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I. 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: +421 44 432 6842
Vedúci katedry: prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
zástupca vedúceho katedry: doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
sekretariát katedry: Zuzana Jacková
tajomníčka: PaedDr. Mária Vargová, PhD.
koordinátor ECTS: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
metodička praxe: PaedDr. Janka Mastišová
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Ján Belko, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Beáta Murínová, sr. Ľudmila, CJ, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
funkčné miesto asistent:
PaedDr. Janka Mastišová
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU
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doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD.
doc. PhDr PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. ak. mal. Pavol Rusko, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD.
Mgr. Martina Procházková, PhD.
externí spolupracovníci:
PaedDr. Oľga Drobná

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky spolupracuje s Inštitútom Juraja
Páleša v Levoči. Spolupracovala tiež pri organizovaní medzinárodnej vedeckej
konferencie s názvom: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov III. (Tradition and inovation in education of the modern teacher's
generation III.), v Levoči, v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v dňoch 7. - 8.3. 2011.
Každoročne sa Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky podieľa na
organizácii Týždňa európskej vedy a techniky v rámci fakulty formou
organizovania odborných prednášok a tvorivých dielní z oblasti predprimárneho
a primárneho vzdelávania. Týždeň vedy a techniky na Slovensku, PF KU,
Ružomberok – 7.11. - 11.11.2011
III. 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
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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.
3.1 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
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 v akademickom roku 2010/11 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.
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.
IV. 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
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študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe
a schopnosť aplikovať získané vedomosti tvorivým spôsobom v praxi.
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Publikačná činnosť členov katedry v roku 2011:
JUSZCZYK, S., M. Kisiel, A. Budniak, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w
sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia – rozprawy – praktyka,
Uniwersytet Śląski w Katowicach 2011. ISBN
JUSZCZYK, S.: Konceptualizacja zmiennych oraz ich operacjonalizacja w procesie
badania naukowego. W: F. Szlosek, red., Badanie – Dojrzewanie – Rozwój. Wybrane
aspekty badań komparatystycznych: założenia metodologiczne i analizy
porównawcze. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – Radom 2011, s. 206229. ISBN 978-7204-980-3
JUSZCZYK, S.: Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, W: E.
Musiał, I. Pulak, red., Człowiek Media Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2011, s. 134-140. ISBN 978-837271-668-2
JUSZCZYK, S.: Rola komunikacji pośredniej w interakcjach społecznych młodzieży,
W: M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, red., Komunikacja wobec wyzwań
współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 30-52. ISBN 978-837780-068-3
JUSZCZYK, S.: The scientific development of the researcher in the process of shaping
his scientific identity, “The New Educational Review” 2011, No 4, s. 9-16. ISSN 13351982
JUSZCZYK S.: Przestrzenie życia i edukacji dziecka w społeczeństwie wiedzy, W: G.
Kryk, red., Edukacyjne dylematy dzieciństwa, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu,
Racibórz 2011, s. 56-65.
JUSZCZYK S.: Internet jako przestrzeń codziennych interakcji społecznych. VI
Międzynarodowa konferencja nt. „Komunikacja narzędziem (po)rozumienia ludzi”,
San Marienthal - Ostritz, Germany, 19-20 September 2011.
JUSZCZYK S.: Koncepcje metodologiczne prac doktorskich z zakresu pedagogiki w
Polsce, Czechach i Słowacji, Konferencja doktorantów nt. „človek ako obiekt a
subiekt edukacie”, PF UKF v Nitre, 14.04.2011 r.
JUSZCZYK S.: Semiotyczny wymiar interakcji internetowych”, X Międzynarodowa
Konferencja Naukowa nt. „Internet – szanse i zagrożenia”, UMK, Toruń 1213.05.2011.
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JUSZCZYK S.: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej. VI Międzynarodowa
Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, nt. „Nowe
tendencje w pedagogiki specjalnej”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń 1719.11.2011.
JUSZCZYK S., Współczesny nauczyciel - jego kompetencje zawodowe i etyczne.
Ujęcie konstruktywistyczno-kognitywistyczne. I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa nt. „Wspólczesnu nauczyciel: ideał a rzeczywistość”, Akademia
Wychowania Fizycznego, Katowice, 30-31 czerwiec 2011.
GOTTHARDOVÁ, G.: Záujmový krúžok tvorivej gramatiky. In: Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. Zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok 2011, s. 160 – 186. ISBN 978-808084-675-6
