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III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej
a elementárnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
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. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
odborný asistent:
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD., sr. Ľudmila, CJ

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Každoročne sa Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky podieľa na organizovaní
mnohých aktivít a podujatí pre študentov i verejnosť zameraných na oblasť
predpimárneho
a primárneho
vzdelávania.
K najvýznamnejším
podujatiam
organizovaných katedrou za rok 2013 patria:

4

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.
Prednáška: 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.

Účasť katedry na podujatí
Medzinárodná konferencia : Biológia v škole dnes a zajtra. Konferencia bola organizovaná Katedrou
biológie a ekológie v spolupráci s Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky. Ružomberok,
17.01. – 18.01. 2013.
Cieľom plánovanej konferencie bude 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.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom: Didaktická hra ako jeden zo spôsobov upevňovania si
kultúrneho dedičstva v primárnom vzdelávaní
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo
prostredie? Bratislava, 14.2.2013.
Konferenciu organizovala Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, PdF UK v Bratislave s cieľom
vytvoriť platformu na výmenu informácií a vypracovanie odporúčaní pre súčasnú prax. Zároveň bolo
zámerom podporiť aktívnu spoluprácu učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov,
psychológov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov a iných
vedeckých pracovníkov z rôznych pedagogických fakúlt zo SR a zahraničia.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
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PaedDr. Mária Karasová, PhD. s príspevkom: Mediálna výchova ako dôležitá súčasť pôsobenia na žiaka v
primárnom vzdelávaní.
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom: Implementácia kultúrnych prvkov do edukačného procesu v
primárnom vzdelávaní
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. s príspevkom: Komunita, tradícia a osobnosť učiteľa v primárnej
edukácii
Medzinárodná vedecká konferencia: Sześciolatek w szkole – wyzwanie współczesnej edukacji.
TYCHY, 1.03.2013
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom:
Przygotowanie dzieci z niekorzystnych środowisk
wychowawczych do podjęcia obowiązku szkolnego
Medzinárodná konferencia: Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi, Liberec, 21. – 22.
marec 2013. Konferenciu organizovala Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v spolupráci s Českou pedagogickou
společností. Cieľom konferencie bolo analyzovať koncepciu vzdelávania v kontexte kurikulárnych
zmien. Otvorila tiež priestor pre diskusiu o vzdelávacích koncepciách v širších spoločenskopolitických súvislostiach. Ponúkla tiež priestor pre prezentáciu ideí, ktoré by mohli byť späté
s budúcim vývojom koncepcie vzdelávania.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
Prof. PhDr. Mária Kožuchová,CSc. a Silvia Kovačíková s príspevkom Retrospektívy edukačného systému
primárneho vzdelávania na Slovensku
PaedDr. Mária Karasová, PhD. s príspevkom: Škola ako priestor získavania sociálnych a komunikačných
zručností v súvislosti s masmediálnym vplyvom
Odborný metodický seminár: Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní
so zameraním na vybrané slová. Metodické pedagogické centrum v Nitre, 9. 4. 2013. Seminár bol
zameraný na koncepciu integrovaného prístupu vo vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni
základnej školy a jeho prezentáciu v učebniciach slovenského jazyka a literatúry pre 3. – 4. ročník ZŠ.
Prezentácia učebných úloh a aktivít predstavovala komplexný rozvoj jazykových a komunikačných
kompetencií žiaka so zameraním na aktívne osvojenie vybraných slov netradičným spôsobom.
Aktívna prezentácia pracovného zošita Spievanky – Vybranky a sprievodného hudobného CD bola
spojená s diskusiou.
Účastníci podujatia: PaedDr. Beáta Murínová, PhD., PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Elementary Mathematic Education 2013 Matematika v primárnej
škole – rôzne cesty, rovnaké ciele. Prešov, 24. 4. 2013 – 26. 4. 2013. Medzinárodná vedecká konferencia
matematikov, ktorí sa venujú vzdelávaniu elementaristov.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. s príspevkom: Meranie fyzikálnych veličín v primárnom vzdelávaní.
Medzinárodná vedecká konferencia: ,,EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – EGZEMPLIFIKACJE W
PRAKTYCE”, Chełm, 28. – 30. apríl 2013.
Hlavným cieľom konferencie bolo identifikovať podobnosti a rozdiely, ako aj zmeny v primárnom
vzdelávaní v štruktúre vzdelávacích systémov, v organizácii výchovno-vzdelávacej práce a v
metodických a programových koncepciách vo vybraných krajinách Európskej únie.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. a PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. s príspevkom: Kurikulárne
reformy a vzdelávanie učiteľov na Slovensku.
PaedDr. Mária Karasová, PhD. s príspevkom: (Ne)primeranosť používania moderných IKT v primárnej
edukácii a možnosti práce s nimi.
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom: Connection between traditional education process and pedagogy of M.
Montessori
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Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 : online konferencia 3. 6. - 7. 6. 2013 :: Prešovská
univerzita v Prešove, 2013. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusiu o najnovších
poznatkoch z oblasti elektronického vzdelávania. Účastníci konferencie sa takto vzájomne informovali
o aktuálnych problémoch rozvoja kompetencií pre tvorbu a aplikáciu elektronickej podpory výučby s
cieľom analyzovať, vymedzovať a navrhovať riešenia.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. s príspevkom: Kompetencie učiteľa materskej školy pre prácu
s počítačom.
Medzinárodná vedecká konferencia: Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách
v 21. storočí. Ružomberok, 13. – 14. 6. 2013.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. s príspevkom: Astronómia v predprimárnej a primárnej edukácií.
Medzinárodná vedecká konferencia: Society and Technology 2013. Opatija, 28.- 30. 6. 2013.
Na 20. ročníku konferencie boli prezentované výsledky interdisciplinárnych vedeckých výskumov,
ktorých oblasťou záujmu bol vývoj spoločnosti, vzdelávanie, veda a technológia.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. a PaedDr. Jozef Zentko, PhD. v spolupráci s doc. PaedDr. T.
Jablonským, PhD. s príspevkom: Communication dimension of visual anthropology in understanding of
cultural heritage and its application in primary education in Slovakia.
Medzinárodná vedecká konferencia: Symposium Elementary Mathematic Teaching - SEMT 2013.
Praha, 18. 8. 2013 – 23. 8. 2013.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. v spolupráci s doc. Gunčagom a Asuman Duatepe Paksu s príspevkom:
A comparative study: Turkish and Slovak preservice primary mathematics teachers‘ skills about symmetry .
XXI. KONFERENCE České asociace pedagogického výzkumu 2013: Efektivita vzdělávání
