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III.
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. Magdaléna Lazurová, Mgr. Katarína Russinová

Štruktúra funkčných miest:
profesor:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
prof. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU)
docent:
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
odborný asistent:
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
ThLic. Jozef Žvanda, PhD.
Interný doktorand:
Mgr. Monika Butorová
Mgr. Jana Graňáková
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Magdaléna Lazurová
PaedDr. Milan Majerský
Mgr. Marta Mažáriová
PaedDr. Anna Mrvová
Mgr. Katarína Nižňanská
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Mgr. Miroslav Ondrejka
PaedDr. Marta Oravcová
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Jana Petreková
PaedDr. Peter Petrovič
Mgr. Katarína Russinová
Mgr. Zuzana Synáková
Mgr. Miroslav Zajac
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)

IV.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok

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

Účasť katedry na podujatí
Prednáška Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. Františka Dlugoša, PhD.: „Nemohol som
mlčať. Mons. Viktor Trstenský, život a dielo.“ Levoča: Radnica, Námestie Majstra Pavla
v Levoči. 21. 2. 2013. Prednáška s názvom „Nemohol som mlčať, Mons. Viktor Trstenský,
život a dielo“ je venovaná životným osudom komunistickým režimom prenasledovaného
kňaza, národovca a spisovateľa Viktora Trstenského (1908 – 2006), pri príležitosti 105.
výročia jeho narodenia. Prednášku pripravil univerzitný profesor, cirkevný historik a
levočský dekan František Dlugoš. Prednáška z cyklu Pohľady do minulosti sa uskutoční v
historickej radnici v Levoči o 16:00.

VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre
dnešný svet“, Prednáška ThDr. Ondreja Štefaňáka, PhD. na tému: „Solidarita v prostredí
súčasnej mládeže – elementy teórie a empírie“, PF KU Poprad, 21. a 22. 3. 2013. Medzinárodná
vedecká konferencia, ktorej cieľom bolo reflektovať večné pravdy Evanjelia z perspektívy
súčasného ľudského poznania (výzva k medziodborovej spolupráci) a pripomenúť si 1150.
výročie príchodu slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metóda spolupatrónov Európy.

