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III.  Základné informácie o katedre KU: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a 
elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Bottova 15, 054 01 Levoča 
Tel.: +421 53 469 91 98, fax: +421 53 469 91 91, email: sekretariatijp@ku.sk 
 
Vedúci katedry: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  
zástupca vedúceho katedry: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 
Tajomník: PaedDr. Veronika Hašková, PhD. 
sekretariát katedry: Ing. Lucia Verčimáková 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
docent: 
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 
 
odborný asistent:  
Ing. Anna Bednaříková, PhD. 
Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
PaedDr. Veronika Hašková, PhD.  
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.  
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.  
PaedDr. Marta Oravcová, PhD. 
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. 
PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
asistent:  
PaedDr. Stanislav Bella 
 
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) 
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IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, 
v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v roku 2016 
organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. 
Za významné udalosti možno považovať najmä dvanástu medzinárodnú vedeckú 
konferenciu z cyklu Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie 
učiteľov, ktorá sa koná v Levoči za účasti významných hostí zo slovenských 
aj zahraničných univerzít, ako aj medzinárodnú vedeckú konferenciu Edukačné 
výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si′, metodický seminár Veselo je 
v školskom klube určený pre študentov odboru Predškolská a elementárna 
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a vychovávateľov pôsobiacich 
v školských kluboch.  

 
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3) 
 

Medzinárodná vedecká konferencia Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si′,  Levoča, 18. – 
19.2.2016. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami 
výskumu so zameraním na starostlivosť o spoločný dom, o našu planétu nielen z hľadiska ochrany životného 
prostredia, ale aj z hľadiska zmyslu existencie, vzťahov človeka k ostatným ľuďom, k sebe samému, k svetu 
a k Bohu ako aj hodnôt, ktoré sú základom života spoločnosti. 
 
XII. medzinárodná vedecká konferencia Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie 
učiteľov, Levoča, 25.2.2016. Cieľom konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy 
a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Konferencia je určená vedeckým, odborným a 
pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú tému. 

 
Veselo je v školskom klube, Levoča, 10.5.2016. Metodický seminár k sérii pracovných zošitov Veselo je 
v školskom klube s názvom Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase 
viedli pracovníci vydavateľstva AITEC.  
 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

 
1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika 
 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - denná 
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - externá 
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium/ štvorročné štúdium 
 
Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 predškolská a elementárna 
pedagogika. 
Absolvent študijného programu predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených 
skupín (Bc.) je spôsobilý vykonávať profesiu pedagogického asistenta, učiteľa materskej školy, 
vychovávateľa v školských zariadeniach (najmä školských kluboch detí a v centrách voľného času) pre 
deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych detí a 
žiakov v súlade s aktuálnym školským zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a 
zákonom NR SR č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
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Absolvent odboru predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) dokáže projektovať výchovné a 
vzdelávacie aktivity v prostredí školských inštitúcií v oblasti predškolskej výchovy, na základných 
školách (predovšetkým na 1. stupni) a v školských zariadeniach zameraných na záujmové činnosti pre 
deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych detí a 
žiakov. Absolvent je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách 
detí a žiakov, viesť detské a žiacke skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných 
inštitúcií a organizácií. Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach edukácie, 
pozná základné psychologické podmienky edukácie, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické 
programy príslušných výchovných a vzdelávacích inštitúcií, pozná organizačné zázemie príslušných 
škôl a školských zariadení. Absolvent štúdia dokáže samostatne projektovať edukačné postupy v 
školskom prostredí stimulujúce efektívnu socializáciu, kultivovanosť osobnosti a školskú úspešnosť 
detí predškolského a žiakov mladšieho školského veku s akcentom na populáciu pochádzajúcu zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia (rómske deti a žiaci). V priebehu štúdia absolvent získa 
najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné ako prípravu na získanie magisterského 
vzdelania. 
 

5.2 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 
 

Schola po škola, Levoča, 4.3.2016. Študentská konferencia s názvom Schola po škole sa zamerala na problematiku 
využívania voľného času detí a mládeže. Súčasťou konferencie boli aj praktické ukážky využitia voľného času, 
ktoré pripravili študenti predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. 
 
Dramatické výstupy v materskej škole v Levoči, Levoča, 21.11.2016. Študenti z odboru predškolskej 
a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín realizovali s deťmi z materskej školy v Levoči 
dramatické aktivity.  
 
Detská univerzita, Levoča, 2.6.2016. Študenti z odboru predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 
znevýhodnených skupín pripravili pod vedením pedagógov z katedry dramatické, výtvarné aktivity spojené 
s hudobnými a pohybovými činnosťami.  
 

VI. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 
 

6.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 
Na katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín sa výskumné aktivity 
zaoberali 
 

• inováciami v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 
• otázkami edukácie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 

a inkluzívnou edukáciou 
• rozvíjaním prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní, 
• otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov, zvlášť 

v oblasti prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave učiteľov v 
odbore predškolská a elementárna pedagogika, 

• kategorizáciou dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na 
Slovensku a v Poľsku. 
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V roku 2016 sa výskum zameral na riešenie vedecko-výskumných úloh: 
• podporu medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce v predškolskej 

a elementárnej pedagogike, 
• umenie a kultúru v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
• tvorbu monografií a učebných materiálov pre študijný program predškolská 

a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 
• podporu inklúzie pri edukácii žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia,  
• skúmanie dejín školstva na Spiši. 

 
6.2 Uvedú sa podané projekty 

 
 GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 2/9/2016 

Účasť na 
medzinárodnom 
kolokviu 
v zahraničí - 
Portugalsko 
 

Akimjaková 
Beáta, doc., 
PaedDr., 
PhD. 

Cieľom projektu je zúčastniť sa na 
zahraničnom medzinárodnom 
kolokviu katolíkov v Brazílii. 
V poradí to bude už 28. 
kolokvium, ktoré združuje 
katolícke ústavy pre štúdium 
a vzdelávanie. Finančný 
príspevok, o ktorý žiadame 
v tomto projekte bude použitý na 
registráciu  a cestu  
do zahraničia. Stretnutie sa dotýka 
vzdelávania, otázok z oblasti 
sociológie, práva, etiky, 
pedagogiky, náboženstva, 
sociálnej práce a pod.  
 