v proměnách společnosti. Ústí nad Labem, 16 – 18. 9. 2013.
Konferencia bola zameraná na pohľad na efektívnosť vzdelávania v súčasnej spoločnosti, prebiehala
v ôsmych sekciách.
Dr. Karasová s príspevkom: Morálne aspekty vplyvu médií na žiaka primárneho vzdelávania v kontexte
mediálnej výchovy.
Medzinárodná vedecká konferencia „Učiteľ a európske hodnoty“. PF KU Ružomberok, 18. 10. 2013.
Cieľom konferencie bolo prezentovať výstupy projektu Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – nová
výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách, ktorý rokoch 2011 – 2013 riešil riešiteľský
tím Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt finančne podporilo
Ministerstvo školstva, vedy, mládeže a športu Slovenskej republiky (projekt KEGA 042KU-4/2011).
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. v spolupráci s R. Libertini a D. Tomasellom s príspevkom: Ľudová kultúra
ako inšpiračný fundament výchovy k hodnotám a národnému povedomiu v systéme vzdelávania na Slovensku a
v Taliansku.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. a PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. s príspevkom: Odkaz kultúrneho
dedičstva v implementácii ľudových remesiel do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní
Medzinárodná vedecká konferencie: Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg. PF KU
Ružomberok, 9. – 11. 9. 2013.
Cieľom konferencie bola spolupráca pracovísk venujúcich sa odborovej didaktike na vysokých
školách Slovenskej republiky a susedných štátov v širšom interdisciplinárnom kontexte. Prezentáciou
dosiahnutých výsledkov výskumu a vedeckého a pedagogického smerovania očakávame vzájomné
obohatenie sa účastníkov o nové poznatky, reflektujúce prácu iných pracovísk o aktuálne trendy a
nové podnety vo vzdelávaní. Ďalším cieľom konferencie bolo iniciovať riešenie problémových otázok
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v odborovej didaktike. Ponúknutý bol priestor aj mladým vedeckým pracovníkom v oblasti
odborových didaktík.
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom: Námetová hra, súčasť života dieťaťa
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. s príspevkom: Výchova k cnostiam prostredníctvom literárnych metód.
Medzinárodná vedecká konferencia: „Križovatky na cestách k učiteľstvu“ , 19. - 20. septembra 2013 v
Hoteli Crocus na Štrbskom Plese.
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizovala Katedra pedagogiky FHPV PU v
Prešove v spolupráci so Škola hrou, s.r.o bolo prezentovať výsledky vedeckých výskumov,
teoretických modelov, praktických skúseností z oblasti pregraduálneho vzdelávania učiteľov a
procesov adaptácie na pedagogickú prax v škole.
Konferencie sa aktívne zúčastnila:
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. v spoluautorstve s doktorandkou Evou Csandovou s príspevkom:
Uvádzajúci pedagóg v preprimárnom a primárnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké sympózium: Medzinárodný dialóg o pedagogických a psychologických
aspektoch edukácie. International Dialogue on Pedagogical and Psychological Aspects of
Education", Nitra, 8. – 9.10.2013.
Cieľom vedeckého sympózia bolo vytvorenie priestoru pre diskusiu odborníkov z radov komunity
pedagógov, psychológov i odborových didaktikov o témach a vedeckých problémoch
interdisciplinárneho a transdisciplinárneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu a efektivitu výsledkov
edukácie. Predmetom diskusie boli témy a problémy psychodidaktického a neurodidaktického
ponímania edukácie a kontext diverzity – rôznorodosti žiackej a študentskej populácie v
proinkluzívnej orientácii výchovy a vzdelávania od materskej školy až po školu vysokú.
Konferencie sa aktívne zúčastnila:
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. s príspevkom: Koncepcia osobnostného rozvoja žiaka vo výučbe
vlastivedy
Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných
zmien. Konferencia pri príležitosti 20. výročia vzniku SV OMEP pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Košice, 11. - 12. október 2013
Cieľom vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo poukázať na prítomnosť a
budúcnosť predprimárnej edukácie v kontexte súčasných zmien a vytvoriť priestor pre odbornú
diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.
PaedDr. Mária Vargová, PhD. s príspevkom: Implementácia multikultúrnej výchovy v predprimárnom
vzdelávaní
Elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Aktuálne otázky prírodovednotechnických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácií. Prešov, 23. – 25. 10. 2013.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. v spoluautorstve s Doc. PaedDr. Máriou Vargovou, PhD.
s príspevkom Súčasné kurikulárne trendy technického vzdelávania v primárnom vzdelávaní v SR
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. s príspevkom: Fyzikálne učivo v primárnom vzdelávaní.
Medzinárodná vedecká konferencia: European Unity and Central & Eastern Europe – Between
Centripetal & Centrifugal Forces, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea,
november 2013
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. - aktívna účasť s témou: The scientific development of the
researcher in the process of shaping his scientific identity, The System of Education in Poland after its
accession to European Union – hlavný speaker v rámci významnej svetovej konferencie.
Vedecko-odborný seminár: Metodický deň pre učiteľov slovenčiny stredných škôl. FF KU
v Ružomberku, Katedra slovenského jazyka a literatúry v Ružomberku, 22. 11. 2013. Vedecko-
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odborný seminár vybraných učiteľov stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska bol venovaný
problematike výskumu motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry v základných a
stredných školách z didakticko-psychologického hľadiska. Jeho súčasťou boli workshopy k danej
problematike zamerané na napĺňanie požiadaviek novej kurikulárnej reformy s využitím inovačných
metód vo vyučovaní SJL v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní. Boli ponúknuté aj informácie
z Centra akademickej prípravy FF KU týkajúce sa problematiky pedagogickej praxe a spolupráce so
strednými školami.
Účastníci podujatia: PaedDr. Beáta Murínová, PhD., PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia: Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Múzeum SNP
v Banskej Bystrici, 27.-29. 11.2013. Konferencia reflektovala nielen na novodobé trendy, formy,
metodiku a spôsoby edukácie v oblasti múzejnej pedagogiky, ale súčasne prezentovala i výsledky
celoslovenského projektu Múzeá tretej generácie. Konferencie sa aktívne zúčastnili:
PaedDr. Miriam Uhrinová. PhD. s príspevkom: Spolupráca múzea a školy pri poznávaní regiónu
v primárnom vzdelávaní
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. v spolupráci s D. Tomasellom s príspevkom: Poznávanie duchovnej
a materiálnej ľudovej kultúry prostredníctvom analýzy historických fotografií v primárnom vzdelávaní.
10. výročný medzinárodný vedecký seminár: Súčasnosť a perspektívy vysokoškolského vzdelávania.
Katedra pedagogiky FF UCM Trnava, 5.12.2013.
Hosťom seminára bola aj: Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., ktorá aktívne vystúpila s príspevkom:
Retrospektívy a perspektívy v príprave učiteľov primárneho vzdelávania na Slovensku

