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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej 

pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email 

 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.  

zástupca vedúceho katedry: Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

Tajomník: PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. 

sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

docent: 

doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.  

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník) 

doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník) 

doc. PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník) 

doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z TI BJV Sp. 

Kapitula) 

 

odborný asistent: 

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD. 

PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. 

PaedDr. Anna Skokanová, PhD.  

Ing. Edita Tarajčáková, PhD.  

 

asistent: 

Ing. Ľubomír Masleják 

ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník) 

 

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 

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v roku 2013 

organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. 

Za významné udalosti možno považovať najmä medzinárodné vedecké konferencie 

z cyklu Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov, 
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ktoré sa každoročne konajú v Levoči za účasti významných hostí zo slovenských 

aj zahraničných univerzít. 
 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou: 
 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 27.-28.2.2013. Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a 

navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. 

Špecifickým zameraním konferencie bola problematika histórie, súčasnosti a perspektív špeciálnej, liečebnej a 

sociálnej pedagogiky. Pozvanie na konferenciu prijali hostia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Po svätej 

omši a rokovaní v pléne a v sekciách organizátori pripravili zaujímavý kultúrny program. 

 

Týždeň vedy a techniky na IJP v Levoči 

Vedecké a odborné prednášky pre študentov, pedagógov a verejnosť, Levoča, 12.-16.11.2013.Sprievodné 

podujatia v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa konali aj na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – 

pracovisku PF KU. Dňa 12. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška doc. PhDr. Heleny Kuberovej, PhD. – 

garantky študijného programu liečebná pedagogika pod názvom Genéza, súčasnosť a perspektívy špeciálnej a 

liečebnej pedagogiky. Prednáška bola zameraná na vymedzenie špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Ako uviedla 

autorka, špeciálna pedagogika sa vyprofilovala postupne pri hľadaní prístupov v starostlivosti a pri vzdelávaní 

handicapovaných ľudí, zameriava sa  na poradenstvo, rehabilitáciu, výchovu a vzdelávanie... osôb so závažným 

poškodením CNS, zmyslov, reči, zdravia. Liečebná pedagogika sa profilovala najprv ako etický postoj, potom ako 

integratívna a hodnotovo orientovaná pedagogika, zameriava sa na jednotlivcov a ich rodiny v sťažených 

životných okolnostiach. V ten istý deň sa konala aj prezentácia činnosti občianskeho združenia Očkolandia. 

Občianske združenie  OČKOLANDIA každoročne už od roku 2006  organizuje počas jarných, letných aj zimných 

prázdnin špeciálne detské tábory pre deti z detských domovov, reedukačných domovov, diagnostických centier, 

krízových centier a deti v sociálnej a hmotnej núdzi z celého Slovenska. Študenti môžu zúročiť nadobudnuté 

vedomosti a skúsenosti v táboroch ako animátori. Dňa 15. novembra  2013 sa na IJP v Levoči uskutočnila 

prednáška doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD. – garanta študijného programu predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. Prednáška mala názov Príprava budúcich učiteľov na prácu so 

sociálne znevýhodnenými žiakmi na základných školách a bola zameraná na prípravu študentov na IJP v Levoči 

na prácu so sociálne znevýhodnenými deťmi a žiakmi v materských a základných školách s dôrazom na edukáciu 

rómskych žiakov. Autor sa venoval aktuálnym trendom v edukácii - realizácii národných projektov: 1. 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít a 2. Inkluzívny 

model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Nosnou časťou prednášky bolo oboznámenie s 

filozofiou inkluzívnej pedagogiky, podpornej pedagogiky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, celodenného výchovného systému a s pripravovanými zmenami v oblasti prijímania žiakov do 

špeciálnych základných škôl v intenciách inklúzie. 

 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Chełm, Poľsko, 16.11.2013. Zavŕšením Týždňa vedy a techniky bola 

medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Inštitút Juraja Páleša v Levoči za spolupráce Państwowej 

Wyzszej Szkole Zawodowej w Chelmie. Konferencia sa konala dňa 16. novembra 2013 v poľskom meste Chelm 

a mala názov Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. Išlo už o ôsmu 

medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu Tradície a inovácie... Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a 

navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. 

Konferencia bola určená vedeckým, odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy 

a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Prezentácie boli orientované na otázky 

predškolskej a elementárnej pedagogiky a príbuzných odborov. V pléne odzneli nasledovné prednášky: 

Profesijná príprava učiteľov – aktuálne otázky (prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.), Współczesne 

problemy młodego nauczyciela w szkole (prof. nadzw.dr hab. Piotr Mazur), Inovácie v študijnom programe 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.), Aktuálne trendy vo vysokoškolskej 

príprave budúcich učiteľov (doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.), Dimenzie a perspektívy predškolskej 

a elementárnej pedagogiky (PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.). Nasledovalo rokovanie v štyroch sekciách: 1. 