Vedecká konferencia: Etika všedného dňa. Prednáška prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD.
na tému: Náš vzťah k minulosti. Formovanie, vplyvy a etika v postojoch a správaní sa k vlastnej
minulosti. Sečovce: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Katolícka
univerzita v Ružomberku, Mesto Sečovce, Spojená škola Sečovce, 26.4.2013. Konferencia sa
konala pod záštitou rektora Dubnického technologického inštitútu Ericha Petláka a Mons.
Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Spoločne s primátorom mesta Jozefom
Gamrátom predniesli úvodné príhovory, v ktorých poukázali na nevyhnutnosť prirodzenej
etiky a morálky v každodennom živote a aktuálnosť zvolenej témy. Jednotlivé príspevky
konferencie taktiež reflektovali riešenú problematiku etického správania v rôznych
odvetviach života od podnikania cez financovanie, politiku, samosprávu, rodinu,
zdravotníctvo, environmentálnu štruktúru, vzťah k histórii až po správanie podľa etikety.
Mons. Milan Chautur v diskusnom príspevku pripomenul dôležitosť etického a morálneho
správania vo vzťahu k rodine v dnešnej sekularizovanej spoločnosti a zároveň prítomných
pozval k podpore pripravovaných podujatí v Košiciach Pochod za život a Family day.
Organizátori konferencie Peter Sklenčár a Tomáš Haburaj zdôraznili, že predmetná
konferencia sa koná v spolupráci dvoch odlišne zameraných univerzít, no spoločnou témou
etiky a morálky sa dokážu zaoberať tak technické, ako aj humanitné vedy. Vedeckými
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garantmi konferencie za jednotlivé univerzity boli Peter Zubko a Anton Heretik. Výstupom
z konferencie bude okrem recenzovaného zborníka aj návrh na samosprávu mesta
o zriadenie inštitútu chránených hrobov, ktorý navrhol Peter Zubko a Peter Sklenčár.
Konferencia sa konala aj z dôvodu piateho výročia zriadenia vysunutého pracoviska
Dubnického technologického inštitútu v Sečovciach.
Konferencia: Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre dnešnú Európu.
Prednáška prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. na tému: Uniatská cirkev vo svetle kánonických
vizitácií jágerského biskupa Františka Barkóciho v polovici 18. storočia. Košice: Centrum
spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 10. – 11.05.2013. Cieľom konferencie
bolo priniesť inšpiráciu pre riešenie kulturologických a náboženských problémov súčasnosti,
pričom zdrojom tejto inšpirácie je jedinečná metodológia svätých bratov. Konferencia chcela
takto prispieť k riešeniu problémov, ktoré dnes trápia nielen Slovensko, ale aj Európu, a
nielen v oblasti náboženskej, ale aj kultúrnej, politickej, a sociologickej.
Konferencia: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva.
Prednáška prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. na tému Uniatská cirkev vo svetle kánonických
vizitácií jágerského biskupa Františka Barkóciho v polovici 18. storočia. Bratislava: Bratislavská
eparchia, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét
slavistov, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Centrum Východ-Západ Michala Lacka,
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 23.5.2013. Cyrilo-metodská tradícia je kultúrnym
fenoménom, ktorý prekračuje hranice jedného národa i konfesie. Je súčasťou európskeho
kultúrneho dedičstva v jeho tradičných a trvalých hodnotách, je základným komponentom
národnej i kultúrnej identity Slovákov i všetkých slovanských národov. Pre slovanskú cirkev
byzantského obradu je konfesionálna tradícia založená na Cyrilovi a Metodovi trvalo
platnou hodnotou. Opiera sa o jazykovú a liturgickú tradíciu a zohráva významnú úlohu pri
uvedomovaní si národnej identity v jej historicko-kultúrnom rámci. 23. mája 2013 Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Gréckokatolíckym eparchiálnym úradom v
Bratislave, Centrom spirituality Východ - Západ Michala Lacka Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity a Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku z
príležitosti 1150. výročia príchodu byzantskej misie na územie Veľkej Moravy a z príležitosti
osláv Dňa slovanskej písomnosti a kultúry pod záštitou Mons. Petra Rusnáka, bratislavského
eparchu, usporiadal interdisciplinárnu vedeckú konferenciu na tému Kultúrna identita
gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva. Cieľom konferencie bolo osvetliť vybrané
okruhy duchovnej kultúry spätej s cyrilo-metodským dedičstvom v prostredí stretania sa
východnej i západnej kresťanskej tradície. Na konferencii sa zúčastnili aj vzácni hostia: J. E.
Mario Giordana, apoštolský nuncius, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, Ján Juran,
riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky i ďalší kultúrni
činitelia. Apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana ocenil, že slovenská vedecká
obec spolu s cirkvou sa aj vďaka konferencii snaží o znovuobjavovanie vlastných koreňov a
hodnôt: „Svätí Cyril a Metod priniesli hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre život človeka a
gréckokatolícka cirkev je ich nositeľom. Takým veľkým bohatstvom cyrilo-metodskej tradície
sú dve skutočnosti – prvá liturgia a druhá jazyk. Tým najväčším bohatstvom je však viera,
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ktorá sa vyjadruje práve prostredníctvom týchto dvoch spôsobov,” zdôraznil arcibiskup
