor delikvencie mládeže Bartoš, Roman, PhDr. 
Ústav 
sociálnych 
vied 

Prínosom aktivity bolo získanie informácií o rizikových 
a protektívnych faktoroch rodinného prostredia delikventne sa 
správajúcej mládeže. V rámci empirického výskumu bola 
použitá metodika focus group a analytickým postupom boli 
abstrahované poznatky potrebné pre špecificky orientované 
aktivity v rámci odboru sociálna práca. Získané výsledky boli 
využité v rámci doktorandskej práce a pri zostavovaní 
praktického nástroja umožňujúceho zber relevantných 
informácií o rizikových a protektívnych faktoroch rodinného 
prostredia delikventne sa správajúcej mládeže. Ciele výskumu 
boli splnené a výskumná činnosť poskytla nielen teoretické, ale 
i praktické prínosy v podobe Návrh anamnestického zberného 
nástroja pre analýzu vybraných súvislosti delikventného 
správania v rodinnom prostredí. 

180 2 

3 3/07/2011 
Meranie dosiahnutých vzdelávacích výsledkov 
z cudzieho jazyka na výstupe z 1. stupňa ZŠ v SR   

Lalinská, Mária, 
PaedDr. 

Katedra 
cudzích 
jazykov a 
všeobecného 
základu 

Hlavný prínos projektu spočíva v prezentovaní a 
experimentálnom overovaní metód merania a hodnotenia 
dosiahnutých výsledkov cudzojazyčnej edukácie na 1. stupni 
ZŠ. Doposiaľ bol vytvorený konštrukt jazykovej skúšky pre 
úroveň A1.1 (predpokladaná úroveň žiakov v cj na výstupe z 1. 
stupňa ZŠ). Takisto boli vytvorené špecifikácie jazykovej 
skúšky pre túto úroveň a prebehlo meranie jazykovej 
kompetencie žiakov na výstupe z 1. stupňa ZŠ. Výsledky 
merania boli vyhodnotené, analyzované a interpretované  

1100 3 
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Tematická 
oblasť 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2012 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

3 3/13/2011 Participácia rodiny na liečbe a doliečovaní člena 
rodiny závislého od alkoholu 

Šavrnochová, 
Michaela, Mgr. 

Ústav 
sociálnych 
vied 

Ciele projektu boli splnené. 
Prínos pre riešiteľa projektu - doktoranda: V rámci projektu 
bola zrealizovaná terénna časť výskumu do dizertačnej práce. 
Prínos pre sociálnu prácu ako vedu: Nové poznatky získané 
vedeckým výskumom budú využiteľné v disciplínach: Sociálne 
poradenstvo, Metódy sociálnej práce s rodinou, Sociálna 
patológia; cieľová skupina sociálnej práce – závislí klienti a ich 
rodinní príslušníci. 

150 2 

5 5/03/2011 

15th IEEE International Conference on Intelligent 
Engineering Systems 2011 (INES), Poprad Óbuda 
University, Budapest, Hungary, 9th IEEE 
International Symposium on Intelligent Systems 
and Informatics (SISY 2011), Subotica, Srbsko 
Óbuda University, Budapest 

Krakovský, Roman, 
Ing. 

Katedra 
informatiky 

Počas doby riešenia projektu bolo naprogramované samostatné 
modely využitia PART neurónových sietí so zameraním na 
oblasť zhlukovania dokumentov a obrazov. Výsledky týchto 
pokusov bola zhrnuté v článkoch na vedeckých IEEE 
konferenciách v Subotici (Srbsko) a Timisoare (Rumunsko), kde 
boli aj aktívne odprezentované. Ciele projektu sa podarili 
naplniť v plnej miere a dali tak základ pre ďalší rozvoj 
skúmania PART neurónových sietí do budúcna. 

neuvedená 1 

6A 6A/04/2011 Vianočný koncert pre Slovákov v Paríži 
Bednáriková, Janka, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
hudby 

Cieľ tohto projektu nebol naplnený podľa pôvodného zámeru. 
Na vystúpenie do Paríža sme boli zo strany predstaviteľov 
slovenskej ambasády pozvaní, k samotnej realizácii projektu 
nedošlo, nakoľko sa organizátori z neznámych príčin odmlčali 
a na naše opätovné výzvy nereagovali. So súhlasom dekana PF 
KU sme mohli udelené finančné prostriedky využiť v letnom 
semestri akademického roka 2011/2012 na iné zahraničné 
vystúpenie projektu GAPF č. 6A/13/2011. 

110 3 

6A 6A/12/2011  IX. ročník Študentskej umeleckej činnosti – 
celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou 

Matejová, Miriam, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
hudby 

Súťažná prehliadka Študentská umelecká činnosť sa stretla 
s veľkým ohlasom v radoch študentov pedagogických fakúlt na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem slovenských (Ružomberok, 
Bratislava, Žilina, Prešov), sme privítali študentov z Čiech 
(Hradec Králové, Ustí nad Labem) , Poľska (Czestochowa, 
Czieszyn, Lublin) a z Nemecka (Regensburg). Spravodlivé 
a vysoko kvalifikované rozhodnutia počas súťaže boli 
garantované významnými osobnosťami umelecko -  
pedagogického života zo Slovenska, ale i zo zahraničia. 
Sprievodným podujatím bol už tradične organizovaný a veľmi 
úspešný Koncert porotcov 

850 4 



 

 

111 

Tematická 
oblasť 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra 

hlavného 
riešiteľa 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2012 
Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Počet 
tvorivých 

pracovníkov 
a študentov 

6A 6A/13/2011 
Umelecká spolupráca univerzitných zborov 
Benedictus (KU Ružomberok) a Chorale 
Universitare de Caen Basse-Normandie 

Mráz, Ivan, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
hudby 

Pôvodný zámer realizácie zájazdu do Caen a organizácie 
koncertov francúzskeho zboru na Slovensku bol zmenený, tak 
aby základné ciele projektu boli z väčšej časti dodržané a 
splnené. Namiesto spolupráce z francúzskym zborom zbor 
Benedictus uskutočnil zájazd na festival sakrálnej zborovej 
hudby XVIII. Piliscsabai Egzháyyenei Napok v Maďarsku a na 
súťažný festival XIII Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Ad 
Gloriam Dei” 2012 v poľskom Pińczowe. V Maďarsku okrem 
festivalového vystúpenia zbor nadviazal kontakt s primátorom 
Štúrova za účelom umeleckej spolupráce a uskutočnil 
priateľské spoločenské stretnutie s miestnou komunitou našich 
krajanov. 
Na festivale v Poľsku náš zbor uskutočnil 3 verejné vystúpenia, 
pričom v súťaži sa umiestnil na 1. mieste. 

130 5 

6B 6B/24/2011 Kartografia v geografickom vzdelávaní 
Nižnanský, Branislav, 
doc. RNDr., CSc. 

Katedra 
geografie 

Projekt je v štádiu dokončovania. U nakladateľa TU v Liberci 
boli dané v septembri 2012 na jazykové korektúry texty 
príručky „Kartografie pro geografy“, ktoré boli spracované 
v spoluautorstve s Mgr. Popkovou PhD. Spolu so skriptami 
„Základy kartografie (100 str.)“, ktoré boli dokončené v marci 
2012 a článkami vyžiadanými redakciou do Kartografických 
listov a Životného prostredia, ktoré odchádzajú do tlače vo 
februári 2012 ide o podklad k vydaniu monografie a cvičebnice, 
ktoré budú dokončené do mája 2013. Zdržanie projektu súvisí 
s prípravou a účasťou riešiteľa na viacerých zahraničných 
a medzinárodných projektoch (V4 – Sucha Beskidzka. TUL – 
Liberec, TU Chemnitz) 

neuvedená 1 

6B 6B/31/2011 
Implementácia systému manažérstva kvality v 
sociálnej sfére 

Tabačáková, Katarína, 
Mgr. 

Inštitút 
Andreja 
Radlinského, 
Dolný Kubín 

So spoluautormi publikáciu pripravujeme na základe 
výsledkov dlhodobého výskumu. V súčasnosti prebieha proces 
zosúladenia jednotlivých častí publikácie a dopracovanie 
nových poznatkov v danej problematike. 

neuvedená 5 
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5.4 Štrukturálne fondy EÚ na PF KU 
 

V oblasti riešenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu 
Výskum a vývoj bolo v roku 2012 ukončené riešenie dvoch projektov: „Objavovanie strateného v čase (Umenie 
a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)“ a „Implementácia a prenos výsledkov 
slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí“. V rámci Operačného programu 
Vzdelávanie pokračovali v roku  2012 dva projekty „Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie 
podmienok doktorandského štúdia na PF KU“ a „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v RK“. Bol 
schválený ďalší projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie s názvom „Budovanie dobrej praxe v oblasti 
vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“, ktorého 
realizácia začína v januári 2013. 
 

Projekty zamerané na riešenie výskumných úloh: 
 
„Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej 
činnosti v akademickom prostredí“. 

Riešenie projektu bolo ukončené 31. decembra 2011, celková výška nenávratného finančného príspevku  
na projekt bola  260 314 EUR. Uvedený projekt uvádzame z dôvodu, že v marci 2012 bola PF poukázaná 
záverečná platba vo výške 3.410 EUR. Celkovo PF prefinancovala z projektu 249.828 EUR čo 
predstavovalo 96% celkovej výšky nenávratného finančného príspevku vrátane 5% spolufinancovania 
PF KU. 

 
„Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov 
Liptova a Oravy)“ 

Riešenie projektu bolo ukončené 29. februára 2012, výška nenávratného finančného príspevku  na 
projekt bola  210.863 EUR. Celkovo PF prefinancovala z projektu 170.274 EUR čo predstavuje 80,75% 
celkovej výšky nenávratného finančného príspevku vrátane 5% spolufinancovania PF KU. Uvedená 
analýza nie je konečná, nakoľko na PF nebola do dnešného dňa poukázaná záverečná platba. 

 

 Projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie: 

„Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského 
štúdia na Pedagogickej fakulte KU“ 

Výška nenávratného finančného príspevku  na projekt je  389 957,90 EUR  čo tvorí 95% z celkového 
rozpočtu projektu. 

Trvanie projektu: 09/2010 – 8/2013 

Hlavný cieľ projektu:  

Zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia a následne aj počet doktorandov a absolventov 
doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. 

Špecifické ciele projektu:  

Podporiť nadväzovanie medzinárodnej spolupráce doktorandov s cieľom začleniť ich do medzinárodnej 
vedeckej obce . 

Poskytnúť podporu, rozširovania a zdokonaľovania základnej počítačovej a manažérskej gramotnosti, 
prostredníctvom odborných manažérskych a IT školení . 

Zvýšiť počet interných doktorandských miest na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.  
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Zvýšiť úroveň znalosti cudzích jazykov a tak podporiť schopnosti vedecky pracovať v medzinárodných 
vedeckých tímoch. 

V roku 2012, v rámci implementácie vzdelávacích aktivít projektu pre doktorandov našej fakulty, 
pokračovali kurzy anglického, nemeckého a poľského jazyka. V mesiacoch január až marec  prebiehal 
kurz „Lektorských a manažérskych  zručností“, ktorého cieľom bolo zlepšiť základné komunikačné 
zručnosti a získať chýbajúcu lektorskú spôsobilosť našich doktorandov. V rámci aktivity „Mobility 
doktorandov“, bola v priebehu roku na zahraničnom študijnom pobyte v Madride jedna doktorandka. 
Šiesti doktorandi, pre ktorých boli vytvorené a financované doktorandské miesta v rámci projektu, 
úspešne ukončili druhý rok štúdia a začali tretí rok štúdia. Príchodom nových doktorandov sme 
v septembri rozšírili cieľovú skupinu projektu.  

 
„Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“. 

Výška nenávratného finančného príspevku  na projekt je 278 193,25  EUR  čo tvorí 95% z celkového 
rozpočtu projektu. 

Trvanie projektu: 05/2010 – 04/2013 

Hlavný cieľ projektu:   

Posilnením kultúry kvality sa v dlhodobej perspektíve stať vedúcim pracoviskom v uplatňovaní 
inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ. 

 

Výstupy projektu do roku 2012: 
- do júna 2012 prebiehala aktivita 1.3 Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity, 
- od júla do novembra 2012 prebiehala aktivita 2.1. Monitoring a preverenie funkčnosti modelu treťou 

stranou, 
- od októbra do decembra 2012 prebiehala aktivita 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality 

na pôde VŠ. 
 

V súlade s riešením projektu, CAF tím vypracoval samohodnotiacu správu s detailným popisom deviatich kritérií 
modelu CAF. Koncom septembra 2012 bola správa predložená zamestnancom manažmentu KU na 
pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok a po dopracovaní niektorých kritérií bola správa v októbri 
2012 odoslaná na posúdenie tímu externých posudzovateľov, čím bola zabezpečená maximálna nestrannosť 
a objektívnosť hodnotenia úrovne implementácie modelu CAF v podmienkach KU. V novembri 2012 prebehlo 
externé posúdenie na mieste. Spätná správa z externého posúdenia na mieste sa stala podkladom pre vytvorenie 
Akčného plánu zlepšovania kvality, ktorého vypracovávanie je aktuálne v súčasnom období. 

V rámci realizácie aktivity 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde VŠ formou 
diseminačnej konferencie, vytvoríme v roku 2013 priestor k výmene skúseností s vytvorením a udržiavaním 
systému manažérstva kvality CAF medzi minimálne šiestimi vysokými školami, ktoré majú implementovaný 
systém kvality alebo sa problematikou zaoberajú aj vďaka podobne orientovaným projektom. 

 

V rámci výzvy OPV-2011/1.2/03-SORO – Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, 
rámcová aktivita 1.2.2. Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl)  Operačného programu Vzdelávanie 
PF úspešne podala a od 7.1.2013 začína riešiť projekt: „Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného 
zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“.  

Hlavný cieľ projektu:   
- na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť 

základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl.  

Cieľovou skupinou projektu budú vysokoškolskí učitelia PF KU v Ružomberku.  
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5.5 Publikačná činnosť pracovníkov Pedagogickej fakulty KU 
 

Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých rokoch (bez doktorandov) 

Druh publikácie 2008 2009 2010 2011 2012 

Knižné publikácie 84 109 125 79 75 

Vedecké monografie 

(AAA,AAB,ABA,ABB) 
38 39 41 22 

24 

Vysokoškoské učebnice, skriptá a učebné texty 

(ACA, ACB,BCI,BCB) 
24 24 28 22 

18 

Odborné a ďalšie knižné práce 

EAI,CAA,CAB,EAJ,FAI) 
22 46 56 35 

33 

Publikácie vo vedeckých časopisoch, 
autorské osvedčenia, patenty, objavy 69 78 188 82 100 

Vedecké a odborné práce v nekarentovaných 
časopisoch (ADE, ADF,BDE,BDF) 65 73 184 70 86 

Vedecké a odborné práce v karentovaných 
časopisoch 
(ADC,ADD,AEG,AEH,BDC,BDD,CDC,CDD 

4 5 4 12 
14 

Ostatné recenzované publikácie 

 
251 478 872 308 

263 

Domáce/zahraničné 

(AEC,AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AFE,AFF,AFF, 

AFG,AFH 

219 338 749 255 

215 

Iné 32 140 123 53 48 
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5.6 Doktorandské štúdium 
Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktorého cieľom je príprava doktoranda 
na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú, metodicko-vývojovú a koncepčno - programovú prácu v zvolenom 
odbore, získaním teoretických vedomostí z tohto odboru i z odborov, ktoré s ním súvisia a zvládnutím metodiky 
vedeckej, umeleckej a koncepčnej práce. Doktorandské štúdium prebieha podľa akreditovaného doktorandského 
študijného programu. 

Vedecká výchova doktorandov sa realizuje na PF KU prostredníctvom doktorandského štúdia v študijnom 
odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijných programoch Didaktika hudby a Teória vzdelávania náboženskej 
výchovy a v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca. 
 
Študijný program Študijný odbor 
 
Didaktika hudby 1.1.10 Odborová didaktika 
Teória vzdelávania náboženskej výchovy 1.1.10 Odborová didaktika 
Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca 
 
 
Celkový počet študentov v jednotlivých študijných programoch k 31.10.2012: 
 

POČET ŠTUDENTOV FAKULTY – trojročné/päťročné DOKTORANDSKÉ študijné programy 

THE FACULTY‘S STUDENT NUMBER –three-year DOCTORAL study programmes 

Študijný program (programmes) / ročník (class) 1. 2. 3. 4. 5. Spolu / 
total 

 D/E D/E D/E D/E D/E  
SOCIÁLNA PRÁCA 20/30 8/31 23/28 0/17 0/13 51/119 
DIDAKTIKA HUDBY 4/2 1/1 6/2 0/1 0/8 11/14 
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ 
VÝCHOVY 5/6 4/9 21/9 0/10 0/8 30/42 

SPOLU / TOTAL 29/38 13/41 50/39 0/28 0/29 92/175 
 
 
 
 
Počet absolventov doktorandského štúdia 
 
 POČET ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 NUMBER OF ALUMNI DOCTORAL study programmes 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 1 9 4 17 12 12 33 88 

DIDAKTIKA HUDBY  2 2 5 6 4 4 23 

TEÓRIA VZDELÁVANIA 
NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 1 5 9 8 7 13 6 49 

TEÓRIA VYUČOVANIA 
NA 1. STUPNI ZŠ 4 2 10 4 0 0 0 20 

SPOLU / TOTAL 6 18 25 34 25 29 43 180 
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Úspešnosť doktorandského štúdia v dennej forme 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 24 

Počet doktorandov v 3.ročníku k 30.6.2012 46 

Percento úspešnosti 52,2% 
 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 24 

Celkový počet doktorandov k 30.6.2012 91 
Percento úspešnosti 26,4% 

 
Úspešnosť doktorandského štúdia v externej forme 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 19 

Počet doktorandov v 5.ročníku k 30.6.2012 14 

Percento úspešnosti 135,7% 

 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 19 

Celkový počet doktorandov k 30.6.20121 150 

Percento úspešnosti 12,7% 
 

Študijný program: Didaktika hudby v študijnom odbore 
1.1.10 Odborová didaktika 
Prijímacie 
pohovory 

Počet prijatých študujúci Absolventi 

2005/2006 11 11 3 
2006/2007 5 14 0 
2007/2008 11 24 2 
2008/2009 2 26 2 
2009/2010 12 33 5 
2010/2011 9 35 6 
2011/2012 2 22 8 
2012/2013 6 19 4 

 
Študijný program: Sociálna práca v študijnom odbore 
3.1.14 Sociálna práca 
Prijímacie 
pohovory Počet prijatých študujúci absolventi 

2006/2007 32 29 1 
2007/2008 22 50 9 
2008/2009 30 76 4 
2009/2010 68 117 17 
2010/2011 58 161 12 
2011/2012 40 121 11 
2012/2013 50 120 33 
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Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej 
výchovy v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika 
Prijímacie 
pohovory Počet prijatých študujúci absolventi 

2005/2006 22 16 0 
2006/2007 15 30 1 
2007/2008 13 43 5 
2008/2009 16 56 9 
2009/2010 34 62 8 
2010/2011 21 79 7 
2011/2012 13 61 7 
2012/2013 11 61 6 

 
 

Sumár 2012  
Prijímacie 
pohovory Počet prijatých študujúci absolventi 

2012/2013 67 200 34 
 

Publikačná činnosť doktorandov Pedagogickej fakulty KU 

Spolu doktorandov k 31. 10. 2012  vo všetkých odboroch = 267 

Počet publikovaných príspevkov zo Sociálnej práce – 111 (Počet doktorandov k 31. 10. 2012 v odbore SP = 170) → 65, 3 
%  