2016-
2017 

500 

GAPF 4/61./2016 

Diskusie 
k jednotlivým 
článkom časopisu 
pre 
vysokoškolských 
pedagógov, 
študentov 
a mladých 
výskumníkov 
 

Oravcová 
Marta, 
PaedDr., 
PhD. 

Umožniť publikovanie článkov, 
vedeckých štúdií, príspevkov, 
domácim i zahraničným autorom.  
Do časopisu prispievajú 
pedagógovia, doktorandi 
a postdoktorandi Vysokej školy 
KU, Inštitútu Juraja Páleša 
v Levoči.  

 

2016-
2017 

500 

GAPF 5/92./2016 

Teória hudobnej 
výchovy pre 
elementaristov  
 

Dolinská 
Eva, doc., 
PaedDr., 
PhD. 

Učebné texty pre študentov 
Pedagogickej fakulty odboru 
Predškolská a elementárna 
pedagogika. 

2016-
2017 

500 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 2/42./2016 

Didaktická reflexia 
vybraných aspektov 
telovýchovného 
procesu 

Stupák 
Bohuslav, 
PaedDr., 
PhD. 

 
2013-
2017 

 

GAPF 2/112/2016 

Podpora 
publikačnej 
činnosti 
doktorandov 
a ďalších 
pedagógov 
pôsobiacich na 
Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči  
 

Čarnická 
Marcela, 
Mgr., PhD. 

Projekt sa dotýka prezentácie 
vedeckej a odbornej činnosti 
doktorandov a ďalších pedagógov, 
ktorí pôsobia na Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči. Cieľom projektu je 
podpora publikačnej činnosti na 
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.  

 

2106-
2017 

500 

  
6.3 Uvedú sa riešené projekty 

 
Domáce 
 výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2016 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2016 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
015PU- 
4/2016 

Elektronický 
mediálny 
text a detské 
publikum 

Rusnák, Juraj – 
za PU 
 
Dolinská, Eva, 
doc. PaedDr. 
PhD.  – za KU 

Ambíciou projektu je prostredníctvom hlavného 
výstupu - vysokoškolskej učebnice – pripraviť 
komplexný pohľad na charakter súčasných premien 
v prostredí elektronických médií s osobitným 
dôrazom na premeny v tzv. detskom 
programmingu (druhu rozhlasovej, resp. televíznej 
produkcie určenej pre detské publikum). Projekt na 
pozadí komunikačných, sociokultúrnych 
a semiotických výskumov tak smeruje k sumarizácii 
historických a aktuálnych peripetií vzťahu medzi 
médiami a detským publikom, využiteľnej najmä v 
procese zvyšovania mediálnej gramotnosti vo 
formálnom i neformálnom vzdelávaní. 

800 2016-2018 250 

KEGA 
032KU-
4/2016 

Podpora 
inkluzívnej 
edukácie na 
predprimárn
om a 
primárnom 
stupni 
školskej 
sústavy s 
akcentom na 
sociálne 
znevýhodnen
é skupiny 

Klein, 
Vladimír, doc. 
PaedDr. PhD. 

Zaoberali sme sa prípravou teoretických východísk 

v podobe analýzy bariér inkluzívnej edukácie a 

metodologických postupov skúmania potrieb 

zvolených kategórií pedagogických zamestnancov 

vychovávateľ v ŠKD, učiteľ, pedagogický asistent) 

pri činnosti s deťmi a žiakmi zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Následne sme 

skúmali a spoznávali modely inkluzívnej edukácie 

realizované v zahraničí a modely vytvorené na 

Slovensku. Spoznali sme možnosti prekonávania 

problémov a bariér inkluzívnej edukácie. V rámci 

projektu boli realizované dva semináre - 

workshopy a školenia zamerané na rozvíjanie 

12006 EUR 2016-2018  
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kompetencií potrebných pre inkluzívnu edukáciu. 

Zúčastnili sa ich jednak študenti Katolíckej 

univerzity v Ružomberku (Pedagogickej fakulty, 

študijných programov Predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 

postihnutých), ako aj učitelia pôsobiaci v praxi v 

materských a základných školách a vychovávatelia 

v školských kluboch detí. 

- organizovanie seminára (workshop-u) Tvorivé 

možnosti aplikácie tvorivej dramatiky a 

dramatických aktivít v inkluzívnom školskom 

prostredí, dňa 12.11.2016, v Levoči pre študentky 

odboru predškolská a elementárna pedagogika 

sociálne znevýhodnených skupín ako aj učiteľky 

na predprimárnom a primárnom stupni školskej 

sústavy. Počet účastníkov bol spolu 74, z toho 31 

učiteliek z MŠ a ZŠ, 43 študentiek programu 

Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín (PEP SZS). Cieľom 

stretnutia bolo poukázať na efektívne využitie 

metód tvorivej dramatiky pri podpore inklúzie v 

skupine detí a kreovanie inkluzívnej klímy v 

triede. 
- medzinárodná spolupráca na projekte so 
zahraničnou inštitúciou Vrije Universiteit 
Amsterdam, Faculty of Behavioural and 
Movement Sciences. Cieľom bolo nadviazanie 
užšej spolupráce medzi inštitúciami, výmena 
informácii týkajúcich sa prebiehajúcich 
výskumných a projektových aktivít na oboch 
pracoviskách, bližšie oboznámenie sa s aktuálnymi 
výskumnými výstupmi 

 

APVV 15-0099 

Zážitková 
pedagogika 
ako nástroj 
zvyšovania 
kvality 
kompetenčné
ho 
vzdelávania 
študentov 
učiteľstva 
v rámci 
pregraduálne
j prípravy 

Orosová, 
Renáta, 
PaedDr., PhD. 
(UPJŠ 
v Košiciach) 
 
Za KU: 
Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 
Hašková, 
Veronika, Mgr. 
PhD. 

Projekt rieši inovácie v kompetenčnom vzdelávaní 
študentov učiteľstva, a to využitím zážitkovej 
pedagogiky v ich pregraduálnej príprave. Cieľom 
projektu je skúmať vplyv zážitkovej pedagogiky na 
rozvoj osobnosti študentov učiteľstva v jednotlivých 
vybraných položkách osobnosti (osobnostný profil a 
rozvoj tvorivosti) a jej dosah na kompetenčný profil 
budúcich učiteľov. Riešenie projektu predpokladá 
vykonanie základného výskumu: a) realizovať 
prieskum názorov cvičných učiteľov na úroveň 
kompetencií študentov učiteľstva; b) navrhnúť 
spôsoby implementácie zážitkovej pedagogiky do 
pregraduálnej prípravy  čiteľov, c) realizovať 
pedagogický experiment s cieľom experimentálneho 
zásahu do spôsobu získavania  kompetencií 
študentov učiteľstva, d) realizovať pozorovanie 
zamerané na zistenie zmien v  kompetenčnom 
profile študentov experimentálnej skupiny. 