Mario Giordana aj pre TK KBS. Bratislavský gréckokatolícky eparcha Peter Rusnák vo
svojom príhovore uviedol, že do istej miery sa na konferencii definujú a rozdiskutujú tie
otázky, ktoré identifikujú gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského odkazu, teda
poukáže sa na to, čo spája gréckokatolíkov s týmto dedičstvom. Na konferencii odznel
referát Petra Žeňucha o kultúrnych kontextoch cirkevnoslovanského písomníctva na
Slovensku, referát Jána Doruľu o paralelách bibličtiny a cirkevnej slovančiny i Daniela
Škovieru o liturgických prekladoch do slovenčiny. Prameňom Filioque v kontexte cyrilometodskej tradície sa venoval Miloš Lichner. O polemike k spisu Gottfrieda Schwartza z 18.
storočia v Uhorsku referoval Svorad Zavarský a o identite východných katolíckych cirkví
hovoril Andrej Škoviera. Hudobno-liturgickým kontextom a súvislostiam v období Veľkej
Moravy sa venoval Šimon Marinčák. Na jeho príspevok nadviazal Ladislav Kačic o výskumoch
hudby východného obradu na Slovensku v prácach Františka Zagibu. Otázky pôvodu a
vývinu irmologionových nápevov karpatskej proveniencie skúmal Dávid Pancza. Peter Zubko
predniesol referát o gréckokatolíckej cirkvi vo svetle kánonických vizitácií jágerského
biskupa Františka Barkóciho v polovici 18. storočia a o latinských prvkoch v živote uniátskej
cirkvi v 18. storočí hovoril Tomáš Haburaj. Svetlana Šašerina predniesla referát o
interkonfesionálnych diskurzoch v Uglianskom rukopise z druhej polovice 17. storočia a
Katarína Žeňuchová osvetlila výsledky doterajších systematických výskumov ľudovej
prozaickej tvorby v kontexte cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Na záver konferencie
vladyka Peter Rusnák v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža odslúžil archijerejskú
liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Z referátov, ktoré odzneli na konferencii, usporiadatelia
pripravia monotematickú knižnú publikáciu.
Konferencia: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. Prednáška
prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. na tému Kalvíni v katolíckej kánonickej vizitácii Abovskej
stolice z roku 1746, Prešov: Centrum excelentnosti sociohistorického a hustúrnohistorického
výskumu Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, 20. – 21.06.2013.
Seminár: Sv. Cyril a sv. Metod, ich doba a odkaz pre súčasnosť. Prednáška prof. PhDr.
ThDr. Petra Zubka, PhD. na témy: Kult sv. Cyrila a Metoda v hagiografickej zbierke Acta
sanctorum a tému a Kult sv. Cyrila a Metoda v diele bl. pápeža Jána Pavla II. Sedliská: Obec
Sedliská, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T., Matica slovenská, MO Sedliská,
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T., Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Sedliská, 30.06.2013. Seminár pod názvom Sv. Cyril a sv. Metod, ich doba a odkaz pre
súčasnosť sa uskutočnil v kultúrnom dome v Sedliskách od 14.00 h. za účasti troch
vysokoškolských profesorou – Petera Šturáka, Ľubomíra Stančeka a Petra Zubka. Zúčastnili
sa aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, významná slovenská archeologička Mária
Lamiová – Schmiedlová, podpredseda spolku sv. Cyrila a Metoda Michal Boka a
gréckokatolícky kňaz Miroslav Gavala. „Prednášajúci boli zárukou vysokej kvality seminára,
ktorý poskytol širokospektrálny pohľad na tému rezonujúcu v našom kultúrnom živote
počas celého roka práve v týchto dňoch,“ doplnila Kotorová – Jenčová. V závere seminára
bola predstavená malá publikácia Jozefa Jurovského Svedkovia ďalších dvoch sv. Klimentov
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na východnom Slovensku. Je to osobitý publikačný počin, keďže ide o publikáciu rukopisu
jezuitského kňaza zo 60-tych rokov minulého storočia. Malá štúdia vyjde monograficky po
takmer polstoročí od čias jej napísania. Prinesie zaujímavý pohľad na vtedajší stav poznania
cyrilo-metodskej problematiky, ale tiež sumár nemeniacich sa poznatkov o tejto významnej
etape našich dejín.
Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Dušana Čaploviča a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka
Trebuľu: Košice v súradniciach európskych dejín. Prednáška prof. PhDr. ThDr. Petra
Zubka, PhD. na tému: „Dóm svätej Alžbety ako spiritus movens“. Košice: Mesto Košice – Archív
Mesta Košice, EHMK 2013, n. o., Mesto Prešov, Prešovská univerzita, 19. – 20.09.2013.
Cieľom konferencie bolo prezentovať význam a postavenie mesta v premenách času tak, aby
sa vytvorila zaujímavá mozaika poznatkov, ktorá poukázala na európskosť a
multikultúrnosť Košíc. Na konferencii prednášali významní historici nielen zo Slovenska, ale
aj z deviatich krajín Európy (z Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Ruska,
Francúzska a Moldavska), ktorí predstavili najnovšie poznatky z výskumov histórie mesta.
Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov v troch jazykových mutáciách (slovenskej,
anglickej, maďarskej), ktorý vo forme historickej syntézy predstaví vzťahy mesta Košice v
celoeurópskom kontexte.
Konferencia: Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného
obrodenia. Prednáška prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. na tému: „Jonáš Záborský – kňaz
nie každodenný“. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied,
10.10.2013.