Počet publikovaných príspevkov z Teórie vzdelávania náboženskej výchovy – 67 (Počet doktorandov k 31. 10. 2012 
v odbore Teória vzdelávania náboženskej výchovy = 72) → 86, 11 % 

Počet publikovaných príspevkov z Didaktiky hudby – 3 (Počet doktorandov k 31. 10. 2012 v odbore Didaktika hudby = 
25) → 12 % 

Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých oblastiach výskumu s rokom vykazovania 2012 k 20.2.2013.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh publikácie PV S-BV Spolu 
Knižné publikácie 4 3 7 
Vedecké monografie (AAA, AAB) 3 2 5 
Odborné a ďalšie knižné práce (FAI) 1 1 2 
Vedecké práce 12 23 35 
Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch 
(ADF,ADE) 7 4 11 

Vedecké práce v v recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (AEC, AED) 

3 19 22 

Vedecké práce v nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (AEE, AEF) 

2 0 2 

Publikované príspevky na zahraničných a 
domácich vedeckých konferenciách (AFA, AFC, 
AFD) 

38 46 84 

Odborné monografie vydané v zahraničných 
a domácich vydavateľstvách (BAA, BAB) 1 1 2 

Odborné práce 5 32 37 
Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, 
BDF) 2 2 4 

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch, 
monografiách (BEC, BED) 3 28 31 

Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch, 
monografiách (BEF) 0 2 2 

Iné (AFH, AGI, EDI, GHG, GII) 9 6 15 

Spolu 70 111 181 
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Umelecká činnosť doktorandov Pedagogickej fakulty KU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh výstupu U 
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho 
rozsahu 

39 

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu 
zahraničné – jednotlivec (ZZZ,ZYZ) 

9 

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu 
domáce (ZZY,ZYY) 

23 

Závažné umelecké diela a výkony menšieho 
rozsahu domáce (ZXY,ZVY) 

2 

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu 
– ostatné alebo ostatné umelecké diela a výkony 
väčšieho rozsahu (ZZX, ZZV, ZYX, ZYV, XZY, XYY) 

5 

Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho 
rozsahu 

9 

Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho 
rozsahu (YZX, YZV, YYX, YYV, YXY, YVY) 

9 

Ostatné umelecké diela a výkony menšieho 
rozsahu 

2 

Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu 
(XXX, XXV) 

2 

Spolu 50 



 

119 

 

119 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU MALA V ROKU 2012 PRIZNANÉ PRÁVO KONAŤ RIGORÓZNE SKÚŠKY 
A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC V TÝCHTO ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH: 
 

Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.) v študijnom programe: 

 Učiteľstvo biológie 
 Učiteľstvo chémie 
 Učiteľstvo geografie 
 Učiteľstvo informatiky 
 Učiteľstvo matematiky 

UČITEĽSTVO UMELECKO-VÝCHOVNÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV (PaedDr.) 

v študijnom programe: 

 Učiteľstvo cirkevnej hudby 
 Učiteľstvo hudobného umenia 
 Učiteľstvo hry na klávesové nástroje 
 Učiteľstvo spevu 
 Učiteľstvo náboženskej výchovy 
 Učiteľstvo výtvarného umenia 

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA (PaedDr.) v študijnom programe: 
 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA (PaedDr.) v študijnom programe: 
 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 

SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.) v študijnom programe: 
 Sociálna práca 

Sociálna práca (PhDr.) v študijnom programe:  
 Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby  

MANAŽMENT (PhDr.) v študijnom programe: 
 Manažment 
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POČET  OSÔB V RIGORÓZNOM KONANÍ  

NUMBER OF STUDENTS TAKING RIGOROUS THESES EXAMINATION 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 93 56 59 49 28 17 302 

SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE 
A SOCIÁLNE  SLUŽBY      6 6 

MANAŽMENT 11 18 13 7 3 13 65 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 156 61  13 25 41 296 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA 
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

   8 17 44 69 

Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ 56 23 22 18 6 13 138 

Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA 4 5 9 11  2 31 

Učiteľstvo  MATEMATIKY 11 5 1 1 2 2 22 

Učiteľstvo  VÝTVARNÉHO UMENIA  2 1   1 2 6 

Učiteľstvo  BIOLÓGIE  7 5 2 2 2 3 21 

Učiteľstvo  GEOGRAFIE  3 1 3 2 7 16 

Učiteľstvo INFORMATIKY  3 2 3 1 1 1 11 

SPOLU / TOTAL 343 179 110 113 87 151 983 

 

POČET  ÚSPEŠNE UKONČENÝCH ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA 

NUMBER OF ALUMNI OF RIGOROUS THESES EXAMINATION  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 27 39 36 39 26 32 199 

SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE 
A SOCIÁLNE  SLUŽBY      2 2 

MANAŽMENT   3  9 8 6 26 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA 
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH     1 5 6 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 32 57 136  7 17 249 

Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ 50 21 26 19 9 14 139 

Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA 6 3 5 4 2 7 27 

Učiteľstvo MATEMATIKY 5 1 3 4 1 2 16 

Učiteľstvo  VÝTVARNÉHO UMENIA   1    1 2 

Učiteľstvo  BIOLÓGIE  1 1 3 1 2 5 13 

Učiteľstvo INFORMATIKY   1   1  2 

Učiteľstvo GEOGRAFIE   2 3 1 1 7 

SPOLU / TOTAL 121 127 211 79 58 92 688 
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ABSOLVENTI RIGORÓZNEHO KONANIA  
RIGOROUS THESIS EXAM ALUMNI 
2012 
 
UČITEĽSTVO BIOLÓGIE 
1.PaedDr. Jana Gonšenicová 
2.PaedDr. Júlia Hanzelová 
3.PaedDr. Michaela Kormaňáková 
4.PaedDr. Eva Pacáková 
5.PaedDr. Martina Vlčáková 
 
UČITEĽSTVO  GEOGRAFIE 
1. PaedDr. Lenka Gavorníková 
 
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA 
1. PaedDr. Mária Hollá 
2. PaedDr. Aneta Költőová 
3. PaedDr. Zoltán Sallai 
4. PaedDr. Beatrix Tarcaliová 
5. PaedDr. Jozef Varga 
6. PaedDr. Alžbeta Vojtková 
7. PaedDr .Marián Žuk 
 
UČITEĽSTVO MATEMATIKY 
1. PaedDr. Mariana Berzáková  
2. PaedDr. Michal Rydlo 
 
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
1. PaedDr. Marián Čačík 
2. PaedDr. Karol Balogh  
3. PaedDr. Marián Bér  
4. PaedDr. Janka Bujalková 
5. PaedDr. Peter Buranský  
6. PaedDr. Branislav Dubovec   
7. PaedDr. Eva Krišandová 
8. PaedDr. Ivana Mochorovská 
9. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D. 
10.PaedDr. Marek Slatinský 
11. PaedDr. Ľubomír Vavro 
12. PaedDr. Ján Vido 
13. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
14. PaedDr. Miroslav Zelina  
 
UČITEĽSTVO  VÝTVARNÉHO UMENIA 
1. PaedDr. Angelika Hrivnáková  
 
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
1. PaedDr. Martina Andrášová 
2. PaedDr. Stanislav Azor 
3. PaedDr. Miroslav Bendík 
4. PaedDr. Zuzana Dindová 
5. PaedDr. Slávka Jezerčáková 
6.PaedDr. Lenka Kavuľová 
7. PaedDr. Renáta Kiselová 
8. PaedDr. Anna Kozaňáková 
9. PaedDr. Veronika Krišáková 
10.PaedDr. Lucia Lauková 
11. PaedDr. Renáta Majerčíková 
12.PaedDr. Miroslava Malichová 

13. PaedDr. Radovan Mišík 
14. PaedDr. Zuzana Pavelicová 
15. PaedDr. Peter Sedúch 
16. PaedDr. Eva Sobinkovičová 
17. PaedDr. Zuzana Volčeková 
 
ŚPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA 
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
1.PaedDr. Iveta Balážová 
2.PaedDr. Viera Bernátová 
3.PaedDr. Katarína Koňušíková 
4.PaedDr. Monika Viktorová 
5.PaedDr. Edita Vitková 
 
MANAŽMENT 
1.PhDr. Milan Kapral 
2.PhDr. Anna Kičinová  
3. PhDr. Martina Konrádyová 
4. PhDr. Augustín  Piták  
5. PhDr. Mariana Sejutová Hudáková 
6. PhDr. Martina Zděnková 
 
SOCIÁLNA PRÁCA 
1. PhDr. Jarmila Bodjanová 
2. PhDr. Zuzana Bolibruchová 
3. PhDr. Margita Borová  
4. PhDr. Soňa Ďalaková 
5. PhDr. Lucia Dlugošová 
6. PhDr. Lucia Gažiová 
7. PhDr. Milan Gergel 
8. PhDr. Katarína Greňová 
9. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. 
10. PhDr. Branislava Hojnošová  
11. PhDr. Jana Horváthová 
12. PhDr. Alena Hriňáková 
13. PhDr. Janka Hrošovská 
14. PhDr. Danka Izsófová 
15. PhDr. Adrián Jurík 
16. PhDr. Anna Keselyová 
17. PhDr. JUDr. Michal Kočiš 
18. PhDr. Miroslava Kočišková 
19. PhDr. Julius Kopčanský 
20. PhDr. Iveta Ličková 
21. PhDr. Oľga Magerčiaková 
22. PhDr. Ján Martinko 
23. PhDr. Jana Maťašová  
24. PhDr. Ingrid Mladá  
25. PhDr. Marta Mojžišová 
26. PhDr. Silvia Očvárová 
27. PhDr. PaedDr. Miriama Pattie  
28. PhDr. Magdaléna Pekarčíková 
29. PhDr. Antónia Prôčková Hirjáková 
30. PhDr. Marcela Rusnáková  
31. PhDr. Martina Straková 
32. PhDr. Jana Vavrová 
 
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE 
A SOCIÁLNE SLUŽBY 
1. PhDr. Zuzana Tibenská 
2. PhDr. Sylvia Valová 
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5.7 Vydavateľská činnosť  
 

Na Katolíckej univerzite sa publikácie vydávajú v edíciách, ktoré sú vedené pod vydavateľstvom Verbum, ktoré sa 
zaoberá: 

Edíciou pedagogických štúdií 
Edíciou spoločenských a behaviorálnnych štúdií 
Edíciou umenia 
Edíciou prírodovedných, informatických a matematických štúdií 
Edíciou ekonomických a právnych štúdií 

 
Nosnou časťou týchto edícií je vydávanie monografií, zborníkov, učebníc a didaktických materiálov. 

 

Prehľad publikácií podľa edičných radov za PF KU 

Rok Monografie Zborníky Skriptá Vysokoškolské 
učebnice Ostatné Spolu 

2005 1 1 7 13 0 22 

2006 9 1 1 36 0 47 

2007 36 19 15 20 2 92 

2008 53 1 12 10 4 80 

2009 27 37 10 9 2 85 

2010 22 36 36 18 6 118 

2011 82 35 15 4 4 140 

2012 76 37 6 2 5 126 

Spolu 306 167 102 112 23 710 
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie 
profesorov 

PF KU má priznané  práva na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 
sociálna práca a odborová didaktika (teória vzdelávania náboženskej výchovy, didaktika hudby).  Kritériá 
k habilitačnému konaniu a konaniu na vymenúvanie profesorov sú schválené VR PF KU a VR KU podľa pokynov 
AK Vlády SR a sú tak náročné, ako na UK v Bratislave (porov. tabuľky 8, 9, 17c, 17d). V roku 2012 sa na PF KU 
uskutočnilo 11 habilitačných konaní. Dvaja uchádzači boli zo Slovenska a deviati uchádzači boli zo zahraničia.  

VII. Zamestnanci KU zaradení na Pedagogickej fakulte KU 
 Na PF KU v roku 2012 boli vyhlásené výberové konania na 18 miest funkcie profesora, na 11 miest docenta 
a na 30 miest odborného asistenta a asistenta. Spolu bolo vyhlásených 59 výberových konaní. Na vyhlásené 
výberové konania sa v priemere prihlásilo 1,6 uchádzačov, z toho 0,22 uchádzačov nebolo v pracovnom pomere 
s PF KU. 41 vysokoškolských učiteľov opätovne obsadilo to isté funkčné miesto. Bez výberového konania bolo 
zamestnaných 16 vysokoškolských učiteľov s úväzkom v priemere 11,3.  
 Prepočítaní počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. činí 28,55 u profesorov, 62,95 u docentov, 117,65 
u odborných asistentov s PhD. a 12,12 bez PhD. 

VIII. Podpora študentov 
 V akademickom roku 2011/2012 na prvom stupni štúdia uhrádzalo na PF KU v dennej forme štúdia 138 
študentov. V magisterskom stupni školné hradili 16 študenti. V doktorandskom stupni štúdia žiaden doktorand 
nemal povinnosť platiť školné. Zo všetkých denných študentov uhradiť školné vznikla povinnosť 154 a 3 z nich boli 
zo zahraničia. V externej forme štúdia na prvom stupni štúdia povinnosť uhradiť školné vznikla 1113 študentom /z 
toho 4 zahraničných/. V druhom stupni štúdia malo školné uhradiť 816 študentov a 6 z nich boli zahraniční. 
V doktorandskom stupni štúdia hradilo školné 175 doktorandov a 64 z nich boli zahraniční. Zo všetkých externých 
študentov uhradiť školné vznikla povinnosť  2104 a 74 z nich boli zo zahraničia. V dennej a v externej forme štúdia 
vznikla na PF KU povinnosť uhradiť školné 2258 študentom, z toho 75 bolo zo zahraničia.  
 V akademickom roku 2011/2012 bolo na PF KU stanovené maximálne školné 850 EUR v učiteľských 
študijných programoch a 850 EUR v neučiteľských študijných programoch. Zahraniční študenti mali povinnosť 
uhradiť školné rovnako ako občania SR . 

IX. Mobility pracovníkov Pedagogickej fakulty 
Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu 

Priezvisko a meno Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

Akimjaková Beáta KPEP 19.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Rochovská Ivana KPEP 19.03.2012-23.03.2012 Szent István University 

Akimjaková Beáta KPEP 23.01.2012-24.01.2012 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Chełmie 

Rochovská Ivana KPEP 23.01.2012-24.01.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Krajčiríková Ľudmila KPEP 23.01.2012-24.01.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Jablonský Tomáš KPPS máj, 2012 
Krakowska Akademia im. Frycza 

Modrzewskiego 

Akimjak Amantius KH 26.03.2012-30.03.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Jablonský Tomáš KPPS 12.03.2012-16.03.2012 Krakowska Akademia im. Frycza 
Modrzewskiego 

Akimjak Amantius KH február, 2012 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Jablonský Tomáš KPPS 11.04.2012-13.04.2012 Universidad Pontificia Comillas 
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Priezvisko a meno Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

Lalinská Mária KCJVZ 11.04.2012-13.04.2012 Universidad Pontificia Comillas 

Akimjaková Beáta KPEP 07.05.2012-11.05.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Bačik Miloš KG 10.04.2012-20.04.2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Biarinec Rastislav KH 03.04.2012-09.04.2012 Akademia im. J.Dlugosza w Czestochowie 

Černá Ľubica UEŠ 23.04.2012-28.04.2012 Univerzita Tomáša Báti v Zlíne 

Čief Rastislav KG 23.04.2012-04.05.2012 Ostravská univerzita v Ostrave 

Gunčaga Ján KM 23.05.2012-29.05.2012 U.Kardynala S.Wyszynskiego w Warsawie 

Janigová Emília KSP neukoncena mobilita Akademia im. J.Dlugosza w Czestochowie 

Kamanová Irena KSP 09.05.2012-15.05.2012 Unvierzita Hradec Králové 

Kopáčová Janka KPEP, 17.03.2012-24.03.2012 Szent István University 

Kovačic Michal KG 10.04.2012-20.04.2012 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem 
Kudlička Ján KVU 03.04.2012-09.04.2012 Akademia im.J.Dlugosza w Czestochowie 

Lalinský Peter KH 05.03.2012-09.03.2012 Hochschule fur Katholicsche Kirchenmusik 

Nagranová Mária KSVSC 12.03.2012-16.03.2012 Unvierzita Karlova v Prahe 

Špániková Martina KSP neukoncena mobilita Akademia im. J.Dlugosza w Czestochowie 

Orieščíková Helena KSP 30.03.2012-20.03.2012 Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích 

Tkáčik Štefan KM 14.05.2011-22-05-2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Vajová Mária KSP 12.03.2012-16.03.2012 Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích 

Šarníková Gabriela KPPS 23.04.2012-04.05.2012 Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích 

Bumberová Eva ÚSV 15.04.2012-21.04.2012 Masarykova univerzita v Brne 

Nižňanská Katarína ÚSV 15.04.2012-21.04.2012 Masarykova univerzita v Brne 

Akimjaková Beáta IJP 21.04.2012 - 26.04.2012 Pedagogický ústav Prikarpatskej Národnej 
Univerzity Vasiľa Stefanika 

Rochovská Ivana IJP 21.04.2012 - 26.04.2012 
Pedagogický ústav Prikarpatskej Národnej 

Univerzity Vasiľa Stefanika 

Krajčiríková Ľudmila IJP 21.04.2012 - 26.04.2012 Pedagogický ústav Prikarpatskej Národnej 
Univerzity Vasiľa Stefanika 

Dušan Kováč-
Petrovský, PhD. 

KTJL 10. 02. 2012 - 12. 02. 
2012 

Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v 
Budapešti 

Dr. Rosangela Libertini KTJL 
10. 02. 2012 - 12. 02. 

2012 
Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v 

Budapešti 

Dušan Kováč-
Petrovský, PhD. KTJL 29. 03. 2012 - 02. 04. 

2012 

Katolícka univerzita del Sacro Cuore v 
Miláne, Centrum európskeho výskumu "Libri 

Editoria Biblioteca" 
Dušan Kováč-

Petrovský, PhD. KTJL 
09. 05. 2012 - 14. 05. 

2012 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v 

Taliansku 
doc. PaedDr. Tomáš 

Jablonský, PhD., 
m.prof.KU 

KPPS 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 

doc PhDr. Emília 
Janigová, PhD. KSP 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 

Ing. Zuzana 
Gejdošová, PhD. KSP 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 

PhDr. Angela 
Almašiová, PhD. 

KSP 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 
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Priezvisko a meno Vysielajúca 
katedra Dĺžka mobility Prijímajúca inštitúcia 

doc. Markéta 
Rusnáková, PhD. 