46004 EUR 
pre KU 

2016 - 2020 

600 – 800 
hod. ročne 
spolu pre 

členov 
riešiteľské

ho 
kolektívu z 

KU 

VEGA 
1/0137/1
5 

Hudobnooest
etické  
myslenie na 
Slovensku. 
K problémo
m genézy, 
vývinu 
a kreovania 
v 19. a 20. 
storočí 
 

doc. PaedDr.  
Slávka 
Kopčáková, 
PhD. Inštitút 
estetiky 
a umeleckej 
kultúry FF PU 
v Prešove 
  
Zubal, Pavol, 
doc., PhDr. 
PhD. – člen 
riešiteľského 
kolektívu 

Podstatou projektu je základný výskum prameňov 
z hľadiska vývinu hudobnoesteitckého myslenia na 
Slovensku. Cieľom výskumu  je zhodnotiť historické 
medzníky vo vývoji hudobnej estetiky  na našom 
území v 19. a 20. storočí.  Prvým kontextom  sú 
hudobnooestetické traktáty a spisy slovenských 
učencov a estetikov od počiatku novoveku  po 
koniec 19. Storočia a druhým kontextom je výskum 
stavu v tejto oblasti v 20. storočí.  

19 530 eur 2015 – 2017 
100 
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KEGA 
030KU-
4/2016 

Komunikácia 
a spolupráca 
s rodinou 
v inkluzívnej 
škole 

Janoško Pavol 
Mgr., PhD. (UK 
Bratislava) 
 
Za KU: 
Hašková, 
Veronika, 
PaedDr. PhD. 
 
Švábová 
Božena, 
PaedDr., PhD, 

Realizácia a vyhodnotenie prieskumu, 
pozostávajúceho z dvoch častí: 
1) prvá bola zameraná na zisťovanie okolností a 
podmienok (príp. bariér) týkajúcich sa spolupráce 
rodičov so školou v situácii zdravotného 
znevýhodnenia žiaka, 
2) druhá bola zameraná na vnímanie kvality a 
podmienok starostlivosti zo strany pomáhajúcich 
inštitúcii a škôl (v našom prípade materských a 
základných škôl hlavného vzdelávacieho prúdu), - 
nadviazanie medzinárodnej spolupráce na projekte 
so zahraničnou inštitúciou Vrije Universiteit 
Amsterdam a jej súčasťami: Faculty of Behavioural 
and Movement Sciences and Faculty of Social and 
Behavioural Sciences. Cieľom bolo nadviazanie 
užšej výskumnej spolupráce medzi 
spolupracujúcimi inštitúciami, výmena informácii 
týkajúcich sa prebiehajúcich výskumných a 
projektových aktivít na oboch pracoviskách, bližšie 
oboznámenie sa s aktuálnymi výskumnými 
výstupmi v oblasti inkluzívnej edukácie v 
medzinárodnom kontexte, so zameraním na 
komunikáciu a spoluprácu s rodinami v inkluzívnej 
škole a riešenie bariér inkluzívnej edukácie na 
predprimárnom a primárnom stupni školskej 
sústavy. 
 

 2016- 2017 50 

 GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 5/1/2015 

Kurz základov 
počítačovej 
gramotnosti pre 
absolventov 
Univerzity tretieho 
veku činnosťou 

Akimjaková 
Beáta, doc., 
PaedDr., 
PhD. 

Cieľom projektu je zvýšenie 
počítačovej gramotnosti, osvojenie 
si základných prvkov fungovania 
počítačového ako hardvéru, tak 
i softvéru, prehĺbenie poznatkov 
používania kancelárskeho balíka 
Office  u ľudí v strednom veku 
a tým im umožniť lepšie uplatnenie 
sa na trhu práce.  

2015/2016 300 

  

VII. Medzinárodné aktivity katedry 
V roku 2016 sa pedagógovia a študenti katedry zúčastnili mobilít za účelom výučby, 
stáže alebo štúdia hlavne na univerzitách a vysokých školách v Poľsku a v Českej 
republike. Katedra taktiež prijala na mobilitu pedagógov z Poľska a z Českej 
republiky. 
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách. 

 
Učiteľská mobilita do zahraničia 2016 
  Teacher mobility abroad  

 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Akimjaková 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 

AGMA mobilita 

krátka stáž  
18.1.-19.1.2016 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 

Konstantin tér 1-5. Vác Maďarsko 
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Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Dolinská Eva, 
doc., PaedDr., 
PhD. 

AGMA mobilita 

krátka stáž 
18.1.-19.1.2016 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 

Konstantin tér 1-5. Vác Maďarsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová Marta 
PaedDr., PhD. 

AGMA mobilita 

krátka stáž 
18.1.-19.1.2016 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 

Konstantin tér 1-5. Vác Maďarsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Akimjaková 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 

AGMA mobilita 

výučba  
21.5.2016 

Uniwersytet Przyrodniczno-
humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová Marta 
PaedDr., PhD. 

AGMA mobilita 

výučba 
21.5.2016 

Uniwersytet Przyrodniczno-
humanistyczny w Siedlcach 

 
Mobilita ERASMUS+ pedagogický zamestnanec do zahraničia 2016                              
– výučba  

 
Pracovisko  

PF KU 
Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

PaedDr. 
Veronika 

Hašková, PhD.  

Erazmus + 
Výučba 

7. – 11.3.2016 
University of Latvia, Faculty of 
Education, Psychology and Art. In 
Riga, Latvia 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

PaedDr. Miroslav 
Kamenický, PhD. 

Erazmus + 
Výučba 

15. – 18.2.2016 Univerzita Hradec Králové, 
Pedagogická fakulta  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

PaedDr. 
Veronika 

Hašková, PhD.  

