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I.

Základné informácie o katedre KU:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky
a praktickej teológie
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
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. Katarína Russinová
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
docent:
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
odborný asistent:
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
ThLic. Jozef Žvanda, PhD.
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II.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
KRESŤANSKÁ VÝCHOVA V NOVOVEKU – HISTÓRIA A PERSPEKTÍVY:
Vedecká konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie usporiadaná pri
príležitosti 60. výročia publikovania Deklarácie Druhého vatikánskeho koncilu o
kresťanskej výchove Gravissmum educationis. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1 Ružomberok, 2. marca 2015. PROGRAM KONFERENCIE: prof.
ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. - Kresťanská výchova v novoveku –
história a perspektív; doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. - Mládež a výchova – elementy
teórie a empírie; ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. - Starý zákon vo vyučovaní predmetu
Katolícke náboženstvo v 2. ročníku základných škôl; PaedDr. Monika Kubatková, PhD. Kresťanská výchova v rodine a úskalia jej praktickej realizácie.

KONFERENCIA NA AKTUÁLNE SPOLOČENSKO-TEOLOGICKÉ TÉMY X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Pedagogická
fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 Ružomberok, 13. apríla 2015.
PROGRAM KONFERENCIE: Mgr. Stanisław Białek: Wychowanie katolickie potrzebą
współczesnych czasów. Mgr. Martin Cubinek: Príčiny mladého človeka nevstupovať do
manželského zväzku. Mgr. Ľubica Ďurajdová: Rodičovské komplexy a ich vplyv na
budúcnosť dieťaťa. Mgr. Simona Gnebusová: Zvieracie motívy na freskách, ich význam a
uplatnenie v didaktike náboženskej výchovy. PaedDr. Ľudmila Kytková: Ochrana ľudského
života od jeho začiatku. PaedDr. Milan Majerský: Pohybové a športové aktivity vo výchove.
PaedDr. Anna Mrvová: Prínos a limity bioetiky v predmete náboženstvo/ náboženská
výchova. Mgr. Darina Obušeková: Anorexia a bulímia z medicínskeho, kánonicko-právneho
a pastoračného pohľadu. Mgr. Katarína Russinová: Život a dielo trnavského biskupa
Ambróza Lazíka.
PhDr. PaedDr. ThLic. Roland Manowski-Słomka: Rodina jako místo vzniku života a
první evangelizace dle učení Církve. PaedDr. Ján Vido: Okultné bytosti v rozprávkach Pavla
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Jozefa Dobšinského a súčasnej rozprávke. Mgr. Roman Vitko : Právna norma a typológia
manželstva z pohľadu CIC 198.

MILOSRDENSTVO VO VIERE

A MISII

CIRKVI

–

vedecké

kolokvium

katechetiky a praktickej teológie usporiadané v rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku. 10. novembra 2015. PROGRAM
VEDECKÉHO KOLOKVIA: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
- Sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína Kowalská, hlavní propagátori Božieho milosrdenstva. prof.
ThDr. ICLic, PaedDr. Ján Duda, PhD. - Katolícka viera a platnosť manželstva. PaedDr.
Monika Kubatková, PhD. - Téma milosrdenstva vo vyučovaní predmetu Náboženská
výchova v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36): Boh Otec – vzor kresťanského
milosrdenstva. doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. - Pastoračno-spirituálne podnety v
bule Misericordiae vultus a v Liste o odpustkoch.