KSP 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 

doc. PhDr. Irena 
Kamanová, PhD. KSP 22. - 23.11.2012 Riga Stradinš University 

ICLic. PaedDr. Michal 
Podzimek, ThD. KPPS 18. - 28. 11.2012 Technická univerzita v Liberci 

doc. PeadDr. Tomáš 
Jablonský, PhD. KPPS 7. - 9.12.2012 Krakowska Akademia im. Frycza 

Modrzewskiego 

Akimjak Amantius KH 16. - 18.11.2012 Krakowska Akademia im. Frycza 
Modrzewskiego 

Almašiová Angela KSP 15.10.2012-19.10.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Akimjak Amantius KH 01.11.2012-05.11.2012 Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w 
Chelmie 

Akimjaková Beáta IJP 01.11.2012-05.11.2012 
Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w 

Chelmie 
Antolová Vladimíra KMCHČ 18.11.2012-23.11.2012 Ostravská univerzita v Ostrave 

Drozd František KSVSNC 12.11. - 16.11.2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

Gejdošová Zuzana KVS 15.10.2012-19.10.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Gunčaga Ján KM 12.11.2012-18.11.2012 Istanbul University 

Hurbánek Pavol KG 04.11.2012-10.11.2012 St. Mary´s University College, Twickenham 

Chanasová Zuzana KPEP 17.10.2012-27.10.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Kamanová Irena KSP 12.11.2012-16.11.2012 Akademia Ignatium w Krakowie 

Karasová Mária KPEP 17.10.2012-27.10.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Kľuska Branislav KKPT 28.10.2012-01.11.2012 Kirchliche Pädagogische Hochschule in Graz 

Krajčíriková Ľudmila IJP 01.11.2012-05.11.2012 Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w 
Chelmie 

Papčo Pavol KG 04.11.2012-11.11.2012 St. Mary´s University College, Twickenham 

Rochovská Ivana IJP 01.11.2012-05.11.2012 Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w 
Chelmie 

Štefáková Lenka KMCHČ 18.11.2012-23.11.2012 Ostravská univerzita v Ostrave 

Vargová Mária KPEP 17.10.2012-27.10.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Libertini Rosangela KTJL 10.2. -12.2.2012 Universitá Catholica Péter Pázmány 
Dušan Kováč-

Petrovský, PhD. KTJL 10.2. -12.2.2012 Universitá Catholica Péter Pázmány 

Dušan Kováč-
Petrovský, PhD. KTJL 9.5. - 14.5.2012 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme 

Dušan Kováč-
Petrovský, PhD. 

KTJL 30.3. - 2.4.2012 Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

126 

 
Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu 

Priezvisko a meno 
Prijímajúca 

katedra Dĺžka mobility Vysielajúca inštitúcia 

Jedrzejewski Jacek KM 13.02.2012-17.02.2012 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Kowalczyk Stanislaw KM 13.02.2012-17.02.2012 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Soos Anna IJP 20.01.2012-22.01.2012 "BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca 

Maksa Gyula IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Páles Zsolt IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Kocsis Imre IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 
Kántor Tünde 

Sándorné IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Lajkó Károly IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Kovács Zoltán IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Debrecen 

Körtesi Péter IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Miskolc 

Kosztolányi József IJP 20.01.2012-22.01.2012 University of Szeged 

Baranyai Tünde IJP 20.01.2012-22.01.2012 "BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, 
detaš. Prac. Satu Mare 

Zimni Jan KKPT marec, 2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

Plocki Adam KM 20.02.2012-24.02.2012 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w 
Krakowie 

Babiarz Miroslaw KKPT 5 dní, marec Uniwersytet Slaski w Katowicach 

Mazur Piotr IJP 14.05.2012-18.05.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Agnieszka 
Monasterska KH 18.04.2012-23.04.2012 Akademia Muzyczna im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach 

Zbigniew Marek KKPT 27.03.2012-30.03.2012 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 
Ignatianum w Krakowie 

Körtesi Péter KM 05.06.2012-08.06.2012 University of Miskolc 

Halik Katarzyna KM 05.06.2012-08.06.2012 University of Rzeszów 

Dadej Aneta KM 05.06.2012-08.06.2012 University of Rzeszów 

Kadej Celina KM 05.06.2012-08.06.2012 University of Podlasie 

Kaslová Michaela KM 05.06.2012-08.06.2012 Karlova univerzita v Prahe 

Molnar Josef KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Zdrahal Tomas KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Laitochova Jitka KM 05.06.2012-08.06.2012 Univerzita Palackého v Olomouci 

Konečná Petra KM 05.06.2012-08.06.2012 Ostravská univerzita v Ostrave 

Langier Cecylia KPEP 16.04.2012-20.04.2012 Akademii im. J. Dlugosza w  Czestochowie 

Piwowarska Eva KPEP 16.04.2012-20.04.2012 Akademii im. J. Dlugosza w  Czestochowie 

Ordon Urszula KPEP 16.04.2012-20.04.2012 Akademii im. J. Dlugosza w  Czestochowie 

Trebicka Katerzyna IJP 26.03.2012-30.03.2012 Swietokrzyska Szkola Wysza w Kielcach 

Gwozda Mariusz IJP 13.02.2012-17.02.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Koza Iwona KMACR 20.02.2012-24.02.2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

Prendecki Krysztof IJP 22.02.2012-25.02.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Stankowski Bogdan IJP 22.02.2012-25.02.2012 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 
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Priezvisko a meno Prijímajúca 
katedra Dĺžka mobility Vysielajúca inštitúcia 

Zacharuk Tamara IJP 30.04.2012-05.05.2012 Uniwersytet pryrodniczo-humanistyczny w 
Sieldcach 

Bocian Beata IJP 30.04.2012-05.05.2012 Uniwersytet pryrodniczo-humanistyczny w 
Sieldcach 

Jarmoch Edward IJP 30.04.2012-05.05.2012 Uniwersytet pryrodniczo-humanistyczny w 
Sieldcach 

Banasinska Malgorzata KH 27.02.2012-03.03.2012 Politechnika Swietokryska Kielce 

Rózylo Anna KPEP 23.04.2012-27.04.2012 Instytut pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej 
Woli 

Popowska Marta KH 12.03.2012-16.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Jablyczynska Ewa KH 12.03.2012-16.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 
Siedlaczek-Szwed 

Aleksandra KPEP 02.03.2012-.06.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Olszewska Barbora KPEP Fe-marec2012 Wysza szkola pedagogiczna w Lodzi 

Kweclich Jaroslaw KVU 19.03.2012-23.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Jakubowski Jakub KVU 19.03.2012-23.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Bartosz Fraczek KVU 19.03.2012-23.03.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Chraszic Marcin KMACR 25.04.2012.-29.04.2012 University of Natural Sciences and 
Humanities in Siedlce 

Wyrebek Henryk KMM 25.04.2012.-29.04.2012 University of Natural Sciences and 
Humanities in Siedlce 

Banasinska Malgorzata KH 27.02.2012-03.03.2012 Politechnika Swietokryska Kielce 

Kaliba Martin KŠP 15.04.2012-20.04.2012 Unvierzita Hradec Králové 

Piwowarski Jerzy KH 16.04.2012-21.04.2012 Akad. im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Osiński Gregorz KI 29.04.2012-07.05.2012 College of media and culture 

Kiereś Barbara KPPS 23.04.2012-27.04.2012 KUL, Lublin 

Trzos Tímea KŠP 01.05.2012-04.05.2012 Ostravská univerzita v Ostravě 

Motow-Czyz Marta KSP 07.05.2012-11.05.2012 Akademia im. Jana Dlugoosza w 
Czestochowie 

Duatepe Paksu 
Asuman 

KM 04.06.2012-12.06.2012 Pamukkale Universitesi 

Gawronska Magdalena KH 19.03.2012-23.03.2012 
Akademia im. Jana Dlugoosza w 

Czestochowie 

Okwiet Magdalena KH 19.03.2012-23.03.2012 Akademia im. Jana Dlugoosza w 
Czestochowie 

Wach Tomas KPEP 16.04.2012-20.04.2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

Czerw-Bajer Monika 
K. verejnej 

správy 07.05.2012-11.05.2012 
Akademia im. Jana Dlugoosza w 

Czestochowie 

Karpuszenko Elena KVS 07.05.2012-11.05.2012 Akademia im. Jana Dlugoosza w 
Czestochowie 

dr Waldemar Woźniak KPPS 20.11. - 25.11.2012 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego 
w Warszawie 

PhDr. Andrzej 
Łuczyński KPPS 19.11 - 23.11.2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 

dr Mariola Świderska KPPS 19.11. - 23.11.2012 Spoleczna Akademia Nauk w Lodzi 

dr. Piotr Weryński KSP 26.11. - 27.11.2012 Politechnika Ślaska w Gliwiciach 

Szyszka Michal, PhD. KMN ? The Higher School of Aministration in 
Bielsko-Biala 

Dr Róg Anna IJP 15.10.2012 - ? J. Kochanowski University in Kielce 
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Priezvisko a meno Prijímajúca 
katedra Dĺžka mobility Vysielajúca inštitúcia 

Dr Hanyga-Janczak 
Patrycja IJP 15.10.2012 - ? J. Kochanowski University in Kielce 

Gyóorgy Domokos KTJL 5.10.2012 - 10.10.2012 Pázmány Péter Catholic University 
Mgr. Ružičková 

Radka, PhD. KPPS 22.10.2012 - 26.10.2012 Univerzita J.E. Purkyné Ústí nad Labem 

Doulík Pavel KPPS 22.10.2012 - 26.10.2012 Univerzita J.E. Purkyné Ústí nad Labem 

Škoda Jiří KPPS 22.10.2012 - 26.10.2012 Univerzita J.E. Purkyné Ústí nad Labem 

Karpuszenko Elena KSP 26.11.2012 - 30.11.2012 kJ. Dlugosz University in Czestochowa 

Czerw-Bajer Monika KSP 26.11.2012 - 30.11.2012 kJ. Dlugosz University in Czestochowa 
Marzec Danuta, 

hab.prof KSP 26.11.2012 - 30.11.2012 kJ. Dlugosz University in Czestochowa 

Marzec  Arkadius, prof KSP 26.11.2012 - 30.11.2012 kJ. Dlugosz University in Czestochowa 

prof. Nadzw. Dr. Hab. 
Ireneusz Świtała KSP 26.11. - 30.11.2012 Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie 

Rudek Iwona KPPS 5.11.2012 - 11.11.2012 Unviersity of Zelona Gora 

Spyrka-Clipala Renata 
Barbora 

KSP 22.10.2012-26.10.2012 Jesuit University Ignatianum in Krakow 

Gruzinski Andrzej 
Emanuel 

KSP 22.10.2012-26.10.2012 Jesuit University Ignatianum in Krakow 

doc. Voečková Alena, 
CSc. KSP 29.10.2012 - 2.11.2012 

Univerzita Hradec Králové, Inštitút sociálnej 
práce 
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X. Hospodárenie fakulty 
I. Príjmy Pedagogickej fakulty KU v roku 2012 

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku hospodárila v roku 2012 s dotačnými finančnými prostriedkami 
z MŠVVaŠ SR pridelenými na jednotlivé súčasti KU, ktoré boli schválené v AS KU dňa 19.04.2012  a následne 
rozpočtom (dotačné + vlastné príjmy) schváleným v AS PF KU dňa 05.06.2012.  

Príjmy Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku plynuli predovšetkým zo zdrojov: 
 z MŠVVaŠ SR prostredníctvom dotácie na základe platnej metodiky, 
 z vlastných zdrojov, 
 zo štrukturálnych fondov EU, 
 z ostatných príjmov, ktoré predstavujú: 

o  domáce granty, zahraničné granty, finančné dary,  
o  dotácie z rozpočtov miest a obcí, 
o  príjmy z podnikateľskej činnosti, 
o  príjmy z iných zdrojov – ide predovšetkým o agentúry ako je    

 napríklad: Agentúra na podporu výskumu a vývoja.  
Štruktúra príjmov PF KU je v tabuľke uvedenej nižšie. Príjmy z hlavnej činnosti PF KU sú očistené  

o odvody do Univerzitného rozvojového fondu KU podľa smernice KU 2/2012 a Fondu pre podporu štúdia 
študentov so špecifickými potrebami podľa platného Štipendijného poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
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2012 2011 Index

- podprogram 077 11 3 194 993 € 2 815 922 € 1,13

-  prvok 0771103 (doktorandi) 0 € 532 652 €

   - prvok 077 12 01 (VEDA) - neučelová 984 406 € 956 425 € 1,03

   - prvok 077 12 01 (VEDA) - doktorandi 508 099 € 0 €

   - prvok 077 12 02 (VEGA) 19 167 € 33 771 € 0,57

   - prvok 077 12 05 (Kega) 42 491 € 30 786 €

   - prvok 077 15 02 (motivačné štipendiá) 158 715 € 84 645 € 1,88

   - prvok 077 15 03 (Ubytovacie zariadenie) 27 862 € 23 324 € 1,19

4 935 733 € 4 477 525 € 1,10

- poplatky za ubytovanie študentov 57 462 € 42 310 € 1,36

- poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium   120 372 € 90 193 € 1,33

- poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania    88 159 € 104 261 € 0,85

- poplatky za rigorózne konanie 112 463 € 97 259 € 1,16

- poplatky za vydanie diplomu za rigorózne konanie 4 111 € 3 415 € 1,20

- poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 4 260 € 3 943 € 1,08

- poplatky za ďalšie vzdelávanie 183 652 € 141 682 € 1,30

- poplatky za kvalifikačné skúšky  0 € 104 €

- príspevok na úhradu výdavok zahr. študentov 159 €

- príjmy z konferenčných poplatkov 12 816 € 6 342 € 2,02

- poplatky za doplnkové pedagogické štúdium 48 183 € 45 418 € 1,06

- školné externé štúdium 1 252 292 € 1 117 499 € 1,12

- ostatné príjmy a iné tržby za vlastné výrobky vrátane prenájmu majetku 8 669 € 15 156 € 0,57

- tržby z predaja dlhodobého NM a HM (651) 0 € 123 400 €

2. Spolu vlastné príjmy 1 892 438 € 1 791 142 € 1,06

OPVaV  - Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického 
charakteru regiónov Liptova a Oravy), ITMS:  26220220039 37 340 € 72 560 € 0,51

OPVaV -  Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej 
hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí, ITMS: 26220220040 24 848 € 87 046 € 0,29

OPV -  Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku  
ITMS:  26110230016 40 000 € 38 836 € 1,03

OPV -  Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok 
doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte KU, ITMS: 26110230015 

125 833 € 80 872 € 1,56

OPVaV 5.1.01 Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj 
výučbovej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku  ITMS: 26250120011 
(dotácia pre PF KU)

273 788 €

OPVaV 5.1.02 Rozvoj vzdelávania na KU v Ružomberku, pomocou zlepšenia 
IKT, laboratórnej a ubytovacej infraštruktúry  ITMS: 26250120011 (dotácia 
pre PF KU)

902 085 €

3. Spolu príjmy zo ŠF 
EU

228 021 € 1 455 188 € 0,16

Domáce granty 70 000 € 0 €

Zahraničné granty 49 752 € 168 306 € 0,30

Dotácie z rozpočov miesta a obcí 1 000 € 19 160 € 0,05

Prijaté finančné dary 12 098 € 15 862 € 0,76

Podnikateľská činnosť 8 766 € 5 920 € 1,48

Príjmy z iných agentúr (napr. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ...) 8 308 € 0 €
Príjmy z iných rozpočtových kapitól (0210203) - dotácia na zahraničné
štipendium

159 €

149 924 € 209 407 € 0,72

7 206 117 € 7 933 262 € 0,91

Štruktúra príjmov Pedagogickej fakulty KU 
za rok 2012

MŠVVaŠ SR na 
uskutočňovanie 

akreditovaných študijných 
programov

MŠVVaŠ SR na 
výskumnú, vývojovú 

alebo umeleckú činnosť 

Príjmy zo štrukturálnych 
fondov EU

Ostatné príjmy

4. Ostatné príjmy

Spolu príjmy

MŠVVaŠ SR na  sociálna 
podpora študentov

1. Celková dotácia z MŠVVaŠ SR

Vlastné príjmy z hlavnej 
činnosti a z predaja 

majetku

 
 

Príjmy v rámci dotácií z  MŠVVaŠ SR v roku 2012 majú rastúcu tendenciu v zmenenej štruktúre (v 
dôsledku zmeny metodiky doktorandských štipendií), čo je výsledkom zvyšujúceho sa výkonu PF KU 
v Ružomberku. Medziročný rast dotačných príjmov PF KU z MŠVVaŠ SR predstavuje 10%.  
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Príjmy z vlastných zdrojov majú taktiež rastúcu tendenciu, čo je výsledkom zvýšenej spoľahlivosti výberu 
školného v súlade so Smernicou o školnom. Vlastné príjmy generované z hlavnej činnosti PF KU tvoria významný 
podiel voči dotačným zdrojom poskytnutých MŠVVaŠ SR. 

 
V príjmoch zo štrukturálnych fondov vykazuje PF KU značný pokles, čo je následkom skončenia projektov 

a záverečného finančného vysporiadania platieb v roku 2011. Z uvedeného titulu na centrálne riešených projektoch 
v záverečných platbách v roku 2011 končiacich projektov získala PF KU ako spoluprijímateľ značné finančné krytie 
na nákup výpočtovej techniky, vybavenia chemicko-biologického laboratória a dofinancovania výstavby 
ubytovacieho zariadenia v Levoči, čo však fakulta neočakávala v príjmoch roku 2012.  

Príjmy z podnikateľskej činnosti, predstavujú zanedbateľnú časť príjmov na celkových príjmoch fakulty.  
V roku 2012 PF KU získala domáce granty v objeme 70.000 € mimo dotácií z MŠVVaŠ SR, v zahraničných 

grantoch zaznamenala mierny pokles.  
 
II. Náklady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v roku 2012  

Najvýznamnejšiu časť celkových nákladov PF KU predstavujú personálne náklady – až 75,1%-tný podiel 
na celkových nákladoch PF KU v hlavných skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF 
PF KU). Medziročný vývoj personálnych nákladov PF KU znázorňuje nasledovná tabuľka. 

Položka 2012 2011 Index

Mzdové náklady               3 593 063 €               3 369 453 € 1,07

- MZDY z pracovných pomerov                  3 354 307 €                  3 162 090 € 1,06

- Ostatné osobné náklady                   238 756 €                   207 362 € 1,15

 - dohody o vykonaní práce - externí účitelia                     110 422 €                       63 408 € 1,74

- dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti                           123 842 €                     138 905 € 0,89

- dohody o brigádnickej práci študentov                         4 492 €                         5 049 € 0,89

Zákonné sociálne poistenie               1 131 610 €               1 066 047 € 1,06

Celkové mzdové náklady 4 724 673 €              4 435 499 €              1,07

Personálne náklady Pedagogickej fakulty KU 
- náklady vrátane odvodov za rok 2012

 
Personálne náklady PF KU predstavovali v roku 2012 vo výšku 4 .724 tis. €, čo predstavuje medziročný 

rast o 7%. Náklady pochádzajúce z hlavných pracovných pomerov vzrástli medziročne o 6%, náklady 
pochádzajúce z dohôd vzrástli o 15%.  

Náklady na tovary a služby predstavujú 14,3%-tný podiel na celkových nákladoch PF KU v hlavných 
skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF PF KU).  Prehľad nákladov na tovary 
a služby uvádza nasledovná tabuľka:  

 

Položka 2012 2011 Index

Tovary                   240 947 € 543 212 €                 0,44

Energie                   211 525 € 378 843 €                 0,56

Opravy                     41 871 € 96 951 €                   0,43

Cestovné                     54 291 € 55 868 €                   0,97

Služby                   234 158 € 300 629 €                 0,78

Ostatné náklady                   114 015 € 126 748 €                 0,90

Spolu                   896 808 € 1 502 251 €              0,60

Tovary a služby Pedagogickej fakulty KU 
- náklady za rok 2012

 
*Výsledovka k 31.12.2012 zo dňa 27.02.2013 predstavuje rozdiel oproti aktualizovanej verzií zo dňa 29.04.2013 vo výške 
 17 940,08 €. Uvedený rozdiel spočíva  v: 
- doúčtovanie prenájmu PF KU - Kláštor SJ 18 511,71 € 
- preúčtovanie nákladov bežného roka do nákladov budúcich období vo výške 571,63 €, čím sa náklady znížili. Ide o poistenie 
budovy a havarijné  
  poistenie, ktoré vecne a časovo patrí do nákladov roku 2013. 
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Pedagogická fakulta KU v roku 2012 znížila náklady na tovary a služby medziročne celkovo o 40%. 
Najväčší pokles v kategórií tovary a služby predstavovali náklady na opravy  (medziročný pokles o 57%).  