Erazmus + 
Výučba 

7. – 9.11.2016 
Technická univerzita v Liberci, 
Fakulta prírodných, humanitných 
a pedagogických vied   

 
Mobilita ERASMUS+ pedagogický zamestnanec zo zahraničia 2016                          
– výučba  

 
Pracovisko  

PF KU 
Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

doc. PhDr. 
Ludmila 
Muchová, Ph.D. 

ERASMUS+ 
teaching 

21.-23.9.2016 Jihočeská univerzita v Českých 
Budějoviciach 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Ks. dr hab. 
Wiesław 
Łużyński 

ERASMUS+ 
teaching 

17.-21.10.2016 Nicolaus Copernicus Unioversity, 
Toruń 

CEEPUS Mobilita  
 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Akimjaková 
Beáta, doc. 

PaedDr., PhD. 

CEEPUS 
mobilita 

23. - 27. 5. 2016 
 

Uniwersytet Przyrodniczno-
Humanistyczny w Siedlcach Katedra 
Nauki i Wspolpracy z Zagranica 
 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Akimjaková 
Beáta, doc. 

PaedDr., PhD. 

CEEPUS 
Mobilita 
výučba 

1. - 6. 5. 2016 
 

Gal Ferenc College University 
Szarvas  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová Marta 
PaedDr., PhD. 

CEEPUS 
mobilita 

23. - 27. 5. 2016 
 

Uniwersytet Przyrodniczno-
Humanistyczny w Siedlcach Katedra 
Nauki i Wspolpracy z Zagranica 
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Mobilita ERASMUS+ nepedagogický zamestnanec do zahraničia 2016                              
– školenie  

 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Stanislava 
Lesňáková, Mgr.  

Erazmus + 
školenie 

14. – 16.11.2016 
Pražská vysoká škola 
psychosociálních studií  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Verčimáková 

Lucia, Ing. 

Erazmus + 
školenie 14. – 16.11.2016 

Pražská vysoká škola 
psychosociálních studií  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Hradiská Mária, 
Ing. 

Erazmus + 
školenie 

 
30.11.-3.12.2016 

Uniwersytet Papieski JP. II, Krakow  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Olejníková Mária 

Erazmus + 
školenie 

 
30.11.-3.12.2016 

Uniwersytet Papieski JP. II, Krakow  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Hradiská Mária, 

Ing. 

Erazmus + 
školenie 

 
2.3. – 4.3.2016 Akademia Im. Jana Dlugosza w 

Chzestochowie 
Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Olejníková Mária 

Erazmus + 
školenie 

 
2.3. – 4.3.2016 Akademia Im. Jana Dlugosza w 

Chzestochowie 
 

Iné  
Pracovisko  

PF KU 
Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

PaedDr. 
Veronika 

Hašková, PhD.  

výskumný 
pobyt 

prostredníctvo
m projektu 

KEGA  

14. – 15. 6. 2016 
 

Vrije Universiteit Amsterdam (The 
Netherlands), Faculty of Behavioural 
and Movement Sciences 

 

Študentská mobilita do zahraničia 
Student mobility abroad 

 
Pracovisko  

PF KU  
Účastník mobility  Program Trvanie mobility Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

 
Stajančová Petra ERAZMUS+ 

február 2016 – 
jún 2016 

UNIVERZITA JANA 
EVANGELISTY PURKYŇE Ústí nad 
Labem 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

 
Stajančová Petra 

 

ERAZMUS+ 
9.2.2016 – 
19.6.2016 

UNIVERZITA JANA 
EVANGELISTY PURKYŇE Ústí nad 
Labem 
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VIII. Sumár  (Executive summary) 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín 
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku existuje od 10. novembra 2009. Katedra sídli 
na detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 4.3.2003 a premenované 
1.7.2008 na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri príležitosti 190. 
výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad. roku 1819/1820), 
podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti na pracovisku 
pôsobí: 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín, 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 
- Katedra liečebnej pedagogiky. 

 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín 
odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky študijný program predškolská 
a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín v spolupráci s ďalšími 
pedagogickými katedrami a ústavmi na detašovanom pracovisku PF KU v Levoči.  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín  
vykonáva a naďalej plánuje vykonávať nepretržitú výskumnú činnosť pomocou 
realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov 
katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  

Historicko-dokumentačnú činnosť katedra vykonáva v spolupráci so Spišskou 
Kapitulou, Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, kde sa nachádzajú 
materiály historickej hodnoty, významné pre účely výskumu i vlastnej prednáškovej 
činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci katedry zabezpečujú, sú cielené na 
pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prípravu budúcich absolventov s dôrazom na 
jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc 
prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami.  

Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti 
získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti 
z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie 
pre prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a didaktickej 
prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie 
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich 
aplikácie v tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou. 

Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami Inštitútu Juraja Páleša v Levoči naďalej 
plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, ako konferenciu Tradície a 
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov. Rovnako sa zapájať 
do organizácie a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými 
inštitúciami.  
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Pedagógovia sa zúčastnili na mobilitách v Poľsku a v Českej republike. Katedra 
prijala hosťujúcich vyučujúcich zo spomenutých krajín a plánuje pokračovať 
v posilňovaní medzinárodnej spolupráce, predovšetkým so zahraničnými 
univerzitami, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie 
pedagogických aj vedecko-výskumných činností. 

V roku 2016 sa výskum zameral na riešenie vedecko-výskumných úloh smerujúcich 
k analýze umenia a kultúry v predškolskej a elementárnej pedagogike, k tvorbe 
monografií a učebných materiálov pre študijný program predškolská a elementárna 
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, k otázkam inkluzívnej edukácie pri 
edukácii žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.  

