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ÚVOD  

Introduction 
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 
predkladáme Vám Výročnú správu Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
v ktorej bilancujeme nielen najdôležitejšie 
informácie o činnosti a výsledkoch fakulty v roku 
2013, ale aj vývojové trendy smerom dopredu. 
Výročná správa Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku nadväzuje na prechádzajúce výročné 
správy a tak ako každý rok zaznamenáva 
relevantný súbor informácií, týkajúcich sa činnosti 
fakulty v roku 2013. 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, 
ktorá má vyúsťovať do akceptácie výsledkov ako 
vedecko-výskumných, tak aj vzdelávacích, 
porovnateľnými s národnými i medzinárodnými 
požiadavkami v slovenskom i európskom priestore. 
Tiež naďalej rozvíjať základný i aplikovaný výskum 
prinášajúci teoretické i praktické poznatky, 
umožňujúce nielen skvalitňovať edukačný proces, 
ale zároveň aj obohacovať vedecké poznanie 
príslušných vedných odborov na národnej 
i medzinárodnej úrovni. 
V tomto akademickom roku Pedagogická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku pokračovala vo 
svojom materiálnom, vedeckom, vzdelávacom 
a personálnom rozvoji.  
Hlavné zameranie fakulty je sústredené do dvoch 
hlavných oblastí: vedecko - výskumnej 
a pedagogickej s rôznym rozsahom pôsobnosti.  
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.  
Veľká pozornosť sa v minulom roku zamerala na 
oblasť celoživotného vzdelávania, ktoré sa realizuje 
prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania 
poskytujúceho širokú škálu rôznych edukačných 
modulov. 
 

V roku 2013 sme získali akreditačné práva na 
nasledovné študijné programy: učiteľstvo 
výtvarného umenia (Mgr.), učiteľstvo informatiky 
(Bc., Mgr.), poradenstvo a sociálna komunikácia 
(Mgr., PhD.), sociálne služby a poradenstvo (Bc.). 
31. októbra 2013 mala naša fakulta 4 108 študentov. 
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. 
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 z vedeckých podujatí. 
Opäť rád konštatujem, že naša fakulta bola úspešná 
pri získavaní grantových prostriedkov, či už 
domácich alebo zahraničných grantových agentúr. 
V roku 2013 sa nám podarilo získať grantové 
prostriedky vo výške viac ako 629.000 eur. Fakulta 
taktiež vyčlenila vlastné finančné prostriedky 
v rámci fakultnej grantovej agentúry GAPF, kde 
bolo podporených 120 projektov vo výške 40.500 
eur. Tiež bola vytvorená grantová agentúra AGMA, 
ktorej úlohou a poslaním je podpora mobilít a stáží 
zamestnancov fakulty. 
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. 
 
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
                                         dekan 
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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 
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: Mgr. Janka Urbanová 
 

b) AKADEMICKÝ SENÁT do 9. apríla. 2013 
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 
 

c) AKADEMICKÝ SENÁT od 9. apríla 2013 
ACADEMIC SENATE 

PREDSEDA: prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
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. 
 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. 
 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 
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 Bc. Martin Zboran 
 Alena Janešíková  
 Katarína Regecová 
 

d) AKADEMICKÝ SENÁT od 18. augusta 2013 
ACADEMIC SENATE 

PREDSEDA: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, 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. 
 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. 
 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 na návrh dekana PF KU schválil členov Vedeckej rady PF KU na obdobie 2013 – 2017, taktiež 
člena do Rady vysokých škôl za PF KU, doc. PhDr. Markétu Rusnákovú, PhD. 

- AS PF KU na návrh dekana schválil viaceré vnútorné predpisy PF KU, medzi nimi Organizačný 
poriadok  PF KU, Výročnú správu o činnosti PF KU za rok 2012, , Štatút ubytovacieho a stravovacieho 
zariadenia IJP v Levoči, Podmienky prijímacieho konania na Akademický rok 2014/2015, 

- AS PF KU schválil hospodárenie PF KU za rok 2012, návrh rozdelenia prostriedkov z vlastných zdrojov 
PF KU, návrh rozdelenia rozpočtu PF KU z dotačných zdrojov na rok 2013, 

- AS PF KU zvolil svojho nového predsedu prof. Michala Pružinského CSc., 

- Po skončení členstva prof. Inf. Michala Pružinského, CSc. v AS PF KU bola dňa 18. 8. 2013 do funkcie 
predsedu AS PF KU zvolená PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
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e) VEDECKÁ RADA  
BOARD OF RESEARCH 

 
Predseda: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
Členovia: prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
 prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. dr hab. Stanisław Juszczyk 
 prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD. 
 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. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU 
 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
 doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD. 
 doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. 
 doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
 doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 
 doc. PaedDr. František Heiser, PhD. 
 doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 doc. PhDr. Dagmar Sabolová – Princic, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Externí členovia: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 prof. Frank Biermann, PhD. 
 prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
 prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. 
 prof. PhDr. Eva Dolinská, PhD. 
 prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD. 
 prof. dr hab. Slawomir Mazur 
 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, PhD. 
 prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 
 prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.  
 prof. Juan Carlos Torre Puente 
 doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
 doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 
 RNDr. Jana Trgalová, PhD. 
 

f) DISCIPLINÁRNA KOMISIA  
DISCIPLINARY COMMISSION 
 

Predseda: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Členovia: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
                       doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
 Ing. Mária Migrová (študent) 
 Mgr. Dominika Pažítková (študent) 
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PRACOVISKÁ FAKULTY 

FACULTY STRUCTURE 

Fakulta sa člení na 21 katedier, 4 ústavy, 3 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:  Ing. Jozef Macko, PhD.  
sekretariát katedry:  Silvia Lukáčová 

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. 
 Ing. Ján Machava, PhD. 
 Ing. Jozef Macko, PhD. 
 RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD. 
 PaedDr. Eva Riečanová Kelemenová, PhD.  
 Ing. Michal Slezák,PhD. 

chemický laborant: Silvia Lukáčová 

 ÚSTAV RUSKO-SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ 

Riaditeľ ústavu:  doc. PhDr. Eva Kollárová, PhD. 
Zástupca riaditeľa ústavu:  doc. Viktória Liashuk, CSc. 
Tajomník ústavu:  Ing. Bc. Jozef Somora 

 ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTÚRY 

Riaditeľ ústavu:  Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Norberto Cacciaglia, PhD. 

odborný asistent: Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD. 

asistent: Dr. Rosangela Libertini 
 Dr. Luisa Tramontana 

 KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV 

Vedúci katedry:  PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Mária Lalinská 
Koordinátor ECTS:  PhDr. Juraj Horváth, PhD. 
sekretariát katedry:  Bc. Marta Mišurová 

Štruktúra funkčných miest: 
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profesor: prof. Bianca Maria Da Rif, PhD. 

docent: doc. PaedDr. František Heiser, CSc. 
 doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, PhD. 
 doc. PhDr. Miron Sisák, CSc. 

odborný asistent: Ing. Anna Bednářiková, PhD. 
 Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD. 
 PhDr. Juraj Horváth, PhD. 
 ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 
 PaedDr. Štefan Kucík, PhD. 
 PaedDr. Mária Lalinská, PhD. 
 PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. 

asistent: Mgr.Katarína Jablonská  
 Mgr. Viera Rasu Nagy  
 Dr. Daniele Tomasello 

 KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY 

Vedúci katedry:  doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD. 
Tajomník:  Ing. Renáta Bellová, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 
 prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. 
 doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU 

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

docent: doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. 
 doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD. 
 doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (do 1.7.2013) 
 doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. 

odborný asistent: Ing. Renáta Bellová, PhD. 
 Ing. Jaroslav Durdiak, PhD. 
 PeadDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. 
 PaedDr. Mgr. Ing. Peter Hanisko, PhD. 

asistent: Ing. Eva Culková  
 Ing. Zuzana Chomisteková (od 1.10.2013) 

vedeckovýskumný pracovník: Ing. Viera Trnovcová, CSc. 

 KATEDRA GEOGRAFIE 

Vedúci katedry:  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.  
Tajomník:  RNDr. Pavol Papčo, PhD. 
sekretariát katedry:  Mgr. Zuzana Synáková 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 
 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. 
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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. 
Tajomník:  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. MgA. René Adámek 
 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 Gerhard di Fiore  
 PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.  
 Mgr. art. Erika Jakab, PhD. 
 Mgr. art. Martin Jurčo, PhD. 
 PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD. 
 Mgr. Ivana Kútniková, PhD. 
 PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD. 
 PaedDr. Miriam Matejová, 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. 

lektor: Mgr. art. Gabriela Chlpeková  
 Mgr. Monika Mihaľová 
 Mgr. Ivan Mráz, PhD. 

interný doktorand: Mgr. Matej Bartoš 
 Mgr. art. Ľubomíra Dutková  
 Mgr. Zuzana Fernezová  
 Mgr. art. Ján Gabčo  
 Mgr. art. Marcel Kapala  
 Mgr. art. Andrej Môcik  
 Mgr. Ladislav Onderčin  
 Mgr. Zuzana Ondrejková  
 Mgr. art. Blanka Pavlovičová  
 Mgr. art. Jana Skladaná  
 Mgr. art. Juliana Tišťanová-Droblienková 
 Mgr. Ivana Vernusová 

 KATEDRA INFORMATIKY 
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Vedúci katedry:  doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
Tajomník:  Ing. Hedviga Palásthy, PhD. 
sekretariát katedry:  Janka Šidová, Barbora Lukušová (od 1.10.2013) 

Štruktúra funkčných miest: 

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

docent: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. 
 doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (do 30.6.2013) 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. 

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

asistent: Ing. Pavol Lajčiak  
 PaedDr. Michal Rojček 

technik: PaedDr. Róbert Janiga 

 KATEDRA MATEMATIKY 

Vedúci katedry:  doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU. 
Zástupca vedúceho katedry:  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Tajomník:  RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 
sekretariát katedry:  Mgr. Mária Gallová. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (do 30.6.2013) 
 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU  

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

docent: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. 
 doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. 

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

metodik praxe: Mgr. Terézia Ilovská. 

 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 Hrbčeková, PhD. 
sekretariát katedry:  Mgr. Magdaléna Lazurová, Mgr. Katarína Russinová 

Štruktúra funkčných miest: 

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

docent: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  
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odborný asistent: Mgr. Martina Hrbčeková, PhD. 
 ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
 Mgr. Monika Kubatková, PhD. 
 Mgr. Teresa Nováková, PhD. 
 PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. 
 ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 
 ThLic. Jozef Žvanda, PhD. 

interný doktorand: Mgr. Monika Butorová 
 Mgr. Jana Graňáková  
 Mgr. Štefan Hodža 
 Mgr. Magdaléna Lazurová 
 PaedDr. Milan Majerský 
 Mgr. Marta Mažáriová 
 PaedDr. Anna Mrvová 
 Mgr. Katarína Nižňanská 
 Mgr. Miroslav Ondrejka 
 PaedDr. Marta Oravcová 
 Mgr. Dominika Pažítková 
 Mgr. Jana Petreková 
 PaedDr. Peter Petrovič 
 Mgr. Katarína Russinová 
 Mgr. Zuzana Synáková 
 Mgr. Miroslav Zajac 

 KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE 

Vedúci katedry:  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Gabriela Siváková, PhD. 
sekretariát katedry:  Katarína Regecová 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. Zw. Dr. Hab. Krystyna Chałas, PhD. 
 prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. 
 doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 
 doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 

docent: doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
 doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.  
 doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (od 1.10.2013) 

odborný asistent: PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. 
 PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. 
 PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. 
 PhDr. Silvia Matúšová, CSc. 
 PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 
 PhDr. Gabriela Siváková, PhD. 
 PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (do 30.11.2013) 

asistent:  PaedDr. Viera Ortančíková 

 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 

Štruktúra funkčných miest: 

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



 

14 

 

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

odborný asistent: PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová 
 Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD. 
 Mgr. Silvia Rajčanová, PhD. 

 KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY 

Vedúci katedry:  prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.  
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 
Tajomník:  PaedDr. Mária Vargová, PhD. 
sekretariát katedry:   Katarína Regecová 

Štruktúra funkčných miest: 

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

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

odborný asistent: PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. 
 PaedDr. Mária Karasová, PhD. 
 RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 
 PaedDr. Janka Mastišová, PhD. 
 PaedDr. Beáta Murinová, PhD., sr. Ľudmila, CJ  
 PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 
 PaedDr. Mária Vargová, PhD. 
 PaedDr. Jozef Zentko, PhD.  

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:  PaedDr. Martina Pudišová, 
 PaedDr. Jana Hrčová  

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. Jana Hrčová  
 PaedDr. Peter Petrovič 
 PaedDr. Martina Pudišová 

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

odborný asistent:  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 
 PaedDr. Peter Krška, PhD. 

 ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED 

Riaditeľka ústavu:  prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Asistentka riaditeľky ústavu:  Mgr. Alena Zaťková 

Štruktúra funkčných miest 

profesori:  prof. dr hab. Andrzej Gretkowski 
 prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

odborný asistent: Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

doktorandi: PhDr. Mária Szabóová  
 Mgr. Božena Bahledová  
 Mgr. Monika Divišová  
 Mgr. Zuzana Hrabovská  
 Mgr. Viera Kleinová 
 Mgr. Katarína Kohútová 
 Mgr. Mária Kuliačková 
 Mgr. Lenka Kuhejdová 
 Mgr. Veronika Mitrengová 
 Mgr. Lenka Pekná 
 Mgr. Tomáš Šoltýš 
 Mgr. Beáta Valentínyová 

 KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Vedúci katedry:  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
sekretariát katedry: Mgr.Alena Zaťková 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  

docent: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.  
 doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
 doc. PhDr. Stanislav Košč, PhD. 
 doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

odborný asistent:  PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
 JUDr. Juraj Čech, PhD. 
 Ing. Zuzana Gejdošová, PhD  
 PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 
 PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
 PhDr. Lenka Štefáková, 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 
 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 

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

docent: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
 doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (do 30.6.2013) 
 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 
 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. 
 doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. 

odborný asistent: RNDr. Martin Billich, PhD. 
 Ing. Roman Krakovský  
 Ing. Václav Králik, PhD. 
 Ing. Janka Majherová, PhD. 
 Ing. Hedviga Palásthy, PhD. 
 PaedDr. Martin Papčo, PhD. 
 RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 
 RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 

asistent: PaedDr. Michal Rojček 
 Ing. Pavol Lajčiak 

 KATEDRA MANAŽMENTU 

Vedúci katedry:  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. (do 31. 8. 2013) 
 Ing. Peter Varhoľák, CSc. (od 1. 9. 2013) 
Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Rudolf Zach, PhD. 
sekretariát katedry: PhDr. Jaroslava Bučková 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. zw. dr hab. Malgorzata Bednarczik, PhD. 
 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA 
 doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc. m. prof. KU  
 doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. m. prof. KU  
 doc. Dr. Barbara Piontek, PhD. m. prof. KU 

docent: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 
 doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 
 doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 
 doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. 
 doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 
 doc. dr. hab Pawel Wojciech Marzec, PhD. 

odborný asistent: ThDr. Jaroslav Barta, PhD.  
 Ing. Miloš Birtus, PhD. 
 Ing. Pavol Budaj, PhD. 
 Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. 
 Ing. Anna Diačiková, PhD. 
 PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.  
 PhDr. František Drozd, PhD. 
 PhDr. Iveta Franzenová, PhD. 
 JUDr. Marián Hoffman, PhD. 
 Ing. Jana Janičková, PhD. 
 Ing. Jana Klencová, PhD 
 Ing. Pavel Mikuš, PhD. 
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 JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. 
 PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.  
 Ing. Peter Varhoľák, CSc. 
 Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.  
 Ing. Rudolf Zach, PhD. 

asistent: PhDr. Jaroslava Bučková  
 Mgr. Janka Bujalková 
 Mgr. Ľudmila Citriaková 
 PhDr. Helena Fedorková  
 Mgr. Adriána Grigerová  
 PhDr. Božena Neuhausová 
 Mgr. Oto Sásik  

technik: Mgr. Matej Čevan 

OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY: 

 INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA 

Riaditeľ:  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 

 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. 

Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.  

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

 KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY 

Vedúci katedry:  doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Martina Bystrá, PhD. 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.  

docent: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 

odborný asistent: PhDr. Martina Bystrá, PhD. 
 MUDr. Tatiana Gurčíková  
 Mgr. Pavol Janoško, PhD.  
 PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 

asistent:  Ing. Alžbeta Baštová 

 KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH 
SKUPÍN 

Vedúci katedry:  doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  
Zástupca vedúceho katedry:  PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 
Tajomník:  PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
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Štruktúra funkčných miest: 

docent: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 
 doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 
 doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
 doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 

odborný asistent:  Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 
 PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
 Mgr. Veronika Hašková, PhD. 
 PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.  
 PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 
 PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.  
 PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 
 PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 
 PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. 
 PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 
 PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

asistent:  PaedDr. Katarína Drahomirecká 

 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. 

Štruktúra funkčných miest: 

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

 INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO 

Riaditeľ inštitútu: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
Tajomník inštitútu: Ing. Martina Špániková, PhD.  
sekretariát inštitútu: Mgr. Janeta Teluchová  

 KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE V DOLNOM KUBÍNE 

Vedúci katedry: Ing. Martina Špániková, PhD. 
Tajomník: Mgr. Janeta Teluchová 
sekretariát katedry: Mgr. Janeta Teluchová 

Štruktúra funkčných miest: 

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

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

odborný asistent: Mgr. Viera Bednárová, PhD. (od 1.9.2013) 
 PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. 
 Ing. Martina Špániková, PhD. 

asistent: Mgr. Štefan Hodža 

Interný doktorand: Mgr. Viera Bednárová (do 20.8.2013) 
 Mgr. Katarína Tabačáková (do 20.8.2013) 
 Mgr. Beáta Valentínyová (od 01.09.2013) 

 INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI 



 

19 

 

Riaditeľ inštitútu:  PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.  
Tajomník inštitútu:  PhDr. PaedDr. Danka Matiová, 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: 

docent: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 
 doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. 
 doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD. 

odborný asistent: PhDr. Martina Bystrá, PhD. (od 20.9.2013) 
 PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. 
 PhDr. Mária Kerekešová, PhD. 
 Ing. Richard Kerekeš, PhD. (do 9.4.2013)  
 PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 
 ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD. (od 1.10.2013) 

asistent: PaedDr. Helena Choborová  
 Ing. Branislav Feranec  
 PhDr. Tomáš Kollár 
 Ing. Ľubomír Saloň 
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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 22 konferencií, 7 seminárov, 15 prednášok, 1 workshop, 1 festival , 15 koncerotv a detskú univerzitu.  
Zoznam najvýznamnejších aktivít za jednotlivé pracoviská Pedagogickej fakulty KU:  

 
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE 
 
Biológia v škole dnes a zajtra. 8. Ročník, PF KU Ružomberok 
17. až 18. januára 2013 
Cieľom 8. ročníka konferencie „Biológia v škole dnes a zajtra„ bolo ponúknuť možný interdisciplinárny dialóg 
v prírodovedne, humanitne a esteticky orientovaných vedných disciplínach so zreteľom na spoznávanie 
prírodného a kultúrneho dedičstva a následnú aplikáciu nových poznatkov v edukačnom procese na všetkých 
typoch škôl. Na konferencii odznelo 22 príspevkov, pričom 15 z nich bolo od odborníkov z iných univerzitných 
a akademických pracovísk. 
 
ÚSTAV RUSKO-SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ, 
ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTˇURY, 
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV 
 
VI. Medzinárodné fórum rusistov Bratislavské stretnutia (Bratislavskie vstreči) 
Bratislava -Viedeň,  9. – 13. októbra 2013, hotel TATRA  v Bratislave 
Ruská kultúra v kontexte európskych jazykových kompetenčných úrovní A1-C2 na ceste od homo loguens 
k homo spiritualis.  
Vstupnú prednášku predniesol európsky metodik CJ, rusista a germanista prof. Je. I. Passov,DrSc., RF .  
Miestu kultúry v kontexte cudzojazyčnej edukácie sa venovali 3 okrúhle stoly (I.-A1,A2, II.-B1,B2, III.-C1,C2). 
IV.okrúhly stôl patril ruským a slovenským  spisovateľom  a prekladateľom- na čele s predsedom Zväzu 
spisovateľov Moskvy prof. Sidorovom, DrSc.  
Fórum uvítalo   12O  zástupcov 12 krajín (Rusko, Česko, Čína, Rakúsko, Turecko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, 
Bielorusko, Poľsko, USA adesiatky slovenských učiteľov zo ZŠ, SŠ, VŠ. Zastúpené boli všetky slovenské katedry 
rusistiky) . 
VI. Medzinárodné fórum rusistov  sa konalo  pod  gesciou  prvej dámy SR S. Gašparovičovej a veľvyslanca RF 
P.M.Kuznecova. Fórum viedla riaditeľka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií a prezidentka ARS Eva 
Kollárová. 
 
I. Dni európskej metodiky, Ružomberok,6.-7. marca  2013,aula PF KU 
Na podujatí sa zúčastnilo   100 slovenských učiteľov a poslucháčov rusistiky PF KU. Obohatením  živých 
prednášok (prof.Berdičevskij-Viedeň,prof.Lysakovová-Petrohrad, prof.Koženewska-Berczynska- Varšava bol 
telemost s rektorom Inštitútu RJ A.S.Puškina v Moskve prof. J.J.Prochorovom,DrSc. a lipeckým profesorom 
J.I.Passovom,DrSc., ktorý moderovala doc. dr. V. Liashuk, CSc. .Telemost technicky viedli pracovníci Katedry  
informatiky PaedDr. R. Janiga a PaedDr. M. Rojček. 
 
II. Dni európskej metodiky, Ružomberok ,7. októbra 2013, Knižnica Sergeja Michalkova PF KU  
Na pozvanie riaditeľky Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií na tomto podujatí prednášali k aktuálnym 
otázkam cudzojazyčnej edukácie v Európe  dve známe  ruské  univerzitné profesorky-rusistky: Irina 
TrofimovnaVepreva, DrSc. a Natalia Alexandrovna Kupina,DrSc..   
Toto podujatie organizoval Ústav v spolupráci s Katedrou CJ a Ústavom talianskeho jazyka a kultúry  na PF KU.  
 
Deň otvorených dverí na PF KU 2013, PF KU v Ružomberku, 20. február 2013. 
Prezentácia Katedry talianskeho jazyka a literatúry spojená s hudobným predstavením. Hlavný organizátor: Dr. 
Rosangela Libertini.  
 
Talianska fonetika, Lyceum Siostr Presentiek (Rzeszow), máj 2013. 
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Prednáška na tému talianska fonetika spojená s prezentáciou Katolíckej univerzity v Ružomberku na poľskej 
pôde. Podujatie zorganizovala Dr. Rosangela Libertini.  
 
Kurz talianskeho jazyka, PF KU v Ružomberku, 3. – 12. september 2013. 
Vstupný kurz talianskeho jazyka určený budúcim študentom študijného programu taliansky jazyk a literatúra. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ústavu talianskeho jazyka a kultúry. 
 
Slávnostný koncert pri príležitosti 200-tého výročia narodenia G. Verdiho, Sieň rektorov, KU v Ružomberku, 3. 
Október 2013. Slávnostný koncert, počas ktorého odzneli hudobné skvosty z tvorby slávneho talianskeho 
skladateľa G. Verdiho v podaní domácich umelcov. Podujatie zorganizovala Dr. Rosangela Libertini. 
 
Talianska syntax, PF KU v Ružomberku, 6. – 9. október 2013. 
Kurz venovaný problematike talianskej syntaxe pod vedením hosťujúceho profesora Gyorgyho Domokosa 
z Katolíckej univerzity v Piliscabe (Maďarsko).  
 
Eppur si muove (A predsa sa točí) ,  Univerzitná knižnica KU v Ružomberku, 23. október 2013. 
Prednáška Rosangely Libertini  a Marty Mišurovej o živote Galilea Galileiho a projekte KEGA  „Využitie 
pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei v mechanike 
a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách“ v rámci XIII.  Týždňa talianskeho jazyka 
vo svete. 
 
Odborné jazyky – prax a terminologický prístup, PF KU v Ružomberku, 4.- 5. november 2013. 
Pracovné vedecké kolokvium s prof. Dorotou Sliwou, riaditeľkou Inštitútu románskych jazykov KULu (Poľsko), 
ktoré bolo venované nasledovným témam: 

- stav lingvistiky a prekladu v pracovných jazykoch (francúzština, slovenčina, taliančina, poľština); 
- študijné programy zamerané na románske jazyky vo východnej Európe; 
- lexikografické spracovanie terminologických slovníkov a jeho úskalia;  
- odborný jazyk a odborný preklad; a i. 

 
II. Kongres talianskeho jazyka v strednej Európe, PF KU v Ružomberku, 6.-9. november 2013. 
Vedecký kongres venovaný aktuálnym otázkam talianskeho jazyka a kultúry v prostredí strednej Európy pod 
záštitou Inštitútu talianskeho jazyka a kultúry PF KU v Ružomberku. 
Kurz súčasného talianskeho jazyka, PF KU v Ružomberku, 10. – 16. november 2013.  
Kurz venovaný problematike súčasného talianskeho jazyka pod vedením Dr. Luisy Tramontana pôsobiacej na 
Univerzite talianskeho jazyka a kultúry v Perugii. 
 
Týždeň vedy a umenia na PF KU v Ružomberku, PF KU v Ružomberku, 11.-17. november 2013. 
V rámci podujatia organizovaného Pedagogickou fakultou vystúpili so svojimi príspevkami títo členovia KCJ: 
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.: Autentické materiály pri vyučovaní anglického jazyka/Authentic 
materials in English Language Teaching; 
Dr. Rosangela Libertini, Bc. Marta Mišurová: Dobrodružné stretnutie s Galieom Galileim; 
doc. Viktória Liashuk, CSc.: Aktuálne otázky testovania cudzieho jazyka na Slovensku (projekt NÚCEM) ; 
Mgr. Viera Rassu Nagy: Rád Otcov Piaristov a ich prítomnosť v Ružomberku; 
Dr. Daniele Tomasello: Výučba talianskeho jazyka pre dospelých - skúsenosti z Talianskeho kultúrneho inštitútu 
v Bratislave; 
Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD.: Pohľad na preklad diela frankofónneho autora z angličtiny do češtiny. 
 
V rámci Týždňa vedy a umenia 2013 odznela aj pozvaná prednáška PhDr. Tatiany Hrivíkovej, PhD. z Katedry 
interkultúrnej komunikácie, Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému „Kontext 
a komunikácia medzi kultúrami“. 
 
Sympózium D. Luigi Giussani, PF KU v Ružomberku, 5.  december 2013. 
Sympózium o D. Luigi Giussanim, ktoré bolo organizované v spolupráci s dekanom pedagogickej fakulty, doc. 
Tomášom Jablonským a Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky. Sympózium bolo spojené aj 
s prezentáciou slovenského prekladu knihy D. Luigi Giussaniho „Dá sa takto žiť“. Organizátor podujatia: Dr. 
Rosangela Libertini.  
 
Predvianočná beseda, PF KU v Ružomberku, 18. december 2013.  
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Predvianočná beseda Katedry cudzích jazykov a Ústavu talianskeho jazyka a kultúry, ktorej sa zúčastnili aj 
študenti študijného programu talianskeho jazyka. Hosť podujatia: Dr. Antonia Grande, riaditeľka Talianskeho 
kultúrneho inštitútu v Bratislave. 
 
KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY 
 
Vedecká konferencia: Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí 
Termín a miesto konania: Ružomberok, 13.-14. jún 2013 
 
KATEDRA GEOGRAFIE 
 
Vedecká konferencia GEOGRAFIA A INTEGROVANÝ VÝSKUM KRAJINY, 10. - 12. 9. 2013, Ružomberok 
Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti nedožitého životného jubilea (80 rokov) významného 
slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc. a 10. výročia založenia Katedry geografie na PF KU 
v Ružomberku. Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami poprední slovenskí i českí geografi s najnovšími 
výsledkami svojich výskumných úloh. Členovia katedry zorganizovali pre účastníkov konferencie aj jednodňovú 
odbornú exkurziu zameranú na vybrané geografické otázky regiónu severného Slovenska. 
 
Filmový festival Jeden svet, 18. - 21. 2. 2013, Ružomberok 
OZ Človek v ohrození a Stopka n. o. v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Pedagogickou 
fakultou, Katedrou geografie a Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka KU 
v Ružomberku organizovali projekcie dokumentárnych filmov v rámci 13. ročníka Filmového festivalu Jeden svet 
na Slovensku, presnejšie v rámci prehliadky Jeden svet v regiónoch. Každý deň sa premietalo na 2 miestach – 
v čajovni Aquila a v Aule Jána Pavla II., KU. Pre každý deň bola zvlášť pre čajovňu Aquila a zvlášť pre Aulu Jána 
Pavla II., KU navrhnutá téma dňa, podľa ktorej boli na tento deň navrhnuté filmy. Spolu bolo v rámci festivalu 
premietnutých všetkých 20 vybraných filmov, v čajovni Aquila 17 projekcií, v Aule Jána Pavla II., KU 13 projekcií 
(spolu v rámci festivalu 30 projekcií). 
Celková návštevnosť festivalu bola vyše 820 divákov, z ktorých významný podiel tvorili študenti Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Na propagáciu bolo využitých množstvo plagátov a oznamov na viacerých 
internetových stránkach, celý týždeň pred festivalom a v prvé dva dni festivalu bol v Mestskej televízii 
Ružomberok vysielaný festivalový spot. 
 
Týždeň vedy a techniky, Katedra geografie, 11. - 15. 11. 2013, Ružomberok 
Nosnými akciami zorganizovanými katedrou boli prednášky uskutočnené 12. 11. 2013, a to prednáška 
prof. RNDr. J. Mládka, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Japonsko - 
geografické špecifiká“ a prof. RNDr. M. Kozovej, CSc. na tému „Súčasný stav krajinnej ekológie a aktuálne trendy 
jej rozvoja“. 
 
KATEDRA HUDBY 
 
Študentská umelecká činnosť 2013 – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, 
sólovom speve a štvorručnej hre na klavíri 
PF KU v Ružomberku 
16. – 17. apríla 2013  
X. 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 – je určená študentom, ktorí nie sú študenti, maturanti, príp. absolventi 
konzervatórií. II. kategória – je určená študentom, maturantom, príp. absolventom konzervatórií a študentom 
študijného programu: Učiteľstvo predmetu hra na organe / hra na klavíri, spev v kombinácii s hudobnou 
výchovou. Súčasťou podujatia je koncert porotcov. 
 
Musica et Educatio V. – Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
PF KU v Ružomberku 
19. – 20. novembra 2013 
Na konferencii odzneli prednášky odborných garantov konferencie i príspevky študentov doktorandského štúdia 
v odbore Didaktika hudby, z viacerých univerzít na Slovensku, z Českej republiky i z Poľska. Doktorandi a mladí 
vedeckí pracovníci prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Súčasťou podujatia bol koncert 
doktorandov. 
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Dni Tadeáša Salvu 
Kúpele Lúčky 
17. – 20. októbra 2013 
13. ročník medzinárodného seminára bol venovaný významnému slovenskému hudobnému skladateľovi 
a pedagógovi Tadeášovi Salvovi. Obsahom podujatia bolo slávnostné založenie Nadácie Tadeáša Salvu, 
odhalenie jeho pamätnej tabule, vedecká konferencia, koncert Slovenského komorného orchestra a eucharistická 
slávnosť. 
 
Koncert k príležitosti 200. výročia narodenia Giuseppe Verdiho 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
3. október 2013 
Koncert sa konal pod záštitou Regione Emilia v rámci 13. Týždňa Talianskeho jazyka vo svete. Koncertný večer 
bol venovaný áriám a hudbe veľkého talianskeho skladateľa v interpretácii sólistov z Katedry hudby PF KU 
v Ružomberku a ich priateľov. 
 
J. S. Bach: Pašie podľa sv. Jána; meditácia nad umučením Pána pomocou reprodukovanej hudby, prekladov 
textov a obrazov 
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
24. apríla 2013 
Podujatie sa konalo na Kvetnú nedeľu a jeho zámerom bolo pomôcť účastníkom hlbšie vniknúť do tajomstiev 
Veľkého týždňa a Veľkej noci. 
 
Komorný spevácky koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
4. apríla 2013 
V programe zazneli piesne a árie v podaní študentov Katedry hudby. 
 
„Kresťanské posolstvo pre Mier vo svete“ Koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
11. apríla 2013 
Koncert sa konal ako sprievodné podujatie Interdisciplinárneho vedeckého sympózia k 50. výročiu publikovania 
encykliky bl. Jána XXIII. Pacem in terris. Účinkovali pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku. 
Diváci si vypočuli diela W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. L. Bellu, R. Wagnera, A. Dvořáka, E. Gigouta. 
Koncert porotcov ŠUČ 
PF KU v Ružomberku 
16. apríla 2013  
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. 
 
Interný koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
6. mája 2013 
Interný koncert sa koná vždy v závere daného semestra a je priestorom na prezentovanie úspešných študentov 
Katedry hudby. 
 
Koncert duchovnej hudby 
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
7. mája 2013 
Záverečný koncert letného semestra, na ktorom sa predstavil univerzitný zbor Benedictus, Schola Cantorum, 
študenti a pedagógovia Katedry hudby. 
 
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
29. apríl 2013 
Koncert sa uskutočnil pri príležitosti 220. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa Antona Aschnera 
v rámci riešenia projektu KEGA 012KU-4/2011 „Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732-1793)“. Účinkovali 
študenti a pedagógovia Katedry hudby v univerzitnom zbore Benedictus, v komornom inštrumentálnom súbore 
a ako sólisti. 
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Spevácky koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
10. mája 2013 
Na programe zazneli piesne a árie v podaní študentov Katedry hudby. 
 
Projekt HZČ 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku 
13. mája 2013 
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. 
 
Organový koncert 
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
24. októbra 2013 
Podujatie sa uskutočnilo na základe iniciatívy mesta Ružomberok. Na koncerte sa predstavili študenti 
a pedagógovia Katedry hudby. Na organe hral svetovo uznávaný špičkový organista Davida di Fiore, ktorý je 
pedagógom Katedry hudby. 
 
Vianočné impresie III. 
Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku 
8. decembra 2013 
Záverečný koncert zimného semestra, na ktorom sa predstavil univerzitný zbor Benedictus, Schola Cantorum, 
študenti a pedagógovia Katedry hudby. 
 
Koncert doktorandov 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku  
9. novembra 2013 
Koncert doktorandov bol sprievodným podujatím konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – 
Musica et Educatio V. 
 
Spevácky koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku  
5. decembra 2013 
Na koncerte sa predstavili študenti speváckeho oddelenia Katedry hudby a prezentovali výsledky svojej práce 
počas zimného semestra 2013 / 2014.  
 
Interný koncert 
Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku 
9. decembra 2013 
Na koncerte sa predstavili študenti Katedry hudby a prezentovali výsledky svojej práce počas zimného semestra 

2013 / 2014. 
 

KATEDRA INFORMATIKY 
Fakultné semináre. (IT klub),  Ružomberok,  
CMS Wordpress, Správa PC sietí v dátových centrách a Riešenie zabezpečenia počítačových sieti 
v medzinárodných korporáciách v praxi 
 
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE 

 
Dar viery – fundament našej spásy, Vedecká konferencia pri príležitosti Roku viery, PF KU V Ružomberku, 26. 
2. 2013. Konferencia, ktorú organizovala Katedra katechetiky a praktickej teológie sa uskutočnila pri príležitosti 
roku viery. Na konferencii odzneli nasledovné príspevky: Dlugoš, F. Slobodné púte na Mariánsku horu, svedectvo 
viery na mariánskej úcty; Bocková, E. Životný štýl ako pozitívna motivácia úkonu viery; Hubová, V. Vyznenie viery 
Božieho ľudu Pavla Vi. – Dar viery, fundament našej spásy; Hrbčeková, M., Kresťanská výchova v rodine ako rozvoj 
a transformácia viery; Kubatková, M. Konverzia ako cesta k poznaniu a obnove viery; Štefaňák, O. Katolícka mládež – 
katolícka viera?. 
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Konferencia na aktuálne spoločensko–teologické témy VIII, Vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, PF KU V Ružomberku, 4. 3. 2013. Obsahom ôsmeho ročníka vedeckej konferencie na 
aktuálne spoločensko-teologické témy boli príspevky, v ktorých doktorandi Katedry katechetiky a praktickej 
teológie, spolu s mladými vedeckými pracovníkmi PF KU prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej 
činnosti. 
 
Odkaz Tridentského koncilu, Vedecká konferencia pri príležitosti 450. výročia zavŕšenia Tridentského koncilu, 
PF KU V Ružomberku, 13.11.2013. Vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra katechetiky a praktickej 
teológie počas týždňa Európskej vedy a kultúry na Slovensku. Na príspevku odzneli nasledovné príspevky: 
Dlugoš, F. Historická nevyhnutnosť zvolania Tridenstkého koncilu; Kopnický, M. Liturgický spev a posvätná hudba po 
Tridenstkom koncile; Kľuska, B. Autorita Svätého písma v Cirkvi podľa Tridenstkého koncilu; Sarka, R. nekatolícke pokusy 
o reformu Cirkvi ako primárna príčina zvolania Tridenstkého koncilu; Hubová, V. Tridentský koncil vo vzťahu k súčasnej 
dogmatickej teológii; Zubko, P. Disciplinarizácia byzantského kléru po Tridentskom koncile na území východného Slovenska 
 
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VIII, Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov, PF KU V Ružomberku, 2.12.2013. 
Bolo prezentovaných 16 príspevkov z oblasti dejín cirkvi, morálnej, pastorálnej a fundamentálnej teológie, 
sakramentológie. Každý z prítomných doktorandov predniesol svoj príspevok a prípadné objasňujúce myšlienky 
mal možnosť doplniť v záverečnej diskusii. Odznené príspevky budú zozbierané a následne publikované 
v recenzovanom zborníku. 

 
KATEDRA MATEMATIKY 
 
New Challenges in Education (NCE) – retrospection of history of education to the future in the 
interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects. 
Vedecko-odborný seminár, ktorej sa zúčastnilo 52 zahraničných účastníkov a odborníkov z oblasti matematiky, 
informatiky a didaktiky.  12 dňový odborný seminar sa konal od 1. – 12. septembra 2013 na PF KU 
v Ružomberku. 
 
KATEDRA MANAŽMENTU 
 
V. Medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na vedomostiach v období 
globalizácie a internacionalizácie. 18. a 19. apríla 2013, Katedra manažmentu v Poprade. 
 
III. ročník vedeckej konferencie Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti 
Konferencia sa konala 10. a 11. októbra 2013. Miestom konania bolo pracovisko pri PF Katolíckej univerzity 
v Poprade. 
Konferencia sa konala pod záštitou: 

 doc. PaedDr. Tomáša JABLONSKÉHO, PhD. dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku  

 
VI. ročník vedeckej konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 
Konferencia sa konala 21. a 22. marca 2013 v Poprade. Konala sa pod záštitou doc. PaedDr. Tomáša 
JABLONSKÉHO, PhD., m. prof. KU – dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
 
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE 

 
Lasalliánska pedagogika v minulosti a dnes. Ružomberok 18.3.2013 
Pozvaná prednáška, prednášajúci Mgr. Grzegorz Fietko FSC. Obsahom prednášky bol prínos a charakteristika 
pedagogiky Jána de La Salle a činnosť školských bratov v minulosti a dnes. 
 