Náklady na tovary vo výške 241 tis. € predstavujú pokles o 56% oproti roku 2011. Príčinou uvedeného 
poklesu nákupu tovarov je skončenie projektov zo štrukturálnych fondov EU. 

Významný pokles predstavovali aj náklady na energie, tieto medziročne poklesli o 44%, čo je výsledkom 
prijatých úsporných  a rekonštrukčných opatrení, výhodnejšími podmienkami nákupu médií dosiahnutých 
u pôvodných dodávateľov a sčasti aj výmenou dodávateľov. 

Náklady na cestovné, služby a ostatné náklady mali v roku 2012  klesajúcu tendenciu.  
Pedagogická fakulta KU v roku 2012 okrem nákladov na tovary a služby vynaložila kapitálové výdavky 

v objeme 202 647 € a to na: 
Rekonštrukčné práce .......................................................................................... 133 168 € 
Dobudovanie vybavenie chemicko-biologického laboratória.............................. 56 542 € 
Nákup pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.................. 12 937 € 
Náklady na štipendiá doktorandov predstavujú 9,8%-tný podiel na celkových nákladoch PF KU 

v hlavných skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF PF KU). Náklady podľa zdroja 
financovania sú uvedené nasledujúcej tabuľke. 

 

Zdroje financovania doktorandov

Náklady na 
štipendiá 

doktorandov za rok 
2012

Náklady na 
štipendiá 

doktorandov za rok 
2011

Index

Dotačné zdroje účelové 439 019 €                 506 630 €                 0,87

Dotačné zdroje neúčelové 60 905 €                   

Vlastné zdroje 72 590 €                   76 200 €                   0,95

Štrukturálne fondy EU 40 907 €                   37 716 €                   1,08

SPOLU 613 421 €                 620 546 €                 0,99

Štipendiá doktorandov Pedagogickej fakulty KU 
- náklady za rok 2012

 
 Vývoj nákladov na štipendiá doktorandov je bez významného trendu. V roku 2012 nastal pokles nákladov 
na doktorandov financovaných z MŠVVaŠ SR z účelovej dotácie o 13% (pokles je zapríčinený riadnym ukončením 
štúdia doktorandov). Novoprijatí doktorandi sú po prvý krát financovaní z neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR.  
 
Prehľad o tvorbe Štipendijného fondu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v roku 2012 

V nadväznosti na zákon 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 92 ods. 20 je povinná vysoká 
škola tvoriť štipendijný fond vo výške 20% z poplatkov podľa § 92 ods. 5 a 6. PF KU v Ružomberku tvorila 
a čerpala štipendijný fond v objeme, ktorý znázorňuje nižšie uvedená tabuľka. 

Štipendijný fond PF KU 2012 2011 Index 

Počiatočný stav k 01.01.príslušného roka 68 432,45 € 61 823,29 € 1,11

Tvorba ŠF príslušného roka 27 383,89 € 20 405,66 € 1,34

Čerpanie ŠF prílušného roka 53 574,50 € 13 796,50 € 3,88

Zostatok k 31.12. príslušného roka 42 241,84 € 68 432,45 € 0,62

Štipendijný fond Pedagogickej fakulty KU 
- tvorba a čerpanie za rok 2012 

 
Tvorba štipendijného fondu PF KU má v roku 2012 rastúcu tendenciu o 11%, trend  rastu je však aj na 

strane čerpania, a to vo výške 34%.  PF KU v roku 2012 tvorila štipendijný fond v objeme 27.384 €, čerpala vo výške 
53.575€. Zostatok Štipendijného fondu PF KU k 31.12.2012 je vo výške 42.242 €.  

Náklady vynaložené zo Štipendijného fondu PF KU predstavujú 0,9%-tný podiel na celkových nákladoch 
PF KU v hlavných skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF PF KU). 
 
Podpora vedeckej a publikačnej činnosti Pedagogickej fakulty KU v roku 2012  

 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku v roku 2012 podporovala vedeckú a výskumnú činnosť svojich 

pracovníkov, najmä publikačnú činnosť nasledovnými aktivitami:   
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 prostredníctvom Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku schválila  97 projektov, na 
ktoré vyčlenila finančné prostriedky v objeme 49.560 €, 

 podporila publikačnú a vydavateľskú činnosť v celkových nákladoch 31.252 €, 
 vynaložila výdavky na nákup kníh, časopisov a novín v objeme 26.522 €.  
 získala domáce granty mimo rozpočtu z MŠVVaŠ SR v objeme 70.000 €.  

 
 

Spotreba médií podľa prevádzkových stredísk PF KU v roku 2012  
Nižšie uvedená tabuľka informuje o nákladoch na média podľa jednotlivých pracovísk PF KU za rok 2012. 

 

Stredisko

Prepočítaný 
počet 

študentov
(31.10.2012)

Úžitková 
plocha v 

m2

Média za rok 
2012

Média 
na 1 ppš 

2012

Média 
na m2
2012

Hrabovská cesta 1 1524 9748 120 689 €         79,19 €             12,38 €             

Kláštor SJ, Nám. A. Hlinku 56 117 2216 25 660 €           219,32 €           11,58 €             

Poprad 598,7 2880 27 590 €           46,09 €             9,58 €               

Levoča 621,7 5346 43 881 €           70,59 €             8,21 €               

Dolný Kubín 106,7 543 13 091 €           122,73 €           24,10 €             

Stará Ľubovňa 78 685 11 074 €           141,98 €           16,17 €             

Spolu 3046 21418 241 984 €         79,44 €             11,30 €             

Spotrebá médií na pracoviskách PF KU za rok 2012

 
 
 V spotrebe médií (plyn, elektrina, vodné-stočné a teplo od CZT Ružomberok) za rok 2012 zaznamenala PF 
KU oproti minulému roku celkovo pozitívny – klesajúci trend. Prevádzkové náklady podľa pracovísk PF KU 
pozitívne ovplyvnili rekonštrukčné práce a investície u najväčších a energeticky najnáročnejších pracovísk 
(Hrabovská cesta 1 v Ružomberku a v Levoči), ako aj úsporných prevádzkovo-technických opatrení v Poprade. 
Spomedzi energeticky významných pracovísk fakulty  kritický prebytok úžitkovej plochy vykazuje Kláštor SJ na 
Nám A. Hlinku 56 v Ružomberku (10,6% podiel na všetkých prevádzkových nákladoch PF KU, pritom len 3,8% 
podiel na ppš fakulty).    

V prípade energeticky najmenej náročných pracovísk (Dolný Kubín a Stará Ľubovňa) sú výsledky 
v porovnaní s priemernými hodnotami PF KU prepočtu prevádzkových nákladov na ppš a na m2 horšie, no 
v medziročnom porovnaní sú lepšie. Príčina spočíva v tom, že pri podlimitnom počte ppš sa priestorová dispozícia 
voči prevádzkovým nákladom správa ako fixný náklad. Uvedené pracoviská však majú vysoko nadproporcionálny 
podiel na tvorbe vlastných  príjmov fakulty. 
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XI. Systém kvality 

11.1 Zabezpečenie zlepšenia kvality procesov a činnosti 
 
V rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV-2009/1.2/01-SORO – Podpora inovatívnych foriem vzdelávania 
na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, rámcová aktivita 1.2.2. Zefektívnenie správy 
a manažmentu vysokých škôl) sa od 3. mája 2010 na KU realizuje projekt „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku“. Hlavným cieľom projektu je, aby sa KU stala v dlhodobej perspektíve vedúcim 
pracoviskom v uplatňovaní inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ a zaviesť systém manažérstva 
kvality na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú tieto súčasti KU: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, Fakulta 
zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU. 
 
V roku 2012 v rámci realizácie uvedeného projektu prebiehali 3 aktivity:  

- do júna 2012 - aktivita 1.3 Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity, 
- od júla do novembra 2012 – aktivita 2.1. Monitoring a preverenie funkčnosti modelu treťou stranou, 
- od októbra do decembra 20121 – aktivita 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde 

VŠ. 
 

Katolícka univerzita v Ružomberku prijala v roku 2011 Smernicu o manažérstve kvality, ktorá stanovila, že 
nástrojom komplexného manažérstva kvality na KU bude model CAF, ktorý univerzite poskytne účinný nástroj pre 
iniciáciu procesu trvalého zlepšovania. Cieľom implementácie systému manažérstva kvality v podmienkach KU 
bude zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality, trvalé zvyšovanie kvality procesov KU vo všetkých 
oblastiach pôsobnosti.  
V súlade s riešením projektu a za účelom vypracovania samohodnotiacej správy, zostavila KU v roku 2011 KU CAF 
tím. V roku 2012 vypracovala prvú verziu samohodnotiacej správy s detailným popisom deviatich kritérií modelu 
CAF. Koncom septembra 2012 bola správa predložená zamestnancom manažmentu KU na pripomienkové 
konanie. Po zapracovaní pripomienok bola správa v októbri 2012 odoslaná na posúdenie tímu externých 
posudzovateľov, čím bola zabezpečená maximálna nestrannosť a objektívnosť hodnotenia úrovne implementácie 
modelu CAF. V novembri 2012 prebehlo externé posúdenie samohodnotiacej správy na mieste, a to za účasti 
vlastníkov jednotlivých kritérií a manažmentu KU. Spätná správa z externého posúdenia na mieste sa stala 
inšpiráciou pre vytvorenie Akčného plánu zlepšovania kvality, ktorého napĺňanie je aktuálne v súčasnom období. 
Výsledkom uvedenej aktivity je  implementovaný model systému manažérstva kvality CAF, ktorý by pri aktívnom 
plnení úloh Akčného plánu zlepšovania mal dramaticky posilniť kultúru kvality na KU, vrátane zlepšenia úrovne 
riadiacich a vzdelávacích procesov Katolíckej univerzity.  
 
V rámci realizácie aktivity 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde VŠ formou diseminačnej 
komferencie, vytvoríme v roku 2013 priestor k výmene skúseností s vytvorením a udržiavaním systému 
manažérstva kvality CAF. 
 
V priebehu riešenia uvedeného projektu (napr. z procesu prezentácie plnenia požiadaviek IWA2, resp. z procesu 
samohodnotenia podľa modelu CAF) sa ukázal potenciál ďalších oblastí na zlepšovanie systému vnútorného 
systému zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU. Ide predovšetkým o oblasť: 
 vzťahu k študentom, predovšetkým vzhľadom na štandardizáciu systému komunikácie pri podávaní 

podnetov na zlepšovanie systému vnútorného zabezpečovania kvality podávania a prípadných sťažností; 
 vzťahu k bezpečnosti informácií, nevyhnutných pre oblasť komunikácie, ale predovšetkým operatívneho 

a strategického riadenia Pedagogickej fakulty KU; 
 riadenia rizika a zabezpečenie pripravenosti a kontinuity Pedagogickej fakulty KU vzhľadom na zmeny 

situácie vo vonkajšom a vnútornom prostredí (odhalenie rizík vyplývajúcich z oblastí na zlepšovanie 
Pedagogickej fakulty KU a príprava príslušných opatrení, reakcie na príležitosti, hrozby); 

 štandardizácie prístupov k spoločenskej zodpovednosti, ktorá by sa mala ako nosný motív vzhľadom na 
zameranie Katolíckej univerzity v Ružombekru a obzvlášť Pedagogickej fakulty KU prejavovať nielen vo 
vnútornom prostredí fakulty, ale aj navonok (partneri, mesto, región) a predovšetkým pri vzdelávaní 
študentov (spoznanie štandardizovaného prístupu k spoločenskej zodpovednosti priblíži explicitne túto 
oblasť aj študentom a učiteľom).  
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Preto manažment Pedagogickej fakulty KU v r. 2012 inicioval podanie nového projektu, s názvom „Budovanie 
dobrej praxe v oblasti vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku“, kde na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality 
vytvorí základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Týmto spôsobom sa dosiahne 
jednoznačná podpora a napĺňanie globálneho cieľa Výzvy OPV-2011/1.2/03-SORO – Podpora zlepšenia kvality 
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, rámcová aktivita 1.2.2. Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých 
škôl)  Operačného programu Vzdelávanie. Žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku bola schválená 
sprostredkovateľským orgánom dňa 26. 9. 2012. S realizáciou aktivít sa začína 7.1.2013. Cieľovou skupinou projektu 
budú vysokoškolskí učitelia  Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.  
Pedagogická fakulta KU má ambície stať sa v rámci riešenia projektu pracoviskom, kde bude s podporou 
Operačného programu Vzdelávanie preverená náročnosť implementácie, prínosy a integrovateľnosť rôznych 
prístupov tvorby a posilňovania systému vnútorného zabezpečovania kvality. Skúsenosti a poznatky riešiteľov sa 
premietnu nielen do vnútorného prostredia univerzity (dopady  na zainteresované strany a vzdelávací proces), ale 
aj na vzdelávacie prostredie iných vysokých škôl, keďže súčasťou projektu je aj zverejnenie a komunikácia dobrej 
praxe vo vzťahu k iným vysokým školám SR. 
 

Kvalita vzdelávania 
Pri riešení projektov zameraných na zvyšovanie kvality na Katolíckej univerzite sa Pedagogická fakulta zameriava 
predovšetkým na kvalitu vzdelávania. Vo vzťahu k získavaniu objektívnych informácií v tejto oblasti Pedagogická 
fakulta realizovala počas roku 2012: 
A. Prieskum zameraný na uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,  
B. Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov  
C. Testovanie predmetov. 
 
 
A. Uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
V mesiaci december 2012 bol realizovaný prieskum uplatnenia absolventov PF KU. Tento prieskum bol jednou 
z úloh projektu pod názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“. Účelom 
realizovaného prieskumu bolo zmapovať uplatnenie absolventov PF KU, poskytnúť spätnú väzbu týkajúcu sa 
kvality výučby, motivácie a spokojnosti študentov so štúdiom na PF KU. Prieskumu sa zúčastnili absolventi PF KU 
druhého stupňa štúdia dennej i externej formy, ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2010/2011 
a 2011/2012. Prieskum bol realizovaný dotazníkom, ktorý bol elektronicky distribuovaný 1221 absolventom. 
Dotazník vyplnilo 211 respondentov. Účelom realizovaného prieskumu bolo zmapovať uplatnenie absolventov 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej PF KU), ktorý podá reálny obraz nielen vedeniu 
fakulty a univerzity, ale aj prípadným záujemcom o štúdium.  
 
Štruktúra prieskumnej vzorky 
Prieskumu sa zúčastnili absolventi PF KU druhého stupňa štúdia dennej i externej formy, ktorí ukončili štúdium 
v akademických rokoch 2010/2011 a 2011/2012. Prieskum bol realizovaný dotazníkom, ktorý bol elektronicky 
distribuovaný 1221 absolventom. Dotazník vyplnilo 211 respondentov, návratnosť bola na úrovni 17%.  
Tabuľka 1 a 2 ponúkajú prehľad štruktúry respondentov učiteľských a neučiteľských študijných programov 
realizovaných na PF KU.  
 
Tabuľka 1 Štruktúra výskumnej vzorky – študijný program 
Študijný program  Počet respondentov [%] 
neučiteľský 123 58,3% 
učiteľský jedna kombinácia 42 19,9% 
učiteľský dve kombinácie 46 21,8% 
 
Tabuľka 2 Štruktúra výskumnej vzorky – forma štúdia 
Stupeň a forma štúdia  Počet respondentov [%] 
magister denná forma 97 46% 
magister externá forma 114 54% 
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V rámci neučiteľského programu 16,1% respondentov ukončilo študijný program špeciálna pedagogika, 21,8% 
sociálna práca a 20,3% manažment. Všetci respondenti učiteľského jednokombinačného programu boli absolventmi 
programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. 
Zamestnanosť a nezamestnanosť absolventov PF KU 
Zamestnaných niektorou z foriem zamestnaneckého pomeru je 82,9% respondentov. Z toho na plný úväzok 92,6%, 
na polovičný úväzok 1,7% a na dohodu pracuje 5,7% respondentov. Za nepracujúcich sa označilo 36 respondentov. 
Nasledovné grafy uvádzajú podrobnejšie formy zamestnaneckého pomeru respondentov. 

 
Za najlepšie uplatniteľné študijné programy môžeme na základe hlbšej analýzy výsledkov prieskumu považovať 
nasledovné študijné programy: 

 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – 88,1% absolventov sa označilo za zamestnaných 

 
 

 Špeciálna pedagogika – 85,3% absolventov je zamestnaných (tento študijný program vykazuje najvyšší podiel 
zamestnaných absolventov denného študijného programu -88,9%) 
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 V učiteľskom dvojkombinačnom programe je 100% zamestnanosť absolventov externej formy štúdia. 

 
Podrobnejšie údaje z prieskumu ukazujú, že väčšina absolventov učiteľských programov pôsobí v oblasti školstva, 
v prípade respondentov neučiteľských programov najviac v štátnom a verejnom sektore. Čo sa týka statusu 
v zamestnaní, 21% respondentov obsadilo riadiacu pozíciu.  
Pozitívnym výsledkom je údaj o dĺžke hľadania si zamestnania, ktorý hovorí, že 16,7% absolventov denného štúdia 
si našlo prácu do jedného mesiaca a takmer 68% respondentov do pol roka.  
Do prieskumu bola zaradená otázka týkajúca sa spôsobu, akým získali respondenti zamestnanie. Najčastejšie 
uvádzali osobnú návštevu zamestnávateľa; na druhom mieste uviedli, že k zamestnaniu im pomohli známosti 
a rodinné kontakty; ďalším spôsobom bola odpoveď na inzerát a pomoc Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Nasledujúca tabuľka uvádza čistý mesačný príjem zamestnaných respondentov. Viac ako 1000 Eur zarábajú 
absolventi študijného programu manažment a študijného programu sociálna práca. Markantné rozdiely v príjme 
medzi absolventmi externej  a dennej forme štúdia sme nezaznamenali. 
 
 

Tabuľka 3 Čistý mesačný príjem z hlavnej pracovnej činnosti respondenta 
do 400 eur 11,8% 
401 – 600 eur 49,3% 
601 – 800 eur 8,5% 
801 – 1 000 eur 2,8% 
nad 1 000 eur 5,7% 
neodpovedal 4,8% 
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Zamestnaní respondenti vo výskume hodnotili svoju spokojnosť s niektorými stránkami vykonávaného povolania. 
Najspokojnejší boli s pracovným kolektívom a pracovným prostredím, najmenej spokojní s príjmom a benefitmi, 
ktoré im zamestnávateľ môže poskytnúť. 
 
V rámci skúmania uplatniteľnosti absolventov je zaujímavé zistenie súvisu vyštudovaného odboru s vykonávaným 
zamestnaním. Väčšina respondentov (74,8%)  uviedla, že ich terajšia práca súvisí s vyštudovaným odborom 
(programom), 9,7% respondentov uviedlo, že len málo súvisí a 15,4% respondentov nepracuje vo vyštudovanom 
odbore.  
 
O pripravenosti absolventov PF KU na trh práce svedčí aj fakt, že iba 22,3% z nich si muselo po nástupe do 
zamestnania dopĺňať svoje vzdelanie.  
 
Pri hľadaní si zamestnania je jedným z motivačných faktorov pre zamestnávateľa absolvovaná vysoká škola alebo 
univerzita. V prieskume sa preto objavila otázka, ktorá reflektuje na pohľad absolventa na to, ako vníma diplom 
z PF KU. Takmer 54% respondentov si myslí, že diplom z PF KU nemá žiadny vplyv pri rozhodovaní 
zamestnávateľa, takmer 21% respondentov uviedlo, že bol dobrou referenciou, necelých 6% ho považuje skôr za 
nevýhodu a 20% respondentov to nevedelo posúdiť.   