 

 
V Levoči 12. 1. 2017 
 
 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 
         vedúci katedry PEP SZS v Levoči 
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X. Prílohy 
 
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry predškolskej 
a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2016 
 

Kategória 
 

AAA, 
AAB, 
ABA,  
ABB 

ACA, 
ACB, 
BAA, 
BAB, 
BCB, 
BCI, 
EAI, 
CAA, 
CAB, 
EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

 Katedra 
predškolskej 
a elementárnej 
pedagogiky 
sociálne 
znevýhodnených 
skupín 1 0 7 0 0 0 52 60 
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (2) 
AFC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (21) 
BEF Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (7)  
EDJ Preklady (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty (2) 
Expertízna a posudzovateľská činnosť (12) 
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
Kamenický, M.: Didaktika matematiky a Špeciálna didaktika matematiky, 2016, VERBUM, ISBN 978- 80 -
561- 0373 -9. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) 
Pohybové hry na rozvoj rýchlostných schopností na hodinách telesnej výchovy v primárnom 
vzdelávaní / Bohuslav Stupák, 2016 In.: Pedagogické diskusie 2/2016 Časopis vysokoškolských pedagógov, 
študentov a mladých výskumníkov na IJP v Levoči, PF KU v Ružomberku. - Levoča : MTM Levoča, s. 73 - 92 
ISSN 1339-9217 
 



 

 16 

Dolinská E., Zubal, P. Médiá v edukačnom procese. I. Žiak, médiá, edukácia In Oravcová, M. 
Pedagogické diskusie, roč. 2, č. 2/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 103-
121. ISSN 1339-9217 

Dolinská E. K problematike rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie žiaka primárnej školy 
v dimenziách multikulturálneho prístupu. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in 
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. XVI., č. 3 (2016), s. 117-130. 
 
Dolinská E., Zubal, P. Médiá v edukačnom procese. II. Žiak, médiá, edukácia. In Pedagogické diskusie, 
roč. 2, č. 3/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 87-98. ISSN 1339-9217 

Dolinská E. Hudobná výchova v primárnej edukácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
In Pedagogické diskusie, roč. 2, č. 3/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 
29-43. ISSN 1339-9217 

Hašková, V. Obsah a metodika činností v záujmových útvaroch. In Pedagogické diskusie, roč. 2, č. 
3/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 57 - 70. ISSN 1339-9217 
 
ŠVÁBOVÁ. B. 2016. Aktívna dramatická činnosť pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní = Active drama activity when working with children in pre-primary and primary 
education In Pedagogické diskusie: časopis vysokoškolských pedagógov, študentov a mladých 
výskumníkov na IJP v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  ISSN 1339-
9217, č. 3 (2016), s. 9 - 27. 
 
Klein, V., Šilonová, V. Úlohy odborných zamestnancov v inkluzívnom vzdelávaní. In Pedagogické 
diskusie, roč. 2, č. 3/2016. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Levoča : MTM Levoča, 2016. S. 71 - 86. ISSN 
1339-9217 
 
AEC- vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 
Zubal, P.:  Rola muzyky i ksztalzenia  muzycznego v estetycznej edukacji dziewczat v pedagogicznej 
koncepcjii i dzielei T.G. Schröera  i aktualnosscz ich przeslania v dzisiejszych czasach. In: Transgresje 
v edukacji. Twosczsa edukacja do tworzosci. Tom II. Pultusk 2016, str. 231-241 
 
ŠVÁBOVÁ. B. 2016. Dramatization of stories and role-play in the school environment/ Dramatizácia 
príbehov a hra v role v školskom prostredí. In Journal of Preschool and Elementary School Education : 
the international scientific journal. Kraków.  Issue  (2016) 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 
Rehabilitačné plávanie v edukačnom procese žiakov s mentálnym postihnutím / Bohuslav Stupák, 
2016. - ISBN 978-80-561-0347-0. In Špeciálna pedagogika v intenciách celostného pohľadu na človeka s 
postihnutím / Red. Oľga Račková. - Ružomberok : Verbum, 2016. - ISBN 978-80-561-0347-0, s. 101-125. 
 
Zubal, P.: Rezonancia myšlienok dobových estetických teórií nemecky hovoriaceho priestoru v diele 
T.G. Schröera.  In: Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických 
problémov estetiky  a muzikológie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.  Prešov 2016, 
str. 109-122 
 
AFC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
Dolinská E. Didaktické princípy hudobného diela J. S. Bacha. zborník Chorove misterstvo Ukrainy ta 
jogo podvižniki. Drogovič, 2016. DK No. 5140 vid.01.07.2016 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (21) 
AKIMJAKOVÁ, B. 2016. Sociálny pracovník a jeho úloha v environmetálnej výchove. In. GAŽIOVÁ, 
M., FERANECOVÁ, G., MATIOVÁ, D. Životné prostredie a sociálna prosperita rodín. Zborník  
z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v Starej Ľubovni, konaná dňa 22. apríla 2016. 
Ružomberok : vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku. 2016. s. 8-14. ISBN 978-80-561-0366-1.  
 
AKIMJAKOVÁ, B. 2016. Etické aspekty jazykovej výchovy a komunikácie s dieťaťom. In. Lisnik, A., 
Greňová, K. Posolstvo Jána Pavla II. [elektronický zdroj] : "Súčasné výzvy a trendy v..." : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie 1. vyd. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2016. 1 elektronický optický disk (CD-ROM); s. 969-976. Elektronický 
zborník. ISBN 978-80-561-0369-2. 
 
AKIMJAKOVÁ, B. 2016. Integrálna ekológia a jej implikácia v oblasti náboženskej výchovy. In 
Akimjaková, B. – Hašková, V. Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Lautado SI´ I. Medzinárodná 
vedecká multiodborová konferencia s názvom „EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY VO SVETLE 
ENCYKLIKY LAUDATO SI’“, konaná v dňoch 18. - 19. februára 2016, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 
Ružomberok : vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku, 2016. s. 127-132. ISBN 978-80-561-0361-6.    
 
BEDNAŘÍKOVÁ, A. 2016. Informačné a komunikačné technológie v špeciálnej edukácii žiakov s 
Downovým syndrómom. In Akimjaková, B. – Krajčíriková, Ľ. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII. Zborník  z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 
25. februára 2016 v Levoči. Ružomberok : vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku, 2016. s. 8 – 16. 
ISBN 978 80-561-0399-9. 
 
ČARNICKÁ, M. 2016. Púte na Mariánsku horu po roku 1984/ Pilgrimages to Marian Mountain since 1984.. 
In Človek a hodnoty III. Zostav. Akimjaková, B. – Krajčíriková, Ľ. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov konanej dňa 14. apríla 2016 v Levoči. Ružomberok – vydavateľstvo 
VERBUM KU, 2016. s. 69-86. ISBN 978-80-561-0398-2. 
 
DOLINSKÁ, E: Mediálny text – determinant estetickej skúsenosti detského recipienta 
In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI., Ružomberok: Verbum, 2016, 
s. 131-144. ISBN 978-80-561-0399-9 
 
HAŠKOVÁ, V. 2016. Výchova k proinkluzívnym hodnotám ako spôsob reštitúcie dôstojnosti 
vylúčených ľudí. In HAŠKOVÁ, Veronika – BUK-CEGIEŁKA, Marta (eds.). Edukačné výzvy a úlohy vo 
svetle encykliky Laudato si' II.. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2016. ISBN 978-
80-561-0377-7. s.239-245. 