Učiteľ a európske hodnoty. Ružomberok 18.10.2013 
Medzinárodná vedecká konferencia. Obsahom konferencie bola prezentácia výstupov projektu KEGA 042KU-
4/2011, ktorý bol zameraný tematicky na Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo ako novú výzvu pre 
vzdelávanie na základných a stredných školách. Členovia riešiteľského tímu projektu a pozvaní odborníci 
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z Poľska, Českej republiky a Maďarska prezentovali dosiahnuté výsledky a názory na miesto hodnôt 
v pedagogike, učiteľskej profesii a v edukačnom procese.  
 
Novodobé otroctvá. Ružomberok 13.11.2013 
Usporiadateľ: PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. 
Prednášajúca: s. Bohdana Bezáková CJ 
Prednáška bola zameraná na problematiku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v rámci projektu Slovenskej 
katolíckej charity. Hlavným cieľom projektu je priama pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, s ich reintegráciou 
do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. Súčasťou projektu je aj aktívne 
vyhľadávanie obetí obchodovania s ľuďmi, s následnou ponukou pomoci. V rámci členstva v medzinárodných 
sieťach ide aj o participáciu na medzinárodnej spolupráci na poli boja proti OSĽ. 
 
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY 
 
Odborný metodický seminár k Hupsovmu šlabikáru Lipka, PF KU v Ružomberku, Aula Jána Pavla II., 6. 11. 
2013. Okrem pedagógov, ktorí učia prvákov, sa na ňom zúčastnilo takmer sto študentov univerzity – budúcich 
učiteľov primárneho vzdelávania. Jedna z autoriek šlabikára – Mgr. Z. Hirschnerová, PhD. bola zároveň hlavnou 
lektorkou tohto podujatia. Autorka vysvetlila najzásadnejšie princípy, koncepciu, východiská a základné ciele 
šlabikára a všetkých titulov, ktoré k nemu patria. Zdôraznila, že okrem jedného zo základných cieľov naučiť žiaka 
prvého ročníka ZŠ čítať a písať je podstatné budovať u detí schopnosť čítať s porozumením, aktívne písať 
zmysluplné informácie a komunikovať v materinskom jazyku. Tieto princípy boli dôsledne uplatnené aj v tomto 
šlabikári. V ďalšej časti seminára bol prezentovaný obsah šlabikára, pracovného zošita a predpisových písaniek 
(didaktická štruktúra, texty, úlohy) a spôsob práce s nimi. Redaktori vydavateľstva AITEC predstavili aj 
množstvo didaktických materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré patria k šlabikáru (multimediálny disk, 
nápovedné tabule, maňuška Hupsa, podrobne rozpracované metodické komentáre a z nich vychádzajúce návrhy 
príprav na hodiny atď.). Na záver podujatia vznikla živá diskusia, počas ktorej redaktori spolu s autorkou 
odpovedali na otázky, ktoré im účastníci kládli. 
 
Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní III, 14.11.2013. Cieľom medzinárodnej 
vedeckej konferencie bolo vytvoriť medzinárodný priestor pre výmenu najnovších poznatkov z odboru 
predprimárneho a primárneho vzdelávania. Príspevky prezentované účastníkmi konferencie boli orientované na 
najnovšie metódy, formy a prostriedky, ktoré sa dajú aplikovať v teoretickej i praktickej rovine. 
 
Globálna sexuálna revolúcia, 10. 10. 2013 - Ružomberok, 9:40 - 11:15, Aula Jána Pavla II, Pedagogická fakulta, 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 
Prednáška pre študentov nemeckej spisovateľky a publicistky Gabriele Kuby bola zameraná na prezentáciu 
svojej novú knihu Globálna sexuálna revolúcia, ktorá nedávno vyšla v slovenskom preklade. Súčasťou prednášky 
boli témy predčasná sexualizácia detí a mládeže, rodová ideológia a iné. 
 
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY 
 
VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne“ Tradycja 
i nowoczesność-funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościawe współczesnym świecie. Ustroň, 13.-14 novembra 
2013. Konferencia z problematiky  špeciálnej pedagogiky  zameraná na nové trendy vo výchove a vzdelávaní 
osôb s postihnutím. 
 
The role of fairy tales in the educational process of students with intelektual disabilities.  Medzinárodný 
vedecký seminár : Vízie vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím. Katolícka univerzita Ružomberok. 23. – 
24. januára 2013.  
 
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 
Interdisciplinárne vedecké sympózium Kresťanské posolstvo pre mier vo svete, PF KU v Ružomberku, 
11.4.2013. Sympózium k päťdesiatemu výročiu publikovania encykliky bl. Jána XXIII. Pacem in terris, so 
zameraním na politické, ekonomické, sociálne a misijné rozmery budovania pokojného spolunažívania medzi 
ľuďmi a mieru vo svete 
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X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. 
Konferencia bola organizovaná Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Sekciou sestier pracujúcich 
v zariadeniach sociálnych služieb, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, Centrom 
sociálnych služieb Likava v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 
v Ružomberku. Konferencia bola zameraná na problematiku sociálnych služieb s poukázaním na prácu sestier 
a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb. Ružomberok, 28. a 29.6.2013. aktívna účasť: PhDr. 
Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.  
 
5. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 
a sociálnej práci. Ružomberok, 28.11.2013. Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná Pedagogickou 
fakultou a Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Fakultou humanitních 
studi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskej Akadémii im 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademiou Ignatianum w Krakowie, VADIMED v 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. 
Aktívna účasť: doc. Markéta Rusnáková, PhD., doc. Irena Kamanová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. 
Angela Almašiová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, 
PhD.   
 
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA 

 
Mimoatelérové štúdium, Starý Smokovec 
Domáci workshop študentov a pedagógov Katedry výtvarného umenia PF KU v Ružomberku. 
13. 09. – 16 . 09. 2013 Starý Smokovec.  
 
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO 
 
5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálna práca, manažment a ekonómia - prínosy 
a limity vedy pre teóriu a prax“, Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne – Katedra 
sociálnej práce, 5. júna 2013. Konferencia bola zameraná na výmenu poznatkov vedeckej komunity a odbornej 
verejnosti k problematike špecifickej úrovne poznania a metodológii pre jeho získanie v dimenziách sociálnej 
práce, manažmentu a ekonómie ako vedných disciplín, definovanie teoretických a praktických východísk, 
umožňujúcich využitie poznatkov a metodológií v praxi a hľadanie smerovania ďalšieho výskumu 
v podmienkach spolupráce vedných disciplín sociálnej práce, manažmentu a ekonómie v zmysle trvalo 
udržateľného rozvoja.  
 
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 27.-28.2.2013. 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. 

 
Týždeň vedy a techniky na IJP v Levoči 

Vedecké a odborné prednášky pre študentov, pedagógov a verejnosť, Levoča, 12.-16.11.2013. Sprievodné 
podujatia v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa konali aj na Katedre predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. Dňa 12. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška doc. PhDr. 
Heleny Kuberovej, PhD. – garantky študijného programu liečebná pedagogika pod názvom Genéza, súčasnosť 
a perspektívy špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Prednáška bola zameraná na vymedzenie špeciálnej a liečebnej 
pedagogiky. Ako uviedla autorka, špeciálna pedagogika sa vyprofilovala postupne pri hľadaní prístupov 
v starostlivosti a pri vzdelávaní handicapovaných ľudí, zameriava sa  na poradenstvo, rehabilitáciu, výchovu 
a vzdelávanie... osôb so závažným poškodením CNS, zmyslov, reči, zdravia. Liečebná pedagogika sa profilovala 
najprv ako etický postoj, potom ako integratívna a hodnotovo orientovaná pedagogika, zameriava sa na 
jednotlivcov a ich rodiny v sťažených životných okolnostiach. V ten istý deň sa konala aj prezentácia činnosti 
občianskeho združenia Očkolandia. Občianske združenie  očkolandia každoročne už od roku 2006  organizuje 
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počas jarných, letných aj zimných prázdnin špeciálne detské tábory pre deti z detských domovov, reedukačných 
domovov, diagnostických centier, krízových centier a deti v sociálnej a hmotnej núdzi z celého Slovenska. 
Študenti môžu zúročiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v táboroch ako animátori. Dňa 15. novembra  2013 sa 
na IJP v Levoči uskutočnila prednáška doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD. – garanta študijného programu 
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. Prednáška mala názov Príprava 
budúcich učiteľov na prácu so sociálne znevýhodnenými žiakmi na základných školách a bola zameraná na 
prípravu študentov na IJP v Levoči na prácu so sociálne znevýhodnenými deťmi a žiakmi v materských 
a základných školách s dôrazom na edukáciu rómskych žiakov. Autor sa venoval aktuálnym trendom v edukácii 
- realizácii národných projektov: 1. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít a 2. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Nosnou časťou 
prednášky bolo oboznámenie s filozofiou inkluzívnej pedagogiky, podpornej pedagogiky pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, celodenného výchovného systému a s pripravovanými zmenami 
v oblasti prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl v intenciách inklúzie. 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Chełm, Poľsko, 16.11.2013. Zavŕšením Týždňa vedy a techniky bola 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Inštitút Juraja Páleša v Levoči za spolupráce Państwowej 
Wyzszej Szkole Zawodowej w Chelmie. Konferencia sa konala dňa 16. novembra 2013 v poľskom meste Chelm 
a mala názov Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. Išlo už o ôsmu 
medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu Tradície a inovácie... Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície 
a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. 
Prezentácie boli orientované na otázky predškolskej a elementárnej pedagogiky a príbuzných odborov. V pléne 
odzneli nasledovné prednášky: Profesijná príprava učiteľov – aktuálne otázky (prof. PhDr. ThDr. Amantius 
Akimjak, PhD.), Współczesne problemy młodego nauczyciela w szkole (prof. nadzw.dr hab. Piotr Mazur), 
Inovácie v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.), 
Aktuálne trendy vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov (PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.), Dimenzie 
a perspektívy predškolskej a elementárnej pedagogiky (PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.). Nasledovalo rokovanie 
v štyroch sekciách: 1. Tradície a inovácie v predškolskej pedagogike, 2. Tradície a inovácie v elementárnej 
pedagogike, 3 Tradície a inovácie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov, 4 Tradície a inovácie 
v príbuzných odboroch predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

 
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru predškolská 
a elementárna pedagogika  
Záverečná oponentúra projektu KEGA o prírodovednom vzdelávaní. Levoča, 17.10.2013.  Inštitút Juraja Páleša – 
pracovisku PF KU v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Pedagogickou 
fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rieši od roku 2011 národný projekt KEGA č. 002KU-4/2011 
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika. 
Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť koncepciu vzdelávania (s uplatňovaním aktivizujúcich metód) 
študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika a experimentálne overiť účinnosť vyučovania podľa 
navrhovanej koncepcie vo vysokoškolskej príprave študentov. Pedagogickým experimentom bola dokázané, že 
úroveň prírodovednej gramotnosti študentov daného odboru sa uplatňovaním navrhovanej koncepcie 
vzdelávania štatisticky významne zvýšila. Výstupom projektu sú viaceré publikácie, ktoré odrážajú aktuálny stav 
riešenia problematiky inovácií prírodovedného vzdelávania. Oponenti projektu – doc. RNDr. Renáta Bernátová, 
PhD. a doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. – konštatovali excelentné splnenie cieľov projektu a povzbudili 
riešiteľov do ďalšej vedecko-výskumnej práce. 
 
Detská univerzita 
Prednášky a aktivity pre žiakov zo základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 31.5.2013. 
V roku 2013 Inštitút Juraja Páleša v Levoči usporiadal už tretí ročník Detskej univerzity. Zúčastnili sa jej žiaci 
základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. Aktivity Detskej univerzity boli realizované 
s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Program detskej univerzity pripravili 
pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Počas programu sa realizovali i prednášky univerzitných 
učiteľov. Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený veku a záujmom 
detí. Prvá prednáška spojená s privítaním prebiehala v aule Inštitútu Juraja Páleša a posledná prednáška spojená 
so slávnostným ukončením a odovzdaním diplomov absolventom prebiehala v priestoroch dramatickej výchovy 
v Levoči. Ostatná časť prebiehala v priestoroch tried a dramatickej výchovy. Poslaním Detskej univerzity 
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v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči je okrem podpory záujmu detí o nadobudnutie vedomostí, skúseností, zručností 
aj zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. 
 
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO 
 
Medzinárodná vedecká konferencia – Senior v kontexte dneška II. (z pohľadu pomáhajúcich profesií), 15. 
Marec 2013 – konaná v Starej Ľubovni. Prednesené príspevky v 4 sekciách: zdravotné, psychické, sociálne, právne, 
etické, filozofické a duchovné aspekty života ľudí v séniu v procese spoločenských zmien v súčasnosti; problematika 
a perspektívy sociálneho zabezpečenia seniorov; zlepšenie kvality života seniorov; teoretické a praktické problémy sociálnej 
práce so seniormi. Cieľ konferencie: prezentovať aktuálne vedecké poznanie v oblasti života seniorov, ich 
bezprostredného aj širšieho sociálneho prostredia iné súvisiace poznanie, vytvoriť priestor na prezentáciu nových 
metód práce a metodických postupov pri práci so seniormi vo všetkých oblastiach a formách spoločenskej praxe 
a ďalšie. Na konferencii vystúpili s príspevkami účastníci z Poľska, Českej republiky, Ruska a Maďarska. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia –  Manažment a marketing v praxi malých a stredných podnikov, 26. Apríl 
2013 – konaná v Starej Ľubovni. Prednesené príspevky v 6 sekciách: marketing ako podnikateľská filozofia a súvisiace 
aspekty v podnikaní; komunikácia ako dominantný zdroj konkurenčnej výhody podniku ; zlepšenie kvality firemného 
prostredia s dôrazom na interné subsystémy; teoretické a praktické východiská potenciálneho rozvoja ľudských zdrojov; 
aplikácia zásad riadenia vo väzbe na manažment moderného podniku; možnosti progresívneho rastu podnikov 
v hyperkonkurenčnom prostredí.. Cieľ konferencie: prezentovať aktuálne vedecké poznaníe (výsledky výskumov, 
teoretických analýz, vedeckých prognóz) v oblasti pôsobenia malých a stredných podnikov nielen v rámci 
Slovenska, porovnať medziregionálne rozdiely v podnikaní na Slovensku a v zahraničí v rámci regiónov, vytvoriť 
priestor na prezentáciu nových metód práce a metodických postupov, ktoré by podniky mohli využiť pri svojom 
pôsobení na trhu, predostrieť možnosti zlepšenia komunikácie a prezentácie podnikových výstupov 
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov c cieľom nájsť spôsoby efektívneho prepojenia najnovších 
vedeckých poznatkov s podnikateľskou praxou. Na konferencii vystúpili s príspevkami účastníci z Poľska, Českej 
republiky. 
Konferencií sa zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia, odborníci z praxe a tiež študenti III. Stupňa 
vysokoškolského štúdia z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou 
boli  zamerané na rôzne problémy súčasnosti, vždy z pohľadu prepojenia spolupráce a determinácie vedných 
disciplín sociálna práca, manažment a ekonómia a hľadania a smerovania ďalšieho výskumu v podmienkach 
spolupráce týchto vedných disciplín. 
 
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. Novembra 2013 na akademickej pôde Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, v Inštitúte Viktora Trstenského v Starej Ľubovni v gescii Katedry sociálnej 
práce uskutočnila odborná prednáška PhDr. Tomáša Kollára „Rómovia medzi nami“. Cieľom prednášky bolo 
prezentovať základné špecifiká a charakteristiky rómskeho etnika. 
12. novembra 2013 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre študentov i výchovných poradcov stredných škôl 
z okresu Stará Ľubovňa a širokého okolia. V intenciách programu bola predstavená Katolícka univerzita, jej 
jednotlivé fakulty a osobitne Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni. Výchovní poradcovia a študenti boli 
oboznámení so študijnými odbormi pre akademický rok 2014/2015. 
13. novembra 2013 sa uskutočnila  prednáška PhDr. Martiny Bystrej, PhD. s názvom „Poskytovanie prvej pomoci“. 
Cieľom prednášky bolo ponúknuť študentom základné informácie o tom, aké sú nové inovované postupy pri 
vážnom ohrození života podľa Európskej resuscitačnej rady. Prednáška pozostávala z teoretickej časti kde boli 
vysvetlené hlavné algoritmy pri postupe prvej pomoci. Praktická časť sa skladala z modelových situácií 
a názorných ukážok, kde študenti si mohli sami vyskúšať prvú pomoc na modeloch spoločne s voľnou diskusiou.  
14. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška PhDr. PaedDr. Danky Matiovej, PhD. na tému „ Demografické trendy 
a ich dopad na sociálne zabezpečenie.“ Cieľom prednášky bolo ponúknuť študentom základné informácie 
o demografických trendoch a ich dopade na sociálne zabezpečenie, identifikovať zmeny v demografických 
ukazovateľoch, naznačiť prípadné problémy udržateľnosti sociálneho systému. 
15. novembra 2013 sa uskutočnili dve prednášky – prednáška doc. Ing. Juraja Rákoša, PhD. na tému „ Stav a vývoj 
zadlženosti slovenských domácností v porovnaní s ostanými členskými štátmi EÚ“. Cieľom prednášky bolo predstaviť 
problematiku dlhu všeobecne ako celku s bližším pohľadom na zadlženosť slovenských domácností v porovnaní 
s ostatnými členskými štátmi EÚ. Druhou prednáškou  bola prednáška Ing. Ladislava Gažiho s názvom 
„Ekosociálne prístupy v sociálnej práci.“  Cieľom prednášky bolo predstaviť stratégiu súčasnej sociálnej politiky 
v európskom kontexte, ktorá  zohľadňuje stále intenzívnejšie ekologické otázky. 
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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 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH  
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA  
SOCIÁLNA PRÁCA  
ROZVOJOVÁ POMOC A MISIJNÁ PRÁCA 
MANAŽMENT 
 
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 informatiky 

 
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII: 

Učiteľstvo informatiky 
Učiteľstvo matematiky 
Učiteľstvo biológie 
Učiteľstvo geografie 
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. 
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3.2 Údaje o študentoch a ich štruktúre. 
K 31. 10. 2013 v bakalárskom  stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 1924 občanov SR a 33 
zahraničných občanov. V externej forme štúdia 923  občanov SR a 3 zahraniční. V bakalárskom štúdiu bolo  na PF 
KU všetkých študentov spolu 2883. V magisterskom stupni štúdia v dennej forme na PF KU študovalo 576 
občanov SR a 4 zahraniční. V externej forme štúdia 644 občanov SR a 1 zahraniční. V magisterskom štúdiu bolo 
na PF KU všetkých študentov 1225. V spojenej forme štúdia, t. j. bakalárske a magisterské neštudoval nikto. 
V doktorandskom stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 64 občanov SR a 9 zahraniční. 
V externej forme štúdia študovalo 71 občanov SR a 69 zahraničných. V doktorandskom štúdiu bolo na PF KU 
všetkých študentov 213.  Všetkých študentov vo všetkých stupňoch štúdia bolo na PF KU 4321, z toho v dennej 
forme je 2564 občanov SR a 46 zahraniční, v externej forme 1638 občanov SR a 73 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, Taliansku, 
Turecku, Ukrajine, Írsku, Maďarsku, Veľkej Británii a Rakúsku. Vyslaných študentov z PF KU do zahraničia bolo  
92. V rámci programu Erasmus 25, 63 na základe bilaterálnych zmlúv a 4 cez iné programy. Prijatých študentov 
zo zahraničia bolo 49, z toho 16 v rámci programu Erasmus, 29 v rámci bilaterálnych dohôd a 4 študentov cez iné 
programy (CEEPUS, NŠP,...).  

Odchádzajúci študenti na mobilitu 
 

Krajina Počet študentov 
Poľsko 64 
Česká republika 11 
Taliansko 2 
Turecko 3 
Ukrajina 5 
Írsko 2 
Maďarsko 2 
Veľká Británia 2 
Rakúsko 1 

 
Prichádzajúci študenti na mobilitu 

 
Krajina Počet študentov 

Poľsko 39 
Česká republika 6 
Turecko 1 
Maďarsko 1 
Bulharsko 2 
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3.4 Záujem o štúdium na PF KU 
 Na študijné programy v prvom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2013 plánovala 
prijať 850 študentov. Prihlášok prišlo 1122. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 1080 uchádzačov. Prijatých bolo 
876 uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 635 študentov.  Na externú formu štúdia PF KU plánovala prijať 
475 študentov. Prihlášok prišlo 477. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 450 uchádzačov. Prijatých bolo 317 
uchádzačov a zapísalo sa 230 študentov.  
 Na študijné programy v druhom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2013 
plánovala prijať 435 študentov. Prihlášok prišlo 532. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 511 uchádzačov. Prijatých 
bolo 442 uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 397 študentov.  Na externú formu štúdia PF KU plánovala 
prijať 295 študentov. Prihlášok prišlo 492. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 463 uchádzačov. Prijatých bolo 374 
uchádzačov a zapísalo sa 335 študentov.  
 V tom počet absolventov vysokej školy činil 833 prihlášok, na prijímacom konaní sa zúčastnilo 795, 
prijatých bolo 761 uchádzačov  a zapísaných 703 študentov. Z toho 22 prihlášok zo zahraničia, 14 sa zúčastnili, 11 
boli prijatí a 7 zapísaní.  
 Na študijné programy v treťom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2013 plánovala 
prijať 24 študentov. Prihlášok prišlo 43. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 40 uchádzačov. Prijatých bolo 24 
uchádzačov a všetci sa zapísali na štúdium. Na externú formu štúdia plánovala PF KU prijať 35 študentov, 
Prihlášok prišlo 47. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 39 uchádzačov. Prijatých bolo 35 uchádzačov, pričom na 
štúdium sa zapísalo 31 študentov. 

3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia 
V akademickom roku 2012/2013 na PF KU v prvom stupni štúdia úspešne ukončilo v dennej forme 478 občanov 
SR a 4 zahraniční. V externej forme štúdia 343 občanov SR a zahraničných 3. Spolu teda 828 absolventov. 
V druhom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium v dennej forme 237 občanov SR a 5 zahraniční. V externej 
forme štúdia 285 občanov SR a 5 zahraniční. Teda spolu 532 absolventov. V spojenej forme štúdia,  neštudoval 
nikto. V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium v dennej forme 26 študentov. V externej forme štúdia 
ukončilo štúdium 17 občanov SR a 11 zahraničných.  Teda spolu 54 absolventov. Vo všetkých stupňoch štúdia 
v dennej forme ukončilo 741 občanov SR a 9 zahraniční, v externej forme 645 občanov SR a 19 zahraničných . 
Teda spolu všetkých absolventov 1414 (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“ 
 
 Martina Capková  - 2. miesto   - hra na klavíri I. kategória 
 Gabriela Stanková  - 2. miesto - hra na klavíri II. kategória 
 Gabriela Stanková  - 3. miesto   - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Miriam Reichlová - 3. miesto   - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Alžbeta Sameliaková - čestné uznanie - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Anaida Novikas - čestné uznanie - štvorručná hra na klavíri II. kategória 
 Jozef Gödri - 1. miesto  - hra na organe I. kategória 
 Zuzana Fernezová - 2. miesto  - hra na organe I. kategória 
 Lýdia Dančová - 2. miesto  - hra na organe I. kategória 
 Martin Ilko - 3. miesto  - hra na organe I. kategória 
 Martin Ištván - 3. miesto  - hra na organe II. kategória 
 Veronika Balážecová - 1. miesto  - sólový spev I. kategória 
 Peter Pekarčík - 3. miesto  - sólový spev I. kategória 
 Alžbeta Sameliaková - čestné uznanie - sólový spev I. kategória 
 Jana Krajčovičová - 2. miesto  - sólový spev II. kategória 



 

34 

 
ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT ČESKEJ REPUBLIKY 
 
 Martin Ilko - 1. miesto - hra na organe II. kategória 
 Gabriela Stanková  - 3. miesto - hra na klavíri I. kategória 

ÚČAST NA MEDZINÁRODNEJ KLAVÍRNEJ SÚŤAŽI „II. WIOSENNE SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE“ 
 
 Gabriela Stanková - cena za interpretáciu skladby B. Martinů  - klavír sólo 
 Gabriela Stanková  - 3. miesto - štvorručná hra na klavíri 
 Miriam Reichlová  - 3. miesto - štvorručná hra na klavíri 
 
ÚČAST NA ČESKO – SLOVENSKOM KOLE ŠVOČ 
 

Mgr. Ján Hruboš 1. miesto v Česko - slovenskom kole ŠVOČ - sekcia metodických prác didaktika 
informatiky organizovane na FMFI UK v Bratislave 
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA (CCV) PRI PF KU 

 
Centrum celoživotného vzdelávania v roku 2013 ťažisko svojej činnosti zameralo na systémové zabezpečovanie 
rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov. Pre splnenie tohto cieľa sa okrem bežnej činnosti zameralo na spoluprácu s Ústavom rusko-
slovenských kultúrnych štúdií, Centrom školského managementu Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity 
v Prahe, Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, European Universities Continuing Education 
Network  a Asociáciou centier celoživotného vzdelávania pri univerzitách.   
 
V rámci kontinuálneho vzdelávania CCV zabezpečovalo nasledovné typy vzdelávania :   

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 11 vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí odprezentovali pri záverečných 
skúškach nové prístupy a kvalitatívne aspekty riadenia metodických orgánov na škole, uplatňovanie nástrojov 
evalvácie kvality a riadenia.  

Funkčné vzdelávanie „ Školský manažment“ v nasledovných moduloch: 
- základy práva a školskej politiky, 
- strategický 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 8 absolventov v rozsahu 150 hodín vzdelávacieho programu. Vo svojich 
záverečných prácach  navrhli  systémovo-štrukturálne prístupy k výučbe s akcentom na efektívnosť a kvalitu 
výučbových jednotiek.  

Edukačné vzdelávanie k atestačným skúškam: 
Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 
a vzhľadom k danej skutočnosti zabezpečovalo edukačnú prípravu.  

Edukačná prípravu na vykonanie prvej atestácie zabezpečilo CCV v nasledovných moduloch : 
- ciele vyučovacieho a výchovného procesu, vzdelávacie štandardy, 
- učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, 
- didaktické zásady, 
- organizačné formy vzdelávania, 
- hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

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. 
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Celkovo edukačnú prípravu na prvú atestáciu absolvovalo 251 pedagogických a odborných zamestnancov, na 
druhú atestáciu absolvovalo 231 pedagogických a odborných zamestnancov. 

V roku 2013 úspešne absolvovalo atestačné skúšky celkom 435 pedagogických a odborných zamestnancov. 
V porovnaní z rokom 2012 možno konštatovať, že sa skvalitnila úroveň atestačných prác. A to predovšetkým 
v oblasti riešenia didakticko-metodických problémov v edukačnom procese s uplatnením významných inovácií 
s akcentom na sústavné skvalitňovanie vyučovacieho procesu. 

Centrum celoživotného vzdelávania v roku 2013 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 v roku 2013 úspešne akreditovalo nové programy celoživotného 
vzdelávania, ktoré od roku 2014 rozšíria celkové portfólio poskytovaných vzdelávacích aktivít. Ide o nasledovné 
programy : 

- aktivizácia osôb s ochorením demencie, 
- komunitné plánovanie sociálnych služieb, 
- komunitné plánovanie sociálnych služieb krok za krokom, 
- implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe, 

 
V rámci výskumnej činnosti sa CCV zapojilo ako spolupracujúce pracovisko do projektov : 

- Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečenia kvality na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku (ITMS kód projektu: 26110230074) 

- „Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách“ (Kód ITMS: 
26120130048) 

 
Celkový prehľad o počte absolventov podľa jednotlivých druhov kontinuálneho 

vzdelávania. 
 

INOVAČNO - FUNKČNÉ VZDELÁVANIE „INOVÁCIE 
V MANAŽOVANÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA“ 11 absolventov 

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE „ŠKOLSKÝ MANAŽMENT“ 8 absolventov 
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA NA VYKONANIE PRVEJ ATESTÁCIE 251 absolventov 
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA NA VYKONANIE DRUHEJ ATESTÁCIE 231 absolventov 
Prvá atestácia – bez edukačnej prípravy 178 Absolventov 
Druhá atestácia – bez edukačnej prípravy 258 absolventov 
Aktuálne otázky v pedagogike a psychológii 21 absolventov 
Celkový počet absolventov kontinuálneho vzdelávania 958 absolventov 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti fakulty 

 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. 
Na katedre pedagogiky a psychológie sa v roku 2013 výskumné aktivity zaoberali: 

 Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo z hľadiska edukačného procesu v predprimárnom, primárnom, 
nižšom a vyššom vzdelávaní, prípravy a kontinuálneho vzdelávania učiteľov. 

 Výskum problémov nedisciplinovaného správania žiakov základných škôl 
 Problémy virtuálnej komunikácie mladých ľudí 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

 Riešenie problémového správania žiakov na základných a stredných školách  
 Prevencia sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych problémov 

vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 Výskum poňatia európskych hodnôt u študentov učiteľstva a pedagogických zamestnancov 

Na katedre cudzích jazykov sa v roku 2013 výskumné aktivity zaoberali: 
 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín (anglistika, romanistika, rusistika, klasické jazyky), 
 metodika vyučovania cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, ruského, 

poľského, slovenčina pre cudzincov), 
 e-learning, projektové a kooperatívne vyučovanie, 
 využitie metódy CLIL v pedagogickej praxi,  
 meranie a hodnotenie výsledkov vzdelávania v cudzom jazyku, psychometrické analýzy, 
 translatológia a diskurzná analýza, 
 lexikológia a frazeológia,    
 riešenie vedecko-výskumných grantových úloh (viď prehľad projektovej činnosti katedry), 
 slovenské dejiny, problematiku emigrácie do USA a Kanady, dejiny amerických a kanadských Slovákov 

a ich podiel na politickom vývoji na Slovensku. 
 slovenské a české krajanské hnutie v USA (Dr. Štefan Kucík) 
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Predmetom výskumných aktivít členov Katedry cudzích jazykov, ktorí realizujú študijný program Ruský jazyk 
a literatúra boli v roku 2013 špeciálne tieto oblasti:  

 metodika kulturologického smerovania cudzojazyčnej edukácie; 
 vyučovanie ruského jazyka, kultúry a literatúry na univerzitách a vysokých školách na Slovensku, 

v Rusku, Bielorusku a i.;  
 diskurz ako sociálno-kultúrny jav dôležitý vo výskume a vyučovaní ruského jazyka, kultúry a literatúry; 
 výskum zameraný na metodickú interpretáciu a digitalizáciu učebnice „Vstreči s Rossijej“ (od autoriek E. 

Kollárovej a Ľ. Trušinovej) ;  
 otázky testovania z RJ na ZŠ a SŠ. 

Na katdre špeciálnej pedagogiky sa v roku 2013 výskum zameriaval  na riešenie vedecko-výskumných úloh so 
zameraním na 

 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 
 Integračnými tendenciami 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 
 Revíziu terminológie v špeciálnej pedagogike 
 Novými víziami vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím  
 Bioetickými problémami a problematikou sociálnej náuky katolíckej Cirkvi v súvislosti s jednotlivcami 

s postihnutím a narušením  

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 
 Revíziu terminológie v špeciálnej pedagogike 
 Inkluzívny koncept vzdelávania – v kontexte vysokoškolského štúdia študentov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
 Špeciálna pedagogika (od segregácie ku  inklúzii)  
 Rodinu osôb s duševnou zaostalosťou 
 Zamestnávanie jednotlivcov s duševnou zaostalosťou na voľnom trhu práce 
 Inkluzívny koncept vzdelávania 
 Rôzne komponenty inkluzívneho vzdelávania 

Na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali problematikou: 
 Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie; 
 Tvorivá implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní; 
 Hodnotenie žiackych výkonov v reformovaných prírodovedných a technických predmetoch na 

primárnom stupni ZŠ. 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:  
 Rozvoj mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní; 
 Rozvoj prírodovednej, kultúrnej a finančnej  gramotnosti v primárnom vzdelávaní; 
 Nové prístupy k spoločenskovednému vzdelávaniu v primárnej edukácii; 
 Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre 

pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia (v spolupráci s Katedrou matematiky a Katedrou 
pedagogiky PF KU. 

Na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín sa výskumné aktivity 
zaoberali 

 inováciami v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 
 rozvíjaním prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní prostredníctvom 

prírodovednej exkurzie, 
 rozvíjaním prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave učiteľov v odbore predškolská 

a elementárna pedagogika, 
 otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov, 
 kategorizáciou dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovensku a v Poľsku. 
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Uvedené projekty spravidla pokračujú aj v nasledujúcom roku, preto v roku 2014 sa výskum zameria na riešenie 
vedecko-výskumných úloh: 

 podpora medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
 umenie a kultúra v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
 tvorivá dramatika v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 
 kategorizácia vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku, 
 tvorba monografií a učebných materiálov pre študijný program predškolská a elementárna pedagogika 

sociálne znevýhodnených skupín, 
 environmentálna výchova v študijných odboroch „predškolská a elementárna pedagogika“ a „špeciálna 

pedagogika“, 
 rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 
 integrácia obsahu náboženskej výchovy do obsahu primárneho vzdelávania 

Na katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa výskumné aktivity v roku 2013 
zaoberali: 

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

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

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 
 Poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych problémov. 

Na katedre liečebnej pedagogiky sa v roku 2013 výskumné aktivity zaoberali 
 modelom uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej 

škole,  
 exkurziami a pracovnými stážami v zahraničí, 
 inováciami v odbore v liečebná pedagogika, 
 tvorbou monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky. 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 
 Poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych problémov. 

Na katedre reštaurovania sa v roku 2013 výskumné aktivity zaoberali  
 Teórie a dejín reštaurovania, 
 Sakrálneho umenia, 
 Teórie a dejín výtvarného umenia, 
 Plošných výtvarných disciplín, 
 Priestorových výtvarných disciplín, 
 Remesla a dizajnu, 
 Intermediálnej tvorby, 
 Disciplín súvisiacich s výtvarným umením, 
 Objavovanie, získavanie a zhromažďovanie "dedičstva otcov" ukrytého v ľudových a sakrálnych 

textíliách, výrobných nástrojoch a remeselných technológiách, 

V roku 2014 sa členovia katedry plánujú venovať rovnakej problematike ako v roku 2013. 

Na katedre katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali 
 Implemetáciou IKT vo vzdelávaní teologických disciplín v univerzitnom vzdelávaní 
 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 
 Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 E-learningom v katechéze 
 Biblickou katechézou 
 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 
 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 
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Na katedre hudby sa 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 2014 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 výskumné aktivity zaoberali 
 Výskum zameraný na mapovanie a aplikáciu ľudového výtvarného umenia do pedagogickej praxe ZUŠ, 

ZŠ, VŠ 
 Výskum zameraný na možnosti aplikácie poznatkov z mimoateliérového štúdia do výučby. 

Na katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali:  
 poznaním sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych problémov  
 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 nových študijných programov v odbore sociálna práca  
 tvorbou národných učebných textov pre študentov sociálnej práce na vysokých školách v SR.  

Na Inštitúte A. Radlinského boli výskumné aktivity zamerané na: 

 výskum vzdelávacích potrieb v organizáciách verejnej správy,  
 sociálne služby, tvorbu a implementáciu systému manažérstva kvality v sociálnej sfére, 
 výskum sociálneho podnikania, 
 zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu na univerzite 

V roku 2014 bude výskum zameraný na riešenie vedecko-výskumných úloh:  
 výskum vzdelávacích potrieb v organizáciách verejnej správy,  
 sociálne služby, tvorba a implementácia systému manažérstva kvality v sociálnej sfére, 
 výskum sociálneho podnikania. 
 analýza vzdelávacích potrieb sociálnych pracovníkov 
 kompetencie pracovníkov sociálnych služieb 

Výskumná činnosť Inštitútu Viktora Trstenského sa zameriava predovšetkým na oblasť sociálnej práce 
a manažmentu. Výsledky vedeckej a výskumnej činnosti boli prezentované na vedeckých konferenciách 
s medzinárodnou účasťou v uvedených odboroch. 

Na katedre geografie sa v roku 2013 výskum zameriaval  na riešenie vedecko-výskumných úloh : 

 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 
 výskum morfogenézy a morfochronológie vývoja reliéfu Západných Karpát, konkrétne v priestore 

Liptovskej kotliny a okolitých pohorí 
 morfogenéza reliktných eróznych foriem multimetodickým prístupom 
 geografia rozvoja menej rozvinutých krajín 
 didaktika geografie 
 demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska 
 vyučovanie geografie na základných a stredných školách 

V roku 2014 bude výskum zameraný na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
 validácia európskej mapy stupňa nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným plochám na Slovensku 
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 tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb 
pre monitoring krajiny 

 výskum morfogenézy a morfochronológie vývoja reliéfu Západných Karpát, konkrétne v priestore 
Liptovskej kotliny a okolitých pohorí 

 štruktúra krajiny Demänovskej doliny 
 morfogenéza reliktných eróznych foriem multimetodickým prístupom 
 geografia rozvoja menej rozvinutých krajín 
 využívanie IKT vo vyučovaní geografie na ZŠ a gymnáziách 
 demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska 

Na katedre chémie je v posledných rokoch zameraný najmä na: 
 oblasť elektrochémie a elektroanalytickej chémie 
 vypracovávanie analyticko-chemických metodík pre stanovenie látok, ktoré sú významné v životnom 

prostredí, potravinách, farmácii a okrajovo aj v medicíne. 
 výskum metód chemickej a fyzikálnej dekontaminácie po kontaminácii rádioaktívnymi a chemickými 

toxickými látkami  
 didaktiku modernej chémie. 
 vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, skúmanie polarizačných a depolarizačných 

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

Na katedre biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali 
 Skúmaním, aká je miera transformácie vedomostí na schopnosti u žiakov a študentov v závislosti od času 
 Tvorbou špecifických didaktických testov v 4 kategóriách podľa určitého zamerania 
 Zisťovaním a komplexným hodnotením úrovne súvislej pedagogickej praxe študentov v jej priebehu i po 

jej absolvovaní 
 Sledovaním biológie hniezdenia vybraných druhov spevavcov v odlišných klimatických podmienkach. 
 Sledovaním morfológie a rozmnožovania vybraných druhov plazov v montánnych podmienkach. 
 Sledovaním štruktúry spoločenstiev vtákov v mestskej zeleni s dôrazom na výskyt bioindikačných druhov 

dutinových hniezdičov. 
 Sledovaním štruktúry spoločenstva drobných zemných cicavcov vo fragmentoch mokradí 

poľnohospodárskej krajiny.  
 Sledovanie prítomnosti vybraných druhov patogénov prenášaných kliešťami vo vektorových 

organizmoch (vtáky a drobné zemné cicavce). 
 Výskumom biogeochemických cyklov v lesných, predovšetkým v bukových a smrekových, ekosystémoch. 
 Problematikou  babeziózy, najmä na vplyv abiotických, predovšetkým geologických faktorov na výskyt 

kliešťov. 
 Reprodukovateľnými  náhodnými  druhmi surovín pre energetické účely. 
 Využitie komunálneho odpadu v poľnohospodárstve a lesníctve. 
 Syntaxonómia a synekológia vybraných skupín opadavých listnatých lesov 
 Sledovaním morfologickej variability vybraných inváznych druhov rýb v rôznych environmentálnych 

podmienkach (napríklad teplotne nadpriemerných podmienkach) v čase skorej i neskorej ontogenézy. 
 Sledovaním účinkov melatonínu v prevencii rakoviny mliečnej žľazy u potkanov. 
 Sledovaním účinkov chlorelly pyrenoidosa ako prevencia rakoviny mliečnej žľazy u potkanov. 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  
 Výskum ekoedafických procesov v prírodných ekosystémoch. 
 Výskyt kliešťov v rozličných abiotických podmienkach (pôdne typy, vlhkosť a trofnosť stanovíšť). 
 Inputy a outputy atmosférických znečistenín do agro a hydroekosystémov. 
 Biomasu a jej využitie v energetike. 
 Správanie sa druhovej bohatosti funkčných skupín rastlín pozdĺž environmentálnych gradientov. 
 Syntaxonómia a synekológia vybraných skupín opadavých listnatých lesov. 
 Sledovanie protirakovinových účinkov mladého jačmeňa na mamárne žľazy u potkanov. 
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Na katedre informatiky je výskum zameraný na oblasti informačných a komunikačných technológii s cieľom 
vytvárať predpoklady pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť katedry. Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto 
oblastiach: 

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

 informačné komunikačné systémy,  
 generatívne systémy, kooperácia, formálne jazyky, 
 didaktika informatiky. 