 
Pri podrobnejšej analýze uvádzaných dôvodov prípadnej nezamestnanosti absolventov sa ako najčastejšie dôvody 
objavili: 
 voľné pracovné miesta nezodpovedajú vyštudovanému odboru a vzdelaniu,  
 nedostatok známostí,  
 nedostatok voľných pracovných miest, 
 absencia praxe.   
 
Spokojnosť absolventov so štúdiom na PF KU  
Jedným z hlavných cieľov prieskumu bolo aj zistenie spokojnosti absolventov so štúdiom na PF KU v Ružomberku. 
Na otázku, ktorá sa respondentov pýtala, či by si znovu vybrali štúdium na PF KU, takmer 74% z nich odpovedalo, 
že áno a len 10% uviedlo zápornú odpoveď. Uvádzané dôvody, prečo by si absolventi znova vybrali PF KU boli 
rôzne: 
 „so štúdiom som bol veľmi spokojný“;  
 „dobrí vyučujúci, príjemné prostredie“;  
 „PF KU ma dobre pripravila na vykonávané povolanie“;  
 „bakalárske štúdium som absolvoval na inej univerzite, preto viem porovnať – na PF KU boli učitelia 

zodpovední a precízni, ale zároveň priateľskí“,  
 „stretla som sa z ústretovým prístupom, zo strany prednášajúcich aj spolužiakov“, 
 „strávila som zaujímavých a po profesijnej stránke veľmi úspešných 5 rokov na fakulte za čo patrí veľké 

ďakujem“,   
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 „dobrá organizácia štúdia, výborná kvalita vzdelávania, vzťah študent - učiteľ, celková atmosféra v škole“, 
 „kresťanský duch“, atď.  
 
Nasledujúci graf zobrazuje podrobnejšie odpovede respondentov na otázku týkajúcu sa opätovného výberu štúdia 
na PF KU v Ružomberku.  

 
 
V rámci hodnotenia spokojnosti mali respondenti možnosť vyjadriť sa k niektorým oblastiam štúdia na PF KU. 
Najviac spokojní boli absolventi s úrovňou teoretického vzdelávania, veľmi pozitívne hodnotili nápomocnosť 
učiteľov a čiastočne spokojní boli s úrovňou praktického vzdelávania.  
V ďalšej otázke sa prieskum zaoberal vnímaním dôležitosti nadobudnutých schopností a vedomostí v rámci štúdia 
na PF KU vzhľadom k vykonávanému povolaniu. Z vybraných za najdôležitejšie považujú respondenti praktické 
zručnosti, na druhom mieste teoretické vedomosti. Ako dôležité sa podľa ich názoru ukázali aj formovanie ku 
kresťanským hodnotám, vedomosti v oblasti technickej počítačovej zručnosti a znalosť cudzích jazykov.  
Jedným z dôležitých cieľov prieskumu bolo zistiť návrhy absolventov na zmeny vo vyučovacom procese. Medzi 
najčastejšie uvádzané patrili: 
 podstatné zvýšenie praktických cvičení, 
 aby sa to, čo sa vyučuje dalo uplatniť a bolo viac prepojené s praxou, 
 viac možnosti precvičiť si zvládanie krízových situácii, zvládanie agresivity žiakov hlavne zo segregovaných 

skupín, 
 škole by prospela spolupráca s veľkými zamestnávateľmi v regióne a mimo neho, 
 stavbu odboru treba prispôsobiť potrebám trhu, 
 viac hodín cudzích jazykov, atď. 
 
Vzťah absolventa k univerzite  
Prieskum zisťoval, či majú absolventi záujem ďalej sa vzdelávať a či by v tomto prípade uprednostnili KU. Takmer 
51% respondentov uviedlo, že sa v najbližšej dobe plánuje vzdelávať; 24,2% respondentov o tomto neuvažuje 
a 25,6% na otázku nevie odpovedať. V prípade záujmu o vzdelávanie by si 46% respondentov zvolilo KU, len 8,5% 
respondentov by si zvolilo inú inštitúciu.   
Lojálnosť absolventov k univerzite potvrdzujú uvádzané nasledovné dôvody: 
 „lebo tu cítiť pravý kresťanský a slobodný pocit študentského života“, 
 „lebo to, čo má KU v poslaní, skutočne študentom aj ponúka“, 
 „KU ma obohatila po duchovnej stránke“, 
 „prevláda pocit, že KU má nízku kvalitu, ale ja mám diplom naozaj „vydretý“, atď.  
 
O pozitívnom vzťahu absolventov k univerzite svedčí aj skutočnosť, že len 16 absolventov uviedlo, že nie je 
v kontakte s osobami, ktoré pracujú alebo pôsobia na univerzite. Ostatní absolventi odpovedali, že sú v kontakte: 
 s niektorým pedagógom – 49 respondentov 
 s bývalými spolužiakmi - 188 respondentov 
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 s inými študentmi – 73 respondentov. 
 
Čiastkovým cieľom prieskumu bolo zistenie záujmu absolventov a informácií o dianí na KU. Takmer 60% 
absolventov vyjadrilo záujem o poskytovanie ďalších informácií o univerzite, len 23% respondentov nemá záujem. 
V prípade záujmu by uprednostnili hlavne elektronickú komunikáciu (mail, sociálne siete).  
 
B. Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov - testovanie predmetov 
 
V zmysle práv študenta definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 70 ods. 1 písm. h/ uskutočňuje PF KU hodnotenie kvality zo strany študentov ako 
jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania. Hodnotenie sa 
uskutočnilo v zimnom aj v letnom semestri. Do hodnotenia sa zapojili študenti všetkých študijných programov na 
bakalárskom i magisterskom stupni. Cieľom hodnotiaceho dotazníka bolo zhodnotiť učiteľa a predmet. Odpovede 
boli anonymné a poslúžili ako podnet pre učiteľa na skvalitnenie jeho práce a pre vedenie fakulty na zhodnotenie 
percepcie učiteľa a predmetu zo strany študentov. S výsledkami hodnotenia sa má právo oboznámiť vyučujúci 
hodnoteného predmetu a vedúci príslušnej katedry.  
 
C. Testovanie predmetov 
V letnom semestri akademického roku 2011/2012 sa v nižšie uvedených študijných programoch vykonalo 
testovanie študentov a ich vedomostná úspešnosť pred prednáškami vybraného predmetu a z nadobudnutých 
vedomostí po prednáškovom období. Do testovania sa zapojilo 17 katedier, pričom nižšie priložená tabuľka 
ponúka prehľad študijných programov a počtu testovaných predmetov, ktoré určil garant študijného programu 
ako profilové predmety na testovanie.  

Názov študijného programu Stupeň štúdia 
Počet 

testovaných 
predmetov 

Počet 
zapísaných 
študentov 

Percentuálny 
podiel 

testovaných 
študentov 

Priemerná 
úspešnosť vo 

vstupnom 
testovaní 

Priemerná 
úspešnosť vo 
výstupnom 
testovaní 

manažment Bc. 4 694 37,21% 24,73% 43,40% 

predškolská a elementárna 
pedagogika  

Bc. 4 523 54,88% 21,98% 51,20% 

liečebná pedagogika  Bc. 3 24 73,61% 31,58% 48,68% 

sociálna práca    Bc. 5 487 49,57% 23,38% 58,93% 

špeciálna pedagogika 
a pedagogika mentálne 

postihnutých      
Bc. 3 416 51,84% 27,26% 50,06% 

pedagogika Bc. 2 22 84,09% 27,53% 73,81% 

sociálno-vedný a pedagogicko-
psychologický základ 

Bc. 3 614 44,30% 23,53% 56,30% 

učiteľstvo talianskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii Bc. 2 23 84,78% 32,28% 75,77% 

učiteľstvo  hudobného umenia a 
hra na klávesové nástroje   Bc. 3 16 62,50% 33,25% 58,06% 

učiteľstvo hudobného umenia (v 
kombinácii)  Bc. 4 27 67,59% 20,22% 46,54% 
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učiteľstvo   hudobného  umenia a 
spev Bc. 2 8 68,75% 41,12% 69,03% 

učiteľstvo hudobnéh  umenia 
a cirkevná hudba Bc. 4 6 87,50% 26,25% 63,35% 

učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc. 2 180 59,17% 41,19% 78,15% 

učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. 2 15 50,00% 38,70% 62,58% 

učiteľstvo geografie (v 
kombinácii) Bc. 5 243 52,43% 25,11% 43,74% 

učiteľstvo  chémie (v kombinácii) Bc. 3 47 66,67% 18,03% 32,30% 

učiteľstvo informatiky (v 
kombinácii) Bc. 3 106 65,09% 34,60% 67,15% 

učiteľstvo informatiky Bc. 4 56 75,45% 27,03% 48,85% 

učiteľstvo matematiky (v 
kombinácii) Bc. 3 51 65,36% 21,94% 53,23% 

učiteľstvo náboženskej výchovy 
(v kombinácii) Bc. 2 90 61,67% 19,74% 61,07% 

učiteľstvo náboženskej výchovy Bc. 3 9 85,19% 20,94% 45,93% 

učiteľstvo výtvarného umenia (v 
kombinácii) Bc. 2 33 71,21% 24,22% 51,58% 

učiteľstvo výtvarného umenia Bc. 4 21 70,24% 31,82% 56,07% 

manažment Mgr. 3 255 52,16% 40,49% 64,86% 

sociálna práca Mgr. 4 250 72,10% 36,10% 64,34% 

sociálno-vedný a pedagogicko-
psychologický základ Mgr. 2 192 63,54% 27,06% 57,72% 

učiteľstvo  hudobného umenia    
a hra na klávesové nástroje   Mgr. 4 8 68,75% 32,72% 56,10% 

učiteľstvo   hudobného  umenia v 
kombinácii Mgr. 3 23 66,67% 32,70% 61,34% 

učiteľstvo   hudobného  umenia a 
spev Mgr. 2 8 68,75% 27,69% 60,69% 

učiteľstvo   hudobného  umenia a 
cirkevná hudba Mgr. 3 10 66,67% 26,90% 58,73% 
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Najviac predmetov bolo testovaných v odbore sociálna práca (5). V uvedených odboroch  boli najviac testovaní 
zapísaní  študenti v odbore učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba (87, 50%) na Bc. stupni, učiteľstvo 
náboženskej výchovy (85, 19%) na Bc. stupni a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii (84, 78%) Bc. 
stupni. Najnižší podiel testovaných študentov bol v odbore manažment (len 37, 21%) na Bc. stupni, sociálno-vedný 
a pedagogicko-psychologický základ (44, 30%) na Bc. stupni a sociálna práca (49, 57%) na Bc. stupni.  
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo vstupnom testovaní  dosiahli predmety z odboru učiteľstvo predmetu výtvarné 
umenie (v kombinácii) (42, 14%) na Mgr. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (41, 19%) na Bc. stupni, 
učiteľstvo hudobného umenia a spev (41, 12%) na Bc. stupni a manažmentu (40, 49%) na Mgr. stupni. 
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo výstupnom testovaní dosiahli predmety z odboru učiteľstvo chémie  (v 
kombinácii) (82, 63%) na Mgr. stupni, učiteľstvo predmetu výtvarné umenie (v kombinácii) (78, 44%) na Mgr. 
stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (78, 15%) na Bc. stupni, učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v 
kombinácii) Bc. stupni (75, 77%),  učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (75, 20%) na Mgr. stupni, učiteľstvo 
biológie (v kombinácii) (74, 43%) na Mgr. stupni a pedagogiky (73, 81%) na Bc. stupni. V týchto siedmych odboroch 
dosahoval rozdiel na vstupnom a výstupnom hodnotí predmetov najvyššie percentuálne rozdiely, ktoré sa 
pohybovali medzi 30 až 40 % úspešnosti. 
 
 
 
 
 
 

učiteľstvo  biológie (v 
kombinácii) Mgr. 2 46 66,30% 25,24% 74,43% 

učiteľstvo chémie (v kombinácii) Mgr. 2 17 64,71% 39,90% 82,63% 

učiteľstvo geografie (v 
kombinácii) Mgr. 3 65 60,51% 32,62% 73,37% 

učiteľstvo   informatiky (v 
kombinácii) Mgr. 2 50 63,00% 28,29% 57,54% 

učiteľstvo matematiky (v 
kombinácii) Mgr. 3 25 65,33% 36,39% 75,20% 

špeciálna pedagogika 
a pedagogika mentálne 

postihnutých 
Mgr. 3 380 64,82% 32,27% 57,60% 

učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie Mgr. 4 286 56,82% 34,04% 59,15% 

učiteľstvo  náboženskej výchovy 
v kombinácii Mgr. 2 40 52,50% 24,49% 56,28% 

učiteľstvo  náboženskej výchovy Mgr. 3 7 57,14% 32,73% 67,49% 

učiteľstvo predmetu  výtvarné 
umenie (v kombinácii) 

Mgr. 2 12 58,33% 42,14% 78,44% 
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11.2 Ocenenia vo vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti 
Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku si uvedomuje dôležitosť kvality vedecko-
výskumnej a umeleckej činnosti. V súvislosti s týmto už tretí rok vyvíja úsilie na skvalitnenie výskumných 
výstupov vo forme odmien pre svojich zamestnancov za vedecké a umelecké výstupy. Výška odmeny je 
previazaná s kritériami a váhou jednotlivých výkonov, ktoré reagujú na kritériá zavedené MŠVVaŠ SR, 
Akreditačnou komisiou SR a rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA.  

Kritériá sa týkajú publikačných a umeleckých výkonov, ohlasov na publikačné výstupy, množstvom získaných 
finančných prostriedkov na domácich a zahraničných grantoch a kvality doktorandských štúdií. Práve aj vďaka 
tomu môžeme konštatovať nárast kvality výskumnej činnosti o čom svedčia aj výsledky rankingovej a ratingovej 
agentúry ARRA. 

Navyše sa každoročne udeľuje cena rektora za najaktívnejšieho výskumného pracovníka. V roku 2011 boli ocenení 
títo pracovníci v kategóriách: 

 

Cena rektora: 

v kategórii profesor:    prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

v kategórii docent:    doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 

v kategórii odborný asistent:   RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
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XII. Kontaktné údaje 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, 
Tel.: 044/4326842, 044/4326844, 044/4326850, fax.: 044/4326854, 044/4326855 
email.: dekanat-pf@ku.sk 
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XIV. Prílohy 
 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012 

Fakulta Stupeň                        
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

Pedagogická 1 2001 14 1127 7 3149 

 
2 439 6 617 7 1069 

 
1+2 

    
0 

 
3 83 9 111 64 267 

spolu fakulta 1 2523 29 1855 78 4485 
spolu fakulta 6 0 0 0 0 0 

spolu podľa stupňov 

1 2001 14 1127 7 3149 
2 439 6 617 7 1069 

1+2 0 0 0 0 0 
3 83 9 111 64 267 

spolu vysoká škola 2523 29 1855 78 4485 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 
Denná forma 

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2682 2399 1992 1373 1667 2015 
2 587 1211 885 507 547 445 

1+2 300 103 12 5 
  3 27 26 64 94 93 92 

Spolu 3596 3739 2953 1979 2307 2552 

Externá forma 
Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2357 1404 593 868 1113 1134 
2 208 60 249 775 816 624 

1+2 402 49 9 3 
  3 112 128 148 181 173 175 

Spolu 3079 1641 999 1827 2102 1933 

V dennej aj v externej forme spolu 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 5039 3803 2585 2241 2780 3149 
2 795 1271 1134 1282 1363 1069 

1+2 702 152 21 8 0 0 
3 139 154 212 275 266 267 

Spolu 6675 5380 3952 3806 4409 4485 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom 
roku 2011/2012 

Fakulta Stupeň                
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 
Pedagogická 1 197 1 280 2 480 

 
2 277 1 501 1 780 

 
1+2 

    
0 

 
3 28 1 9 6 44 

Spolu fakulta 1 502 3 790 9 1304 
Spolu podľa stupňov 1 197 1 280 2 480 

 2 277 1 501 1 780 

 1+2 0 0 0 0 0 

 3 28 1 9 6 44 
Spolu vysoká škola 502 3 790 9 1304 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v 
spojenom prvom a druhom stupni v roku 2012 

Denná forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/
plán 

Prijatie/
účasť 

Zápis/
prijatie Zápis/plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 600 943 837 620 456 1,6 0,7 0,7 0,8 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 150 209 175 137 102 1,4 0,8 0,7 0,7 

ekonómia a 
manažment 170 281 271 216 159 1,7 0,8 0,7 0,9 

Spolu 920 1433 1283 973 717 1,6 0,8 0,7 0,8 

Externá forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 340 491 387 337 267 1,4 0,9 0,8 0,8 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 70 126 59 33 26 1,8 0,6 0,8 0,4 

ekonómia a 
manažment 170 204 134 114 85 1,2 0,9 0,7 0,5 

Spolu 580 821 580 484 378 1,4 0,8 0,8 0,7 
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Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

4 4 4 4 0,3 0,3 0,4 0,6 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 6 5 5 5 1,8 2,1 2,9 3,9 

Spolu 10 9 9 9 0,4 0,5 0,6 0,8 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v 
roku 2012 

Denná forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 120 200 196 138 127 1,7 0,7 0,9 1,1 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 90 90 90 43 38 1,0 0,5 0,9 0,4 

ekonómia a 
manažment 100 44 44 32 25 0,4 0,7 0,8 0,3 

Spolu 310 334 330 213 190 1,1 0,6 0,9 0,6 

Externá forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 280 359 308 281 239 1,3 0,9 0,9 0,9 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 80 98 98 55 45 1,2 0,6 0,8 0,6 

ekonómia a 
manažment 100 79 79 61 45 0,8 0,8 0,7 0,5 

Spolu 460 536 485 397 329 1,2 0,8 0,8 0,7 
 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

356 356 356 356 63,7 70,6 85,0 97,3 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 73 73 69 63 38,8 38,8 70,4 75,9 

ekonómia a 
manažment 99 99 76 59 80,5 80,5 81,7 84,3 

Spolu 528 528 501 478 60,7 64,8 82,1 92,1 
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Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 2 2 2 2 1,1 1,1 2,0 2,4 

ekonómia a 
manažment 11 11 9 7 8,9 8,9 9,7 10,0 

Spolu 13 13 11 9 1,5 1,6 1,8 1,7 

 
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v 

roku 2012 
Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

9 26 24 9 9 2,9 0,4 1,0 1,0 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 20 35 32 20 20 1,8 0,6 1,0 1,0 

Spolu 29 61 56 29 29 2,1 0,5 1,0 1,0 

Externá forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápi
s 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

9 9 9 9 9 1,0 1,0 1,0 1,0 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 30 41 36 30 30 1,4 0,8 1,0 1,0 

Spolu 39 50 45 39 39 1,3 0,9 1,0 1,0 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

18 16 5 5 51,4 48,5 27,8 27,8 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 20 19 12 12 26,3 27,9 24,0 24,0 

Spolu 38 35 17 17 34,2 34,7 25,0 25,0 
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Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

3 3 3 3 8,6 9,1 16,7 16,7 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 14 14 14 14 18,4 20,6 28,0 28,0 

Spolu 17 17 17 17 15,3 16,8 25,0 25,0 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/20012) 