Klein, V. – Gumanová, D. 2016. Sociálne znevýhodnené prostredie v edukačnom procese. In 
Akimjaková, B. – Hašková, V. (edit.). 2016. Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudatio SI´I. 
Zborník vedeckých štúdií. VERBUM Ružomberok 2016. ISBN 978-80-561-0361-6. 
 
STUPÁK, B. 2016 Predplavecká príprava detí predškolského veku. In Akimjaková, B. – Krajčíriková, 
Ľ. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. Zborník  z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25. februára 2016 v Levoči. Ružomberok : 
vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku, 2016. S. 117 – 130. ISBN 80-561-0399-9. [CD-Rom]  
 
STUPÁK, B. 2016 Rozvoj koordinačných schopností žiakov primárneho vzdelávania . In Akimjaková, 
B. – Krajčíriková, Ľ. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. Zborník 
z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25. februára 2016 v Levoči. 
Ružomberok : vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku, 2016. S. 177 – 190. ISBN 978 80-561-0399-9. 
[CD-Rom]  
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STUPÁK, B. 2016. Formovanie základov ochrany životného prostredia prostredníctvom 
telovýchovných aktivít detí v prírode. In  Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si II 
2016. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum 2016.  ISBN 978-80-561-0377-7. s. 212-219  
 
STUPÁK, B. 2016. Vybrané aspekty a možnosti telovýchovných aktivít žiakov mladšieho školského 
veku In  Výchova a vzdelávanie 2016. [CD-Rom]. Košice : UPJŠ 2016.  ISBN 978-80-8152-434-9.  
 
STUPÁK, B. 2016. Zdravie a pohyb v živote človeka In Zborník z medzinárodná vedecká konferencia 
„Aktívnosť vedeckých výskumov v 21. storočí“, Levoča, ISBN ..... 
 
STUPÁK, B. 2016. Telovýchovné chvíľky, áno alebo nie? In „Týždeň vedy, umenia a techniky 
v Slovenskej republike“, november 2016, Levoča/Ružomberok 
 
ZUBAL, P. 2016. Web, médiá a pravda postfaktuálneho sveta In „Týždeň vedy, umenia a techniky 
v Slovenskej republike“, november 2016, Levoča/Ružomberok 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Tvorivá dramatika v hudobno-dramatických činnostiach v predprimárnom 
a primárnom vzdelávaní/ Creative Drama in Music and Drama Activities in Pre-primary and Primary 
Education. In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : 
zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 7.-13. novembra 2016. - Ružomberok : 
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016.  
 
Zubal, P.: Poznámky k niektorým aspektom vnímania postmoderného sveta a interkultúrnej 
kompetencie. In:  Edukačné výzvy a úlohy v o svetle encykliky Laudato Sí.  Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie na IJP V Levoči PdF  KU v Ružomberku vo februári 2016. 
Ružomberok 2016, str. 52-60 
 
Zubal, P.: Literárny text a niektoré jeho vybrané aspekty v kontexte procesu výchovy a vzdelávania 
a širšieho spoločenského diskurzu. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov na IP v Levoči PdF KU v Ružomberku. 25.2.2016 XII. Ružomberok 2016, str. 145-158 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Rozvoj environmentálnej výchovy zážitkovým učením = The development of 
environmental education by experiential learning. In Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato si´ I. : medzinárodná vedecká multiodborová konferencia konaná 18. - 19. februára 2016 v 
Levoči . Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-
80-561-0361-6, S. 159-176. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Kultúrne dedičstvo našich predkov vo vianočnom období a čaro a tajomnosť 
vianočných vinšov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní/ Cultural heritage of our ancestors 
during the Christmas season and magic and mystery of Christmas wishes in pre-primary and primary 
education. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. 
Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-
0399-9. S. 73-87. 

ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Hudobno – pohybové činnosti v tvorivých dramatických aktivitách v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní/ Music and movement activities included in activities of 
creative drama in pre-primary and primary education. In Aktuálnosť vedeckých výskumov v 21. 
storočí/  Aktualność badań naukowych w XXI wieku: medzinárodná vedecká konferencia v Levoči. 
Termin: 23 apríl 2016  
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BEF Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 
HAŠKOVÁ, Veronika. 2016. Inkluzívna výchova vo voľnom čase. In ŠARNÍKOVÁ, Gabriela – 
HAŠKOVÁ, Veronika (eds.). Edukace dětí a mládeže ve volném čase III.  Ružomberok : Verbum – 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0348-7. s. 7-22. 
 
TRUCHANOVÁ, Kristína – HAŠKOVÁ, Veronika. Nezvyčajný domček. In ŠARNÍKOVÁ, Gabriela – 
HAŠKOVÁ, Veronika (eds.). Edukace dětí a mládeže ve volném čase III.  Ružomberok : Verbum – 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0348-7. s. 285-290. (40%) 
 
UNGEROVÁ, Lucia – HAŠKOVÁ, Veronika. Napíšem si meno. In ŠARNÍKOVÁ, Gabriela – 
HAŠKOVÁ, Veronika (eds.). Edukace dětí a mládeže ve volném čase III.  Ružomberok : Verbum – 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0348-7. s. 291-294.  (35%) 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (7)  
AKIMJAKOVÁ, B. - KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2016. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov XII. Zborník  z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25. 
februára 2016 v Levoči. Ružomberok – VERBUM vydavateľstvo Katolíckej univerzity,  2016. 191 s. 
ISBN 978-80-561-0399-9. (Akimjaková 50 %, Krajčíriková 50%). 
 
RAČKOVÁ, O. (eds) 2016. Špeciálna pedagogika v intenciách celostného pohľadu na človeka 
s postihnutím. Ružomberok - vydavateľstvo Verbum KU, 2016, 167 s. ISBN 978-80-561-0347-0. 
(Čarnická Marcela) 
 
AKIMJAKOVÁ, B. – KRAJĆÍRIKOVÁ, Ľ. 2016. Človek a hodnoty III. Zborník referátov  z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 14. apríla 2016 v Levoči. Ružomberok  
vydavateľstvo VERBUM PF KU v Ružomberku, 2016. 111 s. ISBN 978-80-561-0398-2. (Akimjaková 50 
%, Krajčíriková 50%). 
 