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Katedra zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna
pedagogika. Absolvent ovláda odborný obsah výchovných (hudobná výchova,
výtvarná výchova, telesná výchova, literárna a dramatická výchova) a vzdelávacích
(slovenský jazyk a matematika) disciplín ako aj špecifickú oblasť ľudského poznania.
S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý
celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané
poznatky z metód výskumu a vývoja predškolskej a mimoškolskej didaktiky.
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Absolvent študijného programu Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie sa dôkladne sa orientuje v širších filozofických, sociálnych a
politických súvislostiach výchovného procesu. Je schopný kriticky hodnotiť a narábať
s teoretickým zázemím primárnej pedagogiky. Ovláda aktuálne teoretické modely
výchovy, socializácie a a kulturácie človeka a z nich vie odvodzovať pedagogické
koncepcie, najmä koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti (napr. jazykovej, literárnej
a pod.), ktoré môžu byť predmetom zabezpečovania ďalšieho vzdelávania
pedagógov.
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a
elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Úlohou
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pracoviska odboru Predškolská pedagogika (Bc) je projektovať výchovné a
vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach
školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a
zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a
elementárna pedagogika (Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho
vzdelávania, schopní organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a
mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania
ľudí s kultúrnym hendikepom.
Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v
študijnom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Katedra od akademického roku 2012/13 zabezpečuje rozširujúce štúdium:
Náboženská výchova pre materské školy pre učiteľky náboženskej výchovy v
predprimárnom vzdelávaní. Oboznamuje študentov so širšími teoretickými
poznatkami v oblasti didaktiky náboženskej výchovy detí predškolského veku v
materskej škole a ponúka nadobudnutie praktických zručnosti v realizácii
náboženskej výchovy v materskej škole.
Od akademického roku 2012/13 zabezpečuje Rozširujúci študijný program: Hudobné
umenie pre materské školy v študijnom odbore Predškolská a elementárna
pedagogika. Predmet smeruje k všestrannej výchove všetkých zložiek hudobného
nadania. Pomáha študentom Získať základné znalosti v hre na zvolenom hudobnom
nástroji, zvyšovať prednesovú a technickú úroveň hry, rozvíjať schopnosť k
samostatnej práci. U študentov, ktorí už majú základy hry na hudobnom nástroji
upevňovať a rozvíjať technické a výrazové prostriedky.
Katedra sa zameriava tiež na praktickú formáciu študentov a vedie ich k znalosti a
schopnosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a
schopnosť primerane odborne argumentovať. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem
iného aj na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra
nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami
pedagogickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike, Českej
republike, Nemecku Rakúsku.
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.).
Na základe výzvy o nomináciu výnimočných študentov pri príležitosti ocenenia mestom
Ružomberok ku Dňu študentstva bola za PF KU nominovaná študentka Anna Krištofíková,
študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
Peter Debnár, študent 2. ročníka magisterského štúdia, úspešne reprezentoval PF KU
v súťaži mladých moderátorov. V krajskom kole súťaže s názvom „Sárová Bystrica 2013“,
ktoré sa uskutočnilo 29. októbra 2013 v Žiline, sa umiestnil na 2. mieste.

10

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Katedra prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie pedagogickým
pracovníkom v materských školách, školských kluboch, centrách voľného času a
učiteľom pre primárne vzdelávanie na dosiahnutie požadovanej kvalifikácie.
Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v
študijnom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, pri uchádzač preukazuje
pred komisiou pre rigorózne skúšky hlbšie vedomosti v širšom základe zvoleného
študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe
a schopnosť aplikovať získané vedomosti tvorivým spôsobom v praxi.

VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

Publikačná činnosť členov katedry v roku 2013:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
JUSZCZYK, S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2013, s 246 s. ISBN 978-83-226-2177-6.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MURINOVÁ, B.: Motivácia vo vyučovaní slovenského jazyka. 1. vyd. - Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 214 s. - ISBN 978-80-8084-992-4.
CHANASOVÁ, Z. - JABLONSKÝ, T.: Geštaltpedagogika Alberta Höfera v náboženskej výchove.
Ružomberok : VERBUM, 2013, 146 s. ISBN 978-80-561-0068-4.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
JUSZCZYK, S.: Media społeczne w procesie komunikacji i edukacji – dialog i konektywizm.
In: Społeczne i kulturowe wymiary komunikacji. (Wawrzak – Chodacek, M. – Kowal, J. –
Żeligowski) Wrocław : Wydawnictwo Wyżsej Szkoły Zarządzania „Edukacja“, 2013. s. 9 –
22. ISBN 978-83-64389-08-5.
JUSZCZYK, S.: The System of Education in Poland after its accession to European Union. In Jeong
O Park, Bok-Nam Lee, Si-Hong Kim. (Eds.) European Unity and Central & Eastern Europe –
Between Centripetal & Centrifugal Forces, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul,
Republic of Korea, 2013, pp. 129-144.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
KOŽUCHOVÁ, M.: Technické materiály v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok:
VERBUM, 2013.-155 s. ISBN 978-80-8084-990-0
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
JUSZCZYK, S.: The Bologna Process and the European Higher Education Area. In Korean
Journal of European Integration, 2013, No. 9, pp. 89-114. ISSN 2233-5587.
CHANASOVÁ, Z.: Gestalt approach of Albert Höfer in Religion Classes during the First
Four Years of Primary Education. In: Journal of Preschool and Elementary School Education.
- ISSN 2084-7998, Vol. 2, No. 2 (2012), p. 29 - 47.
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
JUSZCZYK, S.: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka w Polsce. In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok :
VERBUM, 2013. ISSN 1336-2232, Roč. 12, č. 3 (2013), s. 22 – 29.
KOZÍK, T. - KOŽUCHOVÁ, M. a kol.: Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce. In: Učiteľské noviny. - ISSN 0139-5769, Roč. 60, č. 11 (2013), s. 25-27.
KOŽUCHOVÁ, M. - UHRINOVÁ, M.: Ľudové remeslá ako súčasť kurikula pracovného
vyučovania na primárnom stupni ZŠ = Folk crafts as a part of the curriculum of technical
education at elementary schol. In: Technika a vzdelávanie. - ISSN 1338-9742, Roč. 2, č. 1
(2013), s. 57-60.
VARGOVÁ, M. - KOŽUCHOVÁ, M.: Technical education supported with electronic textbook. In:
Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ. - ISSN
1335-003X, Roč. 21, č. 3 (2013), s. 16-19.
KOŽUCHOVÁ, M. - UHRINOVÁ, M.: Retrospektívy a perspektívy v príprave učiteľov primárneho
vzdelávania=Retrospektiven un Perspektiven in der LehrerInnenbildung für die Primarstufe. In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 13362232, Roč. 12, č. 3 (2013), s. 12-21.
KARASOVÁ, M.: Problémy komunikácie vznikajúce vplyvom médií u žiakov primárneho
vzdelávania. In Studia scientifica Facultatis paedagogicae. ISSN 1336-2232, roč. 11, č. 4 (2012),
s. 257 – 263.
KARASOVÁ, M.: Potreba mediálnej výchovy u žiakov primárneho vzdelávania. In Studia
scientifica Facultatis paedagogicae. ISSN 1336-2232, roč. 12, č. 3 (2013), s. 242 – 248.
MURINOVÁ, B.: Implementácia inovačných metód vo vyučovaní slovenského jazyka. In Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232,
Roč. 12, č. 3 (2013), s. 129 – 137.
CHANASOVÁ, Z.: Obraz člověka v geštaltpedagogike Alberta Höfera v primárnom
vzdelávaní, In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 11, č. 4 (2012), s. 139 - 146
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VARGOVÁ, M.: Uplatnenie multikultúrnej komunikácie v primárnej edukácii. In: Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok : VERBUM, 2012. ISSN
1336-2232, roč. 11, č. 4 (2012), s. 296 – 301.
VARGOVÁ, M.: Presah kultúrnej globalizácie do edukačného procesu. In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok : VERBUM, 2013. ISSN 1336-2232,
roč. 12, č. 2 (2013), s. 119 – 125.
VARGOVÁ, M.: Didaktická hra ako súčasť primárneho vzdelávania. In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok : VERBUM, 2013. ISSN 13362232, roč. 13, č. 3 (2013), s. 50 – 56.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Fotografia ako dôležitý prvok spoznávania kultúry.
In: Piwowarski, J. a kol. Edukacja plastyczna VIII : Fotografia : prace naukowe. Częstochowa:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013. - ISBN 978-83-7455-330-8. - ISSN 18967736.
KARASOVÁ, M.: Rozvoj medzipredmetových vzťahov pomocou informatickej výchovy v
primárnom vzdelávaní. In LACHYTOVÁ, L. (Eds.) Wybrane zagadnienia z pedagogiki
socjalnej. Chelm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2013. ISBN 9788361149-93-4, s. 100 – 108.
CHANASOVÁ, Z.: Contribution of Gestalt pedagogy of Albert Höfer for elementary
education.
In: red. Lachytová, L: Wybrane zagadnenie z pedagogiki socjalnej. Chelm :
PWSZ, 2013. ISBN 978-83-61149-93-4. s. 93-99.
VARGOVÁ, M.: Multucultural education and its application in primary education. In:
Lachytová, L., eds.: Wybrane zagadnenie z pedagogiki socjalnej. Chelm : PWSZ, 2013. ISBN 97883-61149-93-4. s. 109 – 115.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
JUSZCZYK, S. Media społeczne wsparciem dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
w społeczeństwie ponowoczesnym. In: Tradycja i nowoczesność – funkjonowanie osób z
niepełnosprawnością we współczesnym świecie (Eds. Orieščíková, H. – Kowalska-Kantyka M. –
Lewko, A.) Ružomberok : VERBUM, 2013. s. 285 – 307. ISBN 978-80-561-0053-0.
JUSZCZYK, S. Osoby z niepełnosprawnością w pracy, kulturze i sporcie. In: Zbliżanie światów
osób (nie-) pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom I. (Eds. Stankowski, A
– Wendreńska, I.) Ružomberok : VERBUM, 2013. s. 20 – 27. ISBN 978-80-561-0054-7.
KOŽUCHOVÁ, M. - HARČARÍKOVÁ, T.: Sociokultúrny konštrukt "priestor" a "čas" vo vnímaní
žiakov mladšieho školského veku. In: Výchovná a komplexná rehabilitácia postihnutých v
ponímaní špeciálnej pedagogiky. zost. Peter Krajčí, Tomáš Slovák. 1. vyd. - Bratislava : IRIS,
2013. - ISBN 978-80-89256-93-8, S. 163-171.
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CHANASOVÁ, Z.: Importance of narration in primary education. In.: Gallová, M. - Gunčaga, J. Chanasová, Z. - Moldová-Chovancová, M.: New challenges in education. Retrospection of history
of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects.
Ružomberok : Verbum, 2013. 277 s. ISBN 978-80-561-0065-3., s.87 - 96.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KOPÁČOVÁ, Janka. Prírodné javy očami detí = Natural Phenomena Through the Eyes of
Children, 2012. In ed. Monika Miňová: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na
environemtálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku : 14. 9. 2012 v Žiline :
zborník z vedecko-odbornej konferencie ; rec. Jolanta Karbowniczek, Renáta Bernátová,
Viera Hajdúková. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. - ISBN 978-80-555-0704-0,
S. 50-60.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
GUNČAGA, Ján - KOPÁČOVÁ, Janka - PAKSU, Asuman Duatepe. A Comparative Study :
Turkish and Slovak Preservice Primary Mathematics Teachers´ Skills about Symmetry, 2013.
In ed. Jarmila Novotná, Hana Moraová: International Symposium Elementary Maths
Teaching : Prague, the Czech Republic, Charles University, Faculty od Education : August 18
- August 23, 2013 : proceedings : tasks and tools in elementary mathematics. - Prague :
Charles University, 2013. - ISBN 978-80-7290-637-6, P. 99-106.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KOŽUCHOVÁ, M. - VIŠŇOVSKÁ, M.: Kompetencie učiteľa materskej školy pre prácu s počítačom
= Kindergarten teachers´ competences for work with computer. In: Súčasné trendy
elektronického vzdelávania 2013 : online konferencia 3. 6. - 7. 6. 2013 : recenzovaný zborník
príspevkov / eds. Peter Beisetzer, Jana Burgerová, Tomáš Suslo. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2013. - ISBN 978-80-555-0745-3, Online, s. 115-119. Spôsob prístupu:
http://fyzika.unipo.sk/konferencia/tech2013/files/Zbornik.pdf
GOTTHARDOVÁ, G.: K syntaktickému vzťahu koordinácie. In: Jazykovedné štúdie XXX :
syntax a morfológia - väzby a súvislosti : 17. mája 2011 na FF UKF v Nitre / vedecký redaktor
Pavol Žigo. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1286-5, S. 66-72.
KOPÁČOVÁ, Janka. Didaktická vybavenosť učebníc prírodovedy ; rec. Eduard Bublinec,
Miriam Uhrinová, 2013. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In ed. Jozef Macko: Biológia v škole dnes a zajtra : 17.-18. január 2012 Ružomberok : zborník
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0022-6, CDROM, s. 29-34.
KOPÁČOVÁ, Janka. Meranie fyzikálnych veličín v primárnom vzdelávaní ; rec. Pavol
Hanzel a kol, 2013. - Dostupné aj na internete . In ed. Blanka Tomková, Marek Mokriš:
Matematika v primárnej škole - rôzne cesty, rovnaké ciele : zborník príspevkov z vedeckej