Forma štúdia 

Počet študentov    Počty študentov 

Počet 
žiadostí 

o 
zníženie 
školnéh

o 

Počet 
žiadostí 

o 
odpuste

nie 
školnéh

o 

  z toho počet študentov,    

stupeň 

ktorým 
vznikla v 
ak. roku 

2011/2012 
povinnosť 

uhradiť 
školné 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 
školné v 
externej 
forme 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 

školné za 
prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia 

cudzinc
ov, ktorí 
uhrádzaj
ú školné 

ktorým 
bolo 

školné 
odpustené 

ktorým 
bolo 

školné 
znížené 

Denná forma 1 138  137 1     
 2 16  16      
 1+2         
 3         

Spolu denná 
forma  154 0 153 1 0 0 0 0 

Externá forma 1 1113 1082 27 4     
 2 816 804 6 6     
 1+2         
 3 175 175 10 64     

Spolu externá 
forma  2104 2061 43 74 0 0 0 0 

obe formy 
spolu 1 1251 1082 164 5 0 0 0 0 

 2 832 804 22 6 0 0 0 0 

 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3 175 175 10 64 0 0 0 0 
Spolu  2258 2061 196 75 0 0 0 0 
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Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 
štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2012 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma 
štúdia 

2011/ 
2012 

2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2008/ 
2009 

2007/ 
2008 

2006/ 
2007 

ekonómia a manažment Bc. denná 1,1 0,6 75,0 77,0 71,8 76,3 
ekonómia a manažment Bc. externá 1,8 0,0 74,3 78,7 71,3 72,9 
ekonómia a manažment Mgr. denná 0,0 94,1 94,7 97,3 91,0 100,0 
ekonómia a manažment Mgr. externá 0,0 91,8 99,0 0,0 95,2 88,0 
spoloč. a behaviorálne vedy Bc. denná 0,0 0,0 80,0 81,1 86,8 82,9 
spoloč. a behaviorálne vedy Bc. externá 4,5 0,0 79,0 82,0 0,0 84,9 
spoloč. a behaviorálne vedy Mgr. denná 0,0 95,7 98,3 97,5 97,0 100,0 
spoloč. a behaviorálne vedy Mgr. externá 0,0 90,6 96,9 0,0 0,0 95,1 
spoloč. a behaviorálne vedy dokt. denná 0,0 0,0 65,2 100,0 80,0 80,0 
spoloč. a behaviorálne vedy dokt. externá 0,0 15,0 26,7 57,7 50,0 62,5 
učit., vychováv. a pedag. vedy Bc. denná 0,6 2,4 57,0 74,5 71,6 67,4 
učit., vychováv. a pedag. vedy Bc. externá 0,0 1,8 69,6 0,0 81,6 70,9 
učit., vychováv. a pedag. vedy Mgr. denná 0,0 86,8 97,3 95,0 88,9 0,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy Mgr. externá 3,5 94,4 89,3 0,0 0,0 0,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy dokt. denná 0,0 0,0 34,8 85,7 100,0 50,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy dokt. externá 0,0 6,3 19,1 12,5 38,9 33,3 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom 
roku 2011/2012 a porovnanie s akademickým rokom 2010/2011 

V roku 2011/2012 

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 
študentov Fyzický 

počet 
prijatých 
študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých 
študentov 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS
, NIL, ..) 

programy 
ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 48 65,25 0 150,25 38 111,5 0 6,5 
Spolu 48 65,25 0 150,25 38 111,5 0 6,5 

V roku 2010/2011 

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 
študentov Fyzický 

počet 
prijatých 
študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých 
študentov 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS
, NIL, ..) 

programy 
ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

Pedagogická 18 78,25 0 1 10 58 0 0 
Spolu 18 78,25 0 1 10 58 0 0 

         Rozdiel 2012 
a 2011 30 -13 0 149,25 28 53,5 0 6,5 
Rozdiel v %  166,7 -16,6 0,0 14925,0 280,0 92,2 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor Dátum začiatku 

konania 

Dátum 
udelenia 

titulu 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 

1. Dr Dorota Ruskiewicz 3.1.14 Sociálna práca 12.1.2012 23.5.2012 nie 
2. PaedDr. Monika Ostrowska, PhD. 3.1.14 Sociálna práca 20.2.2012 23.5.2012 nie 
3. PhDr. Lýdia Lešková, PhD. 3.1.14 Sociálna práca 1.12.2011 23.5.2012 áno 
4. Dr Roman Jusiak 1.1.10 Odborová didaktika 11.11.2011 13.6.2012 nie 
5. Dr Francizska Wawro 3.1.14 Sociálna práca 11.11.2011 13.6.2012 nie 
6. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 1.1.10 Odborová didaktika 13.4.2012 20.6.2012 áno 
7. Dr Ilona Žeber - Dzikowska 3.1.14 Sociálna práca 7.11.2011 20.6.2012 nie 
8. Dr Leszek Ploch 3.1.14 Sociálna práca 3.1.2012 20.6.2012 nie 
9. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. 3.1.14 Sociálna práca 29.2.2012 13.11.2012 nie 
10. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 3.1.14 Sociálna práca 27.2.2012 13.11.2012 nie 
11. Dr Anna Weissbrot Koziarska 3.1.14 Sociálna práca 21.2.2012 13.11.2012 nie 

 

  Habilitačné konanie   V tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy   

  
Počet neskončených konaní: stav k 
1.1.2012 3 SP, 1 OD 3 

  
  

Počet neskončených konaní: stav k 
31.12.2012 6 SP, 4 OD 8 

  
  

Počet riadne skončených konaní k 
31.12.2012 11 (9 SP, 2 OD) 9 

  
 

Počet inak skončených konaní     
  

 
 - zamietnutie 1 Sp, 2 OD 3 

  
 

 - stiahnutie 1 SP, 1 OD 2 
  

 
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

 
Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 
11 48 

    

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené 
v roku 2012 

Funkcia 
Počet 

výberových 
konaní 

Priemerný 
počet 

uchádzačov 
na 

obsadenie 
pozície 

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania 
neboli v 

pracovnom 
pomere s 
vysokou 
školou 

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 
dobu určitú 

Počet zmlúv 
uzatvorených 

na dobu 
neurčitú 

Počet 
konaní bez 
uzatvorenia 

zmluvy 

Počet 
konaní, do 
ktorých sa 
neprihlásil 

žiaden 
uchádzač 

Počet 
konaní, 
kde bol 

prihlásený 
vš učiteľ, 

ktorý 
opätovne 
obsadil to 

isté 
miesto 

Profesora 18 1,06 0,05 2,56 0 1 1 15 
Docenta 11 1,18 0,45 2,73 0 0 0 5 
Ostatné 30 2,57 0,17 2,93 0 1 1 21 
Spolu 59 1,9 0,2   0 2 2 41 
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Počet miest obsadených bez výberového konania 
Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný 

počet 
VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 

Ostatní 16 11,3 
Spolu 16 11,3 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2012 

  

Fakulta Spolu 
Profesori, 
docenti s 

DrSc. 

Docenti, 
bez DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

PhD, CSc. 

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti 

Pedagogická 221,27 28,55 62,95 0 117,65 12,12 
Spolu 221,27 28,55 62,95 0,00 117,65 12,12 

Podiel v % 100 12,9 28,4 0,0 53,2 5,5 
Podiel v % v 2011             

Rozdiel 2012 - 2011 100,0 12,9 28,4 0,0 53,2 5,5 

 
Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v 

akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s akademickým rokom 
2010/2011 

V roku 2011/2012 

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných 
zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých 
zamestnancov 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS
, NIL, ..) 

Pedagogická 83 245 29 259 97 253 0 255 

Spolu 83 245 29 259 97 253 0 255 

V roku 2010/2011 

Fakulta Fyzický počet 
vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných 
zamestnancov 

Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých 
zamestnancov 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS
, NIL, ..) 

Pedagogická 69 155 0 753 40 209 0 0 

Spolu 69 155 0 753 40 209 0 0 

         
rozdiel 14 90 29 -494 57 44 0 255 
rozdiel v %  20,3 58,1 0,0 -65,6 142,5 21,1 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach 
predložených na obhajobu v roku 2012 

Záverečná práca 

Počet 
predložených 
záverečných 

prác 

Počet 
obhájených  

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác bez PhD. 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác (odborníci z 

praxe) 
Bakalárska 498 488 171 26 3 
Diplomová 786 782 159 8 4 
Dizertačná  56 43 24 0 0 
Rigorózna 151 92 52 0 8 

Spolu 1491 1405 406 34 15 

 
Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 a 

porovnanie s rokom 2011 
V roku 2012 

Kategória fakulta 

AAA, 
AAB, 
ABA, 
ABB 

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

FAI ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD Ostatné Spolu 

PF 53 72 46 37 8 0 1124 1340 
Spolu 53 72 46 37 8 0 1124 1340 

V roku 2011 

Kategóriafakulta 

AAA, 
AAB, 
ABA, 
ABB 

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

FAI ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD Ostatné Spolu 

PF 25 30 28 9 2 0 622 716 
Spolu 25 30 28 9 2 0 622 716 

        Rozdiel 28 42 18 28 6 0 502 624 
Rozdiel v % 112,0 140,0 64,3 311,1 300,0 0,0 80,7 87,2 

 
Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 

2012 a porovnanie s rokom 2011 
V roku 2012 

Kategória fakulta Z** Y** X** 
PF 83 50 38 

Spolu 83 50 38 

V roku 2011 
Kategória fakulta Z** Y** X** 

PF 45 20 11 
Spolu 45 20 11 

Rozdiel 38 30 27 
Rozdiel v % 84,4 150,0 245,5 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 
 k 1.9.2012 

1. stupeň 
 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a cirkevná hudba d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a hra na klávesové 

nástroje 
d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a spev d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo výtvarného 
umenia d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov Učiteľstvo informatiky d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia (v kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy (v kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo výtvarného 
umenia (v kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo informatiky (v 
kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo matematiky (v 
kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo biológie (v 
kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo geografie (v 
kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo chémie (v 
kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo ruského jazyka a 
literatúry (v kombinácii) d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo talianskeho 
jazyka a literatúry (v 

kombinácii) 
d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.4. pedagogika Pedagogika d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 1.1.5. predškolská a elementárna 
pedagogika 

Predškolská a elementárna 
pedagogika d/e  Bc. 

PF Inštitút Juraja 
Páleša v Levoči 

1.1.5. predškolská a elementárna 
pedagogika 

Predškolská a elementárna 
pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín 
d/e  Bc. 

PF Inštitút Juraja 
Páleša v Levoči 1.1.6. špeciálna pedagogika 

Špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne 

postihnutých 
d/e  Bc. 
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Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

PF Inštitút Juraja 
Páleša v Levoči 1.1.7. liečebná pedagogika Liečebná pedagogika d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta, 
PF Inštitút Andreja 

Radlinkéhov Dolnom 
Kubíne, PF Inštitút 

Viktora Trstenského v 
Starej Ľubovni 

3.1.14. sociálna práca Sociálna práca d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 3.1.14. sociálna práca Rozvojová pomoc a misijná 
práca d/e  Bc. 

PF Inštitút Štefana 
Nahálku v Poprade 3.3.15. manažment Manažment d/e  Bc. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a cirkevná hudba d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a hra na klávesové 

nástroje 
d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia a spev d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo výtvarného 
umenia d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo hudobného 
umenia (v kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo náboženskej 
výchovy (v kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 
1.1.3 Učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných 

predmetov 

Učiteľstvo výtvarného 
umenia (v kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo informatiky (v 
kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo matematiky (v 
kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo biológie (v 
kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.1. Učiteľstvo akademických 
predmetov 

Učiteľstvo geografie (v 
kombinácii) d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.5. predškolská a elementárna 
pedagogika 

Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 1.1.6.  špeciálna pedagogika 
Špeciálna pedagogika a 
pedagogika mentálne 

postihnutých 
d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 3.1.14. sociálna práca Sociálna práca d/e  Mgr. 

Pedagogická fakulta 3.1.14. sociálna práca Sociálna práca vo verejnej 
správe a sociálne služby d/e  Mgr. 

PF Inštitút Štefana 
Nahálku v Poprade 3.3.15. manažment Manažment d/e  Mgr. 
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Spojený 1. a 2. stupeň 
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 

titulu 

            

 

3. stupeň 
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 

titulu 

Pedagogická fakulta 3.1.14. sociálna práca Sociálna práca d/e   PhD. 

Pedagogická fakulta 1.1.10. odborová didaktika 
Teória vzdelávania 
náboženskej výchovy  d/e   PhD. 

Pedagogická fakulta 1.1.10. odborová didaktika Didaktika hudby d/e   PhD. 

 
Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - 

pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného 
práva k 31.12. 2012 

 
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti 
priznaného práva 

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu 

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti 

Pedagogická fakulta prvý 
1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

Učiteľstvo 
fyziky (v 

kombinácii) 
denná   Bc. 31.8.2012 

Pedagogická fakulta prvý 
1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

Učiteľstvo 
fyziky (v 

kombinácii) 
externá   Bc. 31.8.2012 

Pedagogická fakulta druhý 
1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

Učiteľstvo 
chémie (v 

kombinácii) 
denná   Mgr. 31.8.2012 

Pedagogická fakulta druhý 
1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

Učiteľstvo 
chémie (v 

kombinácii) 
externá   Mgr. 31.8.2012 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a 
konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2012 

Fakulta Odbor 

PF KU 3.1.14 Sociálna práca 
PF KU 1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby 
PF KU 1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika náboženskej výchovy 
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Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2012 
 

P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

1 PF APVV G D  APVV-0625-11 Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Nová syntéza vývoja 
reliéfu Západných Karpát 
- príprava databázypre 
testovanie kľúčových 
hypotéz 

2012 - 2015           6 317,00 €                                 -        

2 PF APVV G D  SK-CZ-0063-11 Kucík, Štefan, 
PaedDr., PhD. 

Slovenské a české 
krajanské hnutie v USA 2012 - 2013           1 991,00 €                                 -        

3 PF APVV G D  SK-CZ-0168-11 Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Príprava a 
charakterizácia 
kompozitov s 
polymérnou matricou – 
elastomér, reaktoplast 

2012 - 2013                      -   €                                 -      PF KU 
spoluriešiteľ  

4 PF APVV G D  SK-CZ-0195-11 Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Charakteristika 
špeciálnych skiel s 
využitím fyzikálnych 
metód 

2012 - 2013                      -   €                                 -      PF KU 
spoluriešiteľ  

5 PF ASFEU OPVaV G D  ITMS 
26220220039 

Krušinská, Martina, 
PaedDr., PhD., 
Bošelová, Marta, 
PaedDr. 

Objavovanie strateného v 
čase (Umenie a remeská 
etnografického 
charakteru regiónov 
Liptova a Oravy) 

2009 - 2012          50 125,00                                   -        

6 PF ASFEU OPVaV G D  ITMS 
26220220040 

Zahradníková, 
Zuzana, PaedDr. 
Mgr. art., PhD. 

Implementácia a prenos 
výsledkov výskumu 
slovenskej sakrálnej 
hudby do umeleckej 
činnosti v akademickom 
prostredí 

2009 - 2011           3 410,94 €                                 -      

v roku 2012 
prišla 
záverečná 
platba 

7 PF Fond Ladislava 
Pyrkera, n.f. G D  FPL/15.11/14 

Akimjak, Amantius, 
prof. ThDr. PhDr., 
PhD. 

Výskum techniky hry na 
organe s mechanickou 
hracou traktúrou v oblasti 
cirkevnej hudby                                                           
Research in Playing of 
Organ Equipped with 
Mechanised Tracker 
Action in the Field of 
Church Music 

2012 - 2014         10 000,00 €                                 -      

  



 

 

160 

P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

8 PF Fond Ladislava 
Pyrkera, n.f. G D  FPL/15.11/12 Dlugoš, František, 

prof. PaedDr., PhD. 

Výskum doktorandov PF 
KU v študijnom odbore 
Pedagogika a Odborová 
didaktika                                                                                                
Research of Doctoral 
Students of Faculty of 
Education CU 
Ružomberok in the 
Scientific Study 
Programme of Pedagogy 
and Didactics  

2012 - 2014         30 000,00 €                                 -      

  

9 PF Fond Ladislava 
Pyrkera, n.f. G D  FPL/15.11/13 Žilová, Anna, prof. 

PhDr., PhD. 

Výskum doktorandov PF 
KU v študijnom odbore 
Sociálna práca                                                                                                            
Research of Doctoral 
Students of Faculty of 
Education CU 
Ružomberok in the 
Scientific Study 
Programme of Social 
Work 

2012 - 2014         30 000,00 €                                 -      

  

10 PF KEGA G D  001UJS-4/2011 Billich, Martin, 
RNDr., PhD. 

Podpora výučby 
matematiky pomocou 
voľne dostupných 
matematických softvérov 

2011 - 2013           1 379,00 €                                 -        

11 PF KEGA G D  010TTU-4/2012 Gazdíková, Viola, 
PaedDr., PhD. 

Tvorby a overovanie 
využitia 
virtuálnychexkurzií na 
strednej škole 

2012 - 2014           3 449,00 €                                 -        

12 PF KEGA G D  012KU-4/2011 
Hochel, Peter, 
PaedDr., Mgr. art, 
PhD. 

Duchovná tvorba Antona 
Aschnera (1732 - 1793) 2011 - 2013           8 591,00 €                                 -        

13 PF KEGA G D  042KU-4/2011 
Jablonský, Tomáš, 
doc. PaedDr., PhD., 
m. prof. KU 

Európske hodnoty a 
kultúrne dedičstvo - nová 
výzva pre vzdelávanie v 
základných a stredných 
školách 

2011 - 2013           6 033,00 €                                 -        
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

14 PF KEGA G D  047KU-4/2011 Kľuska, Branislav, 
ThDr., PhD. 

E-learningové 
vyučovanie teologických 
disciplín 

2011 - 2013           4 698,00 €                                 -        

15 PF KEGA G D  034KU-4/2011 
Melicherčíková, 
Danica, doc. PaedDr., 
PhD. 

Možnosti motivačných a 
projektových aktivít a 
gymnáziálnom učive 
chémie 

2011 - 2013           5 896,00 €                                 -        

16 PF KEGA G D  002KU-4/2011 Rochovská, Ivana, 
PaedDr., PhD. 

Rozvíjanie prírodovednej 
gramotnosti vo 
vysokoškolskej príprave 
študentov odboru 
Predškolská elementárna 
pedagogika 

2011 - 2013           2 578,00 €                                 -        

17 PF KEGA G D  032KU-4/2012 Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Rozbor príčin nízkeho 
záujmu a neobľúbenosti 
predmetov matematika a 
fyzika na základných a 
stredných školách 

2012 - 2014           6 132,00 €                                 -        

18 PF KEGA G D  027KU-4/2012 
Zahradníková, 
Zuzana, PaedDr. 
Mgr. art., PhD. 

Musica nova spiritualis 2012 - 2014           3 735,00 €                                 -        

19 PF VEGA G D  2/0125/10 
Adamko, Rastislav, 
doc. ThDr. ArtLic., 
PhD., m. prof. KU 

Pramene stredovekej 
hudby cirkevných 
knižníc na Slovensku 

2010 - 2012                      -   €                                 -        

20 PF VEGA G D  1/0030/12 Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Hypogénne jaskyne na 
Slovensku: speleogenéza 
a morfogenetické typy 

2012 - 2014           4 783,00 €                                 -        

21 PF VEGA G D  2/0113/12 Komárek, Karel, Ing., 
PhD. Babezióza na Slovensku 2012 - 2015           5 799,00 €                     4 139,00 €    

22 PF VEGA G D  2/0068/10 
Stollárová, Nadežda, 
doc. RNDr., CSc., m. 
prof. KU 

Podiel synúzie podrastu a 
vybraných druhov 
živočíchov na 
geobiochemických 
cykloch v lesných 
ekosystémoch 

2010 - 2013                      -   €                                 -        
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

23 PF VEGA G D  1/0008/12 Tomčík, Peter, doc. 
Ing., PhD. 

Voltampérometrická 
detekcia environmentálne 
významných látok 
pomocou uhlíkových 
štruktúr 

2012 - 2014           2 570,00 €                                 -        

24 PF VEGA G D  1/0966/11 Zubko, Peter, prof. 
PhDr. ThDr., PhD. 

Interekleziálne relácie 
latinských a byzantských 
katolíkov na východnom 
Slovensku do vzniku 
Prešovskej eparchie 

2011 - 2013           1 876,00 €                                 -        

25 PF Ambasciata d´Italia G Z MAE Cap. 
2619/2012 

Sabolová Princic, 
Dagmar, doc. PhDr., 
CSc. 