AKIMJAKOVÁ, B. – HAŠKOVÁ, V. 2016. Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato SI´ I. 
Medzinárodná vedecká multiodborová konferencia s názvom „EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY VO 
SVETLE ENCYKLIKY LAUDATO SI’“, konaná v dňoch 18.-19. februára 2016, Inštitút Juraja Páleša v 
Levoči.  Ružomberok : vydavateľstvo VERBUM KU v Ružomberku, 2016. 243 s. ISBN 978-80-561-0361 
6.  
 
HAŠKOVÁ, Veronika – BUK-CEGIEŁKA, Marta (eds.). Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato si' II.. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2016. ISBN 978-80-561-0377-7. 
293 s. (50%) 
 
ŠARNÍKOVÁ, G. – HAŠKOVÁ (eds.). Edukace dětí a mládeže  ve volném čase III. Ružomberok : 
VERBUM, 2016. 299 s. ISBN 978-80-561-0348-7. (30%) 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / eds. Gabriela Šarníková, Veronika 
Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - 299 s. - ISBN 978-80-561-0348-7. 
 
EDJ- preklady (1) 
Zubal, P.: preklad monografie M. Kopnického Kreative Unterrichtsmethoden  derMusikerziehung in 
der Primärausbildung.  T3 OB Trek Ukraine Lviv region Drohobych D. Halitskogo  2016 /103 strán/  
 
GII- rôzne publikácie a dokumenty (2) 
Kamenický, M.: Didaktika matematiky a špeciálna didaktika matematiky.  Ružomberok 2016 
/jazyková redakcia/ 
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Laca, P.: Dejiny gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko blahoslavenej Sáry Salkaházi 
v Rožňave 2016 (jazyková redakcia/  

 
Expertízna a posudzovateľská činnosť (12) 
 
Akimjaková, B. 2016. Recenzia.KOTRADYOVÁ, K. - KAĽAVSKÝ, M. 2016. Spoločné dobro ako liek 
súčačného individualizmu. Commongoods as medicineafcurrentindividualism. In. Pedagogické diskusie, 
Časopis vysokoškolských pedagógov, študentov  a mladých výskumníkov na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Milan Tejbus – MTM Levoča. ISSN 1339-9217. 
roč.2, č. 3, 2016. s. 120.  
 
Akimjaková, B. 2016. Recenzia KAMENICKÝ, M. 2016. Didaktika matematiky a Špeciálna didaktika 
matematiky. Ružomberok : VERBUM vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. 160 s. 
ISBN 978-80-561-0373-9.  
 
Akimjaková, B. 2016. Recenzia RAČKOVÁ, O. et. al. 2016. Špeciálna pedagogika v intenciách celostného 
pohľadu na človeka s postihnutím. Ružomberok: vydavateľstvo VERBUM KU, Ružomberok, 2016. 167 s. 
ISBN 978-80-561-0347-0. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Držíme spolu .  In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / eds. 
Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - Ružomberok : 
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-0348-7, S. 125-
135. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Nezvyčajný domček . In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / eds. 
Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - Ružomberok : 
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-0348-7, S. 285-
290. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Po stopách Siouxů . In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / eds. 
Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - Ružomberok : 
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-0348-7, S. 75-93. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Držíme za jeden provaz . In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / 
eds. Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - 
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-
0348-7, S. 136-151. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Napíšem si meno .  In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / eds. 
Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - Ružomberok : 
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-0348-7, S. 291-
294. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Inkluzívna výchova vo voľnom čase .  In: Edukace dětí a mládeže ve 
volném čase III. / eds. Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. 
vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-
80-561-0348-7, S. 7-22. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. MII projekt (multikultura, integrace, inkluze). In: Edukace dětí a mládeže 
ve volném čase III. / eds. Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 
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1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 
978-80-561-0348-7, S. 31-37. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia. Mimoškolní integrace . In: Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. / 
eds. Gabriela Šarníková, Veronika Hašková ; rec. Božena Švábová, Michal Půža. - 1. vyd. - 
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - ISBN 978-80-561-
0348-7, S. 23-30. 
 
ŠVÁBOVÁ, B. 2016. Recenzia: ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2015. Vědci v mateřské škole. Aktivity 
pro malé badatele. Praha : Portál, 2015. 152 s. ISBN 978-80-2620-818-1  In: In Naša škola – odborný 
metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Roč. XIX., 2015/16, č. 6 
(dátum vydania 29.2.2016). S. 66. ISNN 1335 – 2733. 

 
Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2016 
 
Ostatné prednášky 

Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

 Oravcová Marta  
Aktívnosť (aktuálnosť) vedeckých 
výskumov v 21. Storočí („Kultúra 
a kresťanstvo“) 

Levoča 23.4.2016 

 Akimjaková Beáta 
„Školský klub detí ako miesto podporujúce 
rozvoj osobnosti dieťaťa  
vo voľnom čase“ (seminár) 

Levoča 10. 5. 2016 

 
Akimjaková Beáta Aktívnosť (aktuálnosť) vedeckých výskumov 

v 21. Storočí („Vzdelávanie, výchova, kultúra 
a ekológia“) 

Levoča 23.4.2016 

 
Akimjaková Beáta Životné prostredie a sociálna prosperita rodín 

(„Sociálny pracovník a jeho úloha 
v environmentálnej výchove“) 

Stará Ľubovňa 22.4.2016 

 
Akimjaková Beáta Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 

Laudato Si“ („Integrálna ekológia a jej 
implikácia v náboženskej výchove“) 

Levoča 18.-19.2016 

 

 
 Stupák Bohuslav 

„Specjalne potrzeby edukacyjne“( 
Bedminton ako prostriedok rozvoja 
psychomotorických schopností 
a zručností žiakov s mentálnym 
postihnutím) 

Ustroň, Poľsko 14.5.2106 

 
 
Stupák Bohuslav 

„Serminarium wymiany doświadczeń“ 
(Integralnaedukacja – wybranezagadnienia) 

Lublin, Poľsko 6.5.2016 

 
 
Stupák Bohuslav 

„Výchova a vzdelávanie 2016“ (Vybrané 
aspekty a možnosti telovýchovných aktivít 
žiakov mladšieho školského veku) 

Košice 12.-13.9.2016 

 
 
Stupák Bohuslav 

„Aktívnosť vedeckých výskumov v 21. 
Storočí“ (Zdravie a pohyb v živote človeka) 

Levoča 23.4.2106 

 

 
Stupák Bohuslav 

„Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato Si“ (Formovanie základov ochrany 
životného prostredia prostredníctvom 
telovýchovných aktivít detí v prírode) 

Levoča 18.-19.2016 

 

 
Stupák Bohuslav 

„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov  XII. 
(Predplavecká príprava detí predškolského 
veku, Rozvoj koordinačných schopností 
žiakov primárneho vzdelávania) 

Levoča 25.2.2016 

 
 
Stupák Bohuslav 

„Týždeň vedy, umenia a techniky 
v Slovenskej republike“, (Telovýchovné 
chvíľky, áno alebo nie?) 