KONFERENCIA Z PRAKTICKEJ TEOLÓGIE A RELIGIONISTIKY X. - vedecká
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Pedagogická fakulta
KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1. PROGRAM KONFERENCIE: Mgr. Anna
Baroková: Milosrdenstvo z pohľadu sv. Františka z Assisi ako podnet na prežívanie
jubilejného roku milosrdenstva. Mgr. Ľubica Ďurajdová: Rodinné témy v osnovách
vyučovacích predmetov. Mgr. Jozef Fecenko: Človek ako osoba v myslení Tomáša Špidlíka
s aplikáciou na formovanie osobnosti žiaka v procese vyučovania náboženskej výchovy. Mgr.
Simona Gnebusová: Didaktické námety kristologickej ikonografie v kresťanskom výtvarnom
umení. Mgr. Jakub Krška: Audiovizuálne didaktické pomôcky ako súčasť výchovnovzdelávacieho procesu náboženskej výchovy. Mgr. Jana Kurnotová: Predchádzanie
syndrómu vyhorenia so zreteľom na pracovnú a psychickú záťaž učiteľov náboženstva.
PaedDr. Ľudmila Kytková: Rodina v dokumentoch Cirkvi a katechézy pápeža Františka
rodinám. Mgr. Martin Majda: Praktické pastoračné pohľady na edukáciu rómskych žiakov.
PaedDr. Anna Mrvová: Morálne aspekty vybraných bioetických problémov súvisiacich
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s vykonávaním asistovanej reprodukcie. Mgr. Darina Obušeková: Argumenty „pre“ a
„proti“ prijímaniu Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými. Teologické možnosti a ich
využitie v katechéze špeciálnych skupín. Mgr. Daniela Posypanková: Osobnosť Juraja
Páleša v dejinách slovenského školstva.
Mgr. Katarína Russinová: Cirkevné školstvo, kresťanská výchova a vzdelávanie. Mgr.
Zuzana Synáková: Svedecká výpoveď Petra Edmunda Bárdoša o holokauste vo vyučovaní
náboženskej výchovy. PaedDr. Ján Vido: Význam zvierat, farieb a čísel v ľudovej rozprávke.

Obr. č. 1: KONFERENCIA Z PRAKTICKEJ TEOLÓGIE A RELIGIONISTIKY X

Účasť katedry na podujatí
„Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy“ (Designing a personality of
man in the dialogues of education). Medzinárodná konferencia, 10.-11. 3. 2015,
Miesto konania: PF KU, Ružomberok. Medzinárodná konferencia bola venovaná
problematike človeka ako adresáta, nositeľa hodnôt a objektu výchovnej formácie z
pohľadu: 1/ Pedagogiky, špeciálnej pedagogiky; 2/ Etiky a morálky, teológie,
psychológie, filozofie, sociológie, práva... Aktívna účasť z katedry KKAPT: PaedDr.
Monika Kubatková, PhD. s príspevkom Význam katechézy pre výchovu a formáciu
osobnosti. Príspevok upriamil pozornosť na oblasť školskej, farskej a rodinnej
katechézy ako aj katechézy špeciálnych skupín a prostredia, ktoré predstavujú
mimoriadny význam pre výchovu človeka a formovanie jeho osobnosti. Priblížil v
čom spočíva ich obsah, základný rozmer a účinnosť. Téma poukázala aj na
nedostatky súčasného stavu katechézy.
Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia: Medzinárodná vedecká konferencia
organizovaná Cirkevným odbor MK SR v spolupráci s katedrou Pedagogických
štúdii PdF TU; 10. 9. 2015. Miesto konania: Aula Trnavskej univerzity Pazmaneum.
Cieľom konferencie bolo podnietiť odbornú diskusiu na aktuálnu tému nábožensky
motivovanej xenofóbie, resp. takých foriem xenofóbie, ktoré sa nejakým spôsobom
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vzťahujú k náboženstvu (islamofóbia, antijudaizmus, apod.). Fenomén religiofóbie sa
ukazuje ako mnohotvárny a v súčasnosti málo teoreticky spracovaný. Jedným zo
zámerov konferencie bolo precizovať samotný pojem religiofóbia a na báze opisu
spektra prejavov religiofóbie sa následne zamýšľať nad spôsobmi jej prevencie
osobitne vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu. Účasť z katedry KKAPT: PaedDr.
Monika Kubatková, PhD. (Pasívna účasť)
Reparation and Mercy (Pokánie a odpustenie). Konferencia najvýznamnejších
mariánskych pútnických miest v Európe; Mátraverebély (Maďarsko); 15.-17. 9. 2015.
Aktívna účasť z katedry KKAPT: prof. PaedDr. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego. (Boh, ktorý sa
zjavuje vo svojom Slove. Pravda Svätého písma) XI Międzynarodowe Jesienne Dni
Biblijne (11. Medzinárodné jesenné biblické dni) .Katolícka univerzita Jána Pavla II
v Ľubline (Poľsko): 20-21.10.2015. Medzinárodná konferencia zameraná na
problematiku pravdy Svätého písma, v rámci ktorej odzneli prednášky venované
koncepcii pravdy v jednotlivých textoch Svätého písma. Aktívna účasť z KKAPT:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. - pozvaná prednáška: Prawda o Bogu i Jego planie
dla Izraela w świetle Ps 105 i 106.; doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – pozvaná
prednáška: „Prawda jako wyznacznik tożsamości chrześcijańskiej w Pierwszym liście Jana”
The Fall of Jerusalem and the Rise of Torah. Pontifical Biblical Institute (Rím,
Taliansko): 27-28.03.2015. Medzinárodná konferencia venujúca sa problematike
vzniku Pentateuchu v kontexte dobytia Jeruzalema a babylonského zajatia. Účasť
z KKAPT: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (pasívna účasť).
"Sväté Písmo ako duša teológie": Vedecká interdisciplinárna konferencia, konaná na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, 23. apríla
2015. Interdisciplinárnu konferenciu pripravili Teologická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity,
Rimskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského,
Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu – slovenská sekcia európskej spoločnosti
pre katolícku teológiu a Subkomisia pre náuku viery Konferencie biskupov
Slovenska. Teológovia z viacerých teologických fakúlt, ktorí vystúpili v štyroch
častiach - biblická, patristická a historická časť, systematická teológia, Sväté písmo a
morálka, katechetika a pastorálna teológia, sa vo svojich príspevkoch zamerali nad
miestom, úlohou a významom Svätého písma pre teológiu. Aktívna účasť z KKAPT:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – pozvaná prednáška: Sväté písmo v katechéze a
problém korelácie; ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. – pozvaná prednáška: Vzťah Svätého
písma a Tradície v dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum.