GOTTHARDOVÁ, G.: Vydavateľský posudok na knihu Kataríny Habovštiakovej
Krásna je naša reč. Rozprávky o slovenčine. Recenzia 32 rozprávok o slovenčine.
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo 2011, 119 s. ISBN 978-80-89231-98-0
KOPÁČOVÁ, J.: Komparácia prírodovedného predprimárneho vzdelávania na Slovensku a v
Čechách. In: Rochovská, I., Akumjaková, B. (eds.):Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. Ružomberok : Verbum, 2011. s. 11-17.
ISBN 978-80-8084-675-6.
KOPÁČOVÁ, J.: Fyzika v učebniciach prírodovedy pre primárne vzdelávanie.In: Fyzikálne
vzdelávanie v kontexte modernej fyziky = Physical education in the context of
modern physics : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou : Ružomberok 27. - 28. január 2011 / zost. Peter Hanisko. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-808084-650-3. - S. 22.
KOŽUCHOVÁ, M. 20 % - GAVORA, P. 20 % - WIEGEROVÁ, A. 20 % MAJERČÍKOVÁ, J. 20 % - HIRSCHNEROVÁ, Z. 20 %: Pedagogická diagnostika v
primárnom vzdelávaní. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Mladé letá, 2011. - 134 s. Lit. 117 zázn., ISBN 978-80-10-02053-9
KOŽUCHOVÁ, M.: Rozvíjanie didaktických schopností študentov a učiteľov
technickej výchovy prostredníctvom multimediálnej učebnice. In: Využívanie
elektronických médií v univerzitnom vzdelávaní. - Bratislava : PdF UK, 2011. - S. 1117. - ISBN 978-80-89443-03-1
KUBEROVÁ, H. – MASTIŠOVÁ, J. – POPRACOVÁ, B.: Prínos motessoriovej
pedagogiky pre prax. In: VII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
v Prešove, s názvom Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinant kvality života
populácie, konaná v dňoch 28. 10. –29. 10. 2011
MURINOVÁ, B. – MASTIŠOVÁ, J.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : VERBUM, 2011. 108 s. ISBN
978-80-8084-804-0.
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MURINOVÁ, B.: O slovenskej syntaxi. In: Knižnica. Revue pre knihovníctvo
a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu
dokumentov, bibliografistiku, archív a múzeum knihy knižnej grafiky a literárnych
pamiatok. Roč. 12, č. 4 (2011), s. 43. ISSN 1335-7026
MURINOVÁ, B.: Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií v primárnom vzdelávaní.
Medzinárodná vedecká konferencia konaná 6. 4. 2010 na Katedre českého jazyka
a literatúry PF UP v Olomouci. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.
Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Olomouc: Hanex, 2011, s. 188 –
194. ISBN 978-80-7409-032-5
MURINOVÁ, B.: Význam motivácie v rozvíjaní pravopisných zručností formou diktátov na
1. stupni ZŠ. In: Naša škola. Odborný metodický časopis pre učiteľov materských
škôl a 1. stupňa základných škôl. Roč. XIV., č. 6 – 7 (2010/11), s. 18 – 25. ISSN 13352733
MURINOVÁ, B.: Motivácia v čítaní. Medzinárodná vedecká konferencia konaná v
Levoči pri príležitosti 190. výročia vzniku Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule
v dňoch 26.11. – 27. 11. 2009. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v
Levoči. Ružomberok: PF KU a Inštitút Juraja Páleša v Levoči 2009, s. 275 – 282. ISBN
978-80-8084-514-8
MURINOVÁ, B.: Motivácia v predškolskej edukácii so zameraním na sémantiku slova. In:
Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času. Zborník z odborno-pedagogickej
konferencie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, konanej v dňoch 15. – 16.
10. 2010 v Nových Zámkoch. Prešov: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu, 2011, s. 219 – 227. ISBN 978-80-555-0385-1
TRUBÍNIOVÁ, V. – VAŇKOVÁ, J. – BEDNAŘÍKOVÁ, A.: Poznanie, tvorivosť
a prežívanie dieťaťa v predškolskom období. Ružomberok : VERBUM, 2011. 122 s. ISBN
978-80-8084-790-6.
TRUBÍNIOVÁ, V.: Inovácia obsahu predprimárneho vzdelávania. In: Odborová didaktika
– interdisciplinárny dialóg. Zborník z medzinárodnej konferencie PF KU –
19.10.2011.
TRUBÍNIOVÁ, V.: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Ružomberok : Verbum – vyd. KU v Ružomberku, 2011. (293 s.) ISBN 978-80-8084-677-0.
(Spoluautorka – 7 %)
TRUBÍNIOVÁ, V.: Vznik a realizácia obsahu predškolskej výchovy v prvých detských
opatrovniach na Slovensku. In: Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času.
Zborník z odborno-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou 15 -16. 10.
2010 - Nové zámky. Org. Slovenský výbor OMEP a MŠVVaŠ SR. Zborník vydaný Prešov 2011.
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UHRINOVÁ, M. - ZENTKO, J.: FOLK ART OF SACRAL NATURE AND ITS
CORRELATION IN SCHOOL EDUKATION. In: Juraj Plenković ed.: Society and
Technology 2011. Zagreb : HKD & NONACOM, 2011. ISBN 978-953-6226-22-1. S. 677681.
UHRINOVÁ, M.: Vybrané didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania v materskej škole.
Ružomberok : VERBUM, 2011. 93 s. ISBN 978-80-8084-786-9.
UHRINOVÁ, M.: Materialna sztuka ludowa w procesie edukacyjnym na Słowacji. In:
EDUKACJA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU
SZKOLNYM WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Bielsko-Biała,
2011.
VARGOVÁ, M.: Stosunek Słowacji do edukacji wielokulturowej w przedskolu. In: Krolica,
M.: Wielokulturowa edukacja w przedskolach (z przykładami w wybranych krajach
europejskich) Częnstochowa : AJD, 2011. s. 133 – 157. ISBN 978-83-7455-148-9.
ZENTKO, J. – CHANASOVÁ, Z.: Dramatizačné techniky v materskej škole. Ružomberok
: VERBUM, 2011. 78 s. ISBN 978-80-8084-809-5.