14

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v Prešove 24.-26.4.2013. - Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2013. - ISBN 978-80-555-0765-1, S. 116-120.
KARASOVÁ, M.: Strata morálneho zmyslu vplyvom televízie a internetu. In KALISKÝ, J.
(Eds.) Dobro a zlo, alebo o morálke II. Psychologické a filozofické aspekty morálky v
edukácii. Banská Bystrica : UMB, 2013. ISBN 978-80-557-0539-2, s. 156 – 170.
KARASOVÁ, M.: Problémy vznikajúce implementáciou IKT do edukačného procesu
v súčasnosti. In PISOŇOVÁ, M. – TOMÁNEK, P. – BRUNCLÍKOVÁ, Z. (Eds.) Kríza
pedagogiky? Bratislava : UK, 2013. ISBN 978-80-223-3331-3, s. 393 – 402.
KARASOVÁ, M.: Mediálna výchova ako dôležitá súčasť pôsobenia na žiaka v primárnom
vzdelávaní. In: PISOŇOVÁ, M. – SMETANOVÁ, D. – KURUC, M. (Eds.) Sociálnopedagogické
štúdie 2013. Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie? Bratislava : PdF UK, ISBN
978-80-223-3360-3, s. 201 – 207.
CHANASOVÁ, Z.: Úloha skúsenosti, ideálu a spoločenstva vo výchove mravných hodnôt
u dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku z pohľadu Luigiho Giussaniho. In:
KALISKÝ, J. (Eds.) Dobro a zlo, alebo o morálke II. Psychologické a filozofické aspekty morálky
v edukácii. Banská Bystrica : UMB, 2013. s. 150 – 155. ISBN 978-80-557-0539-2.
CHANASOVÁ, Z.: Komunita, tradícia a osobnosť učiteľa v primárnej edukácii . In: Pisoňová
M., Smetanová, D., Kuruc, M. (Eds.) Sociálnopedagogické štúdie 2013. Dilema sociálnej
pedagogiky: výchova alebo prostredie? Bratislava : Pdf UK, 2013. s. 157 - 166. ISBN 978-80-2233360-3.
CHANASOVÁ, Z.: Výzvy súčasného pedagóga predprimárneho a primárneho vzdelávania z
antropologického pohľadu a pohľadu rodičov. In: Kríza pedagogiky. Bratislava : UK, 2013. s.
59-65, ISBN 978-80-223-3331-3.
CHANASOVÁ, Z.: Antropologické východiská v práci učiteľa predprimárneho a
primárneho vzdelávania vychádzajúce z učenia Jána Pavla II. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla
II pre dnešný svet 2013. Ružomberok : PF KU Verbum, 2013, s. 230 - 239. ISBN 978-80-561
CHANASOVÁ, Z.: Výchova k cnostiam prostredníctvom literárnych metód. In:
GAZDÍKOVA, V. - MAJHEROVÁ, J.: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2013.
Ružomberok : VERBUM, 2013. s. 53 - 61. ISBN 978-80-561-0051-6.
VARGOVÁ, M.: Osobnosť pedagóga v predprimárnej a primárnej edukácií. In: zb. Kríza
pedagogiky? Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 180-185. ISBN 978-80223-3331-3.
VARGOVÁ, M.: Ponímanie hodnôt u rómskeho žiaka v primárnej edukácii. In: KALISKÝ, J.,
eds. Dobro a zlo, alebo o morálke II. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Banská
Bystrica : UMB, 2013. s. 135 – 140. ISBN 978-80-557-0539-2.
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VARGOVÁ, M.: Implementácia kultúrnych prvkov do edukačného procesu v primárnom
vzdelávaní. In: Pisoňová, M., Smetanová, D., Kuruc, M., eds. SOCIÁLNOPEDAGOGICKÉ
ŠTÚDIE 2013 Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie? Bratislava : Pdf UK
v Bratislave, 2013.s. 258 - 263. ISBN 978-80-223-3360-3.
VARGOVÁ, M.: Kurikulárne projekty v materskej škole ako spôsob upevňovania si
kultúrneho dedičstva. In: Macko, J. (Eds.), Biológia v škole dnes a zajtra. Zborník príspevkov z
konferencie s medzinárodnou účasťou 17. – 18. január 2012. Ružomberok : VERBUM, 2013.,
s. 86 - 94. ISBN 978-80-561-0022-6.
VARGOVÁ, M.: Námetová hra, súčasť života dieťaťa. In: Gazdíková - Majherová (Eds.)
Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2013. Ružomberok : VERBUM, 2013. s. 159 – 164.
ISBN 978-80-561-0051-6.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
UHRINOVÁ, M. - ZENTKO, J. - JABLONSKÝ, T.: Communication dimension of visual
anthropology in understanding of cultural heritage and its application in primary education in
Slovakia. In: Društvo i tehnologija 2013 = Society and Technology 2013 : Opatija, 28.- 30. 6.
2013 : XX. medunarodni znanstveni skup / ed. Mario Plenković, Vlado Galičić et al. - Zagreb :
Hrvatsko komunikološko društvo, 2013. - ISBN 978-953-6226-24-5.
BCB Učebnice pre stredné a základné školy
KOŽUCHOVÁ, M. a kol.: Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy. 1. vyd. Bratislava :
Expol Pedagogika, 2013. - 56 s. - ISBN 978-80-8091-306-9.
KOŽUCHOVÁ, M. a kol.: Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy. 1. vyd. Bratislava :
Expol Pedagogika, 2013. - 56 s. - ISBN 978-80-8091-304-5.
BCI Skriptá a učebné texty
LIGOŠ, M. – MURINOVÁ, B. – KONÍČKOVÁ, J.: Ako motivovať žiakov vo vyučovaní
materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov / Beáta Murinová a
kol. - 1. vyd. - Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2013. - 1
elektronický optický disk (CD-ROM); 315 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8084-966-5.
MASTIŠOVÁ, J. a kol.: Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický
zdroj] : metodická príručka pre učiteľov / Beáta Murinová a kol. ; rec. Miroslav Gejdoš, Eva
Veselská. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2012. - 1
elektronický optický disk (CD-ROM); 315 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8084-966-5.
BEE