7

III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích

predmetov

so

špecializáciou náboženská

výchova

–

katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na základných a stredných
školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti
teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických
inštitúciách. Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú
priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia na všetkých stupňoch.
Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať
teoretické vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre
študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou
náboženská výchova - katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov
sekulárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich
študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam
a zmysel (teológia je veda o hľadaní a nachádzaní zmyslu) a dokázať primerane
odborne argumentovať.

3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.


Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova v kombinácii



Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova v kombinácii



Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova (jednoodborová)



Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova (jednoodborová)



Doktorandský študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy –
katolíckej (odborová didaktika)

3.2 Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity
vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä
o organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči
(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej
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katechézy na Slovensku (doc. Kľuska), účasť v historicko-výskumných projektoch
.(prof. Dlugoš), spolupodieľanie sa na výskume hnutí novej religiozity (doc. Sarka,
dr. Kubatková) atď. Keďže prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané
z mimouniverzitných zdrojov, nezaťažujú hospodárenie katedry. Na druhej strane
však sú obrovským prínosom pre vedecko-didaktickú činnosť katedry.

IV.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú
vymedzené v rámci vedeckých disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým
katechetika a pastorálna teológia, liturgika, dejiny cirkvi, cirkevné právo a sociálna
náuka Cirkvi. V okruhu katechetiky ide predovšetkým o biblickú katechézu,
kreatívne katechetické metódy, cirkevné školstvo, históriu cirkevného školstva.
Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, teologického,
kultúrneho i spoločenského výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj
na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala
spoluprácu s diecéznymi katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi,
ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej vedy na Slovensku i v zahraničí,
najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a na
Ukrajine.
V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja
svoje úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov
náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy,
príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie
(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy) a pri vytváraní
špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je
rozvíjaná intenzívna spolupráca so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti
pedagogiky. Katedra má zámer rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich
a zahraničných grantových projektov a úloh.

4.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali





Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy
Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami
Komunikatívnou teológiou vo vzťahu k náboženskej pedagogike
Biblickou didaktikou

V roku 2015 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 Metódy a formy didaktiky náboženstva
 Biblická didaktika
 Interpretácia žalmov
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Autorita Biblie v katolíckej Cirkvi
Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy
Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti

4.2 Riešené vedecké projekty
GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Doc.
PaedDr.
Esoteric Themes in
ThDr.
Theology, EDU Cat
Róbert
Milano 2015
Sarka,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2010