Implementácia 
interaktívnych metód 
výučby talianského 
jazyka a kultúry na 
Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku 
 

2012           3 000,00 €                                 -      

  

26 PF EDUCARIO sp. z 
o.o. Lodz G Z 1/09/KP/2011 Tarajčáková, Edita, 

Ing., PhD. 

Metody výchovy detí s 
mentálnym postihnutím v 
sieti špeciálnych 
školských zariadení                                                                
Metody wychowania 
dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w sieci 
specjalnych placówek 
szkolnych 

2011 - 2014           3 200,00 €                                 -      

  

27 PF 

Education, 
Audiovisual & 

Culture Executive 
Agency (EACEA)  

G Z 

190986-LLP-1-
2010-1-GR-

KA1- 
KA1ECETB 

Kolibová, Daniela, 
doc. PhDr., PhD. 

MASON / Mainstream 
SocioCultural Dynamics 
to enhance NLLLS 

2011 - 2013         10 194,20 €                                 -      

  

28 PF 
Fundacia Rozwoju 
Zasobov Ludzkich, 

Lodz  
G Z 1/IX/P/2011 Akimjaková, Beáta, 

PaedDr., PhD. 

Kategoryzacja 
wychowania przez drame 
na wydziałach 
pedagogicznych na 
Słowacji i w Polsce 
Kategorizácia 
vyučovania dramatickej 
výchovy na 
pedagogických fakultách 
na Slovensku a v Poľsku 

2011 - 2014                      -   €                                 -      

  

29 PF Fundation of  
European G Z EEIG-EU/P-

Kr/09.01/10 
Akimjak, Amantius, 
prof. ThDr. PhDr., 

Výskum nápevov a 
medzispevov v rímsko- 2009 - 2012           3 000,00 €                                 -        
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

PhD.  katolíckej liturgii na 
Slovensku po Druhom 
vatikánskom koncile a 
ich komparácia s 
nápevmi v krajinách 
strednej Európy                                              
Recherche des airs sur les 
entre-chants dans la 
liturgie catholique 
romaine en Slovaquie 
après le Concile Vatican 
II et leur comparaison 
avec les airs dans les 
pays d´Europe Centrale 

30 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.65/12 

Budaj, Pavol, Ing., 
PhD. 

Zvyšovanie výkonnosti 
výrobných procesov                                                                                                           
Augmentation de 
l'efficacité des processus 
de production. 

2012 - 2014              400,00 €                                 -      

  

31 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/10.03.10 

Dlugoš, František, 
prof. PaedDr. PhD. 

Obete totalitných 
represálií v 20. storočí na 
území severného 
Slovenska a význam ich 
utrpenia pre formujúce sa 
európske spoločenstvo                                                               
Les victimes des 
répressions du régime 
totalitaire du 20e siècle 
dans le nord de la 
Slovaquie et le sens de 
leur souffrance pour la 
construction de la 
Communauté européenne               

2010 - 2013           5 300,00 €                                 -      
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

32 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.72/12 

Gunčaga, Ján, doc. 
PaedDr., PhD. 

Výskum v oblasti vývoja 
Web 2.0 Technológií pre 
potreby Malých a 
stredných podnikov v 
oblasti Turizmu                                                                                                              
 
La recherche dans le 
domaine du 
développement des 
technologies Web 2.0 
pour les besoins des 
petites et moyennes 
entreprises dans le 
domaine du tourisme 

2012-2015           4 000,00 €                                 -      

  

33 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.63/12 

Jablonský, Tomáš, 
doc. PaedDr., PhD., 
m. prof. KU 

Élements universels de la 
valeur et de la culture, 
leurs manifestations 
spécifiques dans le temps 
et l´espace européen en 
contexte de la formation 
continue Univerzálne 
prvky  hodnoty a kultúry, 
ich špecifické prejavy v 
európskom časopriestore 
v kontexte celoživotného 
vzdelávania 
 

2011 - 2013           3 000,00 €                                 -      

  

34 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/10.02.10 

Janigová, Emília, 
doc. PhDr., PhD. 

Výskum sociálnych 
služieb v podmienkach 
globalizácie a tvorby 
štandardov kvality pre 
Slovensko v rámci 
Európskej únie        
Recherche sur les 
services sociaux dans les 
conditions de 
globalisation et création 
des standards de qualité 
pour la Slovaquie dans le 
cadre de l´Union 
européenne 

2010 - 2013           6 000,00 €                                 -      

  

35 PF Fundation of  
European G Z EEIG-

EU/P.Kr/10.04.
Komárek, Karel, Ing., 
PhD. 

Vademecum 
komunikačných a 2010 - 2013                      -   €                                 -        
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

10 prezentačných zručností 
pre začínajúcich 
vedeckých a 
pedagogických pracovn       
Vademecum of the 
communication and 
presentation skills for 
young scientific and 
pedagogic workers 

36 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/10.01.10 

Pekarčík, Ľubomír, 
prof. ThDr.PaedDr. 
PhDr., PhD. 

Výskum potrieb v 
organizáciách verejnej 
správy a tvorba 
vzdelávacích plánov pre 
zvýšenie znalostnej 
politiky na Slovensku v 
porovnaní s podobnými 
programami v Európskej 
únii                                                         
Recherche sur les besoins 
dans l´administration 
publique et la création de 
projets éducatifs pour 
accroître la politique des 
connaissances en 
Slovaquie en 
comparaison avec des 
programmes du même 
type dans l’Union 
européenne  

2010 - 2013           5 000,00 €                                 -      

  

37 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.62/12 

Sedláček, Jaromír, 
doc. PaedDr., PhD.  

Zmeny postojov k 
vykonávaným aktivitám s 
prihliadnutím na telesný 
rozvoj a všeobecnú 
pohybovú výkonnosť 
mládeže vo veku 14 - 18 
rokov                                                                    
Activités physiques: 
changements à l’égard du 
développement physique 
et des performances 
sportives des jeunes de 
14 à 18 ans 

2010 - 2013              700,00 €                                 -      
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

38 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.69/12 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Trieda Lebesgueovsky 
integovatených funkcií a 
Kluvánkov integrál                                                                               
Classe des fonctions 
intégrables au sens de 
Lebesgue et l’intégrale 
de Kluvánek 

2012-2015           4 000,00 €                                 -      

  

39 PF MERCI, s.r.o G Z 
CZ-

EU/P.Kr/11.02.
20 

Stollárová, Nadežda, 
doc. RNDr., CSc., m. 
prof. KU 

Strategické metodické 
postupy separace při 
přípravě nativních a 
trvalých přeparátů 

2011 - 2013                      -   €                                 -      

  

40 PF MERCI, s.r.o G Z 
CZ-

EU/P.Kr/10.01.
20 

Kubatka, Peter, doc. 
RNDr., PhD. 

Statiny v kombinaci s 
dalšími farmaky v 
prevenci experimentální 
karcinogeneze prsu 

2010 - 2012                      -   €                                 -      

  

41 PF 
Scientia - ARS - 

Edukatio, 
Miedzynarodowa 
Fundacja, Krakow 

G Z SAE-Gr.-10/10-
P.SK 

Janigová, Emília, 
doc. PhDr., PhD. 

Výskum sociálneho 
podnikania v 
cezhraničnej spolupráci 
medzi regiónmi Orava, 
Liptov, Spiš a 
Malopoľskými                                                                
Badania 
przedsiębiorczości 
społecznej we 
współpracy 
transgranicznej pomiędzy 
regionami Orawa, 
Liptów, Spisz i 
Małopolska                 

2010 - 2013              957,83 €                                 -      

  

42 PF 
Spolka Oswiatova 
Fronimos sp. Z o.o. 

, Lodz 
G Z KBP/1/IX/2011 Rochovská, Ivana, 

PhDr., PhD. 

Prírodovedná gramotnosť 
ako aktivizujúca zložka 
elementárnej pedagogiky 
na Slovensku a v Poľsku                                                                          
Umiejętność 
przyrodnicza jako istotny 
element pedagogiki 
elementarnej na Słowacji 
i w Polsc 

2011 - 2014           1 000,00 €                                 -      

  

43 PF Unia Europejska. 
Europejski G Z PL-

SK/BES/IPP/II/
Nižnanský, Branislav, 
doc. RNDr., CSc. 

Razem dla 
zrównoważonej turystyki                                2011 - 2012                      -   €                                 -      PF KU 

spoluriešiteľ  
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P. 
č. 
 

Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12.v eur v kategórii 

KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

Fundusz Rozvoju 
Ragionalnego, PL - 

SK 2007 - 2013 

38  (koordinátor projektu 
za slovenskú stranu) 

Spolu pre trvalo 
udržateľný cestovný ruch 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2012 
 

P. 
č. Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. v eur 

v kategórii BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. v eur 

v kategórii KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

1 PF ASFEU OPV G D ITMS 
26110230016 

Hrnčiar, Miroslav, 
doc. Ing., PhD. 

Posilnenie kultúry kvality 
na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku 

1.5.2010 - 
30.4.2013 

                        40 000,00 
€                              -        

2 PF ASFEU OPV G D ITMS 
26110230015 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Podpora profesionálneho 
rastu doktorandov a 
skvalitnenie podmienok 
doktorandského štúdia na 
Pedagogickej fakulte KU 

1.9.2010 - 
31.8.2012 

                      125 833,00 
€                              -        

3 PF 
Nadácia 

Slovenskej 
sporiteľne 

G D 
Zmluva o 
poskytnutí 

peňažného daru 
č. Na-154-2012 

Kaščáková Silvia, 
Mgr. 

Detská univerzita 2012 
"Farby dúhy" 2012                           1 500,00 

€                              -      
  

4 PF Data Security 
Consulting, s.r.o. G D  KU - Grant_1/11 Komárek, Karel, Ing., 

PhD. 

Výskum hlavných 
stresových faktorov v 
pracovnom prostredí a 
návrh opatrení na ich 
odstránenie a prevenciu 

2011 - 
2013 

                                     -   
€                              -        

5 PF Nadácia Orange G D  ŠpB 668/2012 
Pudišová, Martina, 
Mgr., Hrčová, Jana, 
Mgr. 

Prekonávame bariéry v 
komunikácii 

2012 - 
2013 

                                     -   
€                             -   €    

6 PF Vydavateľstvo 
Michala Vaška G D  VMV 01/12 Budaj, Pavol, Ing., 

PhD. 
Ľudské zdroje - kritický 
faktor úspoešnosti 
podniku 

2012 - 
2014 

                                     -   
€                              -        
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P. 
č. Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Grant (G) 
/objednávka 

(O) 

Domáce (D) 
/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. v eur 

v kategórii BV 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ na jej účet  

v období od 1.1. do 
31.12. v eur 

v kategórii KV 

Poznámky 
a doplňujúce 
informácie 

7 PF 

Fundation of  
European 

Economic Interest 
Grouping 

EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, 

COMMERCE 
AND INDUSTRY, 

Belgium 

G Z EEIG-EU/P-
Kr/11.01/11 

Lalinská, Mária, 
PaedDr. 

Meranie a hodnotenie 
jazykových kompetencií 
(používanie 
psychometrických analýz) 
Measurement and 
Evaluation of language 
Competencies (use of 
psychometric asnalysis) 

2011 - 
2013 

                                     -   
€                              -      

  

8 PF 

Scientia - ARS - 
Edukatio, 

Miedzynarodowa 
Fundacja, Krakow 

G Z SAE-Gr.-13/11-
P.SK 

Horváth, Juraj, PhDr., 
PhD. 

Ideológia jazyka                                                    
Ideologia jezyka 

2011 - 
2013 

                                     -   
€                              -      

  

9 PF 
Visegrad Fund - 

Visegrad 
University Studies  

G Z 61100019 Nižnanský, Branislav, 
doc, RNDr., CSc. 

Specyfika i turystyczna 
atrakcyjność wybranych 
regiónow krajów 
wyszehradzkich 

2012 - 
2015 

                                     -   
€                              -      PF KU 

spoluriešiteľ  

10 PF 

Washington D.C. 
CORPORATION 

Incorporated under 
the Laws of the 
STATE OD OF 
DELAWARE 

G Z WDSC/USA-
11/01.13/01 

Plávková Tináková, 
Aurélia, PaedDr., 
PhD. 

Moderné metódy 
cudzojazyčnej edukácie v 
škole                                                                                 
Modern Methods of 
Foreign language 
education in School 

2011 - 
2013 

                                     -   
€                              -      
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Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012 
 

Kategória 
výkonu Autor Názov projektu/umeleckého 

výkonu Miesto realizácie Termín 
realizácie 

YYV Rastislav Adamko Adventný koncert Ružomberok, Kostol 
Povýšenia sv. Kríža 4.12. 2011 

YYV Rastislav Adamko Adventný koncert Kláštor pod Znievom, 
Farský kostol 11.12.2011 

ZYV Rastislav Adamko 
Nočný koncert v Kostole sv. 

Kataríny v Kremnici, 
polorecitál - hra na husliach 

Kremnica, Kostol sv. 
Kataríny 

19.5.2012 

ZYV Rastislav Adamko Koncert duchovnej hudby, 
komorný koncert 

Chminianská Nová Ves, 
Farský kostol obrátenia 

sv. Pavla 
24.6.2012 

ZYV Rastislav Adamko 
Koncert duchovnej hudby, 

komorný koncert 
Poltár, Farský kostol sv. 

Cyrila a Metoda 5.7.2012 

ZYV Rastislav Adamko 
Koncert duchovnej hudby, 

komorný koncert 
Ružomberok, Kostol 
Povýšenia sv. Kríža 9.5.2012 

ZXY Martin Jurčo Koncert Ružomberok 3.5.2012 

ZZV Miriam Žiarna 
Koncert duchovnej hudby v 

Kostole Povýšenia sv. kríža v 
Ružomberku 

Ružomberok 9.5.2012 

ZVX Miriam Žiarna XVIII. Festival Dni cirkevnej 
hudby 

Piliščaba (Maďarsko) 11.5.2012 

ZVX Miriam Žiarna XIII. Medzinárodný zborový 
festival Ad Gloriam Dei 

Pinczov (Poľsko) 13.5.2012 

ZZV Miriam Žiarna 
Noc múzeí/Nočný koncert v 

Kostole sv. Kataríny v 
Kremnici 

Kremnica 19.5.2012 

ZZV Miriam Žiarna 
Koncert duchovnej hudby v 
Rímsko-katolíckom kostole 
Cyrila a Metoda v Poltári 

Poltár 5.7.2012 

YXV Miriam Žiarna 

Koncert z duchovej tvorby 
slovenských autorov v Kostole 

sv. Cyrila a Metoda v 
Terchovej 

Terchová 13.7.2012 

ZZV Miriam Žiarna 
2012 Koncert duchovnej 

hudby vo Farskom kostole sv. 
Petra a Pavla 

Nový Smokovec 2.12.2012 

ZZV Miriam Žiarna 
Koncert duchovnej hudby v 

Kostole Povýšenia sv. kríža v 
Ružomberku 

Ružomberok 9.12.2012 

XZV  

Účinkovanie Scholy cantorum 
v benediktínskom kláštore 

Premenenia Pána so spevmi 1. 
Adventnej nedele 

Sampor 27.11.2011 

YXV Janka Bednáriková 
Vystúpenie Scholy cantorum na 

Adventnom koncerte 
Ružomberok, Jezuitský 

kostol 4.12.2011 

YXV Janka Bednáriková Vystúpenie Scholy cantorum na 
Adventnom koncerte 

Kláštor pod Znievom, 
Kostol sv. Mikuláša 

11.12.2011 

YZV Janka Bednáriková 
Účinkovanie Scholy cantorum 

s pôstnymi spevmi a so 
spevmi Veľkého týždňa 

Černová, Kostol 
Ružencovej Panny Márie 2.4.2012 

YZV Janka Bednáriková Koncert Scholy cantorum Žilina – Závodíie 31.5.2012 
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Kategória 
výkonu Autor 

Názov projektu/umeleckého 
výkonu Miesto realizácie 

Termín 
realizácie 

YXV Janka Bednáriková 
Vystúpenie Scholy cantorum na 
IV. Medzinárodnom festivale 

gregoriánskeho chorálu 
Bratislava 26.10.2012 

YXV Janka Bednáriková Vystúpenie Scholy cantorum na 
Adventnom koncerte 

Ružomberok, Jezuitský 
kostol 9.12.2012 

ZZV  
Poďakovanie za lásku (VIII:. 

ročník) Terchová, farský kostol 24.4.2012 

ZZV Peter Lalinský Hodový organový koncert Udiča, farský kostol 23.9.2012 

ZZV Peter Lalinský Adventný organový koncert Pružina, farský kostol 16.12.2012 

XXV 
Ivan Mráz 
(dirigent) Koncert duchovnej hudby Ružomberok 9.5.2012 

XXX Ivan Mráz 
(dirigent) 

XVIII. Piliscsabai Egyházzenei 
Napok Piliscsaba (Maďarsko) 11.5.2012 

YXX 
Ivan Mráz 
(dirigent) 

XIII Międzynarodove 
Spotkania Chóralne Ad 

Gloriam Dei 
Pińczów (Poľsko) 13.5.2012 

XXV Ivan Mráz 
(dirigent) Adventný koncert Liptovský Mikuláš 2.12.2012 

XXV Ivan Mráz 
(dirigent) 

Adventný koncert Ružomberok 9.12.2012 

XXV 
Ivan Mráz 
(dirigent) Adventný koncert Vrícko 16.12.2012 

YYV Zuzana 
Zahradníková Adventný koncert Ružomberok 4.12.2011 

ZYV Zuzana 
Zahradníková 

Adventný koncert Ružomberok, 
dirigovanie 

4.12.2011 

YYV 
Zuzana 

Zahradníková Adventný koncert Kláštor pod Znievom 11.12.2011 

ZZV 
Zuzana 

Zahradníková Koncert duchovnej hudby 
Ružomberok, 
dirigovanie 9.5.2012 

YYV Zuzana 
Zahradníková Koncert duchovnej hudby Ružomberok 9.5.2012 

ZYV Zuzana 
Zahradníková 

Nočný koncert v Kostole sv. 
Kataríny v Kremnici Kremnica 19.5.2012 

ZZZ Zuzana 
Zahradníková 

Organový koncert Homage to 
Louis Vierne (Harry and 

Myrtle Olson International) 
Seattle, USA 2.6.2012 

YXZ Zuzana 
Zahradníková 

Trinity Sunday Worship 
(Harry and Myrtle Olson 

International) 
Seattle, USA 3.6.2012 

ZYV Zuzana 
Zahradníková 

Koncert duchovnej hudby, 
Farský kostol Obrátenia sv. 