Vo vedecko-výskumnej práci sa využívajú metódy umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia 
procesov a optimalizácie v komunikačných informačných sieťach a gramatiky s riadeným odvodením, automaty 
a formálne jazyky. Ďalšia oblasť vedeckého výskumu je realizovaná priebežne v súlade s dlhodobým plánom 
vedeckej činnosti KI. Realizácia a výstupy jednotlivých oblastí boli publikované v časopisoch a zborníkoch 
z konferencií a hodnotiacich správach projektov.  
Hlavnou víziou a perspektívou KI je dobudovanie virtuálnej katedry a pokračovanie prípravy študijných podpor 
pre  vzdelávanie. 

Na katedre matematiky sa výskumné aktivity v roku 2013 zaoberali: 
 Vyučovaním matematiky s využitím IKT a prípravy nových didaktických materiálov. 
 Charakterizáciou geometrických zobrazení zachovávajúcich vzdialenosti. 
 Skúmaním základov pravdepodobnosti s využitím kvantových štruktúr v kategoriálnom jazyku. 
 Využitím pôvodných matematických demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré použil Galileo Galilei 

v mechanike a pohybe telies vo vyučovaní na základných a stredných školách. 
 V roku 2014 budeme pokračovať vo výskume, ktorý sa realizoval v predchádzajúcich rokoch. 
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 Riešené výskumné projekty 
V rámci projektovej činnosti Pedagogická fakulta aj v roku 2013 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 výbornej spolupráci viacerých pracovísk našej fakulty sa podarilo v roku 2013 úspešne ukončiť 
realizáciu celoeurópskeho vedeckého projektu, zameraného na výskum stratégií a cieľov celoživotného 
vzdelávania dospelých - projekt MASON. Ďalšie 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 2013 2010 2011 2012 2013 

Zahraničné výskumné granty 14 13 27 21 111 332 € 184 206 € 269 121 € 444 123 € 

Domáce výskumné granty 33 23 25 27 474 741 € 438 522 € 137 327 € 405 654 € 

Spolu 47 36 52 48 586 073 € 622 728 € 406 448 € 849 777 € 

Podiel zahraničných grantov 29,79% 36,11% 51,92% 43,75% 19,00% 29,58% 66% 52% 

 

 

 

V rámci aktuálnych výziev roku 2013  sme sa uchádzali o granty, ktoré ponúkali nasledovné grantové 
agentúry, resp. nadácie: 
- KEGA –  25 podaných žiadostí 
- VEGA – 15 podaných žiadostí 
- APVV  – 19 podaných žiadostí 
- ASFEU – 2 podané žiadosti 
- MsÚ Ružomberok – 3 podané žiadosti 
- Visegrad found  - 3 podané žiadosti 
- Nadácia SLSP -  3 podané žiadosti 
- Nadácia Tatrabanky -  2 podané žiadosti 
- Ministerstvo kultúry SR – 3 podané žiadosti 
- Nadácia J&T – 1 podaná žiadosť 

Rok 2013 hodnotíme z pohľadu projektovej činnosti ako veľmi prínosný. Príležitosti ďalšieho k zlepšovaniu 
vidíme v komplexnej podpore výskumných aktivít našich vedeckých pracovníkov a v samotnom 
skvalitnení služieb projektového oddelenia.  
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Prehľad financovania projektov v roku 2013 na PF KU v Ružomberku 
Názov inštitúcie 

Pridelená 
suma v EUR 

Počet 
grantov 

APVV 14 824 4 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)  4 786 1 
ESF (ASFEU OP Vzdelávanie) 439 336 4 
Fond Ladislava Pyrkera, n.f. 50 000 5 
Fundation of  European Economic Interest Grouping EUROPEAN ECONOMIC 
CHAMBER OF TRADE, COMMERCE AND INDUSTRY, Belgium 500 1 
GAPF (inštitucinálne) 40 480 120 
KEGA 38 671 11 
Nadácia Slovenskej sporiteľne PONTIS 2 723 1 
VEGA 34 189 9 
Nadácia Orange 1 000 1 
Ministerstvo kultúry SR 1 600 1 
Mesto Ružomberok 1000 1 
SPOLU: 629 109 159 

Tabuľka: Prehľad počtu riešených projektov na PF KU od r. 2006 do r. 2013 

Názov inštitúcie Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
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 1 
Scientia-Ars Educatio - Krakow     3 1 2  

Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency (EACEA) 

     2 1 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 4 
VEGA 3 4 6 5 7 6 6 9 
KEGA 11 13 10 5 7 13 9 11 
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 4 
GAPF 3 18 17 46 90 114 131 120 

MsÚ Ružomberok    1 3 3  1 
Mesto Poprad    1     

ŽSK Žilina    2 1    
Nadácia VÚB    1     

Pedagogická fakulta, n. f.      6   
Fond Ladislava Pyrkera, n.f.       3 5 

Nadácia Slovenskej sporiteľne       1 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  
Nadácia Orange        1 

Ministerstvo kultúry SR        1 
SPOLU: 28 82 92 91 127 167 183 159 
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5.2.1 Domáce výskumné projekty 2013, ktorých hlavné riešiteľské pracovisko je na PF KU 

Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
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 

V roku 2013 boli uskutočnené dve cesty 
do Prahy (2x6 dní) za účelom 

archívneho výskumu a dve cesty do 
Brna (2x2 dni) za účelom riešenia 

organizačných otázok projektu. Boli 
pripravené výstupy projektu (čiastkové 

štúdie a kolektívna monografia). 

2012 - 2013 1 - 

1/0008/12 VEGA 
Voltampérometrická detekcia 

environmentálne významných látok 
pomocou uhlíkových štruktúr 

Tomčík, Peter, 
doc. Ing., PhD. 

Katedra 
chémie a 

fyziky 
- 

Projekt priniesol množstvo 
originálnych vedeckých výsledkov 

publikovaných v zahraničných 
karentovaných časopisoch ako aj 
výsledky  boli prezentované na 

vedeckých konferenciách . 

2012 - 2014 3 3000 

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, 
Gréckokatolíck

a 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 - 

Nahratie a vydanie CD albumu „Anton 
Aschner ...to najlepšie z neznámeho“ 
s reprezentatívnym výberom 
skladateľovej tvorby. Vydanie 
najkrajších, najzaujímavejších 
a umelecky najhodnotnejších skladieb 

2011 - 2013 5 2200 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Antona Aschnera v podobe moderných 
partitúr. Prezentácia výsledkov 
projektu v prostredí domácej 
i medzinárodnej muzikologickej obce. 
Odborné resp. popularizačné texty 
v domácich vedeckých zborníkoch resp. 
v periodickej odbornej i  spoločenskej 
tlači. Profesionálne naštudovanie 
a koncertné prevedenie množstva 
Aschnerových diel v rámci verejných 
kultúrnych podujatí resp. vybraných 
liturgických príležitostí doma i v 
zahraničí 

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 

- 

Projekt bol zameraný na rozpracovanie, 
analýzu axiologickej, postojovej, 
poznatkovej roviny a začleňovanie 
európskych hodnôt a kultúrneho 
dedičstva do vzdelávania. 
Spoločenská aktuálnosť riešeného 
problému je veľmi vysoká, nakoľko sa 
jedná o analýzu kurikulárnych 
dokumentov z hľadiska aplikácie 
európskych hodnôt a kultúrneho 
dedičstva a vytvorenie inventára 
európskych hodnôt a kultúrneho 
dedičstva vo vzdelávaní v SR. 
Hlavným cieľom projektu bolo 
spracovanie  meodických materiálov  k 
poňatiu európskych hodnôt a 
kultúrneho dedičstva (vrátane národnej 
a regionálnej dimenzie) z hľadiska 
vzdelávania v základných a stredných 
školách a celoživotného vzdelávania. 
Boli spracované ako referenčné 
dokumenty (metodické príručky a 
príklady možných pedagogických 
prístupov pre pedagogickú prax pod 
názvom Učiteľ a európske hodnoty). 
Materiál je možné využiť v rámci 

2011 - 2013 7 3150 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

celoživotného vzdelávania. 
Ďalším cieľom projektu bola príprava, 
spracovanie a vydanie monografie 
Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo 
– výzva pre vzdelávanie a 
medzinárodná vedecká konferencia 
Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo 
z hľadiska potrieb vzdelávania 
(celoživotného vzdelávania), ktorá bola 
priestorom na disemináciu výsledkov 
projektu a výmenu odborných názorov. 

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

disciplín 
Kľuska, Branislav, 

ThDr., PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

- 

V roku 2013 boli riešiteľmi projektu 
vytvorené výučbové moodle aplikácie 
predmetov zaradených do programu 
vzdelávania učiteľov náboženskej 
výchovy na PF KU v Ružomberku 

2011 - 2013 2 1500 

034KU-
4/2011 KEGA Možnosti motivačných a projektových 

aktivít a gymnáziálnom učive chémie 

Melicherčíková, 
Danica, doc. 

PaedDr., PhD. 

Katerda 
chémie a 

fyziky 

UMB Banská 
Bystrica 

Plán cieľov na rok 2013: 
-overiť úroveň schopností učiteľov 
chémie a študentov využívať 
prezentované zdroje informácií 
(získané študijné materiály) v praxi 
formou spoluúčasti na organizovaní 
školských kôl súťaže pre študentov o 
najpútavejší plagát na tému – Chémia a 
moje zdravie; 
-podporovať aktivity študentov 
zorganizovaním konferencie 
stredoškolských študentov, ktorá 
umožní prezentovať postupy pri riešení 
projektovej úlohy. Najúspešnejších 
študentov a ich učiteľov odmeniť 
vecnými cenami, za účelom ďalšej 
motivácie k prehlbovaniu chemického 
vzdelávania; 
-zvýšiť prirodzený záujem študentov o 
experimentálne činnosti, 
vyselektovaním efektných pokusov, 
ktoré podporujú, zdôvodňujú, 

2011 - 2013 4 3200 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

vysvetľujú, rozširujú teoretické učivo 
chémie, podporujúcich porozumenie, 
osvojenie si vedomostí z 
prezentovaných oblastí; 
-poukázať na možnosti uplatnenia 
individuálneho prístupu učiteľa k 
študentovi, starostlivosti o 
nadpriemerných, nadaných žiakov 
integrovaných do bežných tried. 

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 

V roku 2013 sa riešiteľský tím zameral 
na zavádzanie výsledkov výskumu 
prírodovednej gramotnosti do praxe 

prírodovedného vzdelávania v odbore 
predškolská a elementárna pedagogika. 

Riešitelia tiež prezentovali výsledky 
projektu na vedeckých a odborných 
konferenciách a počas učiteľských 
mobilít a stáží najmä v zahraničí. 

Publikácie vydané v rámci projektu 
odrážajú aktuálny stav riešenia 

problematiky inovácií prírodovedného 
vzdelávania a rozvíjania prírodovednej 

gramotnosti v odbore predškolská a 
elementárna pedagogika. Tieto 

publikácie sú využiteľné pre 
odborníkov zaoberajúcich sa 

skvalitňovaním prírodovedného 
vzdelávania (vysokoškolských 

pedagógov a vedeckých pracovníkov), 
ako aj pre študentov odboru 

predškolská a elementárna pedagogika 
a učiteľov predprimárneho a 

primárneho vzdelávania z praxe. 

2011 - 2013 4 1600 

032KU-
4/2012 KEGA 

Rozbor príčin nízkeho záujmu a 
neobľúbenosti predmetov matematika a 

fyzika na základných a stredných školách 

Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Katedra 
chémie a 

fyziky 
- 

V druhom roku riešenia sme začali 
plošný prieskum v 8. a 9. ročníkoch ZŠ 

v regióne s upraveným dotazníkom. 
Dotazník bol doplnený o otázky, 
zamerané na fyzikálne znalosti 

2012 - 2014 8 2500 



 

 

49 

Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

a prípadné miskoncepcie. Zatiaľ bolo 
získaných vyše 200 vyplnených 

dotazníkov, prieskum pokračuje a bude 
sa priebežne vyhodnocovať. Urobili 
sme online dotazníkový prieskum 

medzi učiteľmi fyziky a matematiky na 
stredných školách. Boli získané dva 

súbory odpovedí - od učiteľov v 
skúmanom regióne a od učiteľov 

z celého Slovenska. Vyhodnotenie 
tohoto prieskumu ešte prebieha. 

Dôležitým výsledkom bolo zistenie, že 
tvorivé schopnosti žiakov sú v školách 
málo rozvíjané, preto sme sa sústredili 

aj na testovanie kreativity detí. Boli 
navrhnuté, vybrané a zakúpené, resp. 
vyrobené učebné pomôcky určené pre 
testovanie a vykonané prvé merania s 
deťmi na 1. stupni ZŠ. S výsledkami 

sme vystúpili na dvoch zahraničných 
(Plzeň - ČR; Barcelona - Španielsko) a 

štyroch domácich konferenciách 
(Tvorivý učiteľ fyziky - Smolenice; 

Odborová didaktika - Ružomberok, 
HSCI - Košice;  Vanovičove dni - 

Trstená). 

027KU-
4/2012 KEGA Musica nova spiritualis 

Zahradníková, 
Zuzana, PaedDr. 
Mgr. art., PhD. 

Katedra 
hudby - 

Diela V. Kubičku boli zaradené ako 
povinné skladby pre 2. kategóriu v 

odbore sólový spev počas 
interpretačnej súťaže s medzinárodnou 
účasťou Študentská umelecká činnosť 

2013. Vybrané diela boli verejne 
prezentované prostredníctvom 

koncertov a verejných vystúpení na 
Slovensku i v zahraničí. 

2012 - 2014 4 700 

FPL/15.11/1
2 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

Výskum doktorandov PF KU v študijnom 
odbore Pedagogika a Odborová didaktika                                                     
Research of Doctoral Students of Faculty 

Dlugoš, František, 
prof. PaedDr., 

PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
- 

Projekt zameraný na podporu 
doktorandského štúdia v študijnom 

odbore Pedagogika a Odborová 
2012 - 2014 - - 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

n.f. of Education CU Ružomberok in the 
Scientific Study Programme of Pedagogy 

and Didactics 

teológie didaktika. V roku 2013 boli podporené 
výskumné aktivity 10 doktorandov. 

FPL/15.11/1
3 

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 2013 boli 
podporené výskumné aktivity 10 

doktorandov. 

2012 - 2014 - - 

FPL/15.11/1
4 

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 2013 bol v rámci projektu 
dokončený 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 - - 

035UK-
4/2013 KEGA 

Model uplatnenia školskej liečebnej 
pedagogiky pri podpore inkluzívnej 
klímy v materskej a základnej škole 

Janoško, Pavol, 
Mgr., PhD. 

Katedra 
liečebnej 

pedagogiky 
MŠ Levoča 

1) Realizácia medzinárodnej vedecko-
odbornej diskusie s názvom „Okrúhly 
stôl k inklúzií“, ktorá sa uskutočnila 

dňa 19. 4. 2012 v Bratislave, v 
spolupráci so zahraničným partnerom 
(IGhB – Internationale Gesellschaft der 

heilpädagogischen Fach- und 
Berufsverbände) a PROLP Asociáciou 
liečebných pedagógov. Na diskusii sa 

zúčastnilo 27 odborníkov, z toho 9 
zahraničných hostí (zástupcov 

exekutívneho výboru IGhB z Nemecka, 
Holandska, Luxemburska, Švajčiarska), 

ktorí diskutovali na tému realizácie 
inkluzívnej edukácie v jednotlivých 

krajinách Európskej únie. 
2) Publikovanie vedecko-odborných 

príspevkov jednotlivých členov 
riešiteľského kolektívu. 

3) Spoluorganizácia vedecko-
odborných konferencií: - Konferencia s 

názvom: Európska iniciatíva za 

2013 - 2014 5 2050 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

kompetentnosť vo včasnej intervencii. 
Medzinárodná vedecko-odborná 

konferencia sa uskutočnila 6.9.2013 v 
Bratislave v rámci ukončenia 

európskeho projektu ECI 2.0. Early 
Childhood Intervention – European 
Competence Initiative (www.early-

intervention.eu). V dňoch 15.- 17.7.2013 
sa v rámci projektu konal tréningový 

program s názvom "Current European 
Initiatives in Early Childhood 

Intervention (Mgr. Pavol Janoško, PhD., 
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.) 

003KU-
4/2013 KEGA 

Využitie pôvodných matematických 
demonštrácií a fyzikálnych pokusov, 

ktoré použil Galileo Galilei v mechanike a 
pohybe telies vo vyučovaní na 

základných a stredných školách. 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky UKF Nitra 

Hlavným cieľom je priblíženie 
originálu diela Galilea, ktoré bolo 

prelomom v oblasti mechaniky pre 
širokú verejnosť. V roku 2013 sa preto 
dokončil preklad prvého dňa (1.diel). 
Dielo sa doplnilo o cenné poznámky, 

ktoré interpretujú mnohé demonštrácie 
v dnešnom pohľade, vysvetľujú 

a dopĺňajú tak výnimočné dielo. Druhý 
diel je tiež preložený a v súčasnej dobe 

daný na korektúry a doplnenia z oblasti 
fyziky a matematiky. Následne prejde 
jazykovými úpravami s predpokladom 

odovzdania do tlače apríl 2014. V 
súčasnosti sa začali práce na preklade 3 

dielu. 

2013 - 2015 11 2700 

1/0275/13 VEGA 

Tvorba, verifikácia a aplikácia 
priestorových modelov zaľudnenia a 

osídlenia na báze európskych služieb pre 
monitoring krajiny. 

Hurbánek Pavol, 
Mgr. PhD. 

Katedra 
geografie GIÚ SAV 

Validácia európskej mapy 
nepriepustných povrchov (tzv. soil 
sealing layer - SSL) vo vybraných 

lokalitách pomocou leteckých 
ortofotosnímok. Návrh dazymetrickej 

metódy priestorovej dezagregácie 
hustoty zaľudnenia využívajúcej 

európske služby pre monitoring krajiny 
(napr. SSL a CORINE Land Cover) a jej 

2013 - 2016 3 1600 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

testovanie v územiach, v ktorých sú 
dostupné tzv. validačné údaje, čiže 

údaje o počte trvalo bývajúcich 
obyvateľov v bunkách geografických 

systémov sietí (grids) zo sčítaní a 
registrov obyvateľstva. 

1/0027/13 VEGA 

Výskum a pramenná edícia graduála 
deponovaného v Slovenskom národnom 

archíve v Bratislave, fond Knižnice 
Bratislavskej kapituly, signatúra 

Manuscripta 67. 

Adamko 
Rastislav, Doc. 

ThDr. PhD. 

Katedra 
hudby ÚHU SAV 

V rámci riešenia projektu sa podarilo 
získať zo Slovenského národného 
archívu v Bratislave celý rukopis v 

digitálnej podobe, urobiť súpis celého 
obsahu graduála s modálnou 

klasifikáciou spevov. Základný opis a 
charakteristiku rukopisu sa podarilo 
publikovať v zborníku príspevkov z 

konferencie. 

2013 - 2016 3 1400 

2/0042/12 VEGA 

Odraz nestability globálnych systémov 
Zeme vo vrchnokriedových a 

paleogénnych súvrstviach Západných 
Karpát: zmeny fyzikálnych a životných 

podmienok v období biotických kríz, 
klimatických extrémov, impaktov a 

syngenetického vulkanizmu. 

Soták Ján, doc. 
RNDr. DrSc. 

Katedra 
geografie - 

V prvom roku riešenia projektu bol 
výskum zameraný na analýzu 

kriedových súvrství (profily Puez, 
Praznov, Jarabina)  a  paleogénnych 
súvrství (profily Kršteňany, Huty, 

Prešov-Haniska, Babín a i.). 

2012-215 2 600 

FLP/24.10/1
3 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

Analýza metodík a didaktických 
postupov v školskej katechéze spišskej 

diecézy od r. 1990 po súčasnosť. 

Dlugoš, František, 
prof. ThDr. ,PhD. 

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

- 

Spoločenská a politická zmena v r. 1989 
znamenala pre katechézu na Slovensku 

možnosť adaptácie ako normálneho 
školského predmetu a zároveň potenciu 

jeho rozvíjania aj na úrovni 
pedagogicko-didaktickej a metodickej. 

Po viac než desiatich rokoch 
prítomnosti predmetu náboženská 
výchova v školskom vyučovaní ako 

povinne voliteľného predmetu sa 
riešitelia projektu podujalo na 

preskúmanie používaných metodík 
a didaktických postupov vo vyučovaní 
náboženskej výchovy a náboženstva. 

Od r. 1990 boli platné dva druhy 
učebných osnov, ktoré podstatne určili 

2013-2015 5 1400 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

obsahovú náplň vyučovanie tohto 
predmetu ako i didaktické postupy. 
Projekt sa zameria na ich analýzu, 

kompáraciu a zhodnotenie. 

FLP/25.10/1
3 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

Analýza metodík a didaktických 
príručiek na vyučovanie cirkevnej hudby 

na základných, stredných  a vysokých 
umeleckých školách po roku 1990 na 

Slovensku. 

Dolinská, Eva, 
doc. PaedDr., 

PhD. 

Inštitút J. 
Páleša - 

Preskúmali sa dostupné dokumenty 
(najmä archívne) obsahujúce informácie 

o teoretickej a praktickej výučbe 
študentov v  minulosti, pretože projekt 

z aspektu histórie je zameraný na 
vzdelávanie v Učiteľskom ústave v 

Spišskej Kapitule. Spomínaná inštitúcia 
napriek svojmu primárnemu 

zameraniu na výchovu a vzdelávanie 
budúcich učiteľov ľudových škôl 

venovala svoju pozornosť aj 
vyučovaniu hry na organe a ďalším 
hudobným disciplínam. Čiastočne 

riešiteľský kolektív vytvoril 
komparáciu vyučovania, odbornej i 

praktickej prípravy organistov 
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 
so súčasnou koncepciou, čo umožňuje 

sformulovať odporúčania pre 
pedagogickú prax. 

2013-2015 4 1250 

FLP/26.10/1
3 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

Tradície a inovácie vo vysokoškolskej 
príprave študentov odboru predškolská a 

elementárna pedagogika. 

Akimjaková, 
Beáta, doc., 

PaedDr., PhD. 

Inštitút J. 
Páleša - 

Hlavným cieľom projektu je reflektovať 
tradície a navrhnúť inovácie vo 

vysokoškolskej príprave študentov v 
odbore predškolská a elementárna 

pedagogika. Riešiteľský tím 
zorganizuje sériu medzinárodných 

vedeckých konferencií, ktoré sa budú 
zameriavať na predmetnú 

problematiku a výsledky rokovania 
budú publikované v zborníkoch 

monografiách. Zámerom konferencií 
bude vytvoriť platformu pre 

medzinárodný dialóg odborníkov 
zaoberajúcich sa vzdelávaním 

2013-2015 7 1580 



 

 

54 

Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 
Doba trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

pedagógov v odbore predškolská a 
elementárna pedagogika. 

FLP/27.10/1
3 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

Analýza európskej axiologickej, 
postojovej a poznatkovej dimenzie a jej 

rozpracovanie do edukačných procesov. 

Gejdoš, Miroslav, 
doc. PaedDr., 

PhD. 

Katedra 
psychológie a 
pedagogiky 

- 

Cieľom projektu sa zaoberá 
problematikou sociokultúrnymi 

východiskami mravnej kultivácie, 
humanisticko - axiologickou dimenziou 
mravnosti, následne mapuje významné 
európske osobnosti tejto problematiky a 
histórie. Výstupom bude predkladané 

monografie(Foerster, Nohl ap). 

2013-2015 4 1300 

FLP/28.10/1
4 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

Skúmanie psychosociálnych a právnych 
aspektov násilia v súčasnej rodine. 

Gažiová, Mária, 
doc. PhDr., PhD. 

Inštitút J. 
Páleša - 

V úvodnej etape projektu pracovná 
skupina spolu so zástupcami polície / 
OR PZ, OO PZ, KR PZ/ a ÚPSV a R v 

Košickom a Prešovskom kraji 
monitorovala výskyt násilia v rodinách 

  za predchádzajúce dva roky v 
súvislosti so zneužívaním alkoholu a  

ich  ekonomickou situáciou. 
Na pracovných stretnutiach 

participovali, okrem riešiteľov 
projektových úloh, aj poslucháči 

pedagogiky, zdravotníctva a sociálnej 
práce. Aktuálne prebieha kvantitatívne 

spracovanie údajov z pôdy polície a 
ÚPSV a R s  odbornou podporou 

spolupracovníkov Úradu verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi . 

Súčasne 
prebieha príprava odborného 

programu  medzinárodnej 
 multidisciplinárnej  vedeckej 

 konferencie / s ťažiskom V4/ v 
spolupráci s fakultami pedagogiky, 

zdravotníctva a sociálnej práce v  SR a 
ČR s názvom  Rodina v 

transformačnom spoločenskom 
procese,  ktorá bude realizovaná v 

apríli  2014 na Spiši. 

2013-2015 5 1600 
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5.2.2 Domáce výskumné projekty 2013, v ktorých PF KU vystupuje ako spolupracujúce pracovisko 

Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ z 

PF KU 

Pracovisko 
hl. riešiteľa z 

PF KU 

Hlavné 
riešiteľské 
pracovisko 

projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov 
za rok 2013 

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 

databázy pre testovanie kľúčových 
hypotéz 

Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Katedra 
geografie UK Bratislava 

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných 
Karpát – príprava databázy pre 
testovanie kľúčových hypotéz 

Paleomagnetický a magnetostratigrafický 
výskum a rádioizotopové datovanie 

travertínov (U-seriers), ktoré pokrývajú 
zvyšky riečnych terás v Liptovskej 
kotline. Datovanie sedimentov v 

jaskyniach, ktorých vývoj súvisel s 
vývojom reliéfu okolitých území 

(jaskynné úrovne v Demänovskej doline, 
subhorizontálne časti Belianskej jaskyne). 

Skúmanie vplyvu glacifluviálnych 
agradácií na vývoj ponorových jaskýň v 
stredohorskom alogénnom krase (Nízke 
Tatry, Západné Tatry). Projekt sa rieši v 
spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 

UK v Bratislave. 

2012 - 2015 3 1700 pre PF 
KU 

1/0030/12 VEGA 
Hypogénne jaskyne na Slovensku: 

speleogenéza a morfogenetické 
typy 

Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Katedra 
geografie GIÚ SAV 

Hypogénne jaskyne na Slovensku: 
speleogenéza a morfogenetické typy 

Geologický, mineralogický a 
geomorfologický výskum jaskýň v 

magnezitoch (ložisko Jelšava), Ochtinskej 
aragonitovej jaskyne, jaskyne Dúpnica na 
rozhraní Západných Tatier a Liptovskej 
kotliny a Krasovej jaskyne pri Sklených 

Tepliciach v Štiavnických vrchoch. 
Terestrické 3D laserové skenovanie 

podzemných priestorov jaskyne Dúpnica. 
Súborná analýza vytvárania 

hydrotermálnych jaskýň v Západných 
Karpatoch v rozdielnych geologických 

podmienkach a dobách. Projekt sa rieši v 
spolupráci s Geologickým ústavom SAV 
v Bratislave (pracovisko Banská Bystrica) 

2012 - 2014 2 1 300 pre PF 
KU 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ z 

PF KU 

Pracovisko 
hl. riešiteľa z 

PF KU 

Hlavné 
riešiteľské 
pracovisko 

projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov 
za rok 2013 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    v 

hodinách 

a Fakultou BERG Technickej univerzity v 
Košiciach. 

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

Dekanát PF 
KU PaÚ SAV 

Vo vegetačnom období bol realizovaný 
zber kliešťov v lokalitách Veľkej Fatry 

a Nízkych Tatier. Výber lokalít je 
zameraný na odlišnosť podložia (žula, 

vápenec). 

2012 - 2015 6 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 

Vedecké ciele projektu boli rozčlenené do 
4 základných okruhov. Výskum priniesol 

viaceré nové originálne poznatky o 
význame a funkcii synúzie podrastu pri 

geobiochemických cykloch, 
predovšetkým v bukových a smrekových 
ekosystémoch. Ide o systémy s najväčšou 

výmerou v Západných i Východných 
Karpatoch, ktoré sú v súčasnosti 

ovplyvňované imisiami a hospodárskou 
činnosťou človeka. Skúmali sa 

kvalitatívno-kvantitatívne znaky 
vybraných taxónov a fytocenóz 

(rastových, produkčných a 
geochemických procestov) prírodných a 

zmenených lesných ekosystémov 
ovplyvnených imisiami a hospodárskou 

činnosťou človeka. 

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 

Publikácie vydané v roku 2013: 
[1] Billich, M. – Trenkler, M. : Zbierka 

úloh z geometrie, Verbum Ružomberok, 
2013, 185 s. 

[2] Hromkovič, J. : Sedem divov 
informatiky, Verbum Ružomberok, 2013, 

348 s. 

2011 - 2013 6 1400 za PK 
KU 

010TTU-
4/2012 KEGA 

Tvorby a overovanie využitia 
virtuálnychexkurzií na strednej 

škole 

Gazdíková, Viola, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
chémie a 

fyziky 
TU Trnava 

V uplynulom roku riešenia sa nám 
podarilo identifikovať problémové oblasti 

využívania reálnych exkurzií v strednej 
škole. Realizovali sme prieskum, ktorého 
cieľom bolo, zistiť aká je realita v rámci 
všeobecného vzdelávania na stredných 

2012 - 2014 6 2100 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ z 

PF KU 

Pracovisko 
hl. riešiteľa z 

PF KU 

Hlavné 
riešiteľské 
pracovisko 

projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov 
za rok 2013 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    v 

hodinách 

školách na Slovensku v realizovaní 
exkurzií. Pohľad na exkurzie sa 

nezameriaval iba na počty realizovaných 
exkurzií, ale aj na možnosti realizácie. 

Zamerali sme sa na zisťovanie 
didaktických, ale aj technických a 

spoločenských podmienok pri realizácii 
exkurzií. 

2/0031/13 VEGA 
CANTUS PLANUS - gregoriánsky 
chorál na Slovensku ako fenomén 

doby. 

Adamko 
Rastislav, Doc. 

ThDr. PhD. 

Katedra 
hudby ÚHU SAV 

V rámci riešenia projektu sa podarilo 
naplniť internetovú databázu o ďalšie 

nové objekty - rukopisy s opisom 
jednotlivých spevov a facsimile. 

2013 - 2016 3 750 pre PF 
KU 
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5.2.3 Domáce výskumné projekty 2013, 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 2013 

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 
chémie a 

fyziky 

STU Trnava - 
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 
chémie a 

fyziky 

STU Trnava - 
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 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Spoluriešitelia z 

PF KU Pracovisko 
Hlavné 

riešiteľské 
pracovisko 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov 
za rok 2013 

Doba trvania 
projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita    

v hodinách 

1/0392/12 VEGA 
Morfologická analýza dvoch inváznych 

druhov rýb z pôvodných i 
nepôvodných oblastí výskytu 

Balážová, Mária, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
biológie a 
ekológie 

Prírodovedec
ká fakulta UK 

Bratislava - 
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 - - 

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. 

Katedra 
sociálnej 

práce 

TU v Trnave, 
Mosný, Peter, 
prof. JUDr., 
Dr.h.c., CSc. 

V rámci projektu bola realizovaná 
medzinárodná konferencia orientovaná 

na metodické usmernenie a hľadanie 
nových moderných foriem prípravy 

inovovaných učebných textov a pomôcok 
pre oblasť DŠPPaPI, spracovanie 

študijných materiálov a podkladov, na 
písanie učebných textov DŠPPaPI 

2012 - 2014 1 200 
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5.2.4 Domáce edukačné a ostatné projekty 

Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 

rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

ITMS 
26110230016 

ASFEU 
OPV 

Posilnenie kultúry 
kvality na Katolíckej 

univerzite v RK 

Hrnčiar, 
Miroslav, doc. 

Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 
a marketingu 

- 

Zúčastnenými súčasťami, ktoré sa podieľali 
na riešení projektu počas trojročného obdobia 
boli: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, 

Fakulta zdravotníctva KU a Teologická 
fakulta KU. Primárnym cieľom projektu bolo 

„posilniť kultúru kvality a v dlhodobej 
perspektíve stať sa vedúcim pracoviskom v 

uplatňovaní inovatívnych prístupov v 
manažérstve kvality na VŠ“ 

2010 - 2013 21 
10 230 na celé 

obdobie riešenia 
projektu 

ITMS 
26110230015 

ASFEU 
OPV 

Podpora 
profesionálneho rastu 

doktorandov a 
skvalitnenie 
podmienok 

doktorandského 
štúdia na PF KU 

Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Katedra 
matematiky - 

V mesiaci jún 2013 boli ukončené trojročné 
kurzy anglického, nemeckého a poľského 

jazyka. 20 najlepších študentov získalo 
jazykové certifikáty certifikáty na úrovni B2. 
Piati doktorandi, pre ktorých boli počas troch 

rokov realizácie projektu vytvorené 
a financované doktorandské miesta, v auguste 
2013 úspešne obhájili dizertačné práce a získali 
akademický titul PhD. V poslednom kvartáli 
roku 2013 boli vysporiadané finančné vzťahy 
s poskytovateľom podpory, Agentúrou pre 

štrukturálne fondy EÚ a projekt bol úspešne 
ukončený. 

2010 - 2012 7 
6 660 na celé 

obdobie riešenia 
projektu 

ITMS 
26120130048 

ASFEU 
OPV 

Vzdelávanie seniorov 
na Katolíckej 
univerzite v 

Ružomberku a jej 
pracoviskách 

Jablonský, 
Tomáš, doc. 

PaedDr., PhD., 
m. prof. KU 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

- 

Projekt sme začali realizovať v mesiaci 
september 2013. Hlavnou náplňou aktivít 

projektu je realizácia vzdelávacích kurzov pre 
seniorov v rámci Univerzity tretieho veku 
v Ružomberku, Levoči a Starej Ľubovni, 

Seniorský inkubátor a záujmové vzdelávanie 
seniorov s využitím IKT. V roku 2013 sa do 
aktivít projektu zapojilo vyše 70 seniorov 

z okolia Ružomberka, Levoče a Starej 
Ľubovne. Odbornú úroveň vzdelávania 

garantujú lektori z radov vedecko-
pedagogických zamestnancov KU. 

2013  -2015 53 
10418 na celé 

obdobie riešenia 
projektu 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 

rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

VMV 01/12 
Vydavateľs
tvo Michala 

Vaška 

Ľudské zdroje - 
kritický faktor 

úspešnosti podniku 

Budaj, Pavol, 
Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 
a marketingu 

- 

V súlade s harmonogramom prác sa základný 
audit. Hlavné zameranie auditu: 

- Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov 
- Organizačné usporiadanie vo vzťahu k 

riadeniu ľudských zdrojov. Výber 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 

Vďaka projektu ,,Prekonávame bariéry 
v komunikácii“ sme mohli aktívne pracovať 

na rozvoji komunikačných zručností u žiakov 
s mentálnym postihnutím v Spojenej škole - 
špeciálnej základnej škole v Ružomberku. 

U vybraných žiakov sme aplikovali 
alternatívnu formu komunikácie za využitia 

komunikačných kníh a komunikátorov 
s hlasovým výstupom. Osvojovali si 

výmenný obrázkový komunikačný systém 
a učili sa pracovať tak s komunikačnými 

knihami ako aj s komunikátormi. Žiaci tak 
dostali možnosť aktívne sa vyjadriť, iniciovať 
komunikáciu, prezentovať svoje požiadavky, 

želania, komentovať okolité dianie alebo 
možnosť prezentovať svoju voľbu. U žiakov 
s poruchami výslovnosti sme pracovali na 
zlepšení výslovnosti jednotlivých hlások, 

najmä hlásky ,,r“. K tomuto účelu poslúžil 
rotavibrátor, ktorý je efektívnym 

prostriedkom pri vyvodzovaní tejto hlásky. Je 
vhodný aj ako pomôcka pri artikulačných 

cvičeniach. 

2012 - 2013 3 150 
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Číslo 
projektu 

Grantová 
agentúra Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko Spolupracujúc

e pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za 

rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov     
a študentov 

PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

MK-
5339/2013/4.2.

5 

Ministerstv
o kultúry 

SR 

Dni Tadeáša salvu - 
Lúčky 2013 

medzinárodný 
seminár 

Gromová, 
Margita, doc., 

Mgr. 

Katedra 
hudby - 

V dňoch 18. - 20. októbra 2013 sa v kúpeľoch 
Lúčky pod garanciou Katolíckej univerzity 
konal 13. ročník medzinárodnej konferencie 

spojenej s koncertom Dni Tadeáša Salvu. 
Podujatie začalo dňa 18. októbra 2013 

slávnostným uvedením nadácie Tadeáša 
Salvu o 17.00 hod. pri umelcovom hrobe. 

2013 2 bez udania 
riešiteľskej kapacity 

ITMS 
26110230074 

ASFEU 
OPV 

Budovanie dobrej 
praxe v oblasti 

systému vnútorného 
zabezpečenia kvality 

na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej 

univerzity v 
Ružomberku 

Hrnčiar, 
Miroslav, doc. 

Ing., PhD. 

Katedra 
manažmentu 
a marketingu 

- 

Strategický cieľ projektu nadväzuje na 
predchádzajúci projekt a reaguje na výzvu 
OP Vzdelávanie, t.j.: na základe získaných 

poznatkov z implementácie rôznych 
prístupov manažérstva kvality vytvoriť 

základňu „dobrej praxe“ pre oblasť 
manažérstva kvality vysokých škôl. 

2013 - 2015 54 14306 

Zmluva o 
poskytnutí 
dotácie č. 

21/2013/sociál
ne 

Mesto 
Ružombero

k 

Ružomberok - mesto 
prevencie 2013 

Gejdošová,. 
Zuzana, 

Ing.,PhD. 

Katedra 
sociálnej 

práce 
- 

Realizácia školenia, zameraného  na 12 – 
krokový program a vznik svojpomocnej 

skupiny Alateen v Ružomberku. 
2013 1 bez udania 

riešiteľskej kapacity 

Zmluva o 
poskytnutí 
grantu č. 

SLSPvs13_7 

SlSp - 
Nadácia 
Pontis 

Spájame životy 
Orieščiková, 

Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 
- 

Výsledkom projektu bolo zriadenie 
modelovej miestnosti Snoezelen pre žiakov 
špeciálnej základnej školy v Ružomberku-
Rybárpoli a študentov KU v Ružomberku. 

2013 83 bez udania 
riešiteľskej kapacity 
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5.2.5 Zahraničné výskumné projekty 

Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

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. 
Radlinského 
Dolný Kubín 

- 

V novembri 2013 bol 
uskutočnený workshop 
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“, ktorého cieľom 
bolo stretnutie a diskusia 

odbornej verejnosti k návrhom 
vzdelávacieho programu 

v organizáciách poskytujúcich 
sociálne služby 

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. 