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch

CHANASOVÁ, Z.: Духовное послание в творчестве Антона Габовштяка для детей и
молодёжи. Pегиональной очно-заочной научно-практической конференции.Творческая
индивидуальность писателя в контексте культурной традиции 23-24 ноября 2012
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Сургут, Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Surgut, Rusko, 2012. ISBN 978-59931-0220-7.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
LIGOŠ, M. – MURINOVÁ, B. – KONÍČKOVÁ, J. (zost.): Ako motivovať žiakov vo vyučovaní
materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov.; rec. Miroslav
Gejdoš, Eva Veselská. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2013. - 1
elektronický optický disk (CD-ROM); 315 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8084-966-5.
GALLOVÁ, M. - GUNČAGA, J. - CHANASOVÁ, Z. - MOLDOVÁ-CHOVANCOVÁ, M.:
New challenges in education. Retrospection of history of education to the future in the
interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects. Ružomberok : Verbum, 2013.
277 s. ISBN 978-80-561-0065-3.

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
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.

V roku 2014 plánuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky nasledovné
konferencie:
- Medzinárodná vedecká konferencia: Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní IV;
-

Medzinárodná vedecká konferencia: Priestor pre kultúrne a prírodné dedičstvo
v predprimárnej a primárnej edukácii;

-

30. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie
ako súčasť všeobecného vzdelávania (ako spoluorganizátor FPHV UMB
v Banskej Bystrici).
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7.2 Podané projekty
Zahraničné výskumné

Grantová
agentúra

APVV

Číslo
projektu

Názov projektu

Tvorivé zapájanie
múzeí do
SK-CZedukačného
2013-0100 procesu
predprimárneho a
primárneho
vzdelávania

Hlavný
riešiteľ

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Požadova
né
finančné
prostried
ky
4000,-€

20142015

-

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013
v EUR

Doba
trvania
projektu

PODANÝ PROJEKT v r. 2013

-

2014 2016

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2013

PaedDr.
Miriam
Uhrinová
, PhD.

Projekt podaný v r. 2013
Je zameraný na vedecko-výskumné
aktivity, ktoré sa týkajú zapájania
múzeí do edukačného procesu
predprimárneho a primárneho
vzdelávania. Do projektu s PF KU
v Ružomberku je zapojená PF
Univerzita Palackého v Olomouci.

Domáce výskumné

Grantová
agentúra

VEGA

KEGA

KEGA

Číslo
projektu

1/0528/
14

006UM
B4/2014

017KU4/2014

Názov projektu

Mediálna príprava
rodičov a žiakov
primárneho
vzdelávania

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

Hlavný riešiteľ

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

prof. Stanislaw
Juszczyk
PaedDr. Mária
Karasová, PhD.
(zástupca
projektu)
Prof. PhDr. V.
Korim, CSc. PF
UMB
Zástupca
projektu : Prof.
PhDr. Mária
Kožuchová,CSc.
Doc. Dr. M.
Gejdoš, PhD.
(zodp. riešiteľ)
Spoluriešitelia:
Prof. PhDr. Mária
Kožuchová, CSc.,
PaedDr. Miriam
Uhrinová, PhD.,
PaedDr. Mária
Vargová, PhD.
PaedDr. Beáta
Murínová, PhD.
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PODANÝ PROJEKT v r. 2013

2014 2016

PODANÝ PROJEKT v r. 2013

2014 2016

1000

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

KEGA

Rozvíjanie finančnej
028KU- gramotnosti
v
4/2014 primárnom
vzdelávaní

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

RNDr. Kopáčová
Janka, CSc.

PODANÝ PROJEKT v r. 2013

-

2014 2016

500

GAPF

Grantová
agentúra

Číslo projektu

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

GAPF

6B /24 /2013

Dieťa a matematika 2

RNDr.
Kopáčová
Janka, CSc.

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF/1/09/2013

Hodnotenie žiackych
výkonov
v reformovaných
prírodovedných
a technických
predmetoch na
primárnom stupni ZŠ

prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

6B/21/2013

Zvyšovanie
mediálnej
gramotnosti
u žiakov primárneho
vzdelávania

PaedDr. Mária
Karasová,
PhD.

1/24/2013

GAPF

2/12/2013

GAPF

4/15/2013

Múzeá v edukačnej
realite v kontexte
primárneho
vzdelávania
Rozvíjanie
kompetencií v oblasti
primárneho
vzdelávania
v spojitosti
s nadviazaním
spolupráce
s aktívnou účasťou na
medzinárodnej
konferencii SOCIETY
AND
TECHNOLOGY 2014
v Chorvátsku
Vedecká konferencia
na tému: Priestor pre
kultúrne a prírodné
dedičstvo
v predprimárnej
a primárnej edukácii

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2013

Tvorba
nových
štandardov
pre
pracovné vyučovanie
(za
predmetovú
komisiu pre ŠPÚ).
Overovanie
novej
koncepcie pracovného
vyučovania na ZŠ.
Vystúpenie
na
3
konferenciách.