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.
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
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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)

V.
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
katechézy na Slovensku (dr Kľuska), účasť v historicko-výskumných projektoch
(prof. Dlugoš, prof. Zubko), 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.

VI.
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
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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.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali




Implemetáciou IKT vo vzdelávaní teologických disciplín v univerzitnom
vzdelávaní
Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy
Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami

V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 E-learningom v katechéze
 Biblickou katechézou
 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy
 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti

7.2 Uvedú sa riešené projekty
Projekty katedry katechetiky a praktickej teológie v roku 2013
Zahraničné výskumné projekty:
Názov
programu/
identifikačné
číslo

Názov projektu

EEIG-EU/PKr/10.03.10

Obete
totalitných
represálií
v
20.
storočí na území
severného Slovenska
a
význam
ich
utrpenia
pre
formujúce
sa
európske
spoločenstvo
Les victimes des
répressions
du
régime totalitaire du
20e siècle dans le
nord de la Slovaquie
et le sens de leur
souffrance pour la
construction de la
Communauté
européenne

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Vedúci
projektu

Pracovisko
vedúceho
projektu

Dlugoš,
František,
prof.
PaedDr.
PhD.

Fundation of
European
Economic
Interest
Katedra
Grouping
katechetiky
EUROPEAN
a praktiskej
ECONOMIC
teológie
CHAMBER OF
TRADE,
COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
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Výška finančných
prostriedkov

Rok

Doba
trvania

- € 2013 2010 - 2013

Domáce výskumné projekty:
Názov
programu/
identifikačné
číslo

Názov projektu

047KU4/2011

E-learningové
vyučovanie
teologických disciplín

Vedúci
projektu

Interekleziálne relácie
latinských
a
byzantských katolíkov
1/0966/11
na
východnom
Slovensku do vzniku
Prešovskej eparchie
Výskum doktorandov
PF KU v študijnom
odbore Pedagogika a
Odborová didaktika
Research of Doctoral
Students of Faculty of
FPL/15.11/12
Education
CU
Ružomberok in the
Scientific
Study
Programme
of
Pedagogy
and
Didactics

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

Dlugoš,
František,
prof.
PaedDr.,
PhD.

Pracovisko
vedúceho
projektu

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie

KEGA

4 916,00 € 2013 2011 - 2013

Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie

VEGA

1 588,00 € 2013 2011 - 2013

Katedra
katechetiky
a praktiskej
teológie

Fond
Ladislava
Pyrkera, n.f.

Výška finančných
prostriedkov

- €

Rok

Doba
trvania

2013 2012 - 2014

Inštitucionálne granty GAPF:
Názov
programu/
identifikačné
číslo
6A/09/2012

6B/19/2012

6B/30/2012

6B/43/2013

6B/47/2013

VII.

Vedúci
projektu

Pracovisko
vedúceho
projektu

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Autorské čítanie a Kaščáková,
literárna beseda
Silvia, Mgr.

Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie

GAPF

Kubatková,
Monika,
Mgr., PhD.

Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie

GAPF

Štefaňak,
Ondrej,
PhDr., PhD.

Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie

GAPF

Štefaňak
Ondrej,
PhDr. PhD.

Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie

GAPF

- €

2013

09/2013 08/2014

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

Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie

GAPF

- €

2013

09/2013 08/2014

Názov projektu

Scientologická
cirkev
na
Slovensku a vo
svete
Wartości moralne
maturyzstów
słowackich.
Na
przykładzie
diecezji spiskiej
1.
Religijni
i
moralni?
2.
Moralność
młodzieży
w
opinii nauczycieli
Kult
svätých
Cyrila a Metoda v
latinskej Cirkvi.
Vybrané kapitoly
cyrilometodského kultu
v novoveku

Výška finančných
prostriedkov

130,00 €

Rok

Doba
trvania

2012
2012 - 2013

- €

2012
2012 - 2013

- €

2012
2012 - 2013

Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu

c) HABILITAČNÉ KONANIE
Katedra pedagogiky a psychológie

Ukončené habilitačné konanie: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. V študijnom odbore 1.1.10
Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy; Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku, dňa 14.10.2013. Téma habilitačnej práce: Komunikačný
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princíp biblickej katechézy; Téma habilitačnej prednášky: Aktuálne modely a tendencie
biblickej katechézy.

VIII. 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

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: 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: ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
2. Názov výboru: Society of Biblical Literature
3. Druh členstva: associate member
4. Miesto vydania: Atlanta (USA)
4. Členstvo od roku: 2008
IX.
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
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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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