Katedra 
sociálnej práce - 

V rámci projektu bol vydaný 
zborník príspevkov „Sociálna 

práca, manažment a ekonómia - 
prínosy a limity vedy pre teóriu 
a prax“, 2013, Dolný Kubín / ed. 

Ľubomír Pekarčík, Emília 
Janigová, Anna Weissbrot-
Koziarska. - Ružomberok: 

Verbum - vydavateľstvo KU v 
Ružomberku, 2013. v tlači. 

V novembri 2013 bol 
uskutočnený workshop 
k projektu pod názvom 

„Výskum sociálnych služieb 
v podmienkach globalizácie 

a tvorba štandardov kvality pre 
Slovensko v rámci Európskej 
únie“, ktorého cieľom bolo 

stretnutie a diskusia 
k problematike implementácie 

štandardov kvality 

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

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

v organizáciách a prezentácia 
odporúčaní pre ich prehĺbenie 
v rámci výučbového procesu. 

EEIG-
EU/P.Kr/10.04.1

0 

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 
Kochanowskie
go, Akadémia 
ozbrojených 
síl gen. M. R. 

Štefánika 
Liptovský 
Mikuláš, 
Fakulta 

prírodných 
vied UK 

Bratislava, 
Technická 
univerzita 

Zvolen 

V roku 2013 bola publikácia 
preložená do anglického jazyka 
pod názvom „Vademecum of 
communication in science“. 

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 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

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. 

Katedra 
sociálnej práce - 

V rámci projektu bol vydaný 
zborník príspevkov „Sociálna 

práca, manažment a ekonómia - 
s aplikáciou na podmienky 
trvalo udržateľného rozvoja 

sociálnych služieb“, 2012, Dolný 
Kubín / ed. Ľubomír Pekarčík, 

Emília Janigová, Anna 
Weissbrot-Koziarska. - 
Ružomberok: Verbum - 

vydavateľstvo KU v 
Ružomberku, 2013. v tlači. 

V novembri 2013 bol 
uskutočnený workshop 
k projektu pod názvom 

„Výskum sociálneho podnikania 
v cezhraničnej spolupráci“, 

ktorého cieľom  bolo stretnutie a 
diskusia o prehĺbení danej 

problematiky v rámci 
výučbového procesu v zmysle 

projektu. 

2010-2013 8 800 

CZ-
EU/P.Kr/11.02.2

0 

Merci, s.r.o. 
 

Strategické metodické potupy 
separace při přípravě nativných a 

trvalých přeparátú 

Stollárová 
N., Doc. 

RNDr.,CSc.
, 
 

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 . 

2011-2013 - 
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 

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 

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

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

foundation 
Sofia 

Bulharsko, 
University of 

Barcelona 
Španielsko, 
Joensuun 
seudun 

kehittamisyhti
o Josek OY 

Fínsko, Wysza 
szkola 

informatiky 
i zarzadzania 
z siedziba w 
Rzeszowie 

Poľsko, 

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). 

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 - 

Riešiteľský tím, na základe 
priemernej až podpriemernej 

úrovne prírodovednej 
gramotnosti slovenských 

a poľských žiakov 
v medzinárodných výskumoch 

(PISA, TIMSS), navrhol 
možnosti riešenia danej 
problematiky. Zámerom 
riešiteľského tímu bolio 

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 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

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 

Akimjakov
á, Beáta, 
PaeDr., 

PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša Levoča - 

Riešiteľský tím sa 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 

Tarajčákov
á, Edita, 

Dr.. PhD. 

Inštitút Juraja 
Páleša Levoča - 

Zameranie 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 Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

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 2013 uskutočnilo 

testovanie vhodnosti vybraných 
ukazovateľov, metód a techník v 

spolupracujúcich výrobných 
podnikoch. 

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 2013 vypracovali 
alternatívne postupy pre 

vytvorenie kauzálnych vzťahov 
riadenia cestovného ruchu v 

regiónoch so špeciálnym 
zameraním faktor „sakrálne 

stavby“ 

2012-2014 8 1100 

EEIG-
01/SU/2012 

Fundation of  European 
Economic Interest 

Grouping EUROPEAN 
ECONOMIC 

CHAMBER OF 
TRADE, COMMERCE 

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 

Budaj, 
Pavol, Ing., 

PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Ekonomická 
univerzita 

v Prahe 
Palackého 
univerzita 

v Olomouci 

V rámci projektu bola 
realizovaná analýza 

kompetencií 
pracovníkov sociálnych služieb 

v súčasnosti, etická dimenzia 
manažmentu v organizačnej 

2012-2014 11 420 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

AND INDUSTRY, 
Belgium 

mature. jednotke poskytujúcej sociálne 
služby s ohľadom na 

zriaďovateľa a typ zariadenia. 

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 2013 bol spracovaný tretí 
diel Calculus III-Integration. 

Riešiteľský kolektív konzultoval 
problematiku projektu s 

partnerským pracoviskom FPV 
UMB a prezentoval dosiahnuté 

výsledky na domácich a 
zahraničných konferenciách. 

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 2013 sme sa pokračovali 
s  využitím webovej stránky 
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 

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 2013 sme pokračovali 
v spolupráci s Talianskou 

ambasádou v Bratislave a opäť 
sme pripravili a zrealizovali 
týždeň talianského jazyka 
a kultúry na Pedagogickej 
fakulte KU v Ružomberku. 

2012-2015 3 600 

WDSC/USA-
11/01.13/01 

Washington D.C. 
CORPORATION 

Moderné metódy cudzojazyčnej 
edukácie v škole 

PaedDr. 
Aurélia 

Katedra 
cudzích - Hlavný zámer projektu spočíva 

v štúdiu a v experimentálnom 2011-2013 7 2200 
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Číslo projektu Grantová agentúra Názov projektu Hlavný 
riešiteľ Pracovisko Spolupracujú

ce pracovisko 
Zhodnotenie najdôležitejších 

výsledkov za rok 2013 

Doba 
trvania 

projektu 

Počet 
zapojených 

pracovníkov 
z PF KU 

Riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

  / Modern Methods of Foreign 
Language Education in School 

Plávková 
Tináková, 

PhD. 

jazykov 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. 

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 
2013 vyhodnotené nástroje 

merania jazykovej kompetencie 
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 treťom 

roku riešenia projektu pokračuje 
sumarizovanie korpusu pre 
analýzu a štúdium odbornej 

literatúry k predmetnej 
problematike projektu. 

2011-2013 3 500 
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Inštitucionálne projekty - Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku 

Grantová agentúra PF KU v Ružomberku (GAPF), ktorá sa zameriava na podporu malých, investične 
nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred určeným 
spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov aj v roku 2013 vyhlásila výzvu na predkladanie 
žiadostí o pridelenie interného grantu. 

Žiadosti o grant bolo možné podať v 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 2013 oproti 
predchádzajúcim rokom opäť vyšší. Finančné prostriedky pre Grantovú agentúru PF KU v Ružomberku 
boli vyčlenené z fakultného rozpočtu. Podaných bolo spolu 149 žiadostí, v celkovej hodnote 177 289,00-
EUR. Doba riešenia projektov GAPF schválených v roku 2013 bola stanovená od 01.09.2013 do 31.08.2014. 

V tabuľke uvádzame prehľad žiadostí GAPF za rok 2013. 

Tematická oblasť 
Počet 

podaných 
žiadostí 

Počet 
schválených 

žiadostí 
 Žiadaná suma 

 Schválená 
suma  

Úspešnosť 
vyjadrená v 

% 

1. Vedecko-výskumné projekty 30 26       38 790,00 €    14 300,00 €            36,87    

2. Refundácia časti nákladov 
súvisiacich s pripravovanými 
medzinárodnými projektmi 

22 13       24 386,00 €      6 100,00 €            25,01   

3. Vedecko-výskumná činnosť 
mladých vedeckých pracovníkov a 

doktorandov 
8 6         9 685,00 €      2 050,00 €            21,17   

4. Podpora vedeckých aktivít a 
podujatí 

16 15       22 100,00 €    10 750,00 €            48,64    

5. Podpora stáží vysokoškolských 
učiteľov a doktorandov 0 0                    -   €                 -   €    

6A. Podpora ostatných aktivít 
spojených s vedeckou, umeleckou a 

vzdelávacou činnosťou 
25 12       25 597,00 €      7 280,00 €            28,44    

6B. Tlač publikácií 48 48       56 731,00 €                    -      

SPOLU: 149 120     177 289,00 €    40 480,00 €             

 
Riešenie projektov GAPF schválených v roku 2012 bolo ukončené k 31.08.2013. 
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5.3.1 GAPF 2013 
Názov 

programu/ 
identifikačné 

číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

1/01/2013 
Podpora medzinárodnej vedecko-
výskumnej spolupráce v špeciálnej 

pedagogike 

Akimjaková Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. IJP Levoča 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 
odboru „špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých“. Členovia riešiteľského 
tímu budú získavať nové skúsenosti s výučbou 

v danom odbore a budú sa usilovať o zavádzanie 
inovácií do štúdia. V rámci projektu navštívia 

mnohé domáce a zahraničné univerzity, na ktorých 
budú prezentovať a konzultovať svoje návrhy na 
skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci stáží budú 

čerpať skúsenosti zo sledovania zavádzania 
inovácií na zahraničných univerzitách. Čiastkové 

a celkové výsledky projektu budú prezentované na 
konferenciách a publikované v zborníkoch 

a monografiách. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/02/2013 
Vplyv podmienok prostredia na 
biológiu hniezdenia modelových 

druhov spevavcov 
Baláž Michal, RNDr., PhD. Katedra biológie 

a ekológie 

Vplyv prostredia na životné prejavy jednotlivých 
druhov organizmov (prípadne ich populácií alebo 

spoločenstiev) je základnou náplňou štúdia 
ekológie. V prípade vtákov je jedným z najčastejšie 
sledovaných období ich života hniezdenie, ktoré je 
pod silným environmentálnym vplyvom. Tie isté 

druhy hniezdiace v odlišných podmienkach 
vykazujú isté rozdiely v jednotlivých aspektoch 

hniezdnej biológie. Najčastejšie sledovanými 
znakmi je začiatok (a dĺžka/doba) hniezdenia 

a reprodukčná úspešnosť. Populácie toho istého 
druhu hniezdiace v podmienkach vzdialenejších od 

optima sú obyčajne vystavené nepriaznivejším 
podmienkam, ktoré sa odzrkadľujú v menších 
(menej kvalitnejších) znáškach, menšom počte 

mláďat a celkovo nižšom reprodukčnom úspechu. 
V prípade, že za menej kvalitné podmienky 

považujeme nepriaznivejšie klimatické 
charakteristiky, takéto zákonitosti môžeme 

nachádzať vo vyšších nadmorských výškach 
a v horských oblastiach. Práve porovnanie 

vybraných aspektov biológie hniezdenia štyroch 
odlišných druhov v rôznych klimatických 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Názov 
programu/ 

identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

podmienkach je náplňou predkladaného projektu, 
ktorého výsledky môžu byť prínosom v poznaní 

ekológie daných druhov, ako aj ekológie 
hypsometricky a klimaticky odlišných 

ekosystémov. 

1/03/2013 

Aplikácia problémových chemických 
úloh v chemickom laboratóriu a 

vytvorenie nových modelov 
chemických experimentov 

Bellová, Renata, Ing., PhD. Katedra chémie a 
fyziky 

Cieľom projektu je prakticky overiť zložité 
chemické úlohy v praxi a vytvoriť tak modely 

chemických experimentov, ktoré budú zavádzané 
do praktického vyučovania  študentom 

magisterského štúdia  predmetu – didaktika 
školských pokusov. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/04/2013 Monitoring vodných ekosystémov 
Dolného Liptova Blahútová Dana, Ing., PhD. Katedra biológie 

a ekológie 

Predložený projekt sa venuje aplikovanej 
hydrobiológie a  systematickému 

monitoringu vodných ekosystémov malých 
vodných tokov Dolného Liptova. Monitoring je 

zameraný na biodiverzitu vodných tokov so 
zameraním  na objasnenie environmentálnych 

faktorov ovplyvňujúcich výskyt a početnosť druhov 
bezstavovcov. Súčasťou monitoringu je 

systematické sledovanie kvality vody malých 
vodných tokov, ktorý bude prebiehať v súlade so 
zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (tzv. 
vodný zákon) a Rámcovej smernice o vodách. 

Budeme zisťovať bodové a plošné zdroje 
znečistenia povrchových vôd, monitorovať 

nelegálne skládky odpadov v blízkosti vodných 
tokov. 

V rámci projektu budeme stanovovať a  porovnávať  
fyzikálne, chemické a biologické ukazovatele 
kvality povrchových vôd vybraných tokov 

v terénnom prostredí univerzálnym monitorovacím 
kufríkom a následnou kvantitatívnou analýzou 

v biologicko-chemickom laboratóriu PF-KU 
pomocou spektrometra AAS, konduktometra 

Inolab. Pri výskume budeme používať  metódu 
stanovenia saprobity vody bioindikačnou metódou 

a skúmať vybrané bioindikujúce druhy makro-
bezstavovcov. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 



 

 

74 

Názov 
programu/ 

identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

1/05/2013 

Využitie elektródy z diamantu 
dopovaného bórom pre detekciu 

biologicky a environmentálne 
významných látok 

Durdiak Jaroslav, Ing., 
PhD. 

Katedra chémie a 
fyziky 

Vypracovávanie analyticko-chemických metodík 
pre stanovenie látok, ktoré sú významné 

v životnom prostredí, potravinách a pod. je jednou 
z oblastí vedeckej práce katedry. Kofeín patrí medzi 
biologicky významné látky. Dôležitú úlohu pri jeho 

kvantitatívnom a kvalitatívnom stanovení 
zohrávajú použité analytické metódy. Podrobný 

výpočet niektorých možností jeho stanovenia  
a využitie separačnej metódy v spojení so 

spektrálnymi technikami, ktorá patrí 
k najpoužívanejším technikám na stanovenie 

kofeínu je obsahom článku akceptovaného 
v časopise Chemické listy. Druhý článok zaslaný do 

časopisu Polish Journal of Environmetal Studies 
rieši problematiku citlivých a vysoko selektívnych 

techník detekcie zinku v odpadoch 
z gumárenského priemyslu využitím elektródových 
materiálov na báze uhlíkových štruktúr ako je napr. 

bórom dopovaný diamant. . 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/06/2013 Tvorba a overovanie využitia 
virtuálnych exkurzií na strednej škole 

Gazdíková Viola, PaedDr., 
Mgr., PhD. 

Katedra chémie a 
fyziky 

Projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania na 
strednej škole so zameraním na tvorbu a 

využívanie virtuálnych exkurzií. Súčasťou riešenia 
projektu je analýza dostupnosti reálnych exkurzií 
pre stredoškolské disciplíny. Výstupom projektu 
budú elektronické interaktívne virtuálne exkurzie 
určené predovšetkým pre tie diciplíny a tematické 

oblasti, kde je obmedzená možnosť realizácie 
reálnych exkurzií. Pri príprave virtuálnych exkurzií 

sa podieľajú študenti PF KU v rámci svojich 
záverečných prác. Elektronické virtuálne exkurzie 

budú slúžiť ako nová učebná pomôcka, založená na 
využívaní nových technológií pre budúcich 
učiteľova ako aj vo výučbe na strednej škole. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/07/2013 Ján Amos Komenský - jeho pobyt v  
Szarvasi 

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

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Osobnosť Jána Amosa Komenského patrí k 
výrazným postavám českej a svetovej kultúry. Jeho 

myšlienkové dedičstvo je predmetom záujmu 
nielen českých, slovenských, ale aj zahraničných 
komeniológov,  filozofov, pedagógov, teológov, 

filológov, literárnych historikov a i. Komenský sa 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Názov 
programu/ 

identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

narodil zhruba sto rokov po objavení Ameriky K. 
Kolumbom. Jeho rozsiahla tvorba svedčí o tom, že 
sa stal objaviteľom prirodzenosti dieťaťa. Celé jeho 
dielo, a to nielen vychovávateľské, ale aj filozofický 

a teologický systém slúži ľudskej prirodzenosti, 
ktorej reformou školstva, výchovy, poznania, 

politiky a náboženstva chce zabezpečiť optimálny 
rozvoj. 

1/08/2013 Umenie a kultúra v predškolskej a 
elementárnej pedagogike 

Jendrichovský Jozef, 
PaedDr., PhD. IJP Levoča 

Projekt je zameraný na umenie a kultúru 
v predškolskej a elementárnej pedagogike. 

Zmyslom projektu je podrobiť analýze vzdelávacie 
programy pre predprimárne a primárne 

vzdelávanie, pričom sa bude skúmať zastúpenie 
prvkov umeleckých a kultúrnych aktivít – 

výtvarných, hudobných, literárnych, dramatických 
a iných. Analýza preukáže, aký je aktuálny stav 

využívania umeleckých aktivít v materských 
školách a na 1. stupni základných škôl, a na základe 

toho budú navrhnuté aktivity pre deti a žiakov 
predškolského a mladšieho školského veku. 

Výsledky budú prezentované počas prednáškových 
pobytov na domácich a zahraničných univerzitách 

a vysokých školách, ktoré pripravujú študentov 
v odbore predškolská a elementárna pedagogika. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/09/2013 

Hodnotenie žiackych výkonov v 
reformovaných prírodovedných  a 

technických programoch na 
primárnom stupni ZŠ 

Kožuchová Mária, prof. 
PhDr., CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Tvorba nových štandardov pre pracovné 
vyučovanie (za predmetovú komisiu pre ŠPÚ). 

Overovanie novej koncepcie pracovného 
vyučovania na ZŠ. Vystúpenie na 3 konferenciách. . 

700,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/10/2013 
Podpora medzinárodnej vedecko-

výskumnej spolupráce v pedagogike 
a vychovávateľstve 

Krajčíriková Ľudmila, 
PaedDr., PhD. IJP 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. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 



 

 

76 

Názov 
programu/ 

identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

1/11/2013 Epigeické chrobáky horských lesov Macko Jozef, Ing., PhD. Katedra biológie 
a ekológie 

Na základe  reakcie chrobákov na nepriaznivé 
faktory, diverzity, abundancie ai. zhodnotiť vývoj a 
stav prostredia na rôznych úrovniach. Predložený 

projekt je zameraný na výskum horských lesov 
v lokalite Smrekovica. Výskum bude zameraný na 
zistenie sklady taxocenóz epigeických chrobákov  

na vybraných lokalitách. Následne budeme  
stanovovať obsah  rizikových prvkov v telách 

vybraných druhov chrobákov a  input imisií zo 
zrážkových vôd do pôdy. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/12/2013 
Výskum prístupných foriem K a P v 

pôdach – stanovenie optimálnej 
metódy 

Machava Ján, Ing., PhD. Katedra biológie 
a ekológie 

Štúdium prístupných foriem živín – rešerš 
používaných metód. Porovnanie s metódami 

používanými v našom laboratóriu.Odber pôdnych 
vzoriek so širokým diapazónom sorpčnej 

nasýtenosti (veľmi kyslý až alkalický ráz) – 9 lokalít. 
Vykonať základný pedologický rozbor – stanovenie: 

pH, zrnitosti, sorpčnej nasýtenosti, makro- 
a mikroživín a stanovenie prístupného P a K doteraz 

používanými metódami ako napr. Schachtschabel, 
Mehlich II a III, Bray-Kurz ap. Porovnať získané 

výsledky, ich využiteľnosť, určenie prepočítavacieho 
kľúča medzi jednotlivými metódami.Stanovenie 

optimálnej metódy na stanovenie prístupného K a P 
v rozsahu vyskytujúceho sa pH v našich pôdach. 

Prípadne určiť rozsah pH alebo sorpčnej nasýtenosti 
pôdy pre danú metódu. 

200,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/13/2013 Matka a otec v súčasnej rodine Novotná Alena, doc. PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Teoretická analýza a kvalitatívna komparácia 
skúmanej problematiky, realizácia výskumu 

v oblasti názorov na pozíciu a rolu matky a otca 
v súčasnej rodine. Aplikácia výsledkov výskumu 

pre potreby sociálneho poradenstva, metód 
sociálnej práce a konkrétne aj teoretickej 

a praktickej sociálnej práce s rodinou. 

1 000,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/14/2013 Súčasný stav špeciálnej pedagogiky Orieščiková Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Projekt načrtáva možné alternatívy budúceho 
vývoja špeciálneho základného školstva. Na 

základe výskumu posudzuje vnútorné 
predpoklady škôl k uskutočňovaniu ich zámerov. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/15/2013 Fazifikácia objektov v 
pravdepodobnosti 

Papčo Martin, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
matematiky 

A categorical approach to probability allows to put 
basic notions of probability into a broader 1 200,00 € 09/2013 - 

08/2014 
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mathematical perspective, to evaluate their roles, 
and mutual relationships. Classical probability 
theory and fuzzy probability theory lead to two 
particular categories and their relationship (in 
categorical terms) enable us to understand and 

explicitly formulate the difference between them. 
Using our previous results, we aim to show that the 

category ID of D-posets of fuzzy sets provides a 
framework in which the transition from classical to 
fuzzy probability theory is the consequence of some 
natural assumptions imposed on classical notions. 
Probability domains are constructed via suitable 

cogenerators and we intend to study the transition 
in terms of the fuzzification of classical Boolean 

cogenerator. 

1/16/2013 
Hudobno-pohybové hry ako metóda 

katechézy osôb s mentálnym 
postihnutím 

Petrovič Peter, PaedDr. 
Katedra 

špeciálnej 
pedagogiky 

Podstatou projektu je zistiť úspešnosť aplikácie 
hudobno-pohybových hier, ako prostriedku 

aktívneho pôsobenia na jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím v katechéze a experimentálne overiť 

účinnosť takejto katechézy. Riešiteľ vypracuje testy, 
zamerané na zisťovanie úrovne poňatia obsahu 

katechézy respondentmi. Výskumnú vzorku budú 
tvoriť katechizované osoby s mentálnym 

postihnutím na území Banskobystrického kraja. 
Získané údaje sa štatisticky spracujú a výsledky 

výskumu sa spracujú s edukačným CD, ktoré bude 
obsahovať metodické materiály potrebné pre 
uplatnenie navrhovanej koncepcie katechézy. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/17/2013 
Podpora medzinárodnej vedecko-

výskumnej spolupráce v predškolskej 
a elementárnej pedagogike 

Rochovská Ivana, PaedDr., 
PhD. IJP Levoča 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 
odboru „predškolská a elementárna pedagogika 

sociálne znevýhodnených skupín“. Členovia 
riešiteľského tímu budú získavať nové skúsenosti 

s výučbou v danom odbore a budú sa usilovať 
o zavádzanie inovácií do štúdia. V rámci projektu 
navštívia mnohé domáce a zahraničné univerzity, 
na ktorých budú prezentovať a konzultovať svoje 
návrhy na skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci 

stáží budú čerpať skúsenosti zo sledovania 
zavádzania inovácií na zahraničných univerzitách. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Čiastkové a celkové výsledky projektu budú 
prezentované na konferenciách a publikované 

v zborníkoch a monografiách. 

1/18/2013 Zlepšenie akustických vlastností 
posluchární na PF KU v Ružomberku 

Slabeycius Juraj, prof. 
RNDr., CSc. 

Katedra chémie a 
fyziky 

Pri rekonštrukcii budovy Pedagogickej fakulty na 
Hrabovskej ceste neboli brané do úvahy 

požiadavky na zvukový komfort v posluchárňach, 
v dôsledku čoho je vo väčšine posluchární 

nedostatočná akustická pohoda. Cieľom projektu je 
zmerať príslušné akustické parametre vo 

vybraných dvoch posluchárňach (jednej veľkej 
a jednej malej), urobiť analýzu akustickej pohody 
v miestnosti a navrhnúť spôsob úpravy miestností 

tak, aby sa akustické parametre posluchární 
zlepšili. Svojpomocne vykonať navrhnuté úpravy 
a opakovaným meraním zistiť, nakoľko boli tieto 

úpravy úspešné. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/19/2013 
Klasifikácia a ekologická diferenciácia 

jelšových lesov v slovenskej časti 
Karpát 

Slezák Michal, Ing., PhD. Katedra biológie 
a ekológie 

Projekt planuje zachytiť a opisať variabilitu 
jelšovych lesov v slovenskej časti Karpat a pripraviť 
tak komplexnu reviziu prislušneho typu azonalnej 

vegetacie na narodnej urovni. Dana synteza by 
mala zjednotiť v minulosti použivane (expertne) 

lokalne systemy. Floristicke zloženie analyzovane 
vo vzťahu k ekologickym gradientom umožni 

odhaliť a kvantifikovať hlavne trendy vo variabilite 
zodpovedajucich fytocenoz. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/20/2013 
Podpora medzinárodnej vedecko-
výskumnej spolupráce v liečebnej 

pedagogike 

Strážiková Iveta, PhDr., 
PhD. IJP Levoča 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 
odboru „liečebná pedagogika“. Členovia 

riešiteľského tímu budú získavať nové skúsenosti 
s výučbou v danom odbore a budú sa usilovať 

o zavádzanie inovácií do štúdia. V rámci projektu 
navštívia mnohé domáce a zahraničné univerzity, 
na ktorých budú prezentovať a konzultovať svoje 
návrhy na skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci 

stáží budú čerpať skúsenosti zo sledovania 
zavádzania inovácií na zahraničných univerzitách. 

Čiastkové a celkové výsledky projektu budú 
prezentované na konferenciách a publikované 

v zborníkoch a monografiách. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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1/21/2013 
Súbory mikroelektród s 

interagujúcimi difúznymi vrstvami: 
Nové aplikácie a prístupy 

Tomčík Peter, doc. Ing., 
PhD., m.prof. KU 

Katedra chémie a 
fyziky 

Projekt je súčasťou riešeného projektu KU VEGA a 
je zameraný na literatúrny prehľad problematiky v 

oblasti súborov mikroelektród s interagujúcimi 
difúznymi vrstvami. Tieto velmi perspektívne 

mikroelektronické štruktúry sa v elektroanalytickej 
chémii používajú ako ampérometrick detektory 

významných analytov. Prehľadný článok opisuje a 
sumarizuje najnovšie vedecké poznatky o 

prístupoch a metodologických stratégiách ako aj 
nových aplikácií súborov mikroelektród. 

1 500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/22/2013 
Vzťah súčasného využívania krajiny 

k jej potenciálu (na príklade 
Demänovskej doliny) 

Tomčíková Ivana, RNDr., 
PhD. Katedra geografie 

Terénna rekognoskácia študovaného územia. 
Výskum bude zameraný na chránenú 

vysokohorskú krajinu (s rôznym stupňom ochrany) 
intenzívne ovplyvnenú cestovným ruchom – oblasť 

Demänovskej doliny. Výskumný areál bude 
z väčšej miery limitovaný administratívno-

prírodnými hranicami. Zameriame sa na obce, 
ktorými preteká, resp. zasahuje povodie 

Demänovky. Ochrana prírody a krajiny by nemala 
byť považovaná za limitujúci faktor obmedzujúci 

rozvoj územia s významnou mierou udržateľnosti. 
Osobitne treba pristupovať k fluviálnym 

komplexom. 

600,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/23/2013 

Funkčný a pragmatický dialóg rodiny 
a školy – cesta k harmonickej formácii 
osobnosti jednotlivcov vyžadujúcich 

špeciálnu starostlivosť 

Turiak Emil, PaedDr. 
ThLic,. PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Ciele projektu: Terénny výskum zameraný na 
zisťovanie stavu odbornej informovanosti u rodičov 

detí vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť o 
hendikepe ich detí a spôsobe spolupráce so školou 

ich dieťaťa. Spracovanie výsledkov terénneho 
výskumu. Výstupy na domácich i zahraničných 
konferenciách. Vydanie monografie, podávajúcej 

ucelený pohľad na problematiku jednotlivcov 
vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť – ich mieru 

socializácie (osobnostnú, rodinnú, školskú, 
spoločenskú) a stav spoločenského povedomia o 

tejto problematike na Slovensku. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/24/2013 Múzeá v edukačnej realite v kontexte 
primárneho vzdelávania 

Uhrinová Miriam, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Bol zrealizovaný výskum zameraný na zmapovanie 
úrovne spolupráce základných škôl a múzeí vo 

vybraných regiónoch na Slovensku. 
500,00 € 09/2013 - 

08/2014 
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1/25/2013 

Kvalita vyučovacieho procesu vo 
vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce  na druhom stupni v   
špeciálnych základných školách 

Valášek František, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Cieľom projektu je zmapovať kvalitu a efektívnosť 
vyučovacieho procesu vo vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce  na druhom stupni v 
špeciálnych základných školách. Uvedená 

vzdelávacia oblasť zahŕňa dva predmety –pracovné 
vyučovanie a svet práce. Jedným z dôležitých 

činiteľov, ktorý sme zisťovali, bol stav materiálno-
technického zabezpečenia, v predmete PV,  ďalej 
problémy pri osvojovaní pracovných zručností 

a návykov, v danom predmete, ktorý plní 
nezastupiteľnú úlohu z hľadiska predprofesijnej 

prípravy žiakov  vzdelávaných v ŠZŠ. Zisťoval sme 
aj názory učiteľov na obsahovú prestavbu v danej 

vzdelávacej oblasti a tiež ich pripomienky ako 
skvalitniť vyučovací proces, aby žiaci mohli 

úspešne pokračovať vo vzdelávaní v  odborných 
učilištiach. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

1/26/2013 

Reprodukčné a manželské správanie 
mladých ľudí (rozšírenie realizácie 

vedeckého výskumu v regióne 
Poľska) 

Žilová Anna, prof. PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Výskumná činnosť sa zaoberá aktuálnou témou 
v súčasnej spoločnosti reprodukciou 

a manželstvom slovenskej a poľskej populácie. 
Sústreďuje sa na reprodukčné a manželské 

správanie mladých ľudí v súčasných rodinách a ich 
názory. 

1 000,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/01/2013 Cantus choralis – sympózium o 
zborovom speve 

Adamko Rastislav, doc. 
ThDr., PhD., m. prof. KU Katedra hudby 

Cieľom projektu je aktívna účasť na medzinárodnej 
vedeckej konferencii Cantus choralis  v Ústí nad 

Labem. 
250,00 € 09/2013 - 

08/2014 

2/02/2013 

1. Globalizácia 2013 
2. Nové impulzy v regionálnom 

rozvoji stredoeurópskeho priestoru  
3. Geografia a integrovaný výskum 

krajiny 

Bačík Miloš, Mgr., PhD. Katedra geografie 

Prezentácia čiastkových výsledkov výskumu: 
1. Globalizácia 2013 (6. medzinárodná konferencia o 

globalizácii, 10. - 12. 9. 2013, Ostrava - Česko) 
2. Nové impulzy v regionálnom rozvoji 

stredoeurópskeho priestoru (21. medzinárodná 
konferencia o regionálnom rozvoji, koniec 

septembra 2013, Brno - Česko) 
3. Geografia a integrovaný výskum krajiny 

(vedecká konferencia pri príležitosti 10. výročia 
založenia katedry geografie, 10. - 12. 9. 2013, 

Ružomberok). 

100,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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2/03/2013 Cantus choralis – sympózium o 
zborovom speve 

Bednáriková Janka, 
PaedDr., PhD. Katedra hudby 

Príspevok konferencie bude zameraný na 
postavenie vokálneho telesa schola cantorum 

v súčasnom akademickom prostredí. Na základe 
praktických skúseností so Scholou cantorum 

Katolíckej univerzity v Ružomberku poukáže na 
interpretačné osobitosti gregoriánskeho chorálu, na 

možnosti využitia latinského spevu v súčasnosti 
a na význam zachovávania liturgicko-hudobných 

tradícií. 

250,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/04/2013 

Spiritualita: Sporné otázky a 
príležitosti, 8. ročník americkej 

konferencie k spiritualite a sociálnej 
práci 

Janigová Emília, doc. PhDr. 
Ing., PhD. IAR Dolný Kubín 

Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na 
význam merania spirituálnych indikátorov kvality 

života na začiatku 21. storočia z hľadiska 
multidisciplinarity. Autorka podáva interpretáciu 

vybraných výsledkov prieskumu v krajinách 
strednej a východnej Európy a navrhuje 

odporúčania pre teóriu a prax sociálnej práce. 

1 000,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/05/2013 Medzinárodná vedecká konferencia 
„Rodina – zdraví – nemoc“ Janoško Pavol, Mgr., PhD. Katedra liečebnej 

pedagogiky 

Príspevok sa zaoberá možnosťami podpory 
reziliencie rodiny v špecifickej rodinnej situácii, 
ktorou je dopad duševného ochorenie jedného 

z rodičov na prežívanie a kvalitu života 
jednotlivých členov rodiny. Zaoberáme sa 

špecifikami danej krízy, intenzitou a charakterom 
narušenia základných funkcií a možnosťami 

účinnej liečby v kontexte liečebnopedagogického 
rodinného poradenstva a terapie. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/06/2013 
Seminár pre vyučujúcich Sväte Písmo 

– Pápežský biblický inštitút (Rím, 
Taliansko), Téma – Pentateuch 

Kľusková Mykhaylyna, 
ThDr., PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 

všeobecného 
základu 

Primárnym cieľom projektu je nadobudnúť 
poznatky z aktuálneho biblického výskumu nad 

Pentateuchom. Ďalším cieľom projektu je 
konfrontovať spôsob prednášania problematiky 
Starého zákona (Pentateuch) študentom teológie 

a náboženskej výchovy. Účasť na seminári poskytne 
možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi 

v interpretácii sv. Písma prostredníctvom diskusií 
s účastníkmi podujatia. Cieľom daného projektu je 

taktiež oboznámiť sa s najnovšími publikáciami 
z oblasti biblika, prístupnými v knižnici 

Pápežského biblického inštitútu 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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2/07/2013 

1. 5th International Symposium on 
Logistics and Industrial Informatics 

(LINDI 2013),  
September 5-7, 2013 in Wildau, 

Germany 
2. 12th International Conference on 
Intelligent Software Methodologies, 
Tools and Techniques (SOMET2013) 
September 22-24, 2013 in Budapest, 

Hungary 
3. 14th IEEE International 

Symposium on Computational 
Intelligence and Informatics (CINTI 

2013) November 19-21, 2013 in 
Budapest, Hungary 

Krakovský Roman, Ing. Katedra 
informatiky 

Cieľom projektu je prezentácia dosiahnutých 
výsledkov výskumu, ktoré sa uskutočňuje  v rámci 

doktorandského štúdia. Podstatou projektu je 
prezentácia  pôvodných vedeckých výsledkov  a ich 

konfrontácia v rámci komunity IEEE. Aktívnou 
prezentáciou vytvorených článkov  na IEEE 

konferenciách ide aj o oboznámenie sa novými 
trendami, aplikáciami a poznatkami v oblasti 

výskumu spracovania dát pomocou neurónových 
sietí a ich modifikácií 

550,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/08/2013 

45. výročná konferencia Spoločnosti 
pre slovanské, východoeurópske a 

eurázijské štúdiá , Boston, 
Massachusetts, USA 

Kucík Štefan, PaedDr., 
PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 

všeobecného 
základu 

Riešenie projektu bolo orientované na:  
• aktívnu účasť na konferencii v rámci panelu 

Revolutions of the Right in Hungary: The Role of 
Revolutionary Methods in Facilitating Regime and 

Social Change in 20th Century Hungary 
• prednesenie referátu na konferencii s názvom The 
Revolutionary Anti-Magyar Activities of American 

Slovaks before the First World War 

600,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/09/2013 
Odborný seminár o inovačných 

didaktických prístupoch k 
vyučovaniu francúzskeho jazyka 

Lalinská Mária, PaedDr. 

Katedra cudzích 
jazykov a 

všeobecného 
základu 

Obsahová náplň projektu súvisí s účasťou 
a vyhodnotením odborného seminára zameraného 

na nové prístupy vo vyučovaní francúzskeho 
jazyka v školskom prostredí. Seminár prispeje k 
prehĺbeniu praktických kompetencií učiteľa FJ 

s dôrazom na inovatívne prístupy k vyučovaniu 
FLE. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/10/2013 
Aktívna účasť na medzinárodnej 

konferencii SOCIETY AND 
TECHNOLOGY 2014 

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 (21. medzinárodná vedecká  
konferencia SOCIETY AND TECHNOLOGY 2014, 
ktorá sa koná v mesiaci jún  2014 v  Chorvátsku). 

600,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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2/11/2013 

Inkluzívny koncept vzdelávania – v 
kontexte vysokoškolského štúdia 

študentov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

Račková Oľga, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Oblasť podpory študentov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími (ŠVVP) je permanentný 
a kontinuálny proces. Stále vzdelávanie v danej 
oblasti zamerané na zvyšovanie kvality života 

prezentuje všetky dôležité náležitosti potrebné na 
realizáciu závažnej kvalitatívnej zmeny vo 

vzdelávacej politike, ktorej prioritným cieľom na 
konci prvého a na začiatku druhého desaťročia 21. 
storočia je zaistenie identického prístupu všetkých 
osôb ku vzdelávacím príležitostiam. Predložený 
projekt predstavuje isté materiálne zabezpečenie 

tohto permanentného vzdelávania pre koordinátora 
študentov so ŠVVP (predkladateľka projektu) 
i akademickej obce na PF KU v Ružomberku 

(semináre, pohovory, konzultácie...). 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/12/2013 

Rozvíjanie kompetencií v oblasti 
primárneho vzdelávania v spojitosti s 
nadviazaním vedeckej spolupráce a 
aktívnou účasťou na medzinárodnej 

konferencii SOCIETY AND 
TECHNOLOGY 2014 v Chorvátsku 

Uhrinová Miriam, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom je rozvíjať odborné kompetencie a zlepšovať 
profesijného rastu v rámci zlepšovania kvality 
vyučovania a posilniť, príp. nadviazať vedeckú 
spoluprácu s odborníkmi v danej oblasti a pri 

tvorbe medzinárodných projektov prostredníctvom 
aktívnej účasti na konferencii (21. medzinárodná 

vedecká  konferencia SOCIETY AND 
TECHNOLOGY 2013, ktorá sa koná 28.-30. júna 

2014 v Lovrane v Chorvátsku). 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 

2/13/2013 Cantus choralis – sympózium o 
zborovom speve 

Zahradníková Zuzana, 
PaedDr. Mgr. art., PhD. Katedra hudby 

Cieľom projektu je aktívna účasť na medzinárodnej 
vedeckej konferencii Cantus choralis  v Ústí nad 

Labem (ČR). 
250,00 € 09/2013 - 

08/2014 

3/01/2013 Obraz rodiny z pohľadu mladej 
generácie na začiatku 21. storočia Bartková Mária, PhDr. Ústav sociálnych 

vied 

Témou vedecko-výskumnej činnosti je Obraz 
rodiny z pohľadu mladej generácie na začiatku 21. 

storočia. Cieľom je zistiť a popísať predstavu mladej 
generácie o rodine v súčasnosti. Predstavu o rodine 

skúmame  a analyzujeme v nasledujúcich 
oblastiach: promiskuita a manželstvo, rodičovstvo 

a výchova detí, rodina - rodinný život a vzťahy, 
obavy spojené s predstavou o rodine. Teoretická 

analýza skúmanej témy slúži na realizáciu 
empirickej časti, kde napĺňame cieľ vedecko-

výskumnej činnosti prostredníctvom kvalitatívneho 
výskumu – uskutočnením rozhovorov s mladou 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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generáciou. Respondentov rozlišujeme na dve 
skupiny - na základe toho, či pochádzajú z úplnej 

alebo neúplnej rodiny. Získané výsledky výskumu 
následne komparujeme. 