Pavla 
Chminianska Nová Ves 24.6.2012 

ZYV 
Zuzana 

Zahradníková 
Koncert duchovnej hudby, 
Kostol sv. Cyrila a Metoda Poltár 5.7.2012 

ZYV Zuzana 
Zahradníková 

Záverečný koncert 
medzinárodnej letnej školy 

duchovnej hudby Convivium 
2012 

Katedrála sv. Martina, 
Spišská Kapitula 18.8.2012 

ZZV Zuzana 
Zahradníková 

Pozvané účinkovanie na 
pontifikálnej bohoslužbe 

v rámci medzinárodnej letnej 

Katedrála sv. Martina, 
Spišská Kapitula 

19.8.2012 
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Kategória 
výkonu Autor 

Názov projektu/umeleckého 
výkonu Miesto realizácie 

Termín 
realizácie 

školy duchovnej hudby 
Convivium 2012 

ZZZ Blanka Pavlovičová BACH IN DER BOX HfM, Lipsko (Germany) 8.1.2012 

ZZZ Blanka Pavlovičová Konzert/ Kammermusik HfM, Lipsko (Germany) 23.1.2012 

ZYV Blanka Pavlovičová Svetové premiery v 
univerzitnej knižnici PU 

Univerzitná knižnica PU 
v Prešove 

7.3.2012 

ZZY Blanka Pavlovičová ŠTUDIO MLADÝCH 
Slovenský rozhlas 

Košice 13.3.2012 

ZYZ Blanka Pavlovičová Operný projekt Händel:  
Ariodante 

Schlosstheater 
Schönbrunn, Wien 

(Austria) 
24.3.2012 

ZYZ Blanka Pavlovičová Operný projekt Händel:  
Ariodante 

Schlosstheater 
Schönbrunn, Wien 

(Austria) 
25.3.2012 

ZYZ Blanka Pavlovičová Operný projekt Händel:  
Ariodante 

Schlosstheater 
Schönbrunn, Wien 

(Austria) 
26.3.2012 

ZYV Blanka Pavlovičová Koncert súčasnej tvorby Gréckokatolícka 
teologická fakulta PU 26.4.2012 

ZZZ Blanka Pavlovičová Wien 1720 Alsópetény (Hungary) 27.5.2012 

ZYY Blanka Pavlovičová Musica Viva Bratislava 28.6.2012 

ZZZ Blanka Pavlovičová BACH IN DER BOX HfM, Lipsko (Germany) 1.7.2012 

ZZY Blanka Pavlovičová TRNAVSKÉ ORGANOVÉ 
DNI 2012 

Bazilika sv. Mikuláša, 
Trnava/ SK 

10.8.2012 

ZYV Blanka Pavlovičová Duchovní hudba baroka katedrála sv. Martina, 
Spišská Kapitula 

14.8.2012 

ZYV Blanka Pavlovičová 

Závěrečný koncert 
Medzinárodní letní školy 

duchovní hudby 
CONVIVIUM 

katedrála sv. Martina, 
Spišská Kapitula 18.8.2012 

ZYY Blanka Pavlovičová BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ 
SLÁVNOSTI 

Dóm sv. Martina, 
Bratislava 29.9.2012 

ZYY Blanka Pavlovičová FESTIVAL SAKRÁLNEHO 
UMENIA KOŠICE 

Kostol sv. A. 
Paduánskeho, Košice 11.11.2012 

ZZY Blanka Pavlovičová NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 
Slovenský rozhlas, Malé 

koncertné štúdio, 
Bratislava 

13.11.2012 

ZYV Blanka Pavlovičová Koncert doktorandov 
Sieň rektorov, KU 

Ružomberok 20.11.2012 

ZYZ Blanka Pavlovičová WEIHNACHTS-
ORATORIUM 

Elisabethkirche Marburg 
(Germany) 

8.12.2012 

ZYZ Blanka Pavlovičová WEIHNACHTS-
ORATORIUM 

Elisabethkirche Marburg 
(Germany) 

9.12.2012 

ZXY Blanka Pavlovičová Vianočný koncert Vrícko (SK) 16.12.2012 

ZYV Jana Skladaná Musica et educatio IV. J. S. 
Bach- Koncert a mol BWV 593 

Sieň rektorov Rektorátu 
KU v Ružomberku 20.11.2012 
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Kategória 
výkonu Autor 

Názov projektu/umeleckého 
výkonu Miesto realizácie 

Termín 
realizácie 

ZYV Dutková Ľubomíra 

MUSICA ET  EDUCATIO IV. 
KONCERT 

DOKTORANDOV, 
Notenbüchlein der Anna 

Magdalena Bach, Bist du bei 
mir, BWV 508 

SIEŇ REKTOROV, 
Rektorát KU 

v Ružomberku, 
Námestie A. Hlinku 60, 

Ružomberok 

20. novembra 
2012 

YXV Martina 
Procházková 

Koncert duchovnej hudby Chminianska Nová Ves 24.6.2012 

YXV Martina 
Procházková 

Koncert slovenskej sakrálnej 
hudby 

Jezuitský kostol 
v Ružomberku 

9.5.2012 

YXV Martina 
Procházková 

Regionálna súťažná 
prehliadka speváckych zborov 

Spišské zborové dni 2012. 

Spišská Nová Ves, 
Reduta 6.12.2012 

YXV Martina 
Procházková Koncert duchovnej hudby. Jezuitský kostol 

v Ružomberku 9.12.2012 

YXV Martina 
Procházková Koncert duchovnej hudby. Kostol sv. Bartolomeja, 

Vrícko 16.12.2012 

YVX Martina 
Procházková 

Ad gloriam Dei, XIII., 
medzinárodné zborové 

stretnutia 
Pinczów (Poľsko) 13.5.2012 

YVX 
Martina 

Procházková 
18. ročník  zborového festivalu 
„Piliscabianske duchovné dni“ Piliscsaba (Maďarsko) 11.5.2012 

YVZ Martina 
Procházková 

Sborový koncert účastníků 
Mezinárodní letní školy staré 

hudby. 

Valtice, ČR, Chrám 
Nenebevzetí Panny 

Marie 
13.7.2012 

YXY Martina 
Procházková 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka mládežnických 
zborov Mládež spieva 2012 

Dom kultúry, Rimavská 
Sobota 26.5.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Symfonicý orchester 

Slovenského rozhlasu/ 
Koncert BHS 

Koncertná sieň 
Slovenskej filharmónie, 

Reduta, Medená 3,    
Bratislava 

1.10.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Operné predstavenie: La 

Traviata 
Nová budova SND, 

Pribinova 17, Bratislava 17.10.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: Carmen 
Historická budova SND, 

Gorkého 4, Bratislava 22.10.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Symfonický orchester 

Slovenského rozhlasu/ 1. 
abonentný koncert 

Slovenský rozhlas, 
Štúdio 1, Mýtna 1,    

Bratislava 
24.10.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: 
Nabucco 

Historická budova SND, 
Gorkého 4, Bratislava 

25.10.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 

Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu/ 

Festival Nová slovenská 
hudba 

Slovenský rozhlas, 
Štúdio 1, Mýtna 1,        

Bratislava 
14.11.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Operné predstavenie: Maria 

Theresia 
Historická budova SND, 

Gorkého 4, Bratislava 16.11.2012 

ZXY Zuzana Ondrejková Koncert doktorandov Sieň rektorov, Rektorát 
KU v Ružomberku 

20.11.2011 

ZYY Zuzana Ondrejková Operetné predstavenie: 
Netopier 

Nová budova SND, 
Pribinova 17, Bratislava 

23.11.2012 
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ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: Puritáni 
Historická budova SND, 

Gorkého 4, Bratislava 24.11.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Symfonický orchester 

Slovenského rozhlasu/ 3. 
abonentný koncert 

Slovenský rozhlas, 
Štúdio 1, Mýtna 1,       

Bratislava 
5.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Baletné predstavenie: Spiaca 
krásavica 

Nová budova SND, 
Pribinova 17, Bratislava 

8.12.2012 

YYV Zuzana Ondrejková Vianočný koncert Jezuitský kostol, 
Ružomberok 

9.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: Nápoj 
lásky 

Historická budova SND, 
Gorkého 4, Bratislava 

15.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Detská opera: Veľká 
doktorská rozprávka 

Historická budova SND, 
Gorkého 4, Bratislava 

19.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: La 
Traviata 

Nová budova SND, 
Pribinova 17, Bratislava 20.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Operné predstavenie: 
Nabucco 

Historická budova SND, 
Gorkého 4, Bratislava 26.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková Silvestrovský koncert 
Nová budova SND, 

Pribinova 17, Bratislava 31.12.2012 

ZYY Zuzana Ondrejková 
Operetné predstavenie: 

Netopier 
Nová budova SND,  

Pribinova 17, Bratislava 31.12.2012 

ZZY Peter Hochel 

Iuventus Canti 2011, 
Medzinárodná spevácka súťaž 
Imricha Godina - korepetícia 

účastníkov súťaže bez 
vlastného klavírneho 

sprievodu 

Vráble (Základná 
umelecká škola, Mestský 

úrad, Kultúrny dom) 
23.04. - 27.04.2012 

ZZV Peter Hochel 
CD Magnificat - hudobná 

dramatugia, odborná 
supervízia 

Ružomberok (Katolícka 
univerzita, Ústav 

hudobného umenia, 
vedy a sakrálnej hudby) 

11.11 

YZY Peter Hochel 

Vychádzajúce spevácke 
hviezdy konzervatória 

spievajú Mozarta 
(Mimoriadny koncert 

Komorného orchestra mesta 
Bratislava Cappella 

Istropolitana) - scenár 
a sprievodný text 

Bratislava (Zrkadlová 
sieň Primaciálneho 

paláca) 
25.3.2012 

YZV Peter Hochel 
Furore (hudobný ohňostroj) - 
úprava pre spev a komorný 

orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

YZV Peter Hochel 

Galakoncert ku Dňu výskumu 
rakoviny      (pod záštitou 

primátora Bratislavy) – 
koncertné vystúpenie 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
7.3.2012 

YZV Peter Hochel 

„Keď sa drobné piesenky“                 
(Záverečný koncert 6. ročníka              
Festivalu mladých umelcov) – 

koncertné vystúpenie 
 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 
18.8.2012 
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YZV Peter Hochel 
„Queens of the Night“ 
(koncertný program) - 

korepetícia 

Piešťany (Kúpeľný 
ostrov/Balnea Grand) 26.1.2012 

YZV Peter Hochel 
„Taliansky večer“ - koncertné 

vystúpenie 
Piešťany (Thermia 

Palace) 29.9.2012 

YXY Peter Hochel 
Slávnostné udeľovanie cien 
Slovenskej akadémie vied  - 

koncertné vystúpenie 

Smolenice (Kongresové 
centrum SAV) 

20.6.2012 

XXY Peter Hochel 

Jubilemus, exultemus (F. 
Couperin) - úprava pre 

chlapčenský zbor 
a symfonický orchester 

Bratislava (Slovenská 
filharmónia, Historická 

budova SND) 

premiéra 
20.12.2011 

XXV Peter Hochel 

Ďaleko, široko (M. Schneider - 
Trnavský) - úprava pre spev 
a komorný inštrumentálny 

súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 
Dio che nell´alma infondere 

(G. Verdi) - úprava pre tenor, 
barytón a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Funiculi, Funicula (L. Denza) - 

úprava pre spev a komorný 
orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Gia nella notte densa (G. 

Verdi) - úprava pre soprán, 
tenor a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Joj, cica (I. Kálmán) - úprava 

pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 

Keby som bol vtáčkom (M. 
Schneider – Trnavský) - 

úprava pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 

Keď sa drobné piesenky (M. 
Schneider – Trnavský) - 

úprava pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 
Le soir (Ch. Gounod) - úprava 

pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Libiamo ne´lieti calici (G. 

Verdi) - úprava pre soprán, 
tenor a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Mattinata (R. Leoncavallo) - 
úprava pre spev a komorný 

orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Mikuláš v SNG - koncertné 

vystúpenie 
Bratislava (Slovenská 

národná galéria) 4.12.2011 

XXV Peter Hochel 

Našim malým oblôčkom (M. 
Schneider – Trnavský) - 

úprava pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 
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XXV Peter Hochel 

Nesadaj, sláviček (M. 
Schneider – Trnavský) - 

úprava pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 
Non ti scordar di me (E. de 
Curtis) - úprava pre spev 

a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 

Nôžka (M. Schneider – 
Trnavský) - úprava pre spev 
a komorný inštrumentálny 

súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 

O Carlo, ascolta... Io moro, ma 
lieto in core (G. Verdi) - 

úprava pre spev a komorný 
orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
O mio babbino caro (G. 

Puccini) - úprava pre spev 
a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
O, holy Night (A. Adam) - 

Úprava pre sólo, miešaný zbor 
a komorný orchester 

Bratislava (Nová budova 
Slovenského národného 

divadla) 

premiéra 
4.12.2012 

XXV Peter Hochel 

Oh, fede negar... Quando le 
sere al placido (G. Verdi) - 

úprava pre spev a komorný 
orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 

Oráč (M. Schneider – 
Trnavský) - úprava pre spev 
a komorný inštrumentálny 

súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 
Predohra k opere Figarova 

svadba (W. A. Mozart) - 
úprava pre komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Questa o quella (G. Verdi) - 
úprava pre spev a komorný 

orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 

Ružičky (M. Schneider – 
Trnavský) - úprava pre spev 
a komorný inštrumentálny 

súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 

Sláva šľachetným II (Šľachetný 
štvorlístok) - úpravy 

evanjelických duchovných 
piesní pre spev a orchester 

ľudových nástrojov 

Liptovský Mikuláš (Dom 
kultúry) 

premiéra 
21.9.2012 

XXV Peter Hochel 
Torna a Surriento (E. de 

Curtis)  - úprava pre spev 
a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Tu ca nun chiagne (E. de 
Curtis) - úprava pre spev 

a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 

XXV Peter Hochel 
Una furtiva lagrima (G. 

Donizetti) - úprava pre spev 
a komorný orchester 

Bratislava (Mestské 
divadlo P. O. 

Hviezdoslava) 
premiéra 7.3.2012 
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XXV Peter Hochel 

Uspávanka (M. Schneider – 
Trnavský) - úprava pre spev 
a komorný inštrumentálny 

súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

XXV Peter Hochel 

V našom dvore na javore (M. 
Schneider – Trnavský) - 

úprava pre spev a komorný 
inštrumentálny súbor 

Piešťany (Kongresová 
sála Spoločenského 

centra) 

premiéra 
18.08.2012 

ZVV Ladislav Onderčin Koncert doktorandov Ružomberok 
20.november 

2012, 
YYV Ján Gabčo Sv. Cyril a Metod Skalica 5.7.2012 

YYV Ján Gabčo Festival Bachovej hudby Banská Štiavnica 7.7.2012 

YYV Ján Gabčo Festival Musica Sacra - GAPF Levoča 21.7.2012 

YYV Ján Gabčo Pocta Cyrilovi a Metodovi Martin 7.11.2012 

YYV Ján Gabčo Pocta Cyrilovi a Metodovi Ružomberok 7.11.2012 

YYV Ján Gabčo Doktorandský koncert Ružomberok 20.11.2012 

YYV Ján Gabčo Vianočný koncert súrodencov 
Gabčovcov Trenčianske Teplice 21.12.2012 

YZV Stefka Palovičová Komorný spevácky koncert Sieň rektorov KU 12.4.2012 

XXV Stefka Palovičová Koncert porotcov pri 
príležitosti ŠUČ Sieň rektorov KU 17.4.2012 

YZV Stefka Palovičová 
ŠUČ  2012, interpretačná súťaž 

študentov PF s 
medzinárodnou účasťou 

Sieň rektorov KU 18.4.2012 

YZV Stefka Palovičová Bakalársky koncert Sieň rektorov KU 2.5.2012 

YZV Stefka Palovičová Diplomový koncert Sieň rektorov KU 3.5.2012 

XXV Stefka Palovičová Spevácky koncert Sieň rektorov KU 3.7.2012 

YZV Stefka Palovičová Adventný spevácky koncert Sieň rektorov KU 6.12.2012 

YXV Stefka Palovičová Koncert duchovnej hudby Jezuitský kostol 
v Ružomberku 

9.12.2012 

YXV Stefka Palovičová Interný koncert Sieň rektorov KU 10.12.2012 

YXV Stefka Palovičová 

Koncert pri príležitosti 
stretnutia ružomberských  
novinárov a spisovateľov 

„Stretnutie IX.“ 

Galéria Ľ.Fullu 
v Ružomberku 11.12.2012 

YZV Stefka Palovičová Vianočné impresie II. 
Ružomberok, Kino 

Kultúra 12.12.2012 

YXV Stefka Palovičová 
Koncert na záver liturgického 

roka 
Krompachy, Koncertná 

sála ZUŠ 29.12.2012 

ZYV Stanislav Šurin Koncert Ján Silván 
Bazilika sv. Mikuláša 

Trnava 18. 3. 2012 

ZYV Stanislav Šurin Franz Liszt: Via crucis Bazilika sv. Mikuláša 
Trnava 25. 3. 2012 

ZXV Stanislav Šurin Benefičný koncert Bazilika sv. Mikuláša   
Trnava 15. 4. 2012 

ZXZ Stanislav Šurin 

Recitál v rámci festivalu VIII 
wiosenne koncerty muziky 
organowej i kameralnej w 

Pruszkowie 

Kostol sv. Kazimiera v 
Pruszkowe 13. 5. 2012 
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YZX Stanislav Šurin Harry and Myrtle Olson 
Organ Days 

University Temple 
United Methodist 

Church Seattle, USA 
1.6.2012 

ZZZ Stanislav Šurin Organy Kosiola sw. Anny 
Varšava, recitál 

Kostol sv. Anny vo 
Varšave 29. 7. 2012 

ZZZ Stanislav Šurin Internationale  Salzburger 
Orgelkonzerte 2012, recitál 

Františkánsky kostol, 
Salzburg, Rakúsko 4.8.2012 

ZZV Stanislav Šurin Organové dni v Piešťanoch, 
koncert 

Kostol sv. Cyrila 
a Metoda Piešťany 7. 4. 2012 

ZZY Stanislav Šurin 
Trnavské organové dni 2012, 

otvárací koncert 
Bazilika sv. Mikuláša   

Trnava 10.8.2012 

ZYV Stanislav Šurin 
Katedrálny organový festival 

Bratislava Katedrála sv. Martina v 2. 9. 2012 

ZXX Stanislav Šurin Organový koncert v Theiss, 
Rakúsko Farský kostol v Theiss 16.9.2012 

YZZ Stanislav Šurin Účinkovanie na soirée so 
slovenskou literatúrou 

Galéria Slovenského 
inštitútu v Berlíne 20. 9. 2012 

ZZZ Stanislav Šurin Laacher Orgelkonzerte 2012 Bazilika Maria Laach, 
Nemecko 21.9.2012 

ZZZ Stanislav Šurin Kirchenkonzerte 2012, Ulm Johann Baptist Kirche 
Ulm 23.9.2012 

ZZZ Stanislav Šurin Concerto d´Organo Chiesa di San Biagio, 
Valmorea, Taliansko 29. 9. 2012 

ZZZ Stanislav Šurin Concerto d´Organo 
Chiesa di Ss. Giovanni e 
Ambrogio v Maslianico, 

Taliansko 
30.9.2012 

ZYX Stanislav Šurin F. Liszt: Requiem Gyor, Kostol sv. Ignáca 
z Loyoly, Maďarsko 25. 10. 2012 

ZZZ Stanislav Šurin Musica Sacra Skalica Jezuitský kostol Skalica 28.10.2012 

 