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali
• 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
V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
• Tvorivá implementácia didaktických hier do edukačného
v primárnom vzdelávaní
• Rozvoj prírodovednej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

procesu

V roku 2012 plánuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky nasledovné
konferencie:
•
Medzinárodná vedecká konferencia: Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní II.
•
Medzinárodná vedecká konferencia: Implementácia prvkov ľudovej kultúry do
edukácie predprimárneho a primárneho vzdelávania
•
Vedecká a študentská konferencia: Priestor pre kultúrne a prírodné dedičstvo
v predprimárnej a primárnej edukácii
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Projekt VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre
primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.
Hlavný riešiteľ: Doc. Edita Partová, CSc., PF UJS Komárno
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Projekt KEGA 391-027KU-4/2010 - Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti
na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Záverečná správa: Projekt č. 027KU–4/2010 – výsledky: prvá časť splnená - vydanie
10 publikácií vypracovaných členmi riešiteľského kolektívu v októbri 2011.
Hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
Projekt KEGA 3/7127/09: Informačné technológie na podporu technickej výchovy.
Doba riešenia: 2009 – 2011
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
Projekt KEGA 3/7027/09 – Vyučovanie matematiky a prírodovedy pomocou
interaktívnej tabule.
Hlavný riešiteľ: Doc. Edita Partová, CSc., PF UJS Komárno
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Projekt KEGA 042KU-4/2011Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva
pre vzdelávanie v základných a stredných školách Pedagogická fakulta KU
Ružomberok.
Hlavný riešiteľ: Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.,m. prof KU, Spoluriešitelia:
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Projekt KEGA 002KU-4/2011 - Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Projekt KEGA 3/7052/09: Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní slovenského
jazyka.Doba riešenia: 2009 – 2011
Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
Spoluriešiteľka projektu: PaedDr. Beáta Murínová, PhD.
Projekt ERDF 26220220039 2009-2011 Objavovanie strateného v čase. Pedagogická
fakulta KU Ružomberok.
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Marta BOŠELOVÁ, akad. mal. Spoluriešitelia: PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.
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Projekt MRPO č. 12/2009/8.2 MRPO.08.02.00-12-430/10. Nauka – Sztuka – Edukacja
opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form
pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Krakowska Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Krakov.
Hlavný riešiteľ: dr Joanna Aksman, spoluriešitelia: Doc. PaedDr. Tomáš Jablonsky,
PhD.,m. prof KU, PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Projekt GAPF č. 6A/18/2011. Rozvoj kompetencií a výmena skúseností spojená s aktívnou
účasťou na medzinárodnej konferencii SOCIETY AND TECHNOLOGY 2011 v Chorvátsku.
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., spoluriešiteľ: PaedDr. Jozef Zentko,
PhD. Doba riešenia: jún 2011-marec 2012.
Projekt GAPF č. 4/14/2011. Vedecká a študentská konferencia na tému: Priestor pre
kultúrne a prírodné dedičstvo v predprimárnej a primárnej edukácii
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., spoluriešiteľ: PaedDr. Jozef Zentko,
PhD. Doba riešenia: jún 2011-marec 2012.
Projekt GAPF 6B/10/2010. Výnimočnosť kresťanstva v kontexte nekresťanských
náboženstiev
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Mária Házyová

VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry
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
vedeckopedagogického zboru katedry
• verejná kontrola plnenia plánu zvyšovania kvalifikácie jedenkrát ročne
• vytvorenie efektívneho systému stimulácie
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
PaedDr. Jana Mastišová - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v
Ružomberku, ukončenie v r. 2012. Školiteľ: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011)
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Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
PaedDr. Beáta Murinová, PhD. - ukončené dizertačné konanie: 31. 8. 2011 - štátna
skúška PhD. – obhajoba dizertačnej práce s názvom Program motivačného pôsobenia vo
vyučovaní slovenského jazyka. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011.
VII.

Zamestnanci na katedre

Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2011

Pracovisko
PF KU

Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky

Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky

Účastník
mobility

Povaha
mobility

Príspevok

Destinácia
mobility

Dátum
začatia

Dátum
ukončenia

PaedDr.
Mária
Vargová,
PhD.

Erazmus za
účelom
výučby

Pedagogika M. Montessori.
Edukácia rómskych žiakov
v primárnom vzdelávaní na
Slovensku.

Wyzsza Szkola
FilozoficznoPedagogiczna
Ignatianum w
Krakowie

28.2.2011

5.3.2011

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

Erazmus za
účelom
výučby

Regionálna
výchova
v kontexte predprimárneho
a primárneho vzdelávania.

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

4.4.2011

9.4.2011

PaedDr.
Jozef
Zentko,
PhD.

Erazmus za
účelom
výučby

Ľudové umenie materiálneho
a duchovného charakteru
v edukačnom procese
v materskej škole

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

4.4.2011

9.4.2011

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2011

Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky

Dr.
Anna
Pękala

Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky

Dr.
Maria
Królica

Povaha
mobility

príspevok/názo
v akcie

Názov
vysielajúcej
univerzity

Destinácia
mobility

Dátum
začatia

Dátum
ukončenia

Prednášky

Príprava učiteľa
primárneho
vzdelávania na
hudobnú
výchovu

Akademia im.
Jana Dlugosza
w
Czestochowie

Pedagogická
fakulta
KU 11.4.2011
v Ružomberku

15.4.2011

Prednášky

Výchova
k hodnotám
v predškolskej
edukácii

Akademia im.
Jana Dlugosza
w
Czestochowie

Pedagogická
fakulta
KU 11.4.2011
v Ružomberku

15.4.2011

VIII. 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 na 1. stupni ZŠ,
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− rozvoj multikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ,
− 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.
IX. 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 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 a tvorivou implementáciou
regionálnej výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní. V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:
Tvorivá implementácia didaktických hier do edukačného procesu v primárnom
vzdelávaní a rozvoj prírodovednej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
X. Obsah správy
I. Základné informácie o katedre KU:
II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
IV. Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
V. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
VI. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 2011
VII. Zameranie výskumu a vývoja
VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry
IX. Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2011
X. Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2011
XI. Rozvoj katedry
XII. Sumár (Executive summary)
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