3/02/2013 Rezidenciálna starostlivosť o seniorov 
v Slovenskej republike Divišová Monika, Mgr. Ústav sociálnych 

vied 

Cieľom vedecko-výskumnej činnosti je tiež 
vymedziť možnosti rezidenciálnej starostlivosti 

o seniorov a miesto sociálneho pracovníka v tíme 
odborníkov, efektívne formy a metódy práce, 

ktorých cieľom je poskytnúť adekvátnu pomoc 
klientovi a tým prispievať i k rozvoju rezidenciálnej 

starostlivosti vo všetkých oblastiach. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 

3/03/2013 

Environmentálna výchova v 
študijných odboroch „predškolská a 

elementárna pedagogika“ a 
„špeciálna pedagogika“ 

Gaži Ladislav, Ing. IJP Levoča 

Projekt je zameraný na popularizáciu 
environmentálnej výchovy na pedagogických 

fakultách, predovšetkým v študijných programoch, 
ktoré pripravujú učiteľov na výchovu mladej 
generácie. Riešiteľský tím spracuje teoretické 

východiská environmentálnej výchovy, navrhne 
samostatný učebný predmet, ktorý bude zavádzať 

do praxe na pedagogických fakultách na Slovensku 
aj v zahraničí. 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 

3/04/2013 Sociálne poradenstvo s dysfunkčnými 
rodinami Hrabovská Zuzana, Mgr. Ústav sociálnych 

vied 

Cieľom vedecko – výskumnej činnosti je priniesť 
inovácie do poradenskej činnosti v podmienkach 

Slovenskej republiky, špecifikovanie a vymedzenie 
kompetencií a možnosti práce sociálneho 

pracovníka v tíme odborníkov pracujúcich v oblasti 
poradenstva s rodinou. 

Poukázať na efektívne druhy, formy a metódy 
práce s rodinou, ktorých cieľom je poskytnúť 

nevyhnutnú a adekvátnu pomoc jednotlivcovi 
a skupine v jeho momentálnej situácii a vypracovať 

potrebný plán pre ďalšiu prácu odborníkov 
s rodinou. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 

3/05/2013 Porovnanie prameňov islamského, 
kánonického a svetského práva Hubová Viera, Mgr., PhD. 

Ústav 
kanonického 

práva 

Projekt sa obsahovo týka problematiky 
kánonického práva ako legislatívnej normy 

kresťanstva v porovnaní s islamom a právnym 
zázemím islamských krajín v komparácii so 

slovenskou legislatívou (Ústava SR). Projekt si 
vyžaduje interdisciplinárnu komunikáciu medzi 
odborníkmi na kánonické právo, legislatívu SR 

250,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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a islamské právo. Vytvorí priestor nielen pre 
spoluprácu Ústavu práva a kánonického práva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku 
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ale 

najmä na diskusiu odborníkov a pokúsi sa 
ponúknuť odpovede na aktuálne požiadavky 
medzinárodného práva i medzináboženského 

dialógu v jednom. 

3/06/2013 Vybrané prírodné hrozby Slovenska: 
minulosť, prítomnosť, budúcnosť Papčo Pavol, RNDr., PhD. Katedra geografie 

Výskumným cieľom projektu je zhodnotiť 
podmienky výskytu vybraných prírodných hrozieb 

(klimatické zmeny - extrémne prejavy počasia, 
urýchlená vodná erózia, povodne) vo viacerých 

záujmových územiach Slovenska. Hlavný 
metodický postup vychádza z porovnania 

minulých a súčasných výskytov opisovaných 
hrozieb, na základe čoho je čiastočne potom možné 

analyzovať aj ich príp. budúci vývoj. Súčasne je 
cieľom plánovanej aktivity prezentácia získaných 

výsledkov na dvoch medzinárodných 
konferenciách spolu s konzultáciami so 

zúčastnenými odborníkmi v danej oblasti. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/01/2013 30. výročie promulgácie Kódexu 
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 
kánonov CIC;                                                                                                    

4. pomáhať poradenskou službou pri riešení 
problémov právnickej povahy, 

750,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/02/2013 
MUSICA ET EDUCATIO V. – 

Konferencia doktorandov na KH PF 
KU v Ružomberku 

Dutková  Ľubomíra, MgA. 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 

1 500,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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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. 

4/03/2013 
Interdisciplinárny dialóg odborových 

didaktík  - 4. 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. 

900,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/04/2013 
Interdisciplnárna  kooperácia v 

ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a 
sociálnej práci 

Kamanová Irena, doc. 
PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Ciele projektu: 
- Pokračovať v tradícii - konferencia bude tretím 

pokračovaním konferencií s témou 
Interdisciplinárna kooperácia. 

- Zdôrazniť interdisciplinárny prístup 
k pacientom/klientom. 

- Poukázať na prepojenie sociálnej práce, 
ošetrovateľstva, medicíny, pastoračnej služby. 

- Pokračovať v nadviazanej  spolupráci VŠ  SR, ČR 
a PL, 

- Zadefinovať teoretické koncepcie aktuálnej 
sociálnej práce, 

- Pripraviť a zrealizovať konferenciu 
- Spracovať zborník príspevkov konferencie 

Spracovať a vydať monografiu Sociálna práca 
v zdravotníckych zariadeniach 

600,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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4/05/2013 
2. medzinárodná vedecká konferencia 
Lingua e cultura italiana nell‘Europa 

Centrale 

Kováč-Petrovský Dušan, 
Dr., PhD. 

Katedra 
talianského 

jazyka a 
literatúry 

Ciele projektu: 
- nadviazanie na úspešný prvý ročník konferencie 

s úmyslom potvrdiť ambíciu založenia váženej 
tradície významného európskeho vedeckého 

podujatia talianistov na PF KU v Ružomberku 
- budovanie medzinárodného pozitívneho obrazu 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity ako 
prestížneho slovenského vedeckého 

i edukatívneho pracoviska 
- •výstup v podobe špeciálneho čísla časopisu 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS 
PAEDAGOGICAE (zostavovateľ – Dr. Dušan 
Kováč-Petrovský, PhD., recenzenti – prof. Dr. 

Mauro Picchiasi , PhDr. Ivan Šuša, PhD.) 
- nadviazanie užšej spolupráce s vedeckou 

inštitúciou Accademia della Crusca (Florencia) 
- negociácia a uzavretie bilaterálynch zmlúv a zmlúv 

Erasmus, umožňujúcich učiteľské i študentské 
mobility (Bologna, Florencia, Benátky, Verona, 

Miláno a i.) 
- potvrdenie účasti PF KU na spoločnom 

medzinárodnom projekte s inštitúciou Università 
per Stranieri v Perugii, ktorá sa špecializuje na 
výučbu talianskeho jazyka ako druhého jazyka, 

a hľadá partnerskú univerzitu pre projekt e-
learningu. 

1 000,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/06/2013 Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre 
dnešný svet VII. 

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

Katedra 
manažmentu 

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. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/07/2013 Konferencia biológia v škole dnes a 
zajtra Macko Jozef, Ing., PhD. Katedra biológie 

a ekológie 

Organizovanie 8 ročníka vedeckej konferencie 
s názvom Biológia v škole dnes a zajtra. Posledné 

ročníky konferencie boli s medzinárodnou. Taktiež 
aj tento ročník plánujeme pozvať vedeckých 
pracovníkov zo zahraničia ( Poľsko, Česká 

1 000,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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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. 

4/08/2013 
Medzinárodná vedecká konferencia 
doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov v Levoči 
Nemcová Anna, Mgr. IJP Levoča 

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodný priestor 
pre výmenu skúseností doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov z pedagogiky a príbuzných 
odborov. Prínosom projektu je podpora vedecko-

výskumnej činnosti doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, ako aj nadviazanie 

a prehĺbenie spolupráce PF KU so zahraničnými 
univerzitami a vysokými školami. Výstupom 

aktivity bude vedecká publikácia. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/09/2013 Ako ďalej  v špeciálnom školstve? Orieščiková Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Ciele projektu: 
- snaha o zadefinovanie napredovania špeciálneho 

školstva na Slovensku, 
- snaha o vymedzenie problematických oblastí, 

- snaha o zjednotenie terminológie, 
- sformulovanie záverov s cieľom odporučiť ich na 

využívanie v praxi a pedagogických 
dokumentoch, 

- organizácia konferencie, prezentovanie 
výskumných problematík a teoretických 

východísk, 
- vydanie monografie 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/10/2013 IT klub Palásthy Hedviga,  Ing., 
PhD. 

Katedra 
informatiky 

IT klub bude podporovať získavanie nových 
znalosti z oblasti informačných technológií a bude 

prezentovať nové trendy v informačných 
technológiách vo svete. 

1 100,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Riešiť problémy s PC a PC komponentmi. 
Organizovať besedy, Realese Party (oficiálna 

udalosť spojená s vydaním novej distribúcie linux), 
workshopy a pod. 

Premietať zahraničné konferencie ako sú Google 
I/O , predstavovať nové produkty IT firiem, 
predstavovať novinky Microsoft, rôznych 
linuxových distribúcií, premietanie týždeň 

Žive.cz/sk s diskusiami k odprezentovaným 
témam. 

4/11/2013 

„Geografia a integrovaný výskum 
krajiny“ – vedecká konferencia pri 
príležitosti nedožitého jubilea prof. 

RNDr. Michala Zaťka, CSc.  a 10. 
výročia založenia Katedry geografie 

na Pedagogickej fakulte  
Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Papčo Pavol, RNDr., PhD. Katedra geografie 

Cieľom vedeckej konferencie je prezentácia 
aktuálneho stavu a potrieb geografického výskumu 

ako integrovaného výskumu krajiny Slovenska 
a susedných štátov, pripomenutie si vedeckého 

i pedagogického odkazu jedného 
z najvýznamnejších slovenských geografov 

a zároveň spoluzakladateľa Katedry geografie na 
PF KU – prof. M. Zaťka pri príležitosti jeho 

nedožitého životného jubilea, prezentácia vedecko-
výskumnej práce členov Katedry geografie v rámci 

slovenskej i zahraničnej vedeckej komunity 
a vzhľadom na početnú účasť pozvaných 

významných súčasných slovenských i českých 
geografov aj zviditeľnenie samotnej Pedagogickej 

fakulty i Katolíckej univerzity ako takej. 

600,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/12/2013 

6. ročník vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou 
“Organizácia založená na 

vedomostiach v období globalizácie a 
internacionalizácie“ konanej v 

priestoroch Inštitútu Štefana Nahálku 
PF KU v Poprade 

Pružinský Michal, prof. 
Ing., CSc. 

Katedra 
manažmentu 

Cieľom pripravovanej 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. 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/13/2013 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie 

učiteľov VIII. 

Tarajčáková Edita, Ing., 
PhD. IJP 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 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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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. 

4/14/2013 
Konferencia - „Koncipovanie 

osobnosti človeka v deficite dobra a 
lásky“ 

Turiak Emil, PaedDr. 
ThLic,. PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Deskripcia a analýza etopedickej problematiky v 
súčasnosti v rôznosti pohľadov zainteresovaných 

vedných odborov. Popis a príčiny vzniku a prejavov 
negatívnych etopedických javov a procesov. 

Charakteristika osobnosti v celostnom pohľade v 
kontexte jej ohrozenosti a narušenosti z etopedického 

hľadiska. Podpora a hľadanie účinných spôsobov 
prevencie negatívnych javov a ochrana spoločnosti pred 

ich negativizmom a deštrukciou. 

300,00 € 09/2013 - 
08/2014 

4/15/2013 

Vedecká konferencia na tému: 
Priestor pre kultúrne a prírodné 

dedičstvo v predprimárnej a 
primárnej edukácii 

Zentko Jozef, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom plánovanej konferencie bude ponúknuť 
možný interdisciplinárny dialóg vo viacerých 
vedných disciplínach, ktoré vytvárajú nosnú 

obsahovú náplň v predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní, so zreteľom na spoznávanie a 

zachovávanie  kultúrneho a prírodného dedičstva 
a následnú aplikáciu do edukačného procesu. 

Konkrétne je zameraná na dialóg v prírodovedne, 
humanitne a esteticky orientovaných predmetoch. 

Organizovaním navrhovaného stretnutia sa 
naskytne vyučujúcim a študentom Katedry 

predškolskej a elementárnej pedagogiky, ako aj 
ďalším participujúcim katedrám našej fakulty 

i iných fakúlt a tiež učiteľom materských 
a základných škôl nová spolupráca a spoznávanie 
nových tvorivých prístupov využívaných u nás i 

v zahraničí v danej tematickej oblasti (z tohto 
dôvodu chceme uskutočniť konferenciu počas 
jarných prázdnin). Konferencie sa budú môcť 
zúčastniť aj študenti, ktorí budú mať zároveň 

možnosť prezentovať výsledky svojho výskumu 
súvisiaceho s riešením diplomových prác 

a diskutovať v problematike ostatných prác 
prezentovaných na konferencii, čím sa u nich 

400,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Názov 
programu/ 

identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 

Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za rok 
2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

rozvíjajú kľúčové kompetencie. Súčasne budú mať 
možnosť vypočuť si plenárne prednášky pozvaných 

prednášajúcich z viacerých oblastí predškolskej 
a elementárnej pedagogiky a diskutovať 

s poprednými odborníkmi. 

6A/01/2013 

Realizácia prieskumu v oblasti 
nezamestnanosti s akcentom na 

konkrétnu kategóriu pod názvom 
NEETs (not in education, 
employment, or training) 

Dirgová Eva, Mgr. PhDr., 
PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Primárnym cieľom predkladanej aktivity je 
upriamiť pozornosť na nový fenomén, ktorým je 

NEETs (not in education, employment, or training). 
Podľa Európskej komisie označenie NEETs  sa 

vzťahuje na ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prácu, 
nezúčastňujú sa na odbornej príprave a nie sú 

klasifikovaní ako študenti. Je to miera odcudzenia 
sa pracovnému trhu a následne spoločnosti vo 

všeobecnosti. 
Hlavnou aktivitou je realizácia prieskumu 

s akcentom na vybranú kategóriu respondentov za 
účelom zistenia aktuálneho stavu problematiky vo 

vybraných regiónoch Slovenska. 
Nezamestnanosť mladých ľudí  je aktuálnym 
problémom s dlhodobými psychologickými, 

sociálnymi, ekonomickými a politickými 
dôsledkami. Ak si mladí ľudia neosvoja hneď na 
začiatku pracovné návyky, tento nedostatok ich 
obvykle sprevádza celým životom a negatívne 

vplýva na snahu začleniť sa do pracovného 
procesu. 

100,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/02/2013 

Medzinárodná spolupráca v  
špeciálnej, sociálnej, liečebnej, 
predškolskej a elementárnej 

pedagogike 

Gažiová Mária, doc. PhDr., 
PhD. IJP Levoča 

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/05/2012 
„Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti 
špeciálnej, sociálnej, liečebnej, predškolskej a 
elementárnej pedagogiky“, ktorý bol úspešne 

vyriešený v predchádzajúcom akademickom roku. 
Cieľom aktivít je podpora medzinárodnej 

spolupráce v oblasti špeciálnej, sociálnej, liečebnej, 
predškolskej a elementárnej pedagogiky. Prínosom 

aktivity budú prednášky a publikačné výstupy 
pedagógov z IJP v Levoči a zo zahraničných 
univerzít, ktoré prispejú k skvalitnenia vedy 

a výskumu v oblasti sociálnej, špeciálnej, liečebnej, 
predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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identifikačné 
číslo 

Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
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2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

6A/03/2013 Dni Tadeáša Salvu 2013  Lúčky, 24.- 
27. Októbra 2013 

Gromová-Salvová Margita, 
doc. Katedra hudby 

Oživenie záujmu o tvorbu súčasného slovenského 
hudobného skladateľa Tadeáša Salvu v jeho 

rodisku pre širokú odbornú i laickú verejnosť 
formou konferencie a živých koncertných produkcií 

z tvorby majstra Salvu. 

700,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/04/2013 
Veda a výskum na Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči v medzinárodnom 

porovnaní 

Hlaváčová Zdenka, 
PaedDr., PhD. IJP Levoča 

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. Ciele budú 

dosahované za spolupráce s partnermi zo zahraniči: 
Uniwersytet Śląski v Katowiciach, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, 

Wyzsza Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk 
Społecznych w Łodźi, Szent István University v 
Szarvasi, Cyrilometodějská teologická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci, Akademia ,, 
IGNATIANUM” w Krakowie, Wyższa Szkoła 

Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych v Łódźi, 
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 
Západčeská univerzita v Plzni, Ostravská 

univerzita v Ostrave a ďalšie univerzity a vysoké 
školy. Riešiteľský tím bude s partnermi rokovať 

o podávaní spoločných projektov, vydávaní 
spoločných publikácií, organizovaní spoločných 

konferencií 

700,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/05/2013 

Tvorba a aplikácia audiovizuálnych 
didaktických materiálov so 

zameraním na rodinu vo vzdelávaní 
študentov odboru predškolská a 

elementárna pedagogika a 
pedagogika  

Chanasová Zuzana, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom aktivity je prostredníctvom krátkych 
max.10 min. audiovizuálnych nahrávok svedectiev 

manželov , ktoré sa budú púšťať v úvode 
prednášok, či cvičení na daných predmetoch 

priniesť študentom praktický príklad k preberanej 
matérii a tým skvalitniť študentom učiteľských 

odborov predškolská a elementárna pedagogika 
výučbu predmetov, ktorých obsahom vzdelávania 
je problematika manželstva. V daných svedectvách 
by malo zaznieť to, že v sviatostnom manželstve, 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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Názov 
programu/ 

identifikačné 
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Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
projektu 
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2013 

Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

inštitúcii požehnanej Bohom napriek ťažkostiam 
(choroby, problémy s deťmi, rôznosť pohľadov 

manželov a pod.), ktoré manželia zažívajú stojí za 
to v manželstve vytrvať. Tieto nahrávky by slúžili 

na premety: Matrimoniológia, Sociálne aspekty 
detstva a výchovy, Spolupráca rodiny a školy 

a Vybrané kapitoly z teológie (časť o manželstve). 
Zároveň by súčasťou materiálu bol aj písomný 
komentár k videám s didaktickým rozmerom. 

6A/06/2013 Workshop a multimediálny projekt s 
„Clusters ensembles“ 

Jurčo Martin, Mgr. art., 
PhD. Katedra hudby 

Hlavným cieľom projektu je zrealizovať 
multimediálne predstavenie, ktoré v sebe spája 

hudbu a film. Tvorba Galiny Ustvolskaje je 
charakteristická svojou nekompromisnou 

zvukovosťou a je veľkým prínosom pre svetovú 
hudobnú kultúru. Napriek tomu sa tieto diela  na 

Slovensku nehrávajú. Hudba je symbioticky 
doplnená filmovou tvorbou Jana Švankmajera. 

Priamočiarosť s akou Švankmajer realizuje svoje 
námety je príbuzná pravdivosti zvuku Ustvolskaje 

a ich spojením vzniká homogénny celok. 

700,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/07/2013 Detská univerzita Kamenický Miroslav, 
PaedDr., PhD. IJP Levoča 

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne 
vyriešený projekt GAPF č. 6A/02/2012 Detská 
univerzita. Cieľom detskej univerzity na IJP 
v Levoči je ponúkať možnosti pre záujmové 
vzdelávanie detí mladšieho školského veku 

a motivovať ich vzdelávaniu. Prínosom aktivity je 
budovanie povedomia a pozitívneho obrazu 

Katolíckej univerzity a jej pracoviska Inštitútu 
Juraja Páleša v Levoči u detí a ich rodičov. 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/08/2013 

Exkurzia poslucháčov predmetu 
Judaizmus do Múzea Židovskej 
kultúry v Bratislave, spojená s 

návštevou židovskej synagógy a 
účasťou na odbornej prednáške z 

oblasti judaistiki 

Kľusková Mykhaylyna, 
ThDr., PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 

všeobecného 
základu 

Absolvovanie exkurzie poskytlo študentom 
príležitosť nadobudnúť praktickú skúsenosť 
s židovským náboženstvom prostredníctvom 

stretnutí a rozhovorov s predstaviteľmi židovskej 
náboženskej obce a vďaka zoznámeniu sa 

s bohatými zbierkami artefaktov zhromaždených 
v Múzeu židovskej kultúry a Židovskom 

komunitnom múzeu v Bratislave. Tým sa vytvoril 
dobrý predpoklad pre formovanie u zúčastnených 

plného úcty vzťahu k predstaviteľom judaizmu, 

380,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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identifikačné 
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Názov projektu Vedúci projektu 
Pracovisko 
vedúceho 
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Výška finančných 
prostriedkov Doba trvania 

ako aj baza pre správne prezentovanie židovstva na 
hodinách náboženskej výchovy na základných 

a stredných školách 

6A/09/2013 
Študentská vedecká konferencia v 

didaktike informatiky, informatickej 
výchovy a matematiky 

Majherová Janka, Ing. PhD. Katedra 
informatiky 

Cieľom aktivity je zvýšiť záujem študentov 
o kvalitné výstupy ich odbornej činnosti počas 
štúdia. Zameriame sa na didaktiku predmetov 

informatika, informatická výchova a matematika. 
Možnosťou účasti na fakultnom kole ŠVK 

podporíme talentovaných študentov a skvalitníme 
prípravu v rámci didaktiky predmetov. Zároveň  

budú vyzdvihnuté kvalitné záverečné práce v tejto 
oblasti. Výstupy ich didaktických projektov môžu 
byť overené v rámci pedagogickej praxe alebo na 

Detskej univerzite na KU. 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/10/2013 
XI. ročník Študentskej umeleckej 
činnosti – celoslovenskej súťaže s 

medzinárodnou účasťou 

Matejová Miriam, PaedDr., 
PhD. Katedra hudby 

PF KU v Ružomberku je v súčasnosti jedinou 
univerzitou na Slovensku, ktorá ponúka 

prostredníctvom ŠUČ možnosť prezentovať 
interpretačné umenie študentom vysokých škôl 
pedagogického zamerania v kategóriách klavír, 

organ sólový spev a štvorručná hra. Iné 
pedagogické školy, dokonca ani špecializované 

umelecké odbory (VŠMU, Akadémia umenia), túto 
možnosť neponúkajú. 

Úplne iná situácia je napríklad v Českej republike, 
kde takýto typ súťaže organizujú dlhé desaťročia. 
Z toho dôvodu už po jedenásty krát organizujeme 

celoslovenskú súťaž s medzinárodnou účasťou. 
Úspešnosť a veľký záujem o súťaž (v  X. ročníku sa 

do súťaže prihlásilo 61 účastníkov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska, Nemecka), 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 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6A/11/2013 Univerzita tretieho veku Oravcová Marta, PaedDr. IJP Levoča 
Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne 

vyriešený projekt GAPF č. 6A/17/2012 Univerzita 
tretieho veku. Cieľom projektu je pokračovať 

500,00 € 09/2013 - 
08/2014 
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v realizácii univerzity tretieho veku na IJP v Levoči 
a ponúkať možnosti pre záujmové vzdelávanie 

starších ľudí bez kvalifikačného zámeru.  Prínosom 
aktivity je zabezpečenie celoživotného vzdelávania 

starších občanov v súlade s koncepciou ďalšieho 
vzdelávania v Slovenskej republike, rozvíjanie 

osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v 
kresťanskom duchu,  rozvoj osobnosti poslucháčov, 

aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy 
súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti. 

6A/12/2013 Po stopách Jana Ámosa Komenského Tišťanová Katarína, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Ciele projektu: 
 Poukázať na osobnosť „učiteľa národov“ J. A. 

Komenského priamo v teréne 
 Navštíviť rodisko a významne miesta na 

Morave, kde tento pedagóg žil a pôsobil 
 Doplniť, obohatiť a zhrnúť vedomosti 
a poznatky o živote a diele J. A. Komenského 

 Demonštrovať priebeh exkurzie pomocou 
fotografického materiálu spojeného so slovným 

komentárom a prezentovať túto akciu ako 
výstavu fotografií ku Dňu učiteľov na PF KU v 

RK 

800,00 € 09/2013 - 
08/2014 

6B/01/2013 
Metódy sociálnej práce s maloletými 
bez sprievodu, žiadateľmi a azyl a 

azylantmi 
Antolová Vladimíra, PhD. Ústav sociálnych 

vied 

V publikácii sú spracované  najčastejšie metódy 
sociálnej práce, ktoré sa aplikujú v praxi sociálnej 

práce pre žiadateľov o azyl a azylantov.  Publikácia 
prináša tiež aktuálne informácie z 

výskumu sociálnoprávnej ochrany maloletých bez 
sprievodu z hľadiska vykonávania opatrení 
sociálnymi pracovníkmi, taktiež prinášame 
výsledky výpovedí samotných maloletých 

utečencov o ich vnímaní situácie na Slovensku. Na 
základe prinesených výsledkov sme sformulovali 
odporúčania pre sociálnych pracovníkov v záujme 
kvalitatívneho zlepšenia poskytovania pomoci pre 

túto cieľovú skupinu. 
Publikácia bude určená najmä pre akademickú 
obec, výskumníkov pôsobiacich v predmetnej 

oblasti, odborníkov pracujúcich v oblasti 
poskytovania pomoci pre utečencov. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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6B/02/2013 Rodičovstvo z pohľadu mladých 
dospelých z detských domovov Bartková Mária, PhDr. Ústav sociálnych 

vied 

Publikácia obsahuje výsledky zrealizovaného 
výskumu, ktoré  zistili súčasný stav v oblasti 

predstavy mladých dospelých z detských domovov 
o rodičovstve. Publikácia poskytne informácie pre 
sociálnych pracovníkov, kt. systematicky pracujú 
s mladými dospelými v detských domovoch, ako 

prostriedok prevencie alebo riešenia 
sociálnopatologických javov a pre študentov 
sociálnej práce, ktorí získajú prehľad o tejto 
problematike, ktorá doposiaľ na Slovensku 
zmapovaná nebola. Publikácia bude verejne 

dostupná v Univerzitnej knižnici PF KU 
v Ružomberku. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/03/2013 Počítač vo výchove a vzdelávaní detí 
s autizmom 

Bednáříková Anna, Ing., 
PhD. 

Katedra cudzích 
jazykov a 

všeobecného 
základu 

Výskum bol orientovaný na zmapovanie situácie na 
Slovensku v oblasti implementácie informačných 

a komunikačných technológií vo výchove 
a vzdelávaní detí s autizmom. Výstupom projektu 
bude vedecká monografia, ktorá by mala vyjsť do 

konca tohto roka 2013, momentálne sa čaká na 
posudky troch recenzentov. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/04/2013 Zbierka úloh z geometrie Billich Martin Katedra 
matematiky 

Zbierka úloh z geometrie je určená budúcim 
učiteľom matematiky. Veríme, že vhodné úlohy si 

v nej nájdu aj žiaci  stredných škôl,  študenti 
vysokých škôl ako aj ich učitelia. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/05/2013 Chemizmus zrážok a jeho dynamika. 
Liptovská kotlina 

Bublinec Eduard, prof. Ing., 
CSc. 

Katedra biológie 
a ekológie 

Kyslé zrážky vrátane ich chemizmu spôsobujú 
značné škody v poľnohospodárstve a lesníctve, na 

vegetácii, acidifikácii pôdy a kultúrnych 
pamiatkach. Napriek tomu, že sa im venuje značná 
pozornosť, chýbajú o nich poznatky v regionálnej 

dimenzii. Absenciu poznatkov sčasti vyplní 
regionálny výskum KBE – PF a plánovaná 

publikácia. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/06/2013 
Bariéry v komunikácii s človekom s 

telesným znevýhodnením a možnosti 
riešenia tohto problému na Slovensku 

Domiterová Margaréta, 
Mgr. 

Ústav sociálnych 
vied 

Monografie prinesie ucelené informácie 
o zdravotnom znevýhodnení, bariérach 

v komunikácii s ktorými sa stretávajú ľudia 
s telesným postihnutím a možnosti zamestnania sa. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/07/2013 Sociológia výchovy (skriptá) Franzenová Iveta, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
manažmentu 

Predstaviť študentom  sociológiu výchovy  ako 
modernú teoreticko-empirickú spoločensky 

angažovanú hraničnú vedu, ktorá plní významné 
-   € 09/2013 - 

08/2014 
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sociálne funkcie teoreticko-poznávacieho 
a prakticko-aplikovateľného charakteru.  V  

súčasnej postmodernej spoločnosti  existujú totiž  
zložité sociálne situácie, ktoré kladú pred človeka 

nové výzvy, ale predstavujú tiež 
významné ohrozenia. V tejto súvislosti  vyvstáva  aj 

aktuálna potreba hľadania sociálne pedagogickej 
starostlivosti, ktorá by bola zameraná ako na 

jednotlivca, tak aj na ohrozené skupiny, komunity, 
či sociálne problematické lokality. 

6B/08/2013 Pedagogika charakteru F.W.Foerstera Gejdoš Miroslav, doc.PhDr. 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Uvedená problematika zaoberajúca sa pedagogikou 
charakteru absentuje v spoločensko – 

pedadagogických disciplínach a zároveň sa stane 
predmetom prednášok na pedagogickej 

antropológie a dejín pedagogiky. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/09/2013 Matka a otec v súčasnej rodine Gretkowski Andrzej, Rev. 
Prof., PhD 

Ústav sociálnych 
vied 

- Prínos publikácie Matka a otec v súčasnej rodine 
spočíva v obohatení o rozšírenie poznatkov 

v oblasti sociálnej práce s rodinou 
- Publikovanie teoretických poznatkov pre 

vedeckú, odbornú obec v zahraničnom 
i slovenskom jazyku. 

- Prínos vydania publikácie spočíva 
v začlenení jednotlivých kapitol do učebného 

procesu a pre prípravu sociálnych pracovníkov, 
ale aj iných študijných zameraní v rámci 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a iných 
univerzít na Slovensku aj v zahraničí. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/10/2013 Portrét Jána Valacha Gromová-Salvová Margita, 
doc. Katedra hudby 

Osobnosť organistu, dirigenta a hudobného 
skladateľa Jána Valacha (nar. 1925) je na Slovensku 

takmer neznáma, pretože od roku 1969 žije v 
Belgicku. Publikácia bude prvým slovenským 

vedeckým spracovaním jeho aktívnej umeleckej 
činnosti na Slovensku i v zahraničí. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/11/2013 Pohyb telies v gravitačnom poli Hanisko Peter, PaedDr. 
Ing., PhD. 

Katedra chémie a 
fyziky 

Predkladaná publikácia “Pohyb telies 
v gravitačnom poli“ ponúka informácie o jednej 

z najdôležitejších a zároveň aj najstarších 
fyzikálnych teórií modernej fyziky a o jej využití 
v modernej fyzike astronómii a vo fyzikálnom 

vzdelávaní na vysokých školách. Publikácia “Pohyb 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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telies v gravitačnom poli“ prispeje ku skvalitneniu 
vyučovania fyziky a úrovne fyzikálneho myslenia 

študentov nielen na PF KU v Ružomberku, ale aj na 
iných vysokých školách. 

6B/12/2013 Detská a inštruktívna hudba na 
Slovensku do roku 1945 

Hochel Peter,  PaedDr. 
Mgr. art., PhD. Katedra hudby Detská a inštruktívna hudba na Slovensku do roku 

1945. -   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/13/2013 

Reprodukčné a manželské správanie  
mladých ľudí (rozšírenie realizácie 

vedeckého výskumu v regióne 
Poľska) 

Hoštáková Lenka, Mgr. Ústav sociálnych 
vied 

Prínos publikácie Reprodukčné a manželské 
správanie mladých ľudí spočíva: 

- rozšírenie poznatkov v oblasti sociálnej práce 
- publikovanie teoretických poznatkov pre 

vedeckú, odbornú obec v slovenskom 
i zahraničnom jazyku 

- začlenenie jednotlivých kapitol do učebného 
procesu a pre prípravu sociálnych 

pracovníkov, ale aj iných študijných zameraní 
v rámci Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity a iných univerzít na Slovensku a v 
zahraničí 

 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/14/2013 O Bohu v troch osobách (De Deo 
Trino) Hubová Viera, Mgr., PhD. 

Ústav 
kanonického 

práva 

Vydanie publikácie – vysokoškolskej učebnice, 
zaoberajúcej sa témou dogmatickej teológie – 

O Bohu v troch osobách 
- Vydanie prvej vysokoškolskej učebnice zo 

zamýšľaného seriálu (piatich) vysokoškolských 
učebníc pre študentov bakalárskych študijných 

programov, ktoré majú zaradenú do výučby 
dogmatickú teológiu 

- Vydanie publikácie v oblasti dogmatickej teológie 
(systematickej teológie) spracovanej  

najmodernejšími prístupmi a s aktuálnymi 
poznatkami 

- Vydanie publikácie, ktorá je obsahom 
v slovenskom jazykovom priestore (v rámci 
dogmatickej teológie) vyplnením prázdneho 

miesta. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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6B/15/2013 Vybrané kapitoly z detskej literatúry 
so zameraním na cnosti 

Chanasová Zuzana, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Prínos danej vedeckej monografie bude v 
spracovaní problematiky literatúry pre deti z  

kresťanského pohľadu, konkrétne z pohľadu na 
výchovu k cnostiam.  Daná publikácia bude 

súčasťou základnej literatúry na predmet Literatúra 
pre deti v odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/16/2013 Vízia a realita inklúzie Janoško Pavol, Mgr., PhD. Katedra liečebnej 
pedagogiky 

Plánovaná monografia prináša konceptualizáciu 
poznatkov v oblasti inkluzívnej edukácie, 

možnostiach realizácie inluzívnych zmien v 
prístupe k vzdelávaniu na bežných základných 

školách. Prináša rozbor skúseností zo zahraničia a 
možnosti implementácie tzv. best practises, ako 

dôležitých podnetov pre vytváranie inkluzívneho 
prostredia.  Tým, že inklúzia ponúka všetkým 

deťom (bez rozdielu) rovnakú štartovaciu pozíciu 
do života, znamená v konečnom dôsledku prínos 

pre celú spoločnosť. Cieľom uvedenej publikácie je 
prispieť k spoločnému úsiliu v budovaní mostov k 

inklúzii. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/17/2013 
Podpora publikačnej činnosti v 

odboroch na Inštitúte Juraja Páleša v 
Levoči 

Jozefčák Miloš, PaedDr., 
PhD. IJP Levoča 

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych 
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 a 

predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín. 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 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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súvisiacich so študovaným odborom a vydať 
kvalitné monografie z odboru.  Predmetom 

učebných materiálov bude problematika špeciálnej 
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

ako aj predškolskej a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených skupín. 

6B/18/2013 
Historicko-filozofické východiská a 
predpoklady súčasnej normatívno-

hodnotiacej estetiky 

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 Estetika. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/19/2013 

Aktivizácia seniorov s ochorením 
demencie - výskum  v 

Banskobystrickom samosprávnom 
kraji na Slovensku 

Kamanová Irena, doc. 
PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Monografie prinesie  ucelené informácie 
o problematike Alzh.dg.- teoretické východiská, 

metódy práce s danou cieľovou skupinou 
a výsledky výskumu konkrétnych metód práce 

sociálnych pracovníkov s danou cieľovou 
skupinou. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/20/2013 

Aktivizácia seniorov s ochorením 
demencie - výskum  v 

Banskobystrickom samosprávnom 
kraji na Slovensku 

Kamoďa Ján, Ing., PhD. 
Katedra 

pedagogiky a 
psychológie 

Učebnica bude obsahovo zameraná na vysvetlenie 
v súčasnosti používanej základnej pojmológii, 
princípov, metód a techník, ako aj najnovších 

vedeckých poznatkov v oblasti pedagogických 
vied. Cieľom je pedagógom a odborným 

pracovníkom v školstve, pripravujúcim sa v rámci 
kontinuálneho vzdelávania individuálne resp. 
formou kurzu na atestačné skúšky na I. stupni, 

umožniť efektívnejšie štúdium a ďalší profesný rast. 
Zameria sa na okruhy problémov, s ktorých sa 

pedagóg a odborný pracovník môže v praxi 
stretnúť. V súčasnosti nie je na trhu aktuálna 
publikácia vhodná pre túto cieľovú skupinu. 

Publikácia bude prioritne využitá pre kontinuálne 
vzdelávanie, organizované na pôde Pedagogickej 

fakulty (v Centre celoživotného vzdelávania). 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/21/2013 Zvyšovanie mediálnej gramotnosti u 
žiakov primárneho vzdelávania 

Karasová Mária, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Publikácia pojednáva o aktuálnej problematike, 
pričom bude prínosom najmä z dôvodu, že vedecké 

publikácie v tejto oblasti absentujú. Zvlášť žiaci v 
mladšom školskom veku sú vystavení ich tlaku, 

pričom sa v nich často nevedia orientovať. 
Mediálna výchova tu zohráva dôležitú úlohu najmä 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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z dôvodu, že žiaci v rodinnom prostredí nie sú 
takmer vôbec v tejto oblasti vychovávaní. Dnes sa 

už nezaobídu bez nadobúdania mediálnej 
gramotnosti a preto je nevyhnutné zvýšiť úroveň 

realizácie mediálnej výchovy. 
Publikácia bude prínosom i z dôvodu, že jej 

súčasťou bude výskum, ktorý bude orientovaný na 
zisťovanie úrovne mediálnej gramotnosti u žiakov 

na prvom stupni základných škôl. V danej 
problematike ešte nebol na Slovensku výskum 

v takej miere realizovaný. 
 

6B/22/2013 Jazyky fuzzy gramatík a fuzzy L 
systémov 

Kelemenová Alica, doc. 
RNDr,. CSc. 

Katedra 
informatiky 

Publikácia obsahuje výsledky vedeckého výskumu 
v oblasti umelej inteligencie – fuzzy gramatík  a 

jazykov. Je ju možné využiť v ďalšej vedeckej práci 
i pri štúdiu študentov magisterského štúdia 

informatiky 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/23/2013 

Edukačná príprava na druhú 
atestačnú skúšku pre pedagogických 

a odborných  
 pracovníkov 

Kolibová Daniela, doc. 
PhDr., CSc. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Učebnica bude obsahovo zameraná na vysvetlenie 
v súčasnosti používanej základnej pojmológii, 
princípov, metód a techník, ako aj najnovších 

vedeckých poznatkov v oblasti pedagogických 
vied. Cieľom je pedagógom a odborným 

pracovníkom v školstve, pripravujúcim sa v rámci 
kontinuálneho vzdelávania individuálne resp. 

formou kurzu na atestačné skúšky na II. stupni, 
umožniť efektívnejšie štúdium a ďalší profesný rast. 

Zameria sa na okruhy problémov, s ktorých sa 
pedagóg a odborný pracovník môže v praxi 
stretnúť. V súčasnosti nie je na trhu aktuálna 
publikácia vhodná pre túto cieľovú skupinu. 

Publikácia bude prioritne využitá pre kontinuálne 
vzdelávanie, organizované na pôde Pedagogickej 

fakulty (v Centre celoživotného vzdelávania). 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/24/2013 Dieťa a matematika 2 Kopáčová, Janka, RNDr., 
CSc. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Cieľom je sústrediť najnovšie poznatky z oblasti 
predprimárneho matematického vzdelávania na 

Slovensku a v zahraničí (v Poľsku, Maďarsku, 
v Čechách, ...), porovnať skúsenosti a postupy vo 
vzťahu k získavaniu matematickej gramotnosti.  