Spracovávanie
výskumnej
publikácie
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2013 2014

400

časti

2013 2014

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

2013 2014

500

2014

100

20132014

50

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

Plánovaná
Doba
riešiteľská
trvania
kapacita v
projektu
hodinách
IX 2013
400
– VIII
2014

Príprava konferencie

Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

Časopriestorová
orientácia
v primárnom
vzdelávaní.
Zmyslová výchova
a matematické
predstavy u žiakov
v nultom ročníku
Zvyšovanie
mediálnej
gramotnosti
u žiakov primárneho
vzdelávania

6B/45/2013

6B/21/2013

6B/15/2013 E 09

6A/05/2013

Názov projektu

Vybrané kapitoly z
detskej literatúry so
zameraním na cnosti
Tvorba a aplikácia
audiovizuálnych
didaktických
materiálov so
zameraním na rodinu
vo vzdelávaní
študentov odboru
predškolská a
elementárna
pedagogika a
pedagogika

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2013

Plánovaná
Doba
riešiteľská
trvania
kapacita v
projektu
hodinách

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

PaedDr. Mária
Karasová,
PhD.

20132014

Spracovávanie
výskumnej
publikácie

PaedDr.
Zuzana
Chanasová,
PhD.
PaedDr.
Zuzana
Chanasová,
PhD.
Spoluriešiteľ:
PaedDr. Mária
Karasová,
PhD.

časti

2013 2014

20132014

Spracovávanie
audiovizuálneho
materiálu

2013 2014

100

200

7.3 Riešené projekty
Zahraničné výskumné

Grantová
agentúra

PSP

Visegrad

Číslo
projektu

Názov projektu

PSP: 1s0608-0031-02,
ZFIN:
00000040,
MPK: 500
06 2003

Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkoln
a oraz
pedagogika
medialna w
świecie
ponowoczesny
m

No.
21210119

TECERN Teacher
Education
Central
European
Research

Hlavný riešiteľ

prof.
Stanislaw
Juszczyk

Hlavný
riešiteľ za
KU: doc.
PaedDr.
Tomáš
Jablonský,

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Doba
trvania
projektu

Spracovávanie výskumnej časti
projektu

Projekt
financova
ný
ministerst
vom:
Nauki i
Szkolnict
wa
Wyższeg
ow
Polsce

2013

Riešitelia grantu v máji 2013
prezentovali svoje výsledky za
Len účasť
Slovensko na stretnutí v Debrecene
na
(Madarsko)
podujatí
Spoluriešitelia z KPEP: prof. PhDr.
Mária Kožuchová, CSc., PaedDr.
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02/2013
až
01/2014

Plánovan
á
riešiteľsk
á kapacita
v
hodinách

100

Network

COMENIU
S

503108LLP-12009-1NLCOMENI
US-CNW

Induction for
Novice
Teachers

Program
cezhranične
SK_AT
j spolupráce
081105_N
Slovenská
00011
republika –
Rakúsko

Interkulturálne
vzdelávanie
detí
a dospelých

ITMS kód
26110130
010

Vzdelávanie
učiteľov
základných
škôl v oblasti
cudzích
jazykov
v súvislosti
s Koncepciou
vyučovania
cudzích
jazykov na ZŠ
a SŠ

ESF

PhD. m. prof.
KU.

hlavní
riešiteľ: doc.
PaedDr.
Adriana
Wiegerová,
PhD.
Spoluriešiteľ:
prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.
Garant za
predprimárne
a primárne
vzdelávanie:
prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

riešiteľ: prof.
PhDr. Mária
Kožuchová,
CSc.
funkcia:
expertný
posudzovateľ

Budovanie
dobrej praxe
v oblasti
systému
vnútorného
zabezpečenia
kvality na PF
KU
v Ružomberku

Hlavný
riešiteľ: doc.
PaedDr.
Tomáš
Jablonský,
PhD. m. prof.
KU
Spoluriešiteľ:
prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

Ethical
education for a
sustainable and
527134dailogic future,
Lifelong
LLP 2012Univerza v
learning
SILjubljani programme COMENI
Teološka
US-CMP
fakulteta,
Slovenia, v
procese

Spoluriešiteľ:
PaedDr.
Zuzana
Chanasová,
PhD.

ESF

ITMS kód
26110230
074

Zuzana Chanasová, PhD., PaedDr.
Miriam Uhrinová, PhD. , PaedDr.
Jozef Zentko, PhD.

Obhajoba grantu . Prezentácia
výsledkov výskumu na
medzinárodnej konferencii.

Len
cestovné
výdavky

10/2009
–
09/2012

50

Účasť na prednáškach v Gajaroch
a Hainburgu.

Grant bol
pridelený
CĎV UK
v
Bratislave

2007 –
2013

20

Posudzovanie vzdelávacích
materiálov z pohľadu elementárnej
pedagogiky.

Grant bol
pridelený
ŠPÚ

20092013

100

Analýza a hodnotenie normy ISO
9004; 2009. Doplnenie normy na
podmienky vysokoškolskej
inštitúcie. Podiel na štud.
Materiáloch.

-

2012 2013

50

2013 –
2015

Domáce výskumné
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Grantová
agentúra

VEGA

KEGA

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2009 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovan
á
riešiteľsk
á kapacita
v
hodinách

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2010

1/0534/
11

Špecifické
matematické
poznatky učiteľov
matematiky pre
primárne a nižšie
sekundárne
vzdelávanie

doc. RNDr.
Edita Partová,
CSc. (PF UJS
Komárno)
Spoluriešiteľ:
RNDr.
Kopáčová
Janka, CSc.

Výstupy na konferenciách,
monografia

2011 2013

200

002KU4/2011

Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo
vysokoškolskej
príprave študentov
odboru
predškolská a
elementárna
pedagogika

PaedDr. Ivana
Rochovská,
PhD.
RNDr.
Kopáčová
Janka, CSc.

Výstupy na konferenciách,
monografia

2011 2013

200

GAPF

Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2010

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

1/12/2012

Aktualizácia
prístupu k
spoločenskovednému
vzdelávaniu v rovine
teoretickokoncepčnej a v rovine
aplikačnej v príprave
učiteľov primárneho
vzdelávania.

prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

Realizácia výskumu.
Prezentácia výsledkov na
konferenciách.
Odovzdanie záverečnej
správy.

2012 2013

400

Technický materiál
a jeho využitie
v predprimárnom
a primárnom
vzdelávaní

prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc

Tvorba a vydanie
učebnice pre študijný
odbor 1.1.5.

2012 2013

400

2/04/2012

Účasť na
medzinárodnej
konferencii didaktiky
elementárnej
matematiky SEMT´13

RNDr.
Kopáčová
Janka, CSc.