Levoča November 2016 
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Čarnická Marcela 

Človek a hodnoty III. (Púte na Mariánsku 
horu po roku 1984) 

Levoča 14.4.2016 

 
 
Čarnická Marcela 

„Školský klub detí ako miesto podporujúce 
rozvoj osobnosti dieťaťa  
vo voľnom čase“ (seminár) 

Levoča 10. 5. 2016 

 
 
Dolinská Eva 

„Aktívnosť vedeckých výskumov v 21. 
Storočí“  (Umelecký artefakt – determinant 
ambivalencie estetického zážitku) 

Levoča 23.4.2106 

 

 
Dolinská Eva 

„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov  XII. (Mediálny 
text – determinant estetickej skúsenosti 
detského recipienta) 

Levoča 25.2.2016 

 
 
Dolinská Eva 

Chorove misterstvo Ukrainy ta jogo 
podvižniki (Didaktické princípy hudobného 
diela J. S. Bacha) 

Ukrajina 
20-21. októbra 

2016 

 

 
Hašková Veronika 

Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho 
perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej 
praxe (Úlohy vychovávateľa pri podpore 
inklúzie vo výchove vo voľnom čase) 

Košice 12. – 13. 9. 2016 

 

 
Hašková Veronika 

Medzinárodná multiodborová konferencia 
Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato si' (Výchova k pro-inkluzívnym 
hodnotám ako spôsob reštitúcie dôstojnosti 
vylúčených ľudí) 

Levoča 18.-19.2.2016 

 
 
Hašková Veronika 

Seminári výmeny skúseností (Seminarium 
Wymiany Doświadczań) - Integralna 
edukacja – wybrane zagadnienia 

Lublin 6.5.2016 

 

 
 
 
Klein Vladimír 

Medzinárodná multiodborová konferencia 
Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky 
Laudato si' (Sociálne znevýhodnené 
prostredie v edukačnom procese) 

Levoča 18.-19.2.2016 

 

 
 
Klein Vladimír 

Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho 
perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej 
praxe (Úlohy vychovávateľa pri podpore 
inklúzie vo výchove vo voľnom čase) 

Košice 12. – 13. 9. 2016 

 
Členstvo v redakčných radách, v edičných radách 

Meno a 
priezvisko 

Názov časopisu/zborníka Miesto vydania Dátum 

Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 

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

Ružomberok 2016 

Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 

Človek a hodnoty III. Ružomberok 2016 

Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr., PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 

Hašková 
Veronika, 
PaedDr., PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 

Dolinská Eva, 
doc., PaedDr., 
PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 

Klein Vladimír, 
doc., PaedDr., 
PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 
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Zubal Pavol, 
doc., PhDr., 
PhD. 

Pedagogické diskusie. Časopis 
vysokoškolských pedagógov, študentov 
a mladých výskumníkov na Inštitúte 
Juraja Páleša v Levoči 

Levoča 2016 

 
Členstvá vo vedeckých a programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy 

Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 

Oravcová Marta, PaedDr., PhD. 
Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

Akimjaková, Beáta, doc. PaedDr., 
PhD. 

Medzinárodná vedecká konferencia „Posolstvo 
Jána Pavla II. 2016 „Súčasné trendy a výzvy v...“ 

Poprad 21. – 22. 4. 2016 

Akimjaková, Beáta, doc. PaedDr., 
PhD. 

Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

Akimjaková, Beáta, doc. PaedDr., 
PhD. 

XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Dolinská Eva, doc., PaedDr., PhD. 
XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Klein Vladimír, doc., PaedDr., 
PhD. 

XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Akimjaková, Beáta, doc. PaedDr., 
PhD. 

konferencia Českých pedagogických 
spoločností 

Ostrava 17.– 18. 3. 2016 

Akimjaková, Beáta, doc. PaedDr., 
PhD. 

medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo  
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Hašková Veronika, PaedDr., PhD. 
medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo svetle 
encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Hašková Veronika, PaedDr., PhD. 
XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Kamenický Miroslav, PaedDr., 
PhD. 

XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Oravcová Marta, PaedDr., PhD. 
XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Oravcová Marta, PaedDr., PhD. 
medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo svetle 
encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Dolinská Eva, doc., PaedDr., PhD. 
medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo svetle 
encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Klein Vladimír, doc., PaedDr., 
PhD. 

medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo svetle 
encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Zubal Pavol, doc., PhDr., PhD. medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo svetle 
encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Čarnická Marcela, Mgr., PhD. 
medzinárodná vedecká multiodborová 
konferencia „Edukačné výzvy a úlohy vo  
svetle encykliky Laudato Si 

Levoča 18.-19. 2. 2016 

Čarnická Marcela, Mgr., PhD. XII. medzinárodná vedecká konferencia 
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XII 

Levoča 25.2.2016 

Čarnická Marcela, Mgr., PhD. Medzinárodná konferencia doktorandov 
„Človek a hodnoty III.“ 

Levoča 14.4.2016 

Čarnická Marcela, Mgr., PhD. Medzinárodná konferencia „Senior v kontexte 
dneška“ 

Stará Ľubovňa 21.4.2106 

Čarnická Marcela, Mgr., PhD. Medzinárodná konferencia Životné prostredie 
a sociálna prosperita rodín 

Stará Ľubovňa 22.4.2016 
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Ocenenie 
21. apríla 2016 -  Ďakovný list doc. PaedDr. Beáte Akimjakovej, PhD., za spoluorganizovanie medzinárodných 
vedeckých konferencií Posolstvo Jána Pavla II. v Poprade 