Vytvoriť ucelený materiál, ktorý bude slúžiť 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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študentom predškolskej pedagogiky, ako aj 
učiteľom z praxe v rámci kontinuálneho 

a celoživotného vzdelávania. 
Zaevidovaním publikácie v databáze MATHEDUC 

(www.emis.de) bude poskytnutá informácia 
o monografií aj knižniciam zahraničných univerzít 

(informuje o autorovi aj recenzentovi). 

6B/25/2013 Misiológia pre integrálny rozvoj Košč Stanislav, doc. PhDr. 
ThDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Publikácia predkladá súhrn autorových reflexií 
(samozrejme, s využitím reflexií iných autorov) 

ohľadom podstaty, východísk, historických 
skúseností a súčasných požiadaviek, týkajúcich sa 

misijnej činnosti Cirkvi, so zameraním na 
integrálny rozvoj človeka, resp. krajiny (teda 

materiálny - ekonomický, duševný - intelektuálny, 
duchovný - hodnotový a spoločenský - sociálny). 
Jej prínos možno očakávať v rámci vzdelávania 

študentov v nosnom predmete študijného 
programu Rozvojová pomoc a misijná práca, ako aj 
v rámci vedecko-výskumnej činnosti v tejto oblasti. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/26/2013 Romani, virtù e tradizione: Pietas Kováč-Petrovský Dušan, 
Dr., PhD. 

Katedra 
talianského 

jazyka a 
literatúry 

Navrhovaná publikácia, ktorá sa sústavne zaoberá 
problematikou starorímskej etickej kategórie pietas 

na základe analýzy diel dvoch excelentných 
predstaviteľov literárneho a spoločensko-

politického života antického Ríma na sklonku 
republiky (P. Vergilius Maro, M. T. Cicero), 
vychádzajúc pritom z náboženských tradícií 

a predstáv úsvitu dejín starorímskej spoločnosti; pri 
našom výskume sme sa stretli s parciálnym 

výskumom problematiky, najmä autorov 
anglosaskej proveniencie, ktoré zohľadňujeme pri 
našich záveroch (Ulrich, T. (1930), Summers, K., 
Hamilton, G., Garrison, J. D. (1992), Bannon, J. C. 

(1997); prínos publikácie vidíme aj 
v sprostredkovaní výsledkov výskumu týchto 
autorov (i našich vlastných ) taliansky čítajúcej 

odbornej verejnosti. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/27/2013 
Vybrané kapitoly z liečebnej 

pedagogiky - podnety pre teóriu a 
prax 

Kuberová Helena, doc. 
PhDr., PhD. 

Katedra liečebnej 
pedagogiky 

Uvedená monografia sumarizuje poznatky z oblasti 
teórie a praxe liečebnej pedagogiky. Cieľom je 
odborníkom a študentom uvedeného odboru 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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ponúknuť ucelený text, reflektujúci  aktuálny vývoj 
poznatkov v rámci jednotlivých oblastí liečebnej 
pedagogiky a súvzťažných disciplín ako napr. 
psychológia a psychoterapia /rodinná terapia/, 
medicína  /ošetrovateľstvo/, sociológia a pod. 

Predbežný návrh jednotlivých kapitol:  Orientácia 
na rodinu v liečebnej pedagogike – Mgr. Pavol 

Janoško, PhD., Komunikácia a rozvoj 
komunikačných zručností pre liečebných 

pedagógov – PhDr. Iveta Strážiková, PhD., doc. 
PhDr. Helena Kuberová, PhD., Koncept zdravia 
a choroby v liečebnej pedagogike – doc. PhDr. 
Helena Kuberová, PhD., PhDr. Martina Bystrá, 

PhD.). 

6B/28/2013 Literárna veda pre slovenských 
rusistov Liashuk Viktoria, doc., CSc. Katedra ruského 

jazyka a kultúry 

Učebnica  bude prínosom k formovaniu štandardov 
vyučovania ruského jazyka na Pedagogickej fakulte 
KU, vedie k širšej  spolupráci rusistov a tvorivému 

rozvoju študentov. Pomocou nových študijných 
materiálov prispeje k rozvoju a presadeniu školskej 

reformy na Slovensku vo vzťahu k výskumu 
a učiteľstvu, ovplyvňuje kultúru osobnosti 

v otvorenom spoločenstve. Napomáha prioritnému 
rozvoju súčasných technológii  vo vyučovaní 
ruského jazyka, obnoveniu študijnej literatúry 

a odkrývaní nových perspektív výskumu 
poetického jazyka v komparatívnom rusko-
slovenskom pláne. Zodpovedá bakalárskym 
a magisterským programov a vzťahuje sa na 

vyučovanie podmienených predmetov - Ruská 
literatúra v dejinných súvislostiach 1-3. Je dôležitá 
pre rozvoj literárnovednej rusistiky a učiteľstvo nie 
len na PF KU ale celkovo na Slovensku. Publikácia 

tohto druhu bude jedinečná a prvá ktorá 
zohľadňuje materinskú reč študentov a zároveň 

podporuje ovládanie literárnovedných vedomostí 
v ruskom jazyku 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/29/2013 
1. Kariérové poradenstvo na 

vysokých školách 
2. Minority v sociálnej práci 

Markovič Daniel, Mgr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

 Monografia prinesie vedecké poznatky 
a výskumné zistenia pochádzajúce z nového 
vedeckého výskumu v oblasti kariérového 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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poradenstva a v rámci vedeckej disciplíny 
sociálna práca. 

 Kariérové poradenstvo je dynamicky sa 
rozvíjajúca oblasť, v rámci nej vyšlo v SR iba 

niekoľko publikácií. Pripravovaná monografia sa 
bude ako prvá na Slovensku venovať 

kariérovému poradenstvu poskytovanému 
v prostredí vysokých škôl a zároveň 

kariérovému poradenstvu z aspektu sociálnej 
práce (príklady kapitol: Vybrané súvislosti 
kariérového poradenstva a sociálnej práce, 
Teórie a metódy kariérového poradenstva, 

Informačné zdroje pre kariérového poradcu). 
Monografia bude prezentovať výsledky 

vedeckého výskumu realizovaného medzi 
študentmi a predstaviteľmi zamestnávateľov. 

Cieľom monografie bude navrhnúť, ktoré služby 
kariérového poradenstva a aktivity je potrebné 

najviac rozvíjať a podporovať v praxi 
vysokoškolských kariérových poradní, lebo sú 

zamestnávateľmi najviac cenené a študentmi PF 
KU najviac očakávané a žiadané. 

6B/30/2013 
Manažérske rozhodovanie – 

matematicko-štatistická podpora 
vybraných nástrojov 

Mikuš Pavel, Ing., PhD. Katedra 
manažmentu 

Tvorba vlastného publikačného fondu, študijná 
literatúra pre študentov manažmentu,. -   € 09/2013 - 

08/2014 

6B/31/2013 

Fyzikálne praktikum I. Mechanika, 
molekulová fyzika a termodynamika, 

Fyzikálne praktikum II. Elektrina a 
magnetizmus, Fyzikálne praktikum 

III. Optika 

Minárik Stanislav, doc. Ing., 
PhD. 

Katedra chémie a 
fyziky 

Predkladané publikácie “Fyzikálne praktikum I. 
Mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, 

Fyzikálne praktikum II. Elektrina a magnetizmus a 
Fyzikálne praktikum III. Optika“ prispejú ku 

skvalitneniu vyučovania fyziky a úrovne 
fyzikálneho myslenia a praktických zručnosti 

študentov nielen na PF KU v Ružomberku, ale aj na 
iných vysokých školách. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/32/2013 Dejiny Talianska I. (antický Rím) – 
Storia d´Italia (Roma antica) Nagy Rassu Viera, Mgr. 

Katedra 
talianského 

jazyka a 
literatúry 

Publikácia by mala vyplniť nedostatok  
nevyhnutného didaktického  materiálu na kvalitnú 

prípravu absolventa katedry Talianskeho jazyka 
a literatúry z oblasti dejín Talianska.  V učebnici 

budú spracované nasledujúce témy: 
Vznik mesta Rím, Rímska monarchia, zrod Rímskej 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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ríše, politické a kultúrne modifikácie rímskeho 
impéria, pád Ríma a jeho historické a kultúrne 
dôsledky, úloha pápežstva v dejinách a kultúre 

Talianska. 

6B/33/2013 Sociálna práca so skupinou Novotná Alena, doc. PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Prínos publikácie Sociálna práca so skupinou 
spočíva: 

- publikovanie teoretických poznatkov pre 
vedeckú, odbornú obec v slovenskom 

i zahraničnom jazyku 
- rozšírenie poznatkov v oblasti sociálnej práce 

so skupinou 
začlenenie jednotlivých kapitol do učebného 

procesu a pre prípravu sociálnych pracovníkov, ale 
aj iných študijných zameraní v rámci Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity a iných univerzít na 

Slovensku a v zahraničí 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/34/2013 Pedagogika mentálne postihnutých 
pre vychovávateľov 

Orieščiková Helena, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Publikácia bude prínosom najmä pre študentov, 
ktorí k nám prichádzajú na mobility a zároveň aj 
pre vedeckých pracovníkov prichádzajúcich na 
mobility. Zároveň bude slúžiť aj ako učebný text 

pre študentov bc. štúdií rôznych zameraní. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/35/2013 
Špeciálno-pedagogické aspekty 

katechézy osôb s mentálnym 
postihnutím 

Petrovič Peter, PaedDr. 
Katedra 

špeciálnej 
pedagogiky 

Druhý vatikánsky koncil v deklarácii Gravissimum 
educationis potvrdzuje, že všetci ľudia majú 

neodcudziteľné právo na takú výchovu, ktorá rešpektuje 
ich vrodené vlastnosti. Osoby  mentálnym postihnutím 

vyžadujú hlásanie evanjelia prispôsobené ich 
podmienkam a okrem plného začlenenia do spoločenstva 

potrebujú pri katechizovaní aj špeciálno-pedagogický 
postup. Uplatňovaním poznatkov z pedagogiky mentálne 

postihnutých a špeciálno-pedagogickej diagnostiky je 
možné prispieť k zefektívneniu katechézy osôb 

s mentálnym postihnutím a na úrovni, ktorá je pre ne 
osobne dosiahnuteľná. To je možné dosiahnuť okrem 

iného tak, ak budú metódy katechézy optimálne 
a špecifické – rešpektujúce špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby týchto osôb. A práve v tom spočíva 
prínos tejto  publikácie. Poukazuje na to, že jednou 

z ciest hľadanie adekvátnych metód a foriem práce, ktoré 
by podporovali u osôb s mentálnym postihnutím túžbu 

po poznaní, motivovali ich k učeniu, získavaniu 
skúsenosti a seba rozvíjaniu, je aj využívanie hier 

v kombinácii s hudbou a pohybom. „Chápanie hudobno-
pohybových hier ako edukačnej metódy spočíva v tom, 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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že okrem toho, že sú prostriedkami na uplatnenie 
aktívnej a samostatnej činnosti formou rozvíjania 

spolupráce medzi učiteľom a žiakom, umožňujú, aby sa 
osoby s mentálnym postihnutím stali nie iba objektom 

edukačného pôsobenia, ale najmä jeho subjektom.“ 
Publikácia tiež zdôrazňuje potrebu znalostí katechétu 

z oblasti pedagogiky mentálne postihnutých, špeciálno-
pedagogickej diagnostiky, špeciálnej didaktiky ako aj 

rešpektovanie a napĺňanie špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb osôb s mentálnym postihnutím v 

procese katechézy. Poukazuje tak v konečnom dôsledku 
na nutnosť prehĺbeného interdisciplinárneho štúdia 
katechetiky a náboženskej výchovy s uvedenými 

vednými odbormi. 

6B/36/2013 Vytvorenie a vydanie monografie 
Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Pružinský Michal, prof. 
Ing., CSc. 

Katedra 
manažmentu 

V súčasnosti nie je na PF KU monografická 
publikácia v oblasti medzinárodných 

ekonomických vzťahov. K dispozícii je monografia 
prof. Petra Baláža z Ekonomickej univerzity 

v Bratislave z roku 2005. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/37/2013 Špeciálna pedagogika (od segregácie 
ku  inklúzii) 

Račková Oľga, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
špeciálnej 

pedagogiky 

Publikácia Špeciálna pedagogika (od segregácie ku 
inklúzii) by mala pokrývať absenciu študijného 

materiálu pre študentov bakalárskeho študijného 
programu, ktorí absolvujú semestrálne štúdium 

špeciálnej pedagogiky v rámci povinných 
predmetov sociálno-vedného a pedagogicko-
psychologického základu. Obsahom budú tie 

aspekty špeciálnej pedagogiky, ktorých znalosť je 
potrebná k príprave študentov pre prácu so žiakmi 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/38/2013 Sociálna patológia pre študentov 
študijného odboru sociálna práca 

Rusnáková Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Prínosom publikácie Sociálna patológia pre 
študentov študijneho odboru sociálna práca bude 

zhrnutie historického prierezu vývoja sociálnej 
patológie a jednotlivých teórií sociálnej deviácie.  

Súčasťou publikácie bude aj charakteristika 
jednotlivých sociálno-patologických javov, 

možnosti ich prevencie a metódy sociálnej práce 
s konkrétnymi skupinami klientov. Publikácia bude 

slúžiť predovšetkým poslucháčom Katolíckej 
univerzity – študentom sociálnej práce, ale aj širokej 

verejnosti. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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6B/39/2013 
Transkultúrna  situácia prekladu: 
skúsenosti z prekladu talianskej 

literatúry 

Sabolová-Princic Dagmar, 
doc. PhDr., PhD. 

Katedra 
talianského 

jazyka a 
literatúry 

Publikácia  sa sústreďuje na situáciu a podmienky 
prekladu súčasných diel talianskej literatúry 
v období transkulturality. V prvej kapitole 

analyzuje, ako sa zmenila identita slovenského 
prekladateľa po roku 1990, v ďalších kapitolách si 

všíma fázu interpretácie diela v práci prekladateľa. 
Prínosom je predovšetkým analýza nových foriem 
prekladu v digitálnej dobe a modely remediácie – 
transpozície diela do formy nových digitálnych 

médií. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/40/2013 1.  Láska a rozvoj človeka 
2.  Deti a filozofia 

Šarníková  Gabriela, PhDr., 
PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Prvá publikácia bude implementáciou filozoficko-
psychologického pohľadu na problematiku lásky 

do osobného rozvoja človeka, a teda aj do edukácie. 
Monografia bude obsahovať aplikačné časti, ktoré 
sa budú dať využiť v práci pedagógov. Vzhľadom 

na to, že publikácia bude v anglickom jazyku, 
využitie bude mať aj u pedagógov z iných krajín. 

Druhá publikácia predstaví problematiku 
koncepcie filozofie pre deti. Keďže táto koncepcia je 

zatiaľ na Slovensku pomerne málo známa 
a v edukácii sa takmer nevyužíva ( vo svete sa 

využíva asi v 60 krajinách), ambíciou monografie 
bude nielen predstaviť koncepciu, ale vzbudiť 

záujem o jej aplikáciu v edukačnej praxi na 
Slovensku. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/41/2013 Sociálna práca s rodinou závislého 
klienta 

Šavrnochová, Michaela, 
PhDr. PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Užívanie návykových látok a problémy, ktoré s 
nimi súvisia, majú veľký vplyv na atmosféru 
v rodine a narúšajú systém rodiny ako celok. 
Publikácia Sociálna práca s rodinou závislého 

klienta sa bude venovať najmä dopadom 
prítomnosti závislosti člena rodiny na rodinu ako 

celok, na jej jednotlivých členov (tematické okruhy - 
úloha rodiny pri vzniku, rozvoji a prípadnom 

udržiavaní závislosti, resp. problémového 
správania sa člena rodiny, vplyv rodiny na priebeh 

liečby závislého, sociálne poradenstvo pre 
rodinných príslušníkov v prípade, že závislý člen 
nespolupracuje, sociálna práca s rodinou v období 

komplexného liečebného procesu závislého, 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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problematika násilia v rodine s výskytom závislosti, 
intervencia sociálneho pracovníka...). 

Súčasťou publikácie budú výsledky doterajších 
výskumov realizovaných autorkou, ale aj iných 

odborníkov pracujúcich v danej oblasti. Publikácia 
bude slúžiť predovšetkým študentom študijného 
odboru sociálna práca na PF KU v Ružomberku, 
študentom odborov pomáhajúcich profesií, ale aj 

širokej verejnosti. 

6B/42/2013 Sociálna práca s rizikovým klientom Šrobárová Soňa, PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

Prínosom publikácie Sociálna práca s rizikovým 
klientom budú jednotlivé typy rizikového klienta 

a spôsob práce sociálneho pracovníka, s touto 
klientelou. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/43/2013 
1. Religijni i moralni? 

2. Moralność młodzieży w opinii 
nauczycieli 

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 navrhovaných publikáciách – širšie 
a komplexnejšie predstaviť vzťah medzi 

religiozitou a morálkou, ako aj postrehy učiteľov na 
tému morálky súčasnej mládeže. Publikácie s touto 

problematikou sú v Poľsku ojedinelé a na 
Slovensku úplne chýbajú. Prínosom publikácií bude 

hlbšie poznanie etického myslenia a konania 
súčasnej mládeže, ako aj vzťahov medzi religiozitou 

a morálkou. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/44/2013 Hodnotenie v školskej praxi Tišťanová Katarína, 
PaedDr., PhD. 

Katedra 
pedagogiky a 
psychológie 

Hodnotenie a klasifikácia tvoria neodmysliteľnú 
súčasť edukačného procesu. Výskumy dokázali, že 
práve hodnotenie žiakov patrí  k najstresovejším 

situáciám v  škole , ako pre žiaka, tak  aj pre  učiteľa 
v škole. 

Po roku 2008 nastali na Slovenku v školstve 
významné zmeny týkajúce sa spôsobu a foriem 

hodnotenia. Publikácia Hodnotenie v školskej praxi 
podáva základné poznatky o otázkach hodnotenia, 

jeho formách a metódach, venuje sa klasifikácii 
a taktiež slovnému hodnoteniu ako jednej z metód 

hodnotenia žiakov mladšieho školského veku. 
Prínos vidíme v pokrytí nedostatku študijných 
materiálov v tejto didaktickej oblasti a taktiež v 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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prezentácii  problematických otázok týkajúcich sa 
hodnotenia. Publikácia bude slúžiť študentom 

učiteľstva ako základná študijná literatúra 
k predmetu Hodnotenie v školskej praxi. 

6B/45/2013 

1. Časopriestorová orientácia v 
primárnom vzdelávaní 

2. Zmyslová výchova a matematické 
predstavy u žiakov v nultom ročníku 

Vargová Mária, PaedDr., 
PhD. 

Katedra 
predškolskej a 
elementárnej 
pedagogiky 

Publikácie sú pripravené ako monografia.  Hlavný 
prínos publikácie č. 1 -  zaoberá sa časopriestorovou 

orientáciou žiaka v 1. ročníku základnej školy. 
Teoretická časť je podložená výskumnou časťou. 

Hlavný prínos publikácie č. 2 – zaoberá sa 
zmyslovou výchovou a matematickými 
predstavami rómskych detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v nultom ročníku. 
V monografii okrem teoretickej časti budú 

prezentované autorské pracovné listy, ktoré boli 
aplikované v praxi. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/46/2013 Anton Aschner: Duchovná tvorba  

Zahradníková Zuzana, 
PaedDr. Mgr. art., PhD. Katedra hudby 

Jedinečnosť notovej publikácie Anton Aschner: 
Duchovná tvorba je v tom, že obsahuje duchovné 
diela autora, ktoré do dnešných čias neboli vôbec 

publikované. Ide o prepisy starých rukopisov 
(nachádzajúcich sa v Štátnom archíve Banská 

Bystrica, pobočka Kremnica) do modernej notácie 
a ich následnú spartáciu, vytvorenie tradičných 

vokálno-inštrumentálnych partitúr, využívajúcich 
„moderné“ kľúče i nástrojové ladenia, korektúry 

prípadných chýb, rekonštrukcia chýbajúcich hlasov, 
vypracovanie číslovaného basu. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 

6B/47/2013 
Kult svätých Cyrila a Metoda v 

latinskej Cirkvi. Vybrané kapitoly 
cyrilo-metodského kultu v novoveku 

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

Katedra 
katechetiky a 

praktickej 
teológie 

Publikácia sa venuje neznámym alebo veľmi málo 
známym témam cyrilo-metodského kultu v 

latinskej Cirkvi od 17. do 20. storočia. Publikácia sa 
venuje hagiografii cyrilo-metodského kultu v 17. 

storočí, ako ho vnímala západná Európa pred 
rozšírením kultu v latinskej Cirkvi Slovanmi na 

konci 19. storočia. Ďalšia časť práce sa venuje 
vývoju liturgických textov liturgie hodín na sviatok 

sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa používali v strednej 
Európe medzi Slovanmi latinského obradu, sleduje 

ich vývoj a vzájomné vplyvy na území štyroch 
krajín od 17. do 20. storočia. Ďalším prínosom je 

komplexné spracovanie cyrilo-metodských tém v 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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diele bl. Jána Pavla II. (1978-2005), ktorý solúnskych 
bratov vyhlásil za spolupatrónov Európy, čím pre 
predmetný kult urobil vrchol na svetovej úrovni. 

Bohatstvo týchto textov je analyticky podané, 
analyzované a interpretované v kontexte 
pontifikátu veľkého slovanského pápeža. 

6B/48/2013 Teória sociálnej práce Žilová Anna, prof. PhDr., 
PhD. 

Ústav sociálnych 
vied 

- Prínos publikácie Úvod do teórie sociálnej práce 
spočíva v obohatení o rozšírenie poznatkov 

v oblasti sociálnej práce. 
- Publikovanie teoretických poznatkov pre 

vedeckú, odbornú obec v zahraničnom 
i slovenskom jazyku. 

- Prínos vydania publikácie spočíva v začlenení 
jednotlivých kapitol do učebného procesu a pre 
prípravu sociálnych pracovníkov, ale aj iných 

študijných zameraní v rámci Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity a iných univerzít 

na Slovensku aj v zahraničí. 

-   € 09/2013 - 
08/2014 
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 Štrukturálne fondy EÚ na PF KU 
V oblasti riešenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie bolo v roku 2013 úspešne ukončené riešenie dvoch projektov: „Podpora profesionálneho 
rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na PF KU“ a „Posilnenie kultúry 
kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“. V priebehu roku 2013 sa na našej fakulte začali 
realizovať ďalšie dva ďalšie štrukturálne projekty: „Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného 
zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“ a „Vzdelávanie 
seniorov na Katolíckej univerzite a jej pracoviskách“, podporené z Operačného programu vzdelávanie. 

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:  

1. Podporiť nadväzovanie medzinárodnej spolupráce doktorandov s cieľom začleniť ich do 
medzinárodnej vedeckej obce . 

2. Poskytnúť podporu, rozširovania a zdokonaľovania základnej počítačovej a manažérskej 
gramotnosti, prostredníctvom odborných manažérskych a IT školení . 

3. Zvýšiť počet interných doktorandských miest na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.  

4. Zvýšiť úroveň znalosti cudzích jazykov a tak podporiť schopnosti vedecky pracovať v 
medzinárodných vedeckých tímoch. 

V mesiaci jún 2013 boli ukončené trojročné kurzy anglického, nemeckého a poľského jazyka. 20 
najlepších študentov získalo jazykové certifikáty certifikáty na úrovni B2. Piati doktorandi, pre ktorých 
boli počas troch rokov realizácie projektu vytvorené a financované doktorandské miesta, v auguste 2013 
úspešne obhájili dizertačné práce a získali akademický titul PhD. V poslednom kvartáli roku 2013 boli 
vysporiadané finančné vzťahy s poskytovateľom podpory, Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ 
a projekt bol úspešne ukončený. 

 „Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách“ 
Výška nenávratného finančného príspevku  na projekt je  148 088,79 EUR  čo tvorí 95% z celkového 
rozpočtu projektu. 
Trvanie projektu: 09/2013 – 02/2015 

Hlavný cieľ projektu:  

Zvýšiť kvalitu života, zmobilizovať osobnostný a intelektuálny potenciál a vytvoriť podmienky pre 
vznik nových sociálnych väzieb obyvateľov nad 50 rokov. 
Špecifické ciele projektu:  

1. Posilniť kvalitu a rozšíriť možnosti štúdia na Univerzite tretieho veku Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. 

2. Aktivizácia seniorov prostredníctvom  ďalšieho rozširovania vedomostí a zručností. 

 Projekt sme začali realizovať v mesiaci september 2013. Hlavnou náplňou aktivít projektu je realizácia 
vzdelávacích kurzov pre seniorov v rámci Univerzity tretieho veku v Ružomberku, Levoči a Starej 
Ľubovni, Seniorský inkubátor a záujmové vzdelávanie seniorov s využitím IKT. V roku 2013 sa do 
aktivít projektu zapojilo vyše 70 seniorov z okolia Ružomberka, Levoče a Starej Ľubovne. Odbornú 
úroveň vzdelávania garantujú lektori z radov vedecko-pedagogických zamestnancov KU.  
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Projekty zamerané na budovanie a rozvoj manažérskych systémov kvality: 

„Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ 
Výška nenávratného finančného príspevku  na projekt je  278 221,70 EUR  čo tvorí 95% z celkového 
rozpočtu projektu. 
Trvanie projektu: 04/2010 – 04/2013 

Hlavný cieľ projektu:  

Uvedený projekt sa riešil 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). Zúčastnenými 
súčasťami, ktoré sa podieľali na riešení projektu počas trojročného obdobia boli: Rektorát KU, 
Pedagogická fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU a Teologická fakulta KU. Primárnym cieľom 
projektu bolo „posilniť kultúru kvality a v dlhodobej perspektíve stať sa vedúcim pracoviskom v 
uplatňovaní inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ“. 

Priamymi výsledkami realizácie projektu sú: 
 Existencia mapy procesov, 
 Výsledky implementácie IWA 2, 
 Výsledky implementácie modelu CAF, 
 Výsledky benchlearningu. 

„Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“ 

Výška nenávratného finančného príspevku  na projekt je 798 039,84 EUR  čo tvorí 95% z celkového 
rozpočtu projektu. 
Trvanie projektu: 01/2013 – 12/2015 

Hlavný cieľ projektu:  

Strategický cieľ projektu nadväzuje na predchádzajúci projekt a reaguje na výzvu OP Vzdelávanie, t.j.: 
na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť 
základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Z uvedeného cieľa boli 
vyšpecifikované konkrétne úlohy, ktoré sú rovnomenné s aktivitami projektu:   

1.1 Vykonať samohodnotenie podľa ISO 9004, ISO 10014. 

1.2 Prebrať najlepšie skúsenosti z modelov TQM pre vzdelávanie. 

1.3 Prebrať najlepšie skúsenosti z ISO 29990. 

1.4 Udržiavať a zlepšovať systém manažérstva kvality s použitím modelu IWA2, CAF a ESG. 

2.1 Implementácia zásad na vybavovanie podnetov a sťažností. 

2.2 Implementácia zásad manažérstva informačnej bezpečnosti. 

2.3 Implementácia zásad manažérstva rizika, organizačnej odolnosti, pripravenosti a kontinuity. 

2.4 Implementácia zásad spoločenskej zodpovednosti . 

3.1 Zhodnotenie prínosov a náročnosti implementácie zavedenia systémov podporujúcich kultúru 
 kvality. 

3.2 Vytvorenie a komunikovanie dobrej praxe z implementácie systémov podporujúcich kultúru 
 kvality. 

3.3 Príprava a zverejnenie ponuky publikácií a vzdelávacích aktivít pre prostredie mimo PF. 

V roku 2013 sa riešili aktivity 1.1. – 1.4.: 

V rámci aktivity 1.1. boli vypracované školiace materiály a účastníci projektu z radov pedagógov 
Pedagogickej fakulty KU zvládli prostredníctvom školení problematiku normy ISO 9001 (základná 
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koncepcia manažérstva kvality) a v nadväznosti na tieto znalosti zvládli aj princípy samohodnotenia 
podľa návodov na samohodnotenie uvedených v ISO 9004 a ISO 10014.  

V rámci aktivity 1.2 boli vypracované školiace materiály čo účastníci projektu z radov pedagógov 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zvládli prostredníctvom školiacich a 
poradenských aktivít. 

Obsahom aktivity 1.3  bolo preskúmať požiadavky ISO 29990 vo vzťahu k vysokoškolskému 
vzdelávaniu a využiť vhodné oblasti pre rozšírenie poznatkov týkajúcich sa  modelov kvality vo 
vzdelávaní, predovšetkým v oblasti plnenia požiadaviek externých zainteresovaných strán 
(zamestnávateľov). 

Obsahom aktivity 1.4. bolo v nadväznosti na predchádzajúce projekty OP Vzdelávanie „Posilnenie 
kultúry kvality na Katolíckej univerzite  v Ružomberku“ udržiavať a zlepšovať systém zabezpečovania 
kvality prostredníctvom opakujúcich sa preskúmaní manažmentom a realizáciou Akčného plánu 
zlepšovania. 

 Publikačná činnosť pracovníkov Pedagogickej fakulty KU 
Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých rokoch 

Druh publikácie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Knižné publikácie 84 109 125 79 75 92 

Vedecké monografie (AAA,AAB,ABA,ABB) 38 39 41 22 24 31 

Vysokoškoské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, 
ACB,BCI,BCB) 24 24 28 22 18 25 

Odborné a ďalšie knižné práce (EAI,CAA,CAB,EAJ,FAI) 22 46 56 35 33 36 

Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské 
osvedčenia, patenty, objavy 69 78 188 82 100 161 

Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ADE, ADF,BDE,BDF,BDM,BDN) 65 73 184 70 86 140 

Vedecké a odborné práce v karentovaných časopisoch 
(ADC,ADD,ADM,ADN,AEG,AEH,BDC,BDD,CDC,CDD) 

4 5 4 12 14 21 

Ostatné recenzované publikácie 251 478 872 308 263 438 

Domáce/zahraničné 
(AEC,AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AFE,AFF,AFG,AFH) 

219 338 749 255 215 333 

Iné 32 140 123 53 48 105 
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 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 31.10.2013: 
 

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 15/24 18/24 13/26 0/17 0/12 46/103 
DIDAKTIKA HUDBY 2/5 4/0 3/1 0/2 0/2 9/10 
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ 
VÝCHOVY 7/2 5/2 6/5 0/8 0/10 18/27 

SPOLU / TOTAL 24/31 27/26 22/32 0/27 0/24 73/140 
 
Počet absolventov doktorandského štúdia 
 
POČET ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
NUMBER OF ALUMNI DOCTORAL study programmes 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 1 9 4 17 12 12 33 27 115 

DIDAKTIKA HUDBY  2 2 5 6 4 4 6 29 

TEÓRIA VZDELÁVANIA 
NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 1 5 9 8 7 13 6 15 64 

TEÓRIA VYUČOVANIA 
NA 1. STUPNI ZŠ 4 2 10 4 0 0 0 0 20 

SPOLU / TOTAL 6 18 25 34 25 29 43 48 228 
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Úspešnosť doktorandského štúdia v dennej forme 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 27 

Počet doktorandov v 3.ročníku k 30.6.2013 42 

Percento úspešnosti 64,2% 
 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 27 

Celkový počet doktorandov k 30.6.2013 85 
Percento úspešnosti 31,7% 

 
Úspešnosť doktorandského štúdia v externej forme 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 21 

Počet doktorandov v 5.ročníku k 30.6.2013 18 

Percento úspešnosti 116,6% 

 

Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 21 

Celkový počet doktorandov k 30.6.2013 146 

Percento úspešnosti 14,4% 
 

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 
2013/2014 7 12 6 

 
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 
2013/2014 39 110 27 
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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 
2013/2014 9 36 15 

 
 

Sumár 2013  
Prijímacie 
pohovory 

Počet prijatých študujúci absolventi 

2013/2014 55 158 48 
 

Publikačná činnosť doktorandov Pedagogickej fakulty KU 

Spolu doktorandov k 31. 10. 2013 vo všetkých odboroch = 213 

Počet publikovaných príspevkov zo Sociálnej práce – 87 (Počet doktorandov k 31. 10. 2013 v odbore SP = 149) → 58,4 %  

Počet publikovaných príspevkov z Teórie vzdelávania náboženskej výchovy – 68 (Počet doktorandov k 31. 10. 2013 
v odbore Teória vzdelávania náboženskej výchovy = 45) → 151,1 % 

Počet publikovaných príspevkov z Didaktiky hudby – 14 (Počet doktorandov k 31. 10. 2013 v odbore Didaktika hudby = 
19) → 73,7 % 

Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých oblastiach výskumu s rokom vykazovania 2013 k 21.1.2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh publikácie PV S-BV Spolu 
Knižné publikácie 5 1 7 
Vedecké monografie (AAA, AAB) 4 0 4 
Odborné a ďalšie knižné práce (FAI) 1 1 2 
Vedecké práce 56 80 136 
Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch 
(ADF,ADE) 

 9 9 

Vedecké práce v v recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (AEC, AED) 

8 19 27 

Vedecké práce v nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (AEE, AEF) 

1 2 3 

Publikované príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách (AFA, AFC, AFD) 

47 50 97 

Odborné práce 14 2 16 

Odborné monografie vydané v zahraničných 
a domácich vydavateľstvách (BAA, BAB) 

3 0 3 

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, 
BDF) 

5 1 6 

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch, 
monografiách (BEC, BED) 

5 1 6 

Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch, 
monografiách (BEF) 

1 0 1 

Iné (AFH, AGI, EDI, GHG, GII) 7 4 11 

Spolu 82 87 169 
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Umelecká činnosť doktorandov Pedagogickej fakulty KU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh výstupu U 
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho 
rozsahu 

8 

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu 
zahraničné – jednotlivec (ZZZ,ZYZ) 

0 

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu 
domáce (ZZY,ZYY) 

1 

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 

2 

Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho 
rozsahu (YZX, YZV, YYX, YYV, YXY, YVY) 

2 

Ostatné umelecké diela a výkony menšieho 
rozsahu 

15 

Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu 
(XXX, XXV) 

15 

Spolu 25 
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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 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 56 59 49 28 17 11 220 

SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE 
A SOCIÁLNE  SLUŽBY     6 3 9 

MANAŽMENT 18 13 7 3 13 9 63 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 61  13 25 41 19 159 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA 
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

  8 17 44 26 95 

Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ 23 22 18 6 13 6 88 

Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA 5 9 11  2  27 

Učiteľstvo  MATEMATIKY 5 1 1 2 2  11 

Učiteľstvo  VÝTVARNÉHO UMENIA  1   1 2  4 

Učiteľstvo  BIOLÓGIE  5 2 2 2 3 1 15 

Učiteľstvo  GEOGRAFIE 3 1 3 2 7 4 20 

Učiteľstvo INFORMATIKY  2 3 1 1 1  8 

SPOLU / TOTAL 179 110 113 87 151 79 719 

 

POČET  ÚSPEŠNE UKONČENÝCH ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA 

NUMBER OF ALUMNI OF RIGOROUS THESES EXAMINATION  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

SOCIÁLNA PRÁCA 39 36 39 26 32 15 187 

SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE 
A SOCIÁLNE  SLUŽBY     2 3 5 

MANAŽMENT  3  9 8 6 5 31 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA 
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH    1 5 14 20 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 57 136  7 17 10 227 

Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ 21 26 19 9 14 5 94 

Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA 3 5 4 2 7 2 23 

Učiteľstvo MATEMATIKY 1 3 4 1 2 1 12 

Učiteľstvo  VÝTVARNÉHO UMENIA  1    1  2 

Učiteľstvo  BIOLÓGIE  1 3 1 2 5 2 14 

Učiteľstvo INFORMATIKY  1   1  3 5 

Učiteľstvo GEOGRAFIE  2 3 1 1 6 13 

SPOLU / TOTAL 127 211 79 58 92 66 633 
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 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 

2013 69 35 4 2 1 111 

Spolu 375 202 106 114 24 821 
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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 7, 8, 17). V roku 2013 sa na PF KU 
uskutočnilo 7 habilitačných a 1 inauguračné konanie , traja uchádzači boli zo Slovenska a piati uchádzači boli zo 
zahraničia.  

VII. Zamestnanci KU zaradení na Pedagogickej fakulte KU 
 Na PF KU v roku 2013 boli vyhlásené výberové konania na 45 miest funkcie profesora alebo docenta, na 
27 miest odborného asistenta, na 3 miesta asistenta a 1 miesto vedecko-výskumného pracovníka. Spolu bolo 
vyhlásených 76 výberových konaní. Na vyhlásené výberové konania sa v priemere prihlásilo 0,59 uchádzačov.
 Prepočítaní počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. činí 31,25 u profesorov, 65,70 u docentov, 138,35 
u odborných asistentov s PhD. a 6,2 bez PhD. 

VIII. Podpora študentov 
 V akademickom roku 2012/2013 na prvom stupni štúdia uhrádzalo na PF KU v dennej forme štúdia 170 
študentov. V magisterskom stupni školné hradili 18 študenti. V doktorandskom stupni štúdia uhrádzalo školné 
v dennej forme štúdia 13  doktorandov. Zo všetkých denných študentov povinnosť uhradiť školné vznikla 201 
študentom. V externej forme štúdia na prvom stupni štúdia povinnosť uhradiť školné vznikla 1134 študentom z 
toho 7 zahraničných. V druhom stupni štúdia malo školné uhradiť 624 študentov a 7 z nich boli zahraniční. 
V doktorandskom stupni štúdia hradilo školné 140 doktorandov a 69 z nich boli zahraniční. Zo všetkých 
externých študentov uhradiť školné vznikla povinnosť  1898 a 83 z nich boli zo zahraničia. V dennej a v externej 
forme štúdia vznikla na PF KU povinnosť uhradiť školné 2099 študentom, z toho 83 bolo zo zahraničia.  
 V akademickom roku 2012/2013 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 . 
 Vysokoškolský pedagógovia PF KU poskytovali študentom konzultantské a poradenské činnosti 
v priemere 2 hodiny do týždňa. V rámci duchovného vyžitia univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána 
Vojtaššáka poskytovalo svojim študentom pravidelné bohoslužby, duchovné cvičenia a obnovy. V rámci 
umeleckého vyžitia študentov PF KU spolu so študentmi organizovala a širšej verejnosti poskytovala koncerty 
hudobného umenia a výstavy výtvarného umenia. Touto činnosťou PF KU sa snažila plniť dlhodobý zámer KU, 
najmä napomáhať realizáciu výstavby univerzitnej knižnice. PF KU v rámci učiteľských programov 
zabezpečovala pedagogickú prax pre študentov na školách v Ružomberku a okolí a študentov manažmentu 
a sociálnej práce zapájala do projektov nízkoprahových zariadení. 



 

122 

 

122 

IX. Mobility pracovníkov Pedagogickej fakulty 
Akademické mobility pedagógov 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, Taliansku, 
Turecku, Maďarsku, Veľkej Británii, Nemecku, Lotišsku, USA, Srbsku a Rakúsku. Vyslaných pedagógov z PF KU 
do zahraničia bolo 103. V rámci programu Erasmus 46, 53 na základe bilaterálnych zmlúv a 4 cez iné programy. 
Prijatých pedagógov zo zahraničia bolo 123, z toho 64 v rámci programu Erasmus, 58 v rámci bilaterálnych dohôd 
a 1 pedagógov cez iné programy (CEEPUS, NŠP,...).  