Vydanie
zahraničnej
monografie

vedeckej

Cieľom projektu je realizácia štúdie
zameranej na primárnu prevenciu
nových
náboženských
hnutí
v školskom prostredí a edukácii.
Vedecko-výskumná činnosť bude
Primárna prevencia
Kubatková zameraná na stredoškolskú mládež
alternatívnych
Monika,
v regióne s cieľom zistiť odkiaľ
1/12/2015 náboženských
PaedDr.
čerpajú mladí ľudia informácie
smerov školskom
PhD.
o alternatívnej
religiozite
a ako
prostredí a edukácii
hodnotia školskú prevenciu týkajúcu
sa nových náboženských hnutí
a siekt. Pre získanie informácií bude
využitá
metóda
dotazníkov
a neštruktúrované interview.
Za primárny cieľ projektu bolo
stanovené
nadobudnutie
nadobudnúť poznatky z aktuálneho
biblického
výskumu
nad
Synoptickými evanjelia, zoznámiť sa
teda s výskumným status questionis
a spoznať aktuálne trendy.
Ďalším
cieľom
projektu
bolo
Seminár
pre
konfrontovať spôsob prednášania
univerzitných
problematiky
Nového
zákona
pedagógov
Doc. ThDr.
(Synoptické evanjliá) študentom
GAPF
prednášajúcich
Branislav
teológie a náboženskej výchovy na
2/05/204 biblické vedy – Kľuska,
Slovensku a v Zahraničí.. Cieľom
Synoptické
PhD.
daného
projektu
bol
taktiež
evanjeliá: Marek a
oboznámiť
sa
s najnovšími
Matúš
publikáciami
z oblasti
biblika,
prístupnými v knižnici Pápežského
biblického inštitútu. Účasť na
seminári je motivovaná prípravou
vedeckého projektu zameraného na
naratívnu
interpretáciu
novozákonných
(a
teda
i synoptických evanjelií).
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Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

20142015

100

20152016

1000

20142015

125

V.

Medzinárodné aktivity katedry

Katedra katechetiky a praktickej teológie spolupracuje s viacerými významnými
zahraničnými vedeckými a akademickými pracoviskami spomedzi ktorých je
potrebné vymenovať: katolícka univerzita Jána Pavla II. V Ľubline; Pápežská
teologocká akadémia v Krakove, Univerzita Kardinála Stefana Vyszynskeho vo
Varšava, Cirkevná pedagogická Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, atď.
Možnosti využitia zahraničnej spolupráce je možné zhrnúť v niekoľkých bodoch:
 Zahraničné vedecké projekty


Výmena vedeckých a didaktických skúseností



Príprava spoločných vedeckých konferencií



Príprava spoločných vedeckých publikácií



Študentská a učiteľská mobilita

Členstvo členov katedry v medzinárodných vedeckých spoločností a redakčných
radách zahraničných časopisov:
1. Meno zamestnanca: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
2. Názov výboru: Medzinárodné spoločenstva pútnických miest Le Réseau Marial
Européen
3. Miesto konania: Lourdes (Francúzsko)
4. Dátum konania: od r. 2005
1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
2. Názov časopisu: Biblical Annales
3. Druh členstva: člen vedeckej rady
4. Miesto vydania: Ľublin (Poľsko)
5. Členstvo od roku: 2010
1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
2. Názov výboru: Society of Biblical Literature
3. Druh členstva: associate member
4. Miesto vydania: Atlanta (USA)
5. Členstvo od roku: 2008
1. Meno zamestnanca: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
2. Názov výboru: Society of Biblical Literature
3. Druh členstva: associate member
4. Miesto vydania: Atlanta (USA)
5. Členstvo od roku: 2014
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6.1 Zahraničné mobility zamestnancov katedry
 Doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD. Mobilita - AGMA: Univerzita
Paláckého
v Olomouci.
Institut
interkulturního,
mezináboženského
a ekumenického výzkumu a dialógu; 23.-25.11.2015; Prednášky: Teológia XX.
storočia. Feministická teológia;
Z dejín spirituality – poznanie Božej vôle;
konzultačné hodiny v seminári. Príprava skrípt pre učiteľov náboženskej
výchovy
 ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. – AGMA: Katolícka Univerzita Jána
Pavla II. v Ľubline; Inštitút biblických vied Teologická fakulta; 19.-23. 10. 2015;
Prednášková a vedecko-výskumná činnosť

 Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – AGMA: Katolícka Univerzita Jána
Pavla II. v Ľubline; Inštitút biblických vied Teologickej fakulty; 19.-23. 10. 2015;
Prednášková a vedecko-výskumná činnosť

6.2 Zahraničné mobility na katedre
 dr hab. Krzysztof Mielcarek, m. prof. KUL (Katolícka Univerzita Jána Pavla II.
v Ľubline; Inštitút biblických vied Teologickej fakulty); ERASMUS+; 6.-8. mája
2015; Prednášková činnosť na témy: Rola Septuaginty vo svetle najnovšieho
dokumentu Pápežskej biblickej komisie o inšpirácii a pravde Svätého písma; Vybrané
témy lukášovskej teológie; vybrané témy z biblickej geografie a archeológie;
Jeruzalem v dejinno-spásnej perspektíve.
 doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Teologická fakulta; Katedra pedagogiky); ERASMUS+; 25.-26. mája 2015;
Prednášková činnosť na témy: Religiozita mládeže bez náboženské příslušnosti; Krize
rodiny a důsledky pro náboženskou výchovu; Pastorálni psychologie – základní
pojmy; Vývoj náboženského úsudku.
 dr. hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL (Katolícka Univerzita Jána Pavla II.
v Ľubline; Ekumenický inštitút Teologickej fakulty); AGMA; 7.-9. decembra
2015; Prednášková činnosť na tému: História, základná štruktúra a poslanie Svetovej
rady cirkví
 dr. Piotrek Kopiec (Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline; Ekumenický
inštitút Teologickej fakulty); AGMA; 7.-9. decembra 2015; Prednášková činnosť na
tému: Spoločenské zaangažovanie Svetovej rady Cirkví
 dr. hab. Marcin Składanowski (Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline;
Ekumenický inštitút Teologickej fakulty); AGMA; 7.-9. decembra 2015;
Prednášková činnosť na tému: Kresťanská morálnosť a sociálna etika v ponímaní
Svetovej rady Cirkví
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Obr. č. 2: Prednášková činnosť prof. P. Kantyku; dr hab. M. Składanowského a dr. P. Kopca

Sumár (Executive summary)
Vedecký výskum katedry je orientovaný v katedre na didaktiku náboženskej
výchovy, katechetiku, praktickú teológiu a dejiny cirkvi. Náboženská výchova je
chápaná ako súčasť širšie ponímanej katechetickej činnosti. Predstavuje aplikáciu
základných teologických disciplín (systematické teologické disciplíny, historickobiblické teologické disciplíny a praktické teologické disciplíny) v školskej výučby.
Preto vedecký výskum katedry vychádza najskôr zo základného výskumu
jednotlivých teologických disciplín, ako biblická teológia, morálna teológia, cirkevné
dejiny, liturgika, pastorálna teológia a následne na školskú aplikáciu výsledkov
základného výskumu.
Členovia katedry vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý
obsahový rozsah praktickej (morálna teológia, pastorálna teológia, liturgická
teológia, katechetika) a dejinno-biblickej (dejiny cirkvi, biblická teológia, patrológia)
teológie a kánonického práva. Katedra sa zameriava na vzdelávanie a formovanie
učiteľov náboženskej výchovy, pastoračných pracovníkov a animátorov malých
spoločenstiev.
Katedra vo svojom výskume vychádza z historického preskúmania
stavu vyučovania náboženskej výchovy na slovenských základných a stredných
školách, aby tak dokázala navrhnúť aktuálne a účinné modely vyučovania
náboženskej výchovy, s aplikovaním základného teologického výskumu do
vyučovania náboženskej výchovy. Vzhľadom na interdisciplinárny prienik vedeckej
disciplíny katechetika (náboženská výchova) aj do pedagogických disciplín katedra
spolupracuje vo výskume aj s vedeckými pracoviskami sústreďujúcimi sa na výskum
pedagogických vedných disciplín a v prvom rade katolíckej pedagogiky.
Pre najbližších päť rokov si katedra definovala nasledovné výskumné
oblasti: stav a perspektíva vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia
v katechéze; morálny rozmer učiteľa náboženskej výchovy, liturgia v katechéze,
kreatívne metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy, cirkevné školstvo.
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