Prijatie, prednesenie a
publikovanie príspevku

IX 2012
– VIII
2013

2/16/2012

Rozvoj kompetencií a
výmena skúseností
spojená
s aktívnou
PaedDr.
účasťou
na
Jozef Zentko,
medzinárodnej
PhD.
konferencii SOCIETY
AND TECHNOLOGY
2013 v Chorvátsku.

6B/17/2012

GAPF
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300

Aktívna účasť na

konferencii:
UHRINOVÁ, M. ZENTKO J, JABLONSKÝ, T. 2013:
Communication
dimension of visual

Marec
2013–
Júl
2013

100

anthropology in
understanding of cultural
heritage and its
application in primary
education in Slovakia.
Opatija: Društvo
i tehnologia, 2013.

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry, inštitútu, ústavu
Cieľavedomou činnosťou sa vytvára priestor pre zvyšovanie kvalifikácie členov katedry.
Táto činnosť sa realizuje hlavne v týchto oblastiach: vytváraním predpokladov pre
úspešné habilitačné konania, systematickou jazykovou prípravou.
Nástroje na dosiahnutie cieľa:
- spracovanie dlhodobého plánu zvyšovania kvalifikácie vedecko-pedagogického
zboru katedry;
-

verejná kontrola plnenia plánu zvyšovania kvalifikácie jedenkrát ročne;

-

vytvorenie efektívneho systému stimulácie.

Každý člen katedry má pripravený harmonogram osobného rastu a ten je pravidelne
vyhodnocovaný vedúcou katedry.

Informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických pracovníkov:
PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2013)
Katedra sociálnej práce
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. – doktorandské štúdium ukončené na PF KU v Ružomberku.
Dátum obhajoby 04. 06. 2013 v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca, názov dizertačnej práce:
Príprava detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na primárne vzdelávanie

IX. Zamestnanci na katedre
Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2013
Pracovisko PF
KU
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Účastník
mobility
PaedDr. Miriam
Uhrinová, PhD.

Povaha mobility

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Katedra
predškolskej a

PaedDr. Beáta
Murinová, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Destinácia
mobility
Univerity
palackého
v Olomouci
Pedagogická
fakulta
Univerity
palackého
v Olomouci
Pedagogická
fakulta
Univerzita Jána
Evangelisty
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Dátum začatia
18.03.2013

Dátum
ukončenia
23.03.2013

18.03.2013

23.03.2013

20.10.2013

27.10.2013

elementárnej
pedagogiky

výučby

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Janka
Mastišová, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

Expertná
prednáška
na pozvanie

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Mária
Karasová, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Zuzana
Chanasová, PhD.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Purkyne v Ústí
nad Labem
Pedagogická
fakulta
Univerzita Jána
Evangelisty
Purkyne v Ústí
nad Labem
Pedagogická
fakulta
Západočeská
univerzita
v Plzni
Pedagogická
fakulta

20.10.2013

27.10.2013

5.11.2013

7.11.2013

Univerzita
Hradec Králové,
Ústav
preprimární
a primární
pedagogiky
Univerzita
Hradec Králové,
Ústav
preprimární
a primární
pedagogiky

10.11.2013

16.11.2013

10.11.2013

16.11.2013

UNIVERSITA´
CATTOLICA
DEL SACRO
CUORE,Milan
o, Taliansko

17.11.2013

21.11.2013

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2013
Pracovisko PF
KU

Účastník mobility

Povaha
mobility

Destinácia
mobility

Dátum
začatia

Dátum
ukončenia

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Názov
vysielajúcej
univerzity
Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Dr. Anna Pękala

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

6.5. 2013

10.5. 2013

Dr. Cecylia
Langier

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

6.5. 2013

10.5. 2013

Dr. Maria Królica

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

6.5. 2013

10.5. 2013

Dr. Renata
Grzywacz

Vedecká stáž
v rámci
Programu
bilaterálnej
spolupráce

Uniwersytet
Rzeszowski,
Rzeszów

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

1.10. 2013

30.10. 2013
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X. Rozvoj katedry
Výskum a publikačná činnosť Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa bude
orientovať na:
 využitie literárno –dramatických činností vo voľnočasových aktivitách žiakov na
1. stupni ZŠ,
 rozvoj mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ,
 rozvoj multikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ,
 rozvíjanie prírodovednej, kultúrnej a finančnej gramotnosti v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní,
 inovačné trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
 zvýšenie kvality jazykových, informačných a digitálnych kompetencií,
 rozvoj profesijných kompetencií riaditeľov a učiteľov materských a základných
škôl,
 voľnočasové športové aktivity detí mladšieho školského veku,
 činnosť v školských kluboch detí pri cirkevných školách na Slovensku,
 tvorbu a využitie didaktických pomôcok na vyučovaní náboženstva na 1. stupni
ZŠ,
 prípravu a používanie pracovných listov v školskej katechéze na 1. stupni ZŠ,
 problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole.

XI. Medzinárodné aktivity katedry
Zamestnanci katedry sú aktívni v medzinárodných organizáciách a sieťach:
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. je šéfredaktor časopisu „The New Educational
Review”, štvrťročníka v rokoch: 2011-2013 ISSN 1732-6729. Časopis je indexovaný v
Thomson Reuters Master Journal List a tiež v SCOPUSe.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. je členkou WAER - Gent, Belgicko a pracuje ako expertka
technického vzdelávania pre UNESCO.

XII.

Sumár (Executive summary)

Katedra sa zameriava na edukáciu a formáciu študentov a vedie ich k znalosti a
schopnosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a
schopnosť primerane odborne argumentovať. Katedra nadviazala spoluprácu so
školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej vedy na
Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike, Českej republike, Nemecku, Rakúsku
a Chorvátsku. Prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie
pedagogickým pracovníkom v materských školách, školských kluboch, centrách voľného
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času a učiteľom pre primárne vzdelávanie na dosiahnutie požadovanej kvalifikácie.
Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v
študijnom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali
inováciou teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, tvorivou implementáciou regionálnej výchovy do
edukačného procesu v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a hodnotením 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).

XIII. Obsah – uvedie sa obsah správy
I. Obal
II. Úvodný list
III. Základné informácie o katedre KU
IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 2013
VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry
IX. Zamestnanci na katedre
Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2013
Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2013
X. Rozvoj katedry
XI. Medzinárodné aktivity katedry
XII. Sumár (Executive summary)

XIV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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