 
Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu 

 
Krajina Počet pedagógov 

Poľsko 41 
Česká republika 34 
Taliansko 5 
Turecko 4 
Maďarsko 5 
Veľká Británia 2 
Nemecko 3 
Lotyšsko 5 
USA 1 
Srbsko 1 
Rakúsko 2 

 
Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu 

 
Krajina Počet pedagógov 

Poľsko 81 
Česká republika 21 
Taliansko 2 
Turecko 2 
Maďarsko 7 
Francúzsko 2 
Slovinsko 1 
USA 2 
Rakúsko 4 
Peru 1 
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X. Hospodárenie fakulty 
I. Príjmy Pedagogickej fakulty KU v roku 2013 

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku hospodárila v roku 2013 s dotačnými finančnými prostriedkami 
z MŠVVaŠ SR pridelenými na základe rozpočtového provizória. Nakoľko k 31.12.2013 nebol  senátom KU 
schválený rozpočet KU na rok 2013.  
V období rozpočtového provizória nesmú prekročiť výdavky v každom kalendárnom mesiaci jednu dvanástinu 
celkových výdavkov schváleného rozpočtu KU predchádzajúceho rozpočtového roka. 

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 akou je 

 napríklad: Agentúra na podporu výskumu a vývoja.  
Štruktúra výnosov PF KU je spracovaná v tabuľke uvedenej nižšie. Výnosy 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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Štruktúra výnosov Pedagogickej fakulty KU 
   Rok 2013 Rok 2012 Index 

MŠVVaŠ SR na 
uskutočňovanie 
akreditovaných 

študijných 
programov 

- podprogram 077 11 2 739 322 € 3 194 993 € 0,86 

-  prvok 0771103 (doktorandi)   0 €   

MŠVVaŠ SR na 
výskumnú, 

vývojovú alebo 
umeleckú 

činnosť 

   - prvok 077 12 01 (VEDA) - neučelová 968 129 € 984 406 € 0,98 
   - prvok 077 12 01 (VEDA) - doktorandi 282 859 € 508 099 €   
   - prvok 077 12 02 (VEGA) 34 799 € 19 167 € 1,82 
   - prvok 077 12 05 (Kega) 38 671 € 42 491 €   

MŠVVaŠ SR na  
sociálna 
podpora 

študentov  

   - prvok 077 15 02 (motivačné štipendiá) 125 672 € 158 715 € 0,79 

   - prvok 077 15 03 (Ubytovacie zariadenie) 39 003 € 27 862 € 1,40 

1. Celková dotácia z MŠVVaŠ SR 4 228 455 € 4 935 733 € 0,86 

Vlastné výnosy 
z hlavnej 

činnosti a z 
predaja majetku 

- poplatky za ubytovanie študentov 50 362 € 57 462 € 0,88 
- poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a 

súbežné štúdium    168 559 € 120 372 € 1,40 

- poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho 
konania     83 695 € 88 159 € 0,95 

- poplatky za rigorózne konanie  162 250 € 112 463 € 1,44 
- poplatky za vydanie diplomu za rigorózne konanie  3 515 € 4 111 € 0,86 
- poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií  10 765 € 4 260 € 2,53 
- poplatky za ďalšie vzdelávanie  273 464 € 183 652 € 1,49 
- poplatky za kvalifikačné skúšky   0 € 0 €   
- príspevok na úhradu výdavok zahr. študentov  0 € 0 €   
- príjmy z konferenčných poplatkov  17 831 € 12 816 € 1,39 
- poplatky za doplnkové pedagogické štúdium 62 503 € 48 183 € 1,30 
- školné externé štúdium  1 352 258 € 1 252 292 € 1,08 
- ostatné príjmy a iné tržby za vlastné výrobky 

vrátane prenájmu majetku 14 143 € 8 669 € 1,63 

- tržby z predaja dlhodobého NM a HM (651) 0 € 0 €   
2. Spolu vlastné príjmy 2 199 345 € 1 892 438 € 1,16 

Výnosy zo 
štrukturálnych 

fondov EU   

OPV - Budovanie dobrej praxe v oblasti systému 
vnútorného zabezpečovania kvality na PF KU v RK, 
ITMS: 26110230074 

320 478 €     

OPV - Vzdelávanie seniorov na KU v Ružomberku a jej 
pracoviskách, ITMS: 26120130048 49 875 €     

OPV -  Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku  ITMS:  26110230016  33 051 € 40 000 € 0,83 

OPV -  Podpora profesionálneho rastu doktorandov a 
skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na 
Pedagogickej fakulte KU, ITMS: 26110230015  

35 932 € 125 833 € 0,29 

OPV a V Objavovanie strateného času (Umenie 
a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova 
a Oravy) ITMS: 26220220039 

13 935 € 37 340 € 0,37 

3. Spolu príjmy zo ŠF EU 453 271 € 203 173 € 2,23 

Ostatné výnosy 

Domáce granty 59 949 € 70 000 € 0,86 
Zahraničné granty 5 287 € 49 752 € 0,11 
Dotácie z rozpočov miesta a obcí 500 € 1 000 € 1,50 
Prijaté finančné dary 0 € 12 098 € 0,00 
Podnikateľská činnosť 10 665 € 8 766 € 1,22 
Príjmy z iných agentúr (napr. Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja, ...) 14 824 €  8 308 € 1,78  

Príjmy z iných rozpočtových kapitol (0210203) - dotácia 
na zahraničné štipendium 1 600 €      

4. Ostatné príjmy 92 825 € 149 924 € 0,63 
Spolu príjmy 6 973 896 € 7 181 269 € 0,97 
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Výnosy z dotácií MŠVVaŠ SR v roku 2013 mali  klesajúcu  tendenciu, zatiaľ čo výnosy z vlastných 
zdrojov mali stúpajúcu tendenciu. Napriek tomu mali vlastné zdroje výnosov  generované z hlavnej činnosti PF 
KU menší podiel na celkových výnosoch ako dotačné zdroje poskytnuté MŠVVaŠ SR. 

Výnosy PF KU zo štrukturálnych fondov vykázali nárast, čo je výsledkom nových projektov OPV - 
Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na PF KU v RK, ITMS: 
26110230074 a OPV - Vzdelávanie seniorov na KU v Ružomberku a jej pracoviskách, ITMS: 26120130048. 
Z uvedených projektov získala PF KU, ako riešiteľ, značné finančné prostriedky na nákup tovarov a služieb. 
Výnosy  z podnikateľskej činnosti predstavujú zanedbateľnú časť na celkových výnosoch fakulty.  

V roku 2013 získala PF KU domáce granty v objeme 59.949 € a zahraničné granty v objeme 5.287€, čím 
zaznamenala pokles oproti roku 2012. 
 

II.  Náklady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v roku 2013 
Najvýznamnejšiu časť celkových nákladov PF KU (66,8%) predstavujú personálne náklady v hlavných 

skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF PF KU). Medziročný vývoj personálnych 
nákladov PF KU znázorňuje nasledovná tabuľka. 

 
Náklady Pedagogickej fakulty KU na mzdy vrátane odvodov  

Položka Rok 2013 Rok 2012 Index 
Mzdové náklady  3 502 897 € 3 593 063 € 0,97 

- MZDY z pracovných pomerov 3 285 431 € 3 354 307 € 0,98 
    Ostatné osobné náklady 217 466 € 238 756 € 0,91 

 - dohody o vykonaní práce - externí účitelia  144 473 € 110 422 € 1,31 
- dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti        71 265 € 123 842 € 0,58 
- dohody o brigádnickej práci študentov  1 728 € 4 492 € 0,38 

Zákonné sociálne poistenie  1 183 105 € 1 131 610 € 1,05 
Celkové mzdové náklady 4 686 002 € 4 724 673 € 0,99 

 
Celkové personálne náklady PF KU dosiahli v roku 2013 výšku 4 .686 tis. €, čo predstavuje medziročný 

pokles  o 1%.  Náklady z hlavných pracovných pomerov klesli medziročne o 2% a náklady z dohôd celkove klesli 
o 9% v dôsledku zmien sociálneho a zdravotného poistenia. Napriek zníženiu medziročných nákladov na dohody 
sa zvýšili náklady na zákonné sociálne poistenie o 5% z dôvodu zmeny legislatívy v sociálnej oblasti.  

 
Vysoký podiel na celkových nákladoch PF KU v hlavných skupinách predstavujú náklady na tovary 

a služby 15,1%. Prehľad nákladov patriacich pod tovary a služby uvádza nasledovná tabuľka:  
 

 
Pedagogická fakulta KU v roku 2013 zvýšila náklady na tovary a služby oproti roku 2012   v celkovom 

objeme o 18%.  
Najvýznamnejší nárast nákladov bol zaznamenaný v kategórii náklady na nákup tovarov, služieb 

a ostatných nákladov. Na zvýšenie uvedených nákladov vplývali hlavne nové projekty zo štrukturálnych fondov 
EÚ, a to projekt OPV - Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na PF KU 
v RK, ITMS: 26110230074 a OPV - Vzdelávanie seniorov na KU v Ružomberku a jej pracoviskách, ITMS: 
26120130048, z ktorých prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky a služieb. 

Pedagogická fakulta KU použila 17.396€ na nákup kníh a časopisov. Náklady na energie vzrástli 
medziročne o 3%, čo znamená udržateľnosť približne rovnakej úrovne v porovnaní s rokom 2012, v ktorom boli 
prijaté značné úsporné a rekonštrukčné opatrenia.  

Náklady Pedagogickej fakulty KU na tovary a služby 
Položka Rok 2013 Rok 2012 Index 

Tovary  295 197 €  240 947 €  1,23 
Energie 218 498 €  211 525 €  1,03 
Opravy   24 975 €  41 871 €  0,60 
Cestovné 44 528 €  54 291 €  0,82 
Služby 267 528 €  234 158 €  1,14 
Ostatné náklady 208 081 €  112 455 €  1,85 
Spolu 1 058 807 €  895 248 €  1,18 
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Najväčší pokles predstavovali náklady na opravy (40%) predovšetkým následkom rekonštrukčných prác 
v uplynulých rokoch. Náklady na cestovné majú už niekoľkoročne klesajúci charakter. Náklady kapitálového 
charakteru Pedagogická fakulta KU v roku 2013 obmedzila.  

Náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavovali 8,5% a náklady na 
tvorbu štipendijného fondu predstavovali 2,4% z celkových nákladov PF KU.    

Náklady na štipendiá doktorandov predstavovali 7,2% z celkových nákladov PF KU v hlavných 
skupinách (mzdy, tovary a služby, štipendiá doktorandov a náklady ŠtF PF KU). Náklady na doktorandov podľa 
zdroja financovania sú uvedené nasledujúcej tabuľke. 

 
Náklady Pedagogickej fakulty KU na doktorandov   

Zdroje financovania doktorandov 

Náklady na 
štipendiá 

doktorandov za rok 
2013 

Náklady na 
štipendiá 

doktorandov za 
rok 2012 

Index 

Dotačné zdroje účelové  164 800 €  439 019 €  0,38 
Dotačné zdroje neúčelové  248 466 €  60 905 €  4,08 
Dary a Granty 11 880 €  -   €  0,00 
Vlastné zdroje 41 020 €  72 590 €  0,57 
Štrukturálne fondy EU 32 388 €  40 907 €  0,79 
SPOLU 498 554 €  613 421 €  0,81 

 
 Náklady na štipendiá doktorandov v roku 2013 boli celkovo znížené o 19%, čo spôsobili riadne 
ukončenia štúdia doktorandov a počet novoprijatých študentov doktorandského štúdia. 

V roku 2013 sa značne  prejavil  podiel  financovania doktorandov z účelovej  a neúčelovej dotácie 
MŠVVaŠ SR. Zo zdrojov účelovej dotácie boli financovaní doktorandi, ktorí boli prijatí na štúdium počas 
existencie financovania z účelových zdrojov dotačných MŠVVaŠ SR. Z neúčelovej dotácie sú financovaní študenti 
doktorandského štúdia od roku 2012. 

Ďalšími zdrojmi financovania nákladov PF na doktorandov boli vlastné zdroje pedagogickej fakulty, 
prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, ako aj prostriedky získané prostredníctvom darov a grantov. 

 
Spotreba médií podľa prevádzkových stredísk PF KU v roku 2013 

Nižšie uvedená tabuľka informuje o nákladoch na média podľa jednotlivých pracovísk PF KU za rok 
2013. 
 

Spotreba médií na pracoviskách PF KU za rok 2013 
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Ružomberok, Hrabovská cesta 9748 12 337 € 7 606 € 43 538 € 53 940 € 117 421 € 12,05 € 12,38 € 0,97 

Ružomberok,Kláštor SJ, N.A.H. 2216 17 516 € 3 030 € 7 353 €  27 899 € 12,59 € 11,58 € 1,09 

Poprad 2880 17 217 € 2 115 € 8 722 €  28 054 € 9,74 € 9,58 € 1,02 

Levoča  5346 31 488 € 3 122 € 16 657 €  51 267 € 9,59 € 8,21 € 1,17 

Dolný Kubín 543  383 € 426 € 7 218 € 8 027 € 14,78 € 24,10 € 0,61 

Stará Ľubocňa 685 6 592 € 861 € 3 088 €  10 541 € 15,39 € 16,17 € 0,95 

Spolu 21418 85 150 € 17 117 € 79 784 € 61 158 € 243 209 € 11,36 € 11,30 € 1,00 

 
 V spotrebe médií za rok 2013 dosahovala  PF KU vyrovnané hodnoty.  Na PF KU v Ružomberku a na jej 
jednotlivých detašovaných pracoviskách sa náklady na spotrebu médií v porovnaní s rokom 2012 menili 
minimálne. Uvedené vyrovnané hodnoty sú dosahované prijatými  úspornými opatreniami v minulosti. 
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XI. Systém kvality 
A. Uplatniteľnosť absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
Koncom roka 2013 sa už druhýkrát uskutočnil prieskum medzi absolventmi štúdia na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ktorí ukončili svoje štúdium v rokoch 2012, 2013. Išlo o absolventov vo všetkých troch stupňoch 
v dennej a externej forme. Prvý prieskum, uskutočnený pred rokom bol jednou z úloh projektu pod názvom 
„Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“. Účelom zrealizovaného prieskumu bolo 
získanie pohľadu čerstvých absolventov na ich uplatnenie, prínos ich vzdelania na PF KU a zistenie možnosti 
zlepšenia vo vzdelávacom procese z pohľadu potrieb praxe. Prieskum bol realizovaný elektronickým 
dotazníkom, ktorý bol elektronicky distribuovaný 2549 absolventom. Dotazník vyplnilo 592 respondentov. 
respondentov, ktorí zodpovedali na všetky otázky bolo 467. Vedenie fakulty bude výsledky prieskumu dôkladne 
analyzovať, príjme potrebné opatrenia s cieľom zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie v nasledujúcich rokoch na PF KU. 
 
Štruktúra prieskumnej vzorky 
Prieskumu sa zúčastnili absolventi PF KU všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) v dennej i externej forme, 
ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2011/2012 a 2012/2013. Prieskum bol realizovaný dotazníkom, 
ktorý bol elektronicky distribuovaný 2549 absolventom. Problémom pri návratnosti bolo, že niektorí študenti 
zmenili mailové adresy po ukončení štúdia a nemohol im byť dotazník doručený.  
Tabuľky 1 až 3 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 273 58,5% 
učiteľský jedna kombinácia 81 17,3% 
učiteľský dve kombinácie 467 24,2% 
 
Tabuľka 2 Štruktúra výskumnej vzorky – forma štúdia 
Stupeň a forma štúdia  Počet respondentov [%] 
denná forma 250 53,5% 
externá forma 217 46,5% 

 
Tabuľka 3 Štruktúra výskumnej vzorky – stupeň štúdia 

Študijný program  Počet respondentov [%] 
Bakalársky 206 44,1% 
Magisterský 251 53,7% 
Doktorandský 10 2,2% 

 
Zamestnanosť a nezamestnanosť absolventov PF KU 
Zamestnanosť z pohľadu stupňov a formy štúdia: 
Absolventi bc. študijných programoch v 35% sa po skončení štúdia zamestnali a 45,6% pokračovali ďalej v štúdiu. 
Z pohľadu formy štúdia v bc. študijných programoch až 76% v externej forme sa zamestnalo na plný úväzok 
a 5,3% študuje ďalej, pri dennej forme štúdia si prácu našlo 11,4% respondentov a 68,7% respondentov pokračuje 
ďalej v štúdiu.  
Absolventi magisterských a doktorandských študijných programoch si hneď po skončení štúdia našli 
zamestnanie až 75,9% (66,4% denná forma, 83,8% externá forma). Študenti dennej formy štúdia vykazujú väčší 
problém v nájdení zamestnania ako absolventi externej formy štúdia. V jednotlivých študijných programoch to 
vyzerá takto: 
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Podrobnejšie údaje z prieskumu ukazujú, že väčšina absolventov učiteľských programov pôsobí v oblasti 
školstva, v prípade respondentov neučiteľských programov najviac v súkromnom, resp. štátnom a verejnom 
sektore.  

 



 

130 

 

130 

 
 
Pozitívnym výsledkom je údaj o spokojnosti s odbornou a obsahovou úrovňou svojej novej práce, až 72,9% je 
spokojných alebo veľmi spokojných. Najväčšia nespokojnosť je s príjmom alebo ostatnými benefitmi (25%).  

 

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 zamestnania bola odpoveď na inzerát a pomoc Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny.  
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Nasledujúca tabuľka uvádza čistý mesačný príjem zamestnaných respondentov. Viac ako 1000 Eur zarábajú 
absolventi študijného programu manažment a študijného programu sociálna práca. Významné rozdiely v príjme 
medzi absolventmi externej  a dennej forme štúdia sme nezaznamenali. 
 

 
 
V rámci skúmania uplatniteľnosti absolventov je zaujímavé zistenie súvisu vyštudovaného odboru 
s vykonávaným zamestnaním. Väčšina respondentov 63% uviedla, že ich terajšia práca súvisí s vyštudovaným 
odborom (programom), zatiaľ čo v minulom roku to bolo 74,8%, pričom 18% respondentov uviedlo, že vôbec 
terajšia práca nesúvisí s odborom, v ktorom študovali, minulý rok to bolo 9,7%. Z pohľadu foriem štúdia 
absolventi externej formy štúdia našli väčšie uplatnenie v odbore, ktorý študovali. Z pohľadu študijných 
programov až 93,3% v PaEP (Primárne vzdelávanie) a 76,6% v Špeciálnej pedagogike, 77,9% v učiteľských 
študijných programoch našli uplatnenie v odbore. 
 
O pripravenosti absolventov PF KU na trh práce svedčí aj fakt, že iba 12% z nich si muselo po nástupe do 
zamestnania dopĺňať svoje vzdelanie, pričom minulý rok to bolo 22,3%.  
 
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 39,8% respondentov si myslí, že diplom z PF KU nemá žiadny vplyv pri rozhodovaní 
zamestnávateľa, v porovnaní s minulým rokom nastal pozitívny pokles z 54%. Mierny pokles z 21% v minulom 
prieskume na 18,6% respondentov v tomto prieskume uviedlo, že bol dobrou referenciou. Na druhej strane 
narástol počet respondentov, ktorí to nevedeli posúdiť z 20% na 33%.   
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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, či by si respondenti znovu vybrali rovnaký študijný program na PF KU odpovedalo 
áno 58,1%. V prípade rozhodnutia opätovne študovať na KU odpovedalo pozitívne 68% respondentov. 
Nasledujúci graf zobrazuje podrobnejšie odpovede respondentov na otázku týkajúcu sa opätovného výberu 
štúdia na PF KU v Ružomberku.  

 
 
Oblasti na zlepšenie vo vzdelávaní na PF KU  
V rámci hodnotenia spokojnosti mali respondenti možnosť vyjadriť sa k niektorým oblastiam štúdia na PF KU. 
Odpovede boli rozdelené na to, čo by uprednostnili pri vzdelávaní a na hodnotenie vzdelávania na PF. Pri 
vzdelávaní by najviac uprednostnili schopnosť samostatnej práce, komunikačné a prezentačné schopnosti, 
praktické zručnosti. Za málo dôležité považujú znalosť cudzích jazykov, podnikateľský duch. Podrobnejšie 
výsledky sú v nasledujúcom grafe: 
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V prípade hodnotenia vzdelávania na PF až 80,6% respondentov hodnotilo veľmi pozitívne spokojnosť s úrovňou 
teoretického vzdelávania. Bližšie výsledky sú v nasledujúcom grafe: 

 

Vzťah absolventov k univerzite  
Prieskum zisťoval, či majú absolventi záujem ďalej sa vzdelávať a či by v tomto prípade uprednostnili KU. 
Takmer 87,3% z absolventov, ktorí by sa opätovne vzdelávali  by znovu pri vzdelávaní uprednostnilo KU a len 
13,7% respondentov by si zvolilo inú inštitúciu. 
Lojálnosť absolventov k univerzite potvrdzujú uvádzané nasledovné dôvody: 
 „S vyučovaním na KU som bola veľmi spokojná. Jej kvality, duchovné postoje a hodnoty prezentujem 

v svojom okolí. Vysoko hodnotím KU pre jej vzájomné vzťahy učiteľov a študentov“ 
 „KU mi dala veľa vedomostí a skúseností a odbor ma bavil, takisto ako práca v odbore ma napĺňa“, 
 „KU ma obohatila po duchovnej stránke“, 
 „bola som veľmi spokojná s prístupom niektorých vyučujúcich“, atď.  
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O pozitívnom vzťahu absolventov k univerzite svedčí aj skutočnosť, že len 34/16 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 – 113/49 respondentov (tento rok/minulý rok) 
 s bývalými spolužiakmi – 360/188 respondentov 
 s inými študentmi – 143/73 respondentov. 
 
Čiastkovým cieľom prieskumu bolo zistenie záujmu absolventov a informácií o dianí na KU. Takmer 58% 
absolventov vyjadrilo záujem o poskytovanie ďalších informácií o univerzite. V prípade záujmu by uprednostnili 
hlavne elektronickú komunikáciu (mail, sociálne siete).  
 
B. Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov  
 
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 výučby pedagógov zo 
strany študentov ako jednu z foriem súvisiacich aktivít s Dlhodobým zámerom KU v oblasti kvality vzdelávania. 
Hodnotenie sa uskutočnilo formou anonymného dotazníka. 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 2012/2013 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. 12 1888 69,54% 40,27% 70,12% 

predškolská elementárna 
pedagogika Bc. 3 238 66,38% 53,92% 81,32% 

liečebná pedagogika Bc. 6 165 82,72% 57,09% 84,14% 
sociálna práca Bc. 3 421 54,57% 46,80% 69,08% 
špeciálna pedagogika 
a pedagogika mentálne 
postihnutých 

Bc. 10 855 81,67% 34,87% 73,00% 

pedagogika Bc. 2 25 74,09% 24,43% 75,85% 
učiteľstvo talianskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii Bc. 3 46 46,73% 56,18% 93,33% 

učiteľstvo  hudobného umenia a 
hra na klávesové nástroje Bc. 2 8 69,30% 56,41% 82,03% 

učiteľstvo hudobného umenia 
(v kombinácii) Bc. 1 10 61,47% 45% 80% 

predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sociálne 
znevýhodnených 

Bc. 9 318 91,35% 54,17% 85,52% 

učiteľstvo biológie 
(v kombinácii) Bc. 3 119 45,38% 46,90% 74,43% 

učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc. 2 4 47,50% 31,00% 78,00% 
učiteľstvo geografie 
(v kombinácii) Bc. 3 236 44,53% 31,91% 57,85% 

učiteľstvo chémie 
(v kombinácii) Bc. 3 35 66,67% 38,53% 79,86% 
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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 

učiteľstvo informatiky 
(v kombinácii) Bc. 2 80 55,07% 46,8% 90,78% 

učiteľstvo informatiky Bc. 1 21 70,08% 48,9% 66,67% 
učiteľstvo matematiky 
(v kombinácii) Bc. 1 15 66,76% 68% 73,23% 

učiteľstvo náboženskej výchovy 
(v kombinácii) Bc. 2 76 51,68% 37,50% 64,84% 

učiteľstvo náboženskej výchovy Bc. 2 37 81,99% 22,75% 55,98% 
učiteľstvo výtvarného umenia 
(v kombinácii) Bc. 1 10 69,21% 45% 80% 

manažment Mgr. 10 417 78,41% 35,00% 68,94% 
sociálna práca Mgr. 3 210 72,10% 59,43% 70,34% 
učiteľstvo hudobného umenia 
(v kombinácii) Mgr. 2 23 76,67% 28,79% 87,55% 

učiteľstvo biológie 
(v kombinácii) Mgr. 1 18 69,44% 67,00% 76,00% 

učiteľstvo chémie 
(v kombinácii) Mgr. 3 24 64,71% 37,11% 89,98% 

učiteľstvo geografie 
(v kombinácii) Mgr. 3 75 51,33% 50,33% 78,16% 

učiteľstvo informatiky 
(v kombinácii) Mgr. 3 45 63,00% 54,5% 69,73% 

špeciálna pedagogika 
a pedagogika mentálne 
postihnutých 

Mgr. 6 219 90,86% 58,69% 85,86% 

učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie Mgr. 3 84 61,90% 63,36% 82,58% 

učiteľstvo náboženskej výchovy Mgr. 2 38 55,84% 38,10% 57,19% 
učiteľstvo predmetu  výtvarné 
umenie (v kombinácii) Mgr. 2 14 63,33% 42,50% 77,50% 

Najviac predmetov bolo testovaných v odbore manažment (12). V uvedených odboroch  boli najviac testovaní 
zapísaní  študenti v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (90,86%) na Mgr. stupni, 
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených (91,35%) na Bc. stupni a liečebná 
pedagogika(82,72%) Bc. stupni. Najnižší podiel testovaných študentov bol v odbore učiteľstvo geografie (v 
kombinácii) (len 44,53%) na Bc. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (45,38%) na Bc. stupni a učiteľstvo 
talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii (46,73%) na Bc. stupni.  
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo vstupnom testovaní  dosiahli predmety z odboru učiteľstvo predmetu 
matematika (v kombinácii) (68%) na Bc. stupni, učiteľstvo biológie (v kombinácii) (67%) na Mgr. stupni, 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (63,36%) na Mgr. stupni a sociálna práca (59,43%) na Mgr. stupni. 
Najvyššiu priemernú úspešnosť vo výstupnom testovaní dosiahli predmety z odboru učiteľstvo talianskeho 
jazyka a literatúry (v kombinácii) (93,33%) na Bc. stupni, učiteľstvo predmetu informatika (v kombinácii) (90,78%) 
na Bc. stupni, učiteľstvo chémie (v kombinácii) (89,98%) na Mgr. stupni, učiteľstvo hudobného umenia (v 
kombinácii) Mgr. stupni (87,55%),  špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (85,86%) na Mgr. 
stupni, predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených (85,52%) na Bc. stupni a liečebná 
pedagogika (84,14%) na Bc. stupni. V týchto siedmych odboroch dosahoval rozdiel na vstupnom a výstupnom 
hodnotí predmetov najvyššie percentuálne rozdiely, ktoré sa pohybovali medzi 30 až 50 % úspešnosti. 
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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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ŠTRUKTÚRA PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH, ADMINISTRATÍVNYCH, PREVÁDZKOVÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV  

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU (DEKANÁT) 
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Personálne 
oddelenie (3) 

Asistent/ka 
dekana (1) 
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ekonomiku a 
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Asistent/ka 
prodekana (1)  

Referát pre 
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Projektové 
oddelenie (15)  
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doktorandské štúdium 
a rigorózne konanie 

(4) 

Ekonomické 
oddelenie (4)  
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Asistent/ka 
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Kontroling (1) 
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akreditáciu (1) 
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Administratívni 
pracovníci (14) 
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pracovníci (5) 
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pracovníci (10) 

Vedeckí 
pracovníci (5) 

Vedeckí 
pracovníci (5) 
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vzdelávanie 

Asistent/ka 
prodekana (1)  

Študijné 
oddelenie (13) 

Asistent/ka 
prodekana (1) 

Referát pre vedu 
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Asistent/ka 
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Edičné oddelenie 

(6) 

 

Referát pre 
habilitačné 

a inauguračné 
konanie (2) 

Referát 
pedagogických 
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Referát pre 
mobility (1) 

Odborní 
pracovníci (1)  

 

Odborní 
pracovníci (14) 

Odborní 
pracovníci (5) 

Centrum 
celoživotného 

vzdelávania v Levoči 
(1) 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2013 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

Spolu 
občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

Pedagogická 

1 1924 33 923 3 2883 
2 576 4 644 1 1225 

1+2     0 
3 64 9 71 69 213 

spolu fakulta 2564 46 1638 73 4321 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 
Denná forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2399 1992 1373 1667 2015 1957 
2 1211 885 507 547 445 580 

1+2 103 12 5    
3 26 64 94 93 92 73 

Spolu 3739 2953 1979 2307 2552 2610 
Externá forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 1404 593 868 1113 1134 926 
2 60 249 775 816 624 645 

1+2 49 9 3    
3 128 148 181 173 175 140 

Spolu 1641 999 1827 2102 1933 1711 
V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 3803 2585 2241 2780 3149 2883 
2 1271 1134 1282 1363 1069 1225 

1+2 152 21 8 0 0 0 
3 154 212 275 266 267 213 

Spolu 5380 3952 3806 4409 4485 4321 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 
2012/2013 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

Spolu 
občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

Pedagogická 

1 478 4 343 3 828 
2 237 5 285 5 532 

1+2     0 
3 26 0 17 11 54 

Spolu fakulta 741 9 645 19 1414 

 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v 
spojenom prvom a druhom stupni v roku 2013 

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 

560 744 716 550 396 1,3 0,8 0,7 0,7 

spoločenské a behaviorálne 
vedy 120 147 140 123 97 1,2 0,9 0,8 0,8 

ekonómia a manažment 170 231 224 203 142 1,4 0,9 0,7 0,8 
Spolu 850 1122 1080 876 635 1,3 0,8 0,7 0,7 
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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 

275 374 356 233 185 1,4 0,7 0,8 0,7 

spoločenské a behaviorálne 
vedy 70 23 23 22 15 0,3 1,0 0,7 0,2 

ekonómia a manažment 130 80 71 62 30 0,6 0,9 0,5 0,2 
Spolu 475 477 450 317 230 1,0 0,7 0,7 0,5 

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 

5 5 4 4 0,4 0,5 0,5 0,7 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 22 22 22 22 12,9 13,5 15,2 19,6 

Spolu 27 27 26 26 1,7 1,8 2,2 3,0 

 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 
2013 

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 

255 305 296 244 227 1,2 0,8 0,9 0,9 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 90 108 108 92 83 1,2 0,9 0,9 0,9 

ekonómia a manažment 90 119 107 106 87 1,3 1,0 0,8 1,0 
Spolu 435 532 511 442 397 1,2 0,9 0,9 0,9 

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 

185 341 332 248 224 1,8 0,7 0,9 1,2 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 60 45 45 40 40 0,8 0,9 1,0 0,7 

ekonómia a manažment 50 106 86 86 71 2,1 1,0 0,8 1,4 
Spolu 295 492 463 374 335 1,7 0,8 0,9 1,1 

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 495 479 457 439 76,6 76,3 92,9 97,3 

spoločenské a behaviorálne 
vedy 128 128 117 109 83,7 83,7 88,6 88,6 

ekonómia a manažment 210 188 187 155 93,3 97,4 97,4 98,1 

Spolu 833 795 761 703 81,3 81,6 93,3 96,0 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 
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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 11 10 10 6 1,7 1,6 2,0 1,3 

spoločenské a behaviorálne 
vedy 3 3 0 0 2,0 2,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment 8 1 1 1 3,6 0,5 0,5 0,6 
Spolu 22 14 11 7 2,1 1,4 1,3 1,0 

 
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 

2013 
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 17 17 9 9 1,9 0,5 1,0 1,0 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 15 26 23 15 15 1,7 0,7 1,0 1,0 

Spolu 24 43 40 24 24 1,8 0,6 1,0 1,0 
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 

8 12 11 8 7 1,5 0,7 0,9 0,9 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 27 35 28 27 24 1,3 1,0 0,9 0,9 

Spolu 35 47 39 35 31 1,3 0,9 0,9 0,9 

 

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 

14 14 9 9 48,3 50,0 52,9 56,3 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 16 14 9 9 26,2 27,5 21,4 23,1 

Spolu 30 28 18 18 33,3 35,4 30,5 32,7 
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 10,3 10,7 17,6 18,8 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 29 24 24 20 47,5 47,1 57,1 51,3 

Spolu 32 27 27 23 35,6 34,2 45,8 41,8 

 
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2012/2013) 

Forma štúdia Počet študentov    Počty študentov Počet Počet 
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  z toho počet študentov   
žiadostí 

o 
zníženi

e 
školnéh

o 

žiadostí o 
odpusten

ie 
školného 

stupe
ň 

ktorým 
vznikla 
povinno

sť 
uhradiť 
školné 

ktorým 
vznikla 
povinno

sť 
uhradiť 
školné v 
externej 
forme 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 

školné za 
prekročeni

e 
štandardn
ej dĺžky 
štúdia 

cudzinco
v, ktorí 

uhrádzaj
ú školné 

ktorým 
bolo 

školné 
odpusten

é 

ktorý
m bolo 
školné 
znížen

é 

Denná forma 

1 170  170      
2 18  18      

1+2         
3 13  13  9 1  10 

Spolu denná 
forma  201 0 201 0 9 1 0 10 

Externá forma 

1 1134 1110 17 7     
2 624 605 12 7     

1+2         
3 140 140 11 69 9 8 14 22 

Spolu externá 
forma  1898 1855 40 83 9 8 14 22 

Obe formy spolu 

1 1304 1110 187 7 0 0 0 0 
2 642 605 30 7 0 0 0 0 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 153 140 24 69 18 9 14 32 

Spolu  2099 1855 241 83 18 9 14 32 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v 
danom akademickom roku k 31.12.2013 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma 
štúdia 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010 / 
2011 

2009 / 
2010 

2008 / 
2009 

2007 / 
2008 

ekonómia a manažment Bc. denná 0.63 1,1 0,6 75,0 77,0 71,8 
ekonómia a manažment Bc. externá 1.16 1,8 0,0 74,3 78,7 71,3 
ekonómia a manažment Mgr. denná 4.00 0,0 94,1 94,7 97,3 91,0 
ekonómia a manažment Mgr. externá 0.00 0,0 91,8 99,0 0,0 95,2 
spoloč. a behaviorálne vedy Bc. denná 0.97 0,0 0,0 80,0 81,1 86,8 
spoloč. a behaviorálne vedy Bc. externá 8.00 4,5 0,0 79,0 82,0 0,0 
spoloč. a behaviorálne vedy Mgr. denná 0.00 0,0 95,7 98,3 97,5 97,0 
spoloč. a behaviorálne vedy Mgr. externá 0.00 0,0 90,6 96,9 0,0 0,0 
spoloč. a behaviorálne vedy dokt. denná 0.00 0,0 0,0 65,2 100,0 80,0 
spoloč. a behaviorálne vedy dokt. externá 0.00 0,0 15,0 26,7 57,7 50,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy Bc. denná 1.10 0,6 2,4 57,0 74,5 71,6 
učit., vychováv. a pedag. vedy Bc. externá 0.37 0,0 1,8 69,6 0,0 81,6 
učit., vychováv. a pedag. vedy Mgr. denná 3.15 0,0 86,8 97,3 95,0 88,9 
učit., vychováv. a pedag. vedy Mgr. externá 6.69 3,5 94,4 89,3 0,0 0,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy dokt. denná 0.00 0,0 0,0 34,8 85,7 100,0 
učit., vychováv. a pedag. vedy dokt. externá 0.00 0,0 6,3 19,1 12,5 38,9 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2012/2013 a 
porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 

V roku 2012/2013         
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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 92 107,5 3 9,9 49 76,1 0 12,9 
Spolu 92 107,5 3 9,9 49 76,1 0 12,9 

         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 

         Rozdiel 2012 a 2011 44 42,25 3 -140,35 11 -35,4 0 6,4 
Rozdiel v % 91,7 64,8 0,0 -93,4 28,9 -31,7 0,0 98,5 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 
2013 

P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum začiatku 

konania 
Dátum predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 
1. Mária Machalová 3.1.14 Sociálna práca 17.6.2013  nie 

 

Inauguračné konanie 
 

V tom počet žiadostí mimo 
vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 0 0 
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013 1 0 
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013 0 0 

Počet inak skončených konaní 0 0 
- zamietnutie 0 0 
- stiahnutie 0 0 

- iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 
1 66 
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 

P.č
. Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 
začiatku 
konania 

Dátum 
udelenia 

titulu 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 

1. Augustyn Ormanty 
1.1.10 Odborová didaktika 

- teória vzdelávania 
náboženskej výchovy 

22.3.2012 29.05.13 nie 

2. Teresa Olearczyk 
1.1.10 Odborová didaktika 

- teória vzdelávania 
náboženskej výchovy 

4.11.2012 29.5.2013 nie 

3. Darina Havrlentová 3.1.14 Sociálna práca 2.11.2012 29.5.2013 nie 
4. Peter Brnula 3.1.14 Sociálna práca 11.8.2012 23.8.2013 nie 

5. 
Adam Romuald 

Dobrzeniecki 3.1.14 Sociálna práca 29.10.2012 23.8.2013 nie 

6. Alexandra Szwed Siedlaczek 3.1.14 Sociálna práca 10.10.2012 23.8.2013 nie 

7. Waldemar Wožniak 3.1.14 Sociálna práca 18.2.2013 16.8.2013 nie 

8. Anna Weissbrot Koziarska 3.1.14 Sociálna práca 25.5.2012 29.5.2013 nie 

9. Miloslav Jůzl 3.1.14 Sociálna práca 29.2.2012 29.5.2013 nie 

10. Zuzana Havrdová 3.1.14 Sociálna práca 8.3.2012 29.5.2013 nie 

11. Anton Lisník 3.1.14 Sociálna práca 15.6.2012 29.5.2013 áno 

12. Barbara Nowak 3.1.14 Sociálna práca 28.2.2012 29.5.2013 nie 

 

Habilitačné konanie  
V tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 11 0 
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013 9 0 
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013 12 0 

Počet inak skončených konaní 0 0 
- zamietnutie 0 0 
- stiahnutie 0 0 

- iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

 

Celkový počet 
vymenovaných docentov 

Priemerný 
vek 

12 51 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené 
v roku 2013 

Funkcia 
Počet 

výberový
ch konaní 

Priemern
ý počet 

uchádzač
ov na 

obsadenie 
pozície 

Priemerný 
počet 

uchádzačo
v, ktorí v 

čase 
výberovéh
o konania 
neboli v 

pracovno
m pomere 
s vysokou 

školou 

Priemern
á dĺžka 

uzatvoren
ia 

pracovnej 
zmluvy 
na dobu 
určitú 

Počet 
zmlúv 

uzatvorený
ch na dobu 

neurčitú 

Počet 
konaní 

bez 
uzatvoren
ia zmluvy 

Počet 
konaní, 

do 
ktorých 

sa 
neprihlás
il žiaden 
uchádza

č 

Počet 
konaní, kde 

bol 
prihlásený 
vš učiteľ, 

ktorý 
opätovne 
obsadil to 
isté miesto 

Profesora 27 1,04 0,43 3,43 0 3 6 12 
Docenta 16 1,58 0,16 3,79 0 0 0 16 
Ostatné 31 3,89 2,15 3,6 0 5 0 21 
Spolu 74 2,4 1,1  0 8 6 49 

 

Počet miest obsadených bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 0,25 

Ostatní 20 11,85 
Spolu 21 12,1 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013 

  

Fakulta Spolu 
Profesori, 
docenti s 

DrSc. 

Docenti, bez 
DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 
PhD, CSc. 

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti 

Pedagogická 215,20 25,75 61,90 0 115,25 12,3 
Spolu 215,20 25,75 61,90 0,00 115,25 12,30 

Podiel v % 100 12,0 28,8 0,0 53,6 5,7 
Podiel v % v 2011       

Rozdiel 2012 - 2011 100,0 12,0 28,8 0,0 53,6 5,7 
 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 
2012/2013 a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 

V roku 2012/2013        

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 103 315 0 233 122 340 0 262 
Spolu 103 315 0 233 122 340 0 262 

 
V roku 2011/2012        

Fakulta Fyzický počet Počet osobodní vyslaných Fyzický počet Počet osobodní, prijatých 
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vyslaných 
zamestnancov 

zamestnancov prijatých 
zamestnancov 

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 
rozdiel 20 70 -29 -26 25 87 0 7 

rozdiel v % 24,1 28,6 -100,0 -10,0 25,8 34,4 0,0 2,7 
 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach 
predložených na obhajobu v roku 2013 

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 833 829 203 30 5 
Diplomová 534 534 123 5 0 
Dizertačná 34 48 31 0 0 
Rigorózna 67 66 67 0 3 

Spolu 1468 1477 424 35 8 
 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2013 a porovnanie s rokom 
2012 

V roku 2013        
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 31 39 36 13 1 0 571 691 
Spolu 31 39 36 13 1 0 571 691 

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 

Rozdiel -22 -33 -10 -24 -7 0 -553 -649 
Rozdiel v % -41,5 -45,8 -21,7 -64,9 -87,5 0,0 -49,2 -48,4 

 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za 
rok 2012 a porovnanie s rokom 2011 

V roku 2013 
   Kategória fakulta Z** Y** X** 

PF 83 33 25 
Spolu 83 33 25 
V roku 2012 

   Kategória fakulta Z** Y** X** 
PF 83 50 38 
Spolu 83 50 38 
Rozdiel 0 -17 -13 
Rozdiel v % 0,0 -34,0 -34,2 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 

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. 

PF Inštitút Juraja Páleša v 
Levoči 1.1.7. liečebná pedagogika Liečebná pedagogika d/e   Bc. 
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Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 
titulu 

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. 

 

2. 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   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 1.1.1. Učiteľstvo 
akademických predmetov Učiteľstvo informatiky 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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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 
naboženskej výchovy d/e   PhD. 

Pedagogická fakulta 1.1.10 Odborová didaktika Didaktika hudby d/e   PhD. 

Pedagogická fakulta 3.1.14 Sociálna práca 
Poradenstvo a sociálna 
komunikácia d/e   PhD. 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - 
pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti 

priznaného práva k 31.12. 2013 
 

Pozastavené práva 
       

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 
program Forma Jazyky 

Skratka 
titulu 

Dátum 
pozastavenia 

Pedagogická fakulta  

1.1.1. Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

Učiteľstvo 
chémie (v 

kombinácii) 
d/e  Bc. 16.10.2013 

PF Inštitút Štefana 
Nahálku v Poprade prvý 3.3.15. manažment Manažment d/e  Bc. 16.10.2013 

PF Inštitút Štefana 
Nahálku v Poprade druhý 3.3.15. manažment Manažment d/e  Mgr. 16.10.2013 

Pedagogická fakulta druhý 1.1.6.  špeciálna 
pedagogika 

Špeciálna 
pedagogika a 
pedagogika 

mentálne 
postihnutých 

d/e  Mgr. 16.10.213 

 

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 

1.1.3 Učiteľstvo 
umelecko-výchovných 

a výchovných 
predmetov 

Učiteľstvo fyziky 
(v kombinácii) d/e   Bc. 27.5.2013 

Pedagogická 
fakulta 

prvý 

1.1.3 Učiteľstvo 
umelecko-výchovných 

a výchovných 
predmetov 

Učiteľstvo 
výtvarného 

umenia 
d/e   Bc. 31.8.2013 

Pedagogická 
fakulta prvý 

1.1.3 Učiteľstvo 
umelecko-výchovných 

a výchovných 
predmetov 

Učiteľstvo 
náboženskej 

výchovy 
d/e   Bc. 31.8.2013 
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Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 

31.12.201 
Fakulta Odbor 

Pedagogická fakulta 3.1.14 Sociálna práca 

Pedagogická fakulta 1.1.10 Odborová didaktika - Teória vzdelávania 
náboženskej výchovy 

Pedagogická fakulta 1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - 

pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva 
k 31.12.2013 

Pozastavené práva  
Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

      

      

 

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

Fakulta Odbor 
Dátum odňatia alebo skončenia 

platnosti 
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Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 
 

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 

1. 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                      -   €                                -   €  

2. 

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              500,00 €                                -   €  

3 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                      -   €                                -   €  

4 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                      -   €                                -   €  
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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 

5 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                      -   €                                -   €  

6 

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                      -   €                                -   €  

7 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                      -   €                                -   €  

8 PF 
Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency 

(EACEA)  
G  Z 

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

Kolibová, 
Daniela, doc. 
PhDr,. CSc. 

MASON / Mainstream SocioCultural 
Dynamics to enhance NLLLS 

2011 - 
2013                      -   €                                -   €  

9 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                      -   €                                -   €  
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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 

10 PF 
Spolka Oswiatova Fronimos 

sp. Z o.o. , Lodz G  Z 
KBP/1/IX/201

1 

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 Polsce 

2011 - 
2014                      -   €                                -   €  

11 

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                      -   €                                -   €  

12 PF MERCI, s.r.o G  Z 
CZ-

EU/P.Kr/11.0
2.20 

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

Strategické metodické postupy separace při 
přípravě nativních a trvalých přeparátů 

2011 - 
2013                      -   €                                -   €  

13 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                      -   €                                -   €  

14 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                      -   €                                -   €  

15 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 - 
2013                      -   €                                -   €  
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16. PF 

Fundation of  European 
Economic Interest Grouping 
EUROPEAN ECONOMIC 
CHAMBER OF TRADE, 

COMMERCE AND 
INDUSTRY, Belgium 

G  Z 
EEIG-

EU/P.Kr/10.0
4.10 

Komárek, Karel, 
Ing., PhD. 

Vademecum komunikačných a 
prezentačných zručností pre začínajúcich 
vedeckých a pedagogických pracovníkov                                                                                        
Vademecum of the communication and 
presentation skills for young scientific and 
pedagogic workers 

2010 - 
2013                      -   €                                -   €  

17. PF 
Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency 
(EACEA)  

G  Z 

190986-LLP-
1-2010-1-GR-
KA1- 
KA1ECETB 

Kolibová, 
Daniela, doc. 
PhDr,. CSc. 

MASON / Mainstream SocioCultural 
Dynamics to enhance NLLLS 

2011 - 
2013 

          4 786,83 €                                -   €  

18. 
PF KEGA G  D  

001UJS-
4/2011 

Billich, Martin, 
RNDr., PhD. 

Podpora výučby matematiky pomocou 
voľne dostupných matematických 
softvérov 

2011 - 
2013                      810,00 €                                -   €  

19. PF KEGA G  D  012KU-4/2011 
Hochel, Peter, 
PaedDr., Mgr. art, 
PhD. 

Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 - 
1793) 

2011 - 
2013                  7 162,00 €                                -   €  

20. 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 

                 5 591,00 €                                -   €  

21. PF KEGA G  D  047KU-4/2011 
Kľuska, 
Branislav, ThDr., 
PhD. 

E-learningové vyučovanie teologických 
disciplín 

2011 - 
2013                  4 916,00 €                                -   €  

22. PF KEGA G  D  034KU-4/2011 
Melicherčíková, 
Danica, doc. 
PaedDr., PhD. 

Možnosti motivačných a projektových 
aktivít a gymnáziálnom učive chémie 

2011 - 
2013                  2 406,00 €                                -   €  

23. PF KEGA G  D  002KU-4/2011 
Rochovská, 
Ivana, PaedDr., 
PhD. 

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo 
vysokoškolskej príprave študentov odboru 
Predškolská elementárna pedagogika 

2011 - 
2013                  1 713,00 €                                -   €  

24. 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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25. 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 

                 1 588,00 €                                -   €  

26. PF APVV G  D  
SK-CZ-0063-

11 
Kucík, Štefan, 
PaedDr., PhD. Slovenské a české krajanské hnutie v USA 

2012 - 
2013                  1 951,00 €                                -   €  

27. PF APVV G  D  SK-CZ-0168-
11 

Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Príprava a charakterizácia kompozitov s 
polymérnou matricou – elastomér, 
reaktoplast 

2012 - 
2013 

                                 -   
€  

                              -   €  

28. PF APVV G  D  SK-CZ-0195-
11 

Slabeycius, Juraj, 
prof. RNDr., CSc. 

Charakteristika špeciálnych skiel s 
využitím fyzikálnych metód 

2012 - 
2013 

                                 -   
€                                -   €  

29. PF KEGA G  D  010TTU-
4/2012 

Gazdíková, Viola, 
PaedDr., PhD. 

Tvorba a overovanie využitia virtuálnych 
exkurzií na strednej škole 

2012 - 
2014                  2 786,00 €                                -   €  

30. 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                  5 224,00 €                                -   €  

31. PF KEGA G  D  027KU-4/2012 
Zahradníková, 
Zuzana, PaedDr. 
Mgr. art., PhD. 

Musica nova spiritualis 
2012 - 
2014                  2 382,00 €                                -   €  

32. PF VEGA G  D  1/0030/12 Bella, Pavel, doc. 
RNDr., PhD. 

Hypogénne jaskyne na Slovensku: 
speleogenéza a morfogenetické typy 

2012 - 
2014 

                 3 168,00 €                                -   €  

33. PF VEGA G  D  1/0008/12 
Tomčík, Peter, 
doc. Ing., PhD. 

Voltampérometrická detekcia 
environmentálne významných látok 
pomocou uhlíkových štruktúr 

2012 - 
2014                  2 270,00 €                                -   €  

34. PF VEGA G  D  2/0113/12 Komárek, Karel, 
Ing., PhD. Babezióza na Slovensku 2012 - 

2015                  7 899,00 €                                -   €  

35. 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               12 873,00 €                                -   €  

36. PF KEGA G  D  035UK-4/2013 Janoško, Pavol, 
Mgr., PhD. 

Model uplatnenia školskej liečebnej 
pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy 
v materskej a základnej škole 

2013 - 
2014                  3 386,00 €                                -   €  
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37. PF KEGA G  D  003KU-4/2013 Tkačik, Štefan, 
paedDr., PhD. 

Využitie pôvodných matematických 
demonštrácií a fyzikálnych pokusov, ktoré 
použil Galileo Galilei v mechanike a 
pohybe telies vo vyučovaní na základných 
a stredných školách 

2013 - 
2015                  2 295,00 €                                -   €  

38. PF VEGA G  D  1/0275/13 Hurbánek Pavol, 
Mgr. PhD. 

Tvorba, verifikácia a aplikácia 
priestorových modelov zaľudnenia a 
osídlenia na báze európskych služieb pre 
monitoring krajiny. 

2013 - 
2016               11 591,00 €                                -   €  

39. 

PF VEGA G  D  1/0027/13 
Adamko 
Rastislav, Doc. 
ThDr. PhD. 

Výskum a pramenná edícia graduála 
deponovaného v Slovenskom národnom 
archíve v Bratislave, fond Knižnice 
Bratislavskej kapituly, signatúra 
Manuscripta 67. 

2013 - 
2016                  4 722,00 €                                -   €  

40. PF VEGA G  D  2/0031/13 

Adamko 
Rastislav, Doc. 
ThDr. PhD. 
(spoluriešiteľ) 

CANTUS PLANUS - gregoriánsky chorál 
na Slovensku ako fenomén doby. 

2013 - 
2016                  2 111,00 €                                -   €  

41. PF VEGA G  D  1/0392/2012 
Balážová, Mária, 
RNDr., PhD. 
(spoluriešiteľ) 

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

2012 - 
2015                      840,00 €                                -   €  

42. 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 

                                 -   
€                                -   €  

43. 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 

                                 -   
€  

                              -   €  
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44. 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 

                                 -   
€                                -   €  

45. 
PF Fond Ladislava Pyrkera, n.f. G  D  FLP/24.10/13 Prof. František 

Dlugoš 

Analýza metodík a didaktických postupov 
v školskej katechéze spišskej diecézy od r. 
1990 po súčasnosť 

2013-2015               10 000,00 €                                -   €  

46. PF Fond Ladislava Pyrkera, n.f. G  D  FLP/25.10/13 
Dolinská, Eva, 
doc. PaedDr., 
PhD. 

Analýza metodík a didaktických príručiek 
na vyučovanie cirkevnej hudby na 
základných, stredných  a vysokých 
umeleckých školách po roku 1990 na 
Slovensku 

2013-2015                  8 000,00 €                                -   €  

47. PF Fond Ladislava Pyrkera, n.f. G  D  FLP/26.10/13 
Akimjaková, 
Beáta, doc., 

PaedDr., PhD. 

Tradície a inovácie vo vysokoškolskej 
príprave študentov odboru predškolská a 

elementárna pedagogika. 
2013-2015               12 000,00 €  0 

48. PF Fond Ladislava Pyrkera, n.f. G  D  FLP/27.10/13 
Gejdoš, Miroslav, 

doc. PaedDr., 
PhD. 

Analýza európskej axiologickej, postojovej 
a poznatkovej dimenzie a jej rozpracovanie 

do edukačných procesov. 
2013-2015               12 000,00 €  0 

49. PF Fond Ladislava Pyrkera, n.f. G  D  FLP/28.10/14 
Gažiová, Mária, 
doc. PhDr., PhD. 

Skúmanie psychosociálnych a právnych 
aspektov násilia v súčasnej rodine. 2013-2015                  8 000,00 €  0 
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1. PF ASFEU OPV G  D  ITMS 
26110230016 

Hrnčiar, 
Miroslav, doc. 
Ing., PhD. 

Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej 
univerzite v RK 

2010 - 
2013 

                                      
33 051,00 €    

2 
PF ASFEU OPV G  D  ITMS 

26110230015 
Tkačik, Štefan, 
RNDr., PhD. 

Podpora profesionálneho rastu 
doktorandov a skvalitnenie podmienok 
doktorandského štúdia na PF KU 

2010 - 
2013 

                                      
35 932,00 €    

3 PF ASFEU OPV G  D  ITMS 
26120130048 

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

Vzdelávanie seniorov na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách 

2013  -
2015 

                                      
49 875,00 €    

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 Vydavateľstvo Michala 
Vaška G  D  VMV 01/12 Budaj, Pavol, 

Ing., PhD. 
Ľudské zdroje - kritický faktor úspoešnosti 
podniku 

2012 - 
2014 

                                                         
-   €    

6 PF Nadácia Orange G  D  ŠpB 668/2012 

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

Prekonávame bariéry v komunikácii 2012 - 
2013 

                                         
1 000,00 €    

7 PF Ministerstvo kultúry SR G  D  
MK-

5339/2013/4.2.
5 

Gromová, 
Margita, doc., 
Mgr. 

Dni Tadeáša salvu - Lúčky 2013 
medzinárodný seminár 

2013 

                                         
1 600,00 €    

8 PF ASFEU OPV G  D  ITMS 
26110230074 

Hrnčiar, 
Miroslav, doc. 
Ing., PhD. 

Budovanie dobrej praxe v oblasti systému 
vnútorného zabezpečenia kvality na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku 

2013 - 
2015 

                                   
320 478,00 €    
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9 PF Mesto Ružomberok G  D  

Zmluva o 
poskytnutí 
dotácie č. 

21/2013/sociál
ne 

Gejdošová,. 
Zuzana, 
Ing.,PhD. 

Ružomberok - mesto prevencie 2013 

2013 

                                         
1 000,00 €    

10 

PF SlSp - Nadácia Pontis G  D  

Zmluva o 
poskytnutí 
grantu č. 

SLSPvs13_7 

Orieščiková, 
Helena, PhDr., 
PhD. 

Spájame životy 2013                                          
2 723,00 €    
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Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 
2013 

Kategória 
výkonu Autor Názov umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZZ Zuzana 
Zahradníková 

Organový koncert (Harry and Myrtle Olson 
International) 

Seattle, USA 1.6.2013 

ZZZ 
Rastislav 
Adamko 

Koncert  v rámci festivalu Harry and Myrtle 
Olson International Seattle, USA 1.6.2013 

ZZZ Stanislav Šurin 
Recitál v rámci THE 8TH ANNUAL HARRY 
and MYRTLE OLSON INTERNATIONAL 
MUSIC and ORGAN FESTIVAL 

Univerzitný metodistický 
kostol Seattle, USA 31.5.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál  
Herz-Jesu-Kirche, Berlin-

Mitte, D 9.6.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál v rámci Brněnského varhanního 
festivalu   

Kostol sv. Márie 
Magdalény, Kuřim, CZ 11.6.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál - 52. concerti d´organo Chiesa S. Maria Nuova, 
Taliansko 25.6.2013 

ZZZ Stanislav Šurin 

Komorný koncert s huslistom M. Monczakom -
 XXII Festival muzyczny – Wieczory Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Katedrze 
i Kosciolach Rzeszowa 

Katedra, Rzeszow, PL 21.7.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál – Internationale Salzburger 
Orgelkonzerte 2013   

Franziskanerkirche 
Salzburg, A 31.7.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál – VII. Festival Organistico 
Internazionale „Cittá di Porto San Giorgio“  

Chiesa San Giorgio Martire, 
Porto San Giorgio, 

Taliansko 
12.8.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál – XII. Festival Organistico 
Internazionale Citta di Senigallia 

Chiesa del Portone, 
Taliansko 14.8.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Recitál - XVII. Zabrzanski Miedzynarodowy 
Festival Organowy  

Kosciol pw. Niepokalanego 
Serca NMP, Zabrze, PL 15.9.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Organový recitál – Karvinské varhany   Kostol Povýšenia sv.  Kríža, 
Karviná-Fryštát, CZ 22.9.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Organový recitál – X. medzinárodný festival 
Musica Sacra 

Bazilika sv. Petra, Kaunas, 
Litva 5.10.2013 

ZZZ Stanislav Šurin 
 Organový recitál – VII. medzinárodný festival 
SKAMBA SÚDUVOS VARGONAI 

Šv. Arkangelo Mykolo 
Mažojoje Bazilikoje, 
Marijampolés, Litva 

6.10.2013 

ZZZ Stanislav Šurin Trentesimo Festival Organistico Internazionale 
Torino 

Santuario di St. Rita, Torino, 
Taliansko 11.11.2013 

ZZY Stanislav Šurin Komorný koncert s flautistkou Júliou 
Burášovou - XXI. Organové dni Jozefa Grešáka Bazilika sv. Egídia, Bardejov 23.7.2013 

ZZY Peter Hochel 
Iuventus Canti 2013, Medzinárodná spevácka súťaž 
Imricha Godina - korepetícia účastníkov súťaže 

bez vlastného klavírneho sprievodu 

Vráble (Základná umelecká 
škola, Mestský úrad, 

Kultúrny dom) 
22.04. - 26.04.2013 

ZZY Peter Hochel 
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 

(v rámci 58. Piešťanského festivalu) - hudobná 
dramaturgia, odborná supervízia 

Piešťany (Dom umenia) 4.7.2013 

ZZX Miriam Žiarna Koncert v rámci XVII. roč. festivalu kresťanskej 
kultúry 

Kostol Panny Márie 
Víťaznej v Lodži (Poľsko) 10.11.2013 

ZZX Miriam Žiarna 
Komorný koncert pedagógov Katedry hudby 
Katolíckej univerzity v rámci 13. ročníka 
festivalu Organovej hudby 

Bazilika – Sanctuarium 
Matky Božskej Pokornej, 

Rudy (Poľsko) 
20.10.2013 

ZZX Miriam Žiarna Koncert pri príležitostí 60. výročia slovenskej 
misie vo Francúzsku 

Kostole ste. M. Madeleine 
v Paríži (Francúzsko) 13.10.2013 
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ZZX Miriam Žiarna 
Komorný koncert v rámci festivalu 
Akademické komorné koncerty Inštitútu hudby 
Akadémie J. Dlugoša v Čenstochovej 

Koncertná sála Filharmónie 
v Čenstochovej 15.5.2013 

ZZX Stanislav Šurin Recitál - Muzyka Organowa w Jaroslawskim 
Opatctwie 

Jaroslawsk, PL 20.7.2013 

ZZX Peter Hochel 

Koncert (recitál) s tenoristom Mariánom 
Bangom v rámci Mezinárodního hudebního 
festivalu Petra Dvorského 2013 – klavírna 

korepetícia 

Zámek Valeč u Hrotovic 8.8.2013 

ZZV 
Zuzana 

Zahradníková Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera Ružomberok 29.4.2013 

ZZV Miriam Žiarna 
Vianočné impresie III. Koncert venovaný tvorbe 
V. Kubičku pri príležitosti jeho životného 
jubilea 

Kostol Povýšenia sv. Kríža 
v Ružomberku 8.12.2013 

ZZV Miriam Žiarna Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
Kostol Povýšenia sv. Kríža 

(Jezuitský kostol) v 
Ružomberku 

29.4.2013 

ZZV Stanislav Šurin 
Komorný koncert s flautistkou Júliou 
Burášovou XI. Humenské organové dni Štefana 
Thomána  

Kostol Všetkých svätých 
Humenné 24.7.2013 

ZZV Stanislav Šurin Komorný koncert s flautistkou Júliou 
Burášovou - Michalovský organ  

Kostol Narodenia Panny 
Márie, Michalovce 25.7.2013 

ZZV Stanislav Šurin Komorný koncert s flautistkou Júliou 
Burášovou – Musica d´Orgeno   

Kostol sv. Martina v 
Martine 3.8.2013 

ZZV Stanislav Šurin 

Komorný koncert s flautistkou Júliou 
Burášovou – Musica sacra Skalica, VIII. ročník 
medzinárodného festivalu chrámovej 
a organovej hudby   

Kostol sv. Michala, Skalica 4.8.2013 

ZZV Stanislav Šurin 
Komorný koncert s Júliou Burášovou  - 
Organové dni v Piešťanoch, XIV. ročník 
medzinárodného organového festivalu  

Kostol sv. Cyrila a Metoda 6.8.2013 

ZZV Peter Lalinský  Adventný organový koncert Pružina 16.12.2012 

ZZV Peter Lalinský  9.ročník koncertu „Poďakovanie za lásku“ Terchová 14.4.2013 

ZZV Peter Lalinský Organový koncert Udiča 26.5.2013 

ZZV Peter Lalinský Organovo-vokálny koncert Liptovský Ján 19.6.2013 

ZZV Peter Lalinský Cyrilometodské dni v Terchovej XXIV.roč. Terchová 4. – 7.7.2013 

ZZV Peter Lalinský Hodový organový koncert Udiča 22.9.2013 

ZZV Peter Hochel 
CD Anton Aschner ...to najlepšie z neznámeho 
(SOZA 1939-002-2) - hudobná dramaturgia, 

odborná supervízia 

Ružomberok (Katedra 
hudby PF KU) 

máj - október 
2013 

ZZV Peter Hochel 
CD Anton Aschner ...to najlepšie z neznámeho 

(SOZA 1939-002-2) - realizácia (interpretácia) 
generalbasu 

Ružomberok (Katedra 
hudby PF KU) 

máj - október 
2013 

ZZV Stefka Palovičová ŠUČ  2013, interpretačná súťaž študentov PF s 
medzinárodnou účasťou, klavírna spolupráca  Sieň rektorov KU 17.4.2013 

ZYY Zuzana 
Zahradníková 

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
(58. Piešťanský ferstival, Piešťany) Piešťany 4.7.2013 

ZYY 
Rastislav 
Adamko 

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
(58. Piešťanský ferstival, Piešťany) Piešťany 4.7.2013 

ZYY Miriam Žiarna 
Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
v rámci Piešťanského festivalu Dom umenia v Piešťanoch 4.7.2013 
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ZYY Stanislav Šurin 

Organový part v Requiem F. Liszta s Mužským 
zborom sv. Efréma / Budapešť. Katedrálny 
organový festival Bratislava, IV. ročník 
medzinárodného festivalu. 

Katedrála sv. Martina 
v Bratislave 5.9.2013 

ZYY Ľubomíra 
Dutková 

 Projekt“Verdi“Koncertný večer venovaný 
áriám a hudbe Giuseppe Verdiho „Tacea la 
notte placida...“ 

 Sieň Rektorov, 
nám.A.Hlinku 60,034 01  3.10. 2013 

ZYX Zuzana 
Zahradníková 

Akademickie koncerty kameralne Czestochowa, Poľsko 15.5.2013 

ZYX Zuzana 
Zahradníková 

Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia 
slovenskej misie v Paríži 

St. Madeleine, Paríž 13.10.2013 

ZYX Zuzana 
Zahradníková 

Koncert v rámci 18. ročníka festivalu „Muzyka 
w starym opactwie“ Rudy, Poľsko 20.10.2013 

ZYX Zuzana 
Zahradníková 

Koncert v rámci festivalu XVII festiwal kultury 
chrześcijańskiej, Lodž, Poľsko 10.11.2013 

ZYX Rastislav 
Adamko Akademickie koncerty kameralne Czestochowa, Poľsko 15.5.2013 

ZYX Rastislav 
Adamko 

Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia 
slovenskej misie v Paríži St. Madeleine, Paríž 13.10.2013 

ZYX Rastislav 
Adamko 

Koncert v rámci 18. ročníka festivalu „Muzyka 
w starym opactwie“ Rudy, Poľsko 20.10.2013 

ZYX Rastislav 
Adamko 

Koncert v rámci festivalu XVII festiwal kultury 
chrześcijańskiej, 

Lodž, Poľsko 10.11.2013 

ZYX Procházková, M. 
Mezinárodní festival Evropské dny hudby 2013. 
Vystúpenie s mládežníckym zborom Musica 
camerata na záverečnom koncerte festivalu 

Dom kultúry, Stochov, ČR 23.6.2013 

ZYV 
Zuzana 

Zahradníková Adventný koncert  
Vysoké Tatry – Nový 

Smokovec 2.12.2012 

ZYV Zuzana 
Zahradníková 

Mariánsky koncert Ružomberok 8.6.2013 

ZYV 
Rastislav 
Adamko Adventný koncert  

Vysoké Tatry – Nový 
Smokovec 2.12.2012 

ZYV Rastislav 
Adamko Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera Ružomberok 29.4.2013 

ZYV Janka 
Bednáriková 

Vystúpenie Scholy cantorum na Koncerte 
duchovnej hudby 

Ružomberok, Jezuitský 
kostol 7.5.2013 

ZYV Janka 
Bednáriková 

Koncert Scholy cantorum pod názvom Ave 
Maria 

Ružomberok, Jezuitský 
kostol 

18.6.2013 

ZYV Janka 
Bednáriková 

Koncert Scholy cantorum Hronský Beňadik, kostol 
Panny Márie a sv. Benedikta 

26.6.2013 

ZYV Martina 
Procházková 

Koncert duchovnej hudby Kostol Povýšenia sv. Kríža  
v Ružomberku 

9.12.2012 

ZXY Martina 
Procházková 

Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera 
v rámci Piešťanského festivalu 

Dom umenia v Piešťanoch 4.7.2013 

ZXY Ľubomíra 
Dutková Koncert doktorandov 

Organová sieň, budova 
bývalého Rektorátu KU, 
nám.A.Hlinku 60 

19.11.2013 

ZXX Martina 
Procházková 

Koncert v rámci XVII. roč. festivalu kresťanskej 
kultúry 

Kostol Panny Márie 
Víťaznej v Lodži (Poľsko) 

10.11.2013 

ZXX Martina 
Procházková 

Koncert pri príležitostí 60. výročia slovenskej 
misie vo Francúzsku 

Kostole ste. M. Madeleine 
v Paríži (Francúzsko) 

13.10.2013 
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ZXV Rastislav 
Adamko 

Stretnutie pre život - premiera vlastnej 
kompozície 

Martinček 8.9.2013 

ZXV Miriam Žiarna 
Stretnutie pre život. Duchovno- koncertné 
podujatie venované najvyšším hodnotám 
existencie 

Kostol sv. Martina v 
Martinčeku 8.9.2013 

ZXV Miriam Žiarna Koncert pedagógov a účastníkov kurzu 
organistov a kantorov v Terchovej 

Kostol sv. Cyrila a Metoda v 
Terchovej 

12.7.2013 

ZXV Stanislav Šurin Benefičný organový koncert – Zachráňme 
kostol na cintoríne 

Kostol sv. Štefana Kráľa 
v Modre 

20.9.2013 

ZXV Stefka Palovičová Koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ Ľ. Fullu v 
Ružomberku 

Veľká dvorana Kultúrneho 
domu v Ružomberku 

17.10.2013 

ZXV Stefka Palovičová Záverečný koncert Katedry hudby PF KU Kostol Povýšenia sv. Kríža 
v Ružomberku 

7.5.2013 

ZXV Stefka Palovičová Vianočné impresie II. Kino Kultúra Ružomberok 12.12.2012 

ZXV Stefka Palovičová Koncert duchovnej hudby Kostol Povýšenia sv. Kríža 
v Ružomberku 

9.12.2012 

ZXV 
Martina 

Procházková Organový koncert 
Kostol Povýšenia sv. Kríža 

v Ružomberku 24.10.2013 

ZXV Martina 
Procházková Koncert z duchovnej tvorby Antona Aschnera Kostol Povýšenia sv. Kríža  

v Ružomberku 29.4.2013 

ZXV Martina 
Procházková 

Koncert duchovnej hudby Vrícko 16.12.2012 

ZVY 
Ľubomíra 
Dutková 

PF,Instituto di lingua e cultura italiana, Koncert 
vážnej hudby 

Jezuitský kostol Povýšenie 
sv. Kríža, nám.A.Hlinku 56-
/1, 034 01 

7.11. 2013 o 20.00 
hod. 

ZVV Zuzana 
Zahradníková Koncert duchovnej hudby  Ružomberok 9.12.2012 

ZVV Zuzana 
Zahradníková Stretnutie pre život Martinček 8.9.2013 

ZVV Rastislav 
Adamko Koncert duchovnej hudby  Ružomberok 9.12.2012 

YZV Peter Hochel 
„Queens of the Night“ (koncertný program) – 

klavírna korepetícia 

Piešťany (Kúpeľný 
ostrov/Balnea Grand – 

Balnea Splendid) 
2.8.2013 

YZV Peter Hochel „Dein ist mein ganzes Herz“ (koncertný program) 
– klavírna korepetícia 

Piešťany (Kúpeľný 
ostrov/Balnea Grand - 

Balnea Splendid) 
8.3.2013 

YZV Peter Hochel 
„Laudate Dominum“ (koncertný programe 
v rámci 18. ročníka folklórneho festivalu 
Hontianska paráda) - klavírna korepetícia 

Hrušov (kostol Všetkých 
svätých) 

16.8.2013 

YZV Peter Hochel Koncertný program v rámci festivalu Haluzické 
múz(r)y 2013 – klavírna korepetícia 

Haluzice pri Novom Meste 
nad Váhom (zrúcanina 
opevneného kostola) 

7.7.2013 

YZV Peter Hochel 

Koncert s trubkárom Tomom Binsfeldom 
(Luxembursko) v rámci festivalu Nitrianska 

hudobná jar  (Európsky koncert organizovaný 
v spolupráci s organizáciou EMCY Slovakia) – 

klavírna korepetícia 

Nitra, Synagóga 28.4.2013 

YZV Stefka Palovičová 
Interpretačné kurzy v sólovom speve s K. 
Zagurskou Katedra hudby PF KU 21.-22.11.2013 

YZV Stefka Palovičová Spevácky koncert Sieň rektorov KU 13.6.2013 

YZV Stefka Palovičová Spevácky koncert Sieň rektorov KU 10.5.2013 

YZV Stefka Palovičová Diplomový koncert Sieň rektorov KU 3.5.2013 
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YZV Stefka Palovičová Diplomový koncert Sieň rektorov KU 2.5.2013 

YZV Stefka Palovičová Bakalársky koncert Sieň rektorov KU 26.4.2013 

YZV Stefka Palovičová Interpretačné kurzy v sólovom speve s prof. 
Ch. Timmermannom Sieň rektorov KU 13-14.3.2013 

YZV Stefka Palovičová Bakalársky a diplomový koncert Sieň rektorov KU 28.2.2013 

YZV Stefka Palovičová Adventný spevácky koncert Sieň rektorov KU 6.12.2012 

YYV Jana Skladaná  Spievaj, klavír  Galéria Ľ. Fullu v 
Ružomberku 

18.2.2013 

YYV Jana Skladaná  Galakoncert 
Veľká dvorana KD AH v 

Ružomberku 11.6.2013 

YXV Janka 
Bednáriková 

Vystúpenie Scholy cantorum na Koncerte 
duchovnej hudby 

Ružomberok, Jezuitský 
kostol 9.12.2012 

YXV Janka 
Bednáriková 

Vystúpenie Scholy cantorum na Adventnom 
koncerte 

Vrícko, farský kostol 16.12.2012 

YXV Janka 
Bednáriková 

Vystúpenie Scholy cantorum na prezentácii 
publikácie Janka Silan: Medzidobie 

Važec, Kostol sv. Antona 
pustovníka 

3.3.2013 

YXV 
Janka 

Bednáriková 

Vystúpenie Scholy cantorum na slávnostnej 
vernisáži výstavy Posvätný odkaz. Cyril 
a Metod v slovenskom výtvarnom umení 

Banská Bystrica, Galéria 
v podkroví 25.4.2013 

YXV Janka 
Bednáriková 

Účinkovanie na Koncerte z duchovnej tvorby 
Antona Aschnera pri príležitosti 220. výročia 
skladateľovho úmrtia, Jezuitský kostol 
v Ružomberku, (hra na pozitíve) 

Ružomberok, Jezuitský 
kostol 29.4.2013 

YXV Stefka Palovičová Interný koncert Sieň rektorov KU 6.5.2013 

YXV Stefka Palovičová Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU Sieň rektorov KU 23.4.2013 

YXV Stefka Palovičová Koncert k interdisciplinárnemu vedeckému 
sympóziu Sieň rektorov KU 11.4.2013 

YXV Stefka Palovičová Komorný spevácky koncert Sieň rektorov KU 4.4.2013 

YXV Stefka Palovičová Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU Sieň rektorov KU 12.3.2013 

YXV Stefka Palovičová Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU Sieň rektorov KU 26.2.2013 

YXV Stefka Palovičová Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU Sieň rektorov KU 19.2.2013 

YXV Stefka Palovičová Hudobný program pri príležitosti Kolégia KU Sieň rektorov KU 12.2.2013 

YXV Stefka Palovičová 
Stretnutia IX. Koncert pri príležitosti 
predstavenia najnovších literárnych diel  
ružomberských autorov 

Galéria Ľ.Fullu 
v Ružomberku 

11.12.2012 

YXV Stefka Palovičová Interný koncert Katedry hudby Sieň rektorov KU 10.12.2012 

YXV Margita 
Gromová 

Autorský večer poriadaný pri príležitosti 
nedožitých 75 rokov Tadeáša Salvu  

Lúčky - kúpele 4.4.2013 

YXV Margita 
Gromová 

Otvorenie kúpeľnej sezóny v Lúčkach Lúčky - kúpele 7.13 

XZZ Janka 
Bednáriková 

Účinkovanie Scholy cantorum a klavírna 
korepetícia univerzitného zboru Benedictus na 
koncerte pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila Metoda a 60. výročia založenia 
Slovenskej katolíckej misie v Paríži 

Paríž (Francúzsko) 13.10.2013 

XZZ Janka 
Bednáriková 

Účinkovanie Scholy cantorum a klavírna 
korepetícia univerzitného zboru Benedictus na 
koncerte v rámci XVII. Festivalu kresťanskej 
kultúry 

Łodź (Poľsko) 10.11.2013 

XZY Jana Skladaná Koncert vážnej hudby Kostol Povýšenia sv. Kríža 
v Ružomberku 7.11.2013 
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XYZ Ivana Vernusová  Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia 
Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku 

Kostol Ste. M. Madelaine, 
Paríž (Francúzsko) 13.10.2013 

XYZ Ivana Vernusová  Koncert v rámci podujatia Festival kresťanskej 
kultúry v Ƚodźi 

Kostol umeleckých tvorcov, 
Ƚodź (Poľsko) 

10.11.2013 

XYZ Zuzana 
Fernezová 

 Koncert pri príležitosti 60. výročia založenia 
SKM vo Francúzsku 

Kostol St. Madelaine 
v Paríži 

13.10.2013 

XYZ 
Zuzana 

Fernezová 
Koncert v rámci podujatia Festiwał Kultury 
Chrześcijanskiej w Łodzi 

Kościoł Środowisk 
Twórczych w Łodzi 10.11.2013 

XYY Ivana Vernusová  Vianočné impresie III. Kostol Povýšenia sv. kríža, 
Ružomberok 8.12.2013 

XYY Ivana Vernusová  Koncert v rámci podujatia Unesco Kultúrny dom A. Hlinku, 
Ružomberok 

11.12.2013 

XYY Zuzana 
Fernezová 

Vianočné impresie III. Kostol Povýšenia Svätého 
Kríža v Ružomberku 

8.12.2013 

XYY Zuzana 
Fernezová 

Koncert v rámci podujatia Unesco Kultúrny dom A. Hlinku v 
Ružomberku 

11.12.2013 

XXY 
Rastislav 
Adamko 

Premiera troch hymnov, Koncert duchovnej 
hudby Ružomberok 9.12.2012 

XXY Ivana Vernusová  Interný koncert 
Sieň rektorov, bývalý 

Rektorát KU v Ružomberku 9.12.2013 

XXY Ivana Vernusová 

 Akadem 2013 – celoslovenské stretnutie 
vysokoškolákov organizované KU v 
Ružomberku (organový sprievod, spev žalmov 
pri sv. omšiach) 

Kostol sv. rodiny, 
Ružomberok 

15. – 17. 11. 2013 

XXY Jana Skladaná Musica sacra Levoča 27.7.2013 

XXY Jana Skladaná Koncert doktorandov/ Musica et educatio V. 
Organová sieň bývalého 

Rektorátu v Ružomberku 19.11.2013 

XXY Martin Jurčo  Koncert 
Ružomberok, Galéria Ľ. 

Fullu 3.5.2013 

XXY Martin Jurčo  Koncert Ružomberok, Jezuitský 
kostol 7.5.2013 

XXY Zuzana 
Fernezová 

Koncert doktorandov v rámci konferencie 
Musica et Educatio V. /hra na organe 

Sieň rektorov, bývalý 
Rektorát KU v Ružomberku 19.11.2013 

XXY Ľubomíra 
Dutková 

Koncert duchovnej hudby 
Jezuitský kostol Povýšenie 

sv. Kríža, nám.A.Hlinku 56-
/1, 034 01 

7.5.2013 

XXV Ivana Vernusová 
Otvorenie akademického roka 2013/2014 (Veni 
sancte) 

Kostol sv. rodiny; Aula Jána 
Pavla II. KU v Ružomberku 25.9.2013 

XXV Ivana Vernusová  Interný koncert 
Sieň rektorov, bývalý 

Rektorát KU v Ružomberku 9.12.2013 

XXV Zuzana 
Fernezová 

Otvorenie akademického roka 2013/2014 (Veni 
Sancte) 

Kostol sv. Rodiny, Aula JP 
II., KU v Ružomberku 

25.9.2013 

XXV 
Zuzana 

Fernezová 

Interný koncert KH/organový sprievod I. 
Vernusovej (+ organizácia – tvorba plagátu, 
programu) 

Sieň rektorov, bývalý 
Rektorát KU v Ružomberku 9.12.2013 

XXV Zuzana 
Fernezová Interný koncert KH Sieň rektorov, bývalý 

Rektorát KU v Ružomberku 9.12.2013 

 

 

 