Tradície a inovácie v predškolskej pedagogike, 2. Tradície a inovácie v elementárnej pedagogike, 3 Tradície 

a inovácie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov, 4 Tradície a inovácie v príbuzných odboroch 

predškolskej a elementárnej pedagogiky. 
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Detská univerzita 

Prednášky a aktivity pre žiakov zo základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 31.5.2013. 

V roku 2013 Inštitút Juraja Páleša v Levoči usporiadal už tretí ročník Detskej univerzity. Zúčastnili sa jej žiaci 

základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. Aktivity Detskej univerzity boli realizované s 

podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Program detskej univerzity pripravili 

pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Počas programu sa realizovali i prednášky univerzitných 

učiteľov. Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený veku a záujmom 

detí. Prvá prednáška spojená s privítaním prebiehala v aule Inštitútu Juraja Páleša a posledná prednáška spojená 

so slávnostným ukončením a odovzdaním diplomov absolventom prebiehala v priestoroch dramatickej výchovy 

v Levoči. Ostatná časť prebiehala v priestoroch tried a dramatickej výchovy. Poslaním Detskej univerzity 

v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči je okrem podpory záujmu detí o nadobudnutie vedomostí, skúseností, zručností 

aj zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. 

 

Účasť katedry na podujatí  
 

Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie 

Ustroń, Poľsko, 13.-14.11.2013. Medzinárodná vedecká konferencia.  

Pedagógovia IJP v Levoči prezentovali výsledky svojej vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti.  

V prednáške doc. PaedDr. Beáty Akimjakovej, PhD., doc. PhDr. Ľudmily Krajčírikovej, PhD. a PaedDr. Ivany 

Rochovskej, PhD. sa autorky zamerali na Inovácie v špeciálnych didaktikách predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím.  V prednáške boli opísané inovácie zavádzané v študijnom programe Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V rámci tejto úlohy bola vytvorená séria publikácií s názvom Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím. V každej z troch publikácií sú spracované tri vzdelávacie oblasti podľa 

Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009).  

V prednáške doc. PaedDr. Beáty Akimjakovej, PhD., doc. PhDr. Ľudmily Krajčírikovej, PhD. a PaedDr. Ivany 

Rochovskej, PhD. sa autorky zamerali na Inovácie v špeciálnych didaktikách predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím.  V prednáške boli opísané inovácie zavádzané v študijnom programe Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V rámci tejto úlohy bola vytvorená séria publikácií s názvom Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím. V každej z troch publikácií sú spracované tri vzdelávacie oblasti podľa 

Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009).  

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. prezentoval príspevok s názvom Vedenie osôb skupín rehabilitačného 

plávania. Ako uviedol autor, osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím tvoria v telovýchovnom procese 

rôznorodé skupiny. Z hľadiska výučby plávania v takýchto skupinách je preto veľmi ťažké nájsť systém a spôsob 

výučby. V prednáške autor nemal ambíciu rozoberať a venovať sa podrobne mentálnemu a zdravotným 

postihnutiam. Poukázal a vysvetlil princípy, zákonitosti a problémy vo výučbe plávania u vybraných osôb s 

telesným a mentálnym postihnutím. Rozobral a zdôvodnil vybranú techniku a problémy pri výučbe, vysvetlil 

využívanie energetických zdrojov. 

V ďalšom príspevku sa doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. zamerala na tému Šikanovanie a osamelosť – 

častý problém súčasnosti. Podľa autorky rodina a škola v našich podmienkach patria stále medzi tie výchovné 

činitele, ktoré majú najvýraznejší vplyv na dieťa. V posledných rokoch sa pozornosť zameriava na sledovanie ich 

vzájomnej spolupráce. Určiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa v úplnom začiatku jeho zaškoľovania je veľmi 

dôležité, pretože nedostatočne pripravené deti potrebujú oveľa dlhší čas na adaptáciu k zmeneným podmienkam, 

častejšie sa u nich prejavujú poruchy správania a adaptačné ťažkosti, čo často vedie aj k počiatočným formám 

šikanovania, ktoré sa objavuje stále v nižších vekových kategóriách. Z tohto dôvodu sa autorka venovala 

predovšetkým týmto problémom, ktoré priblížila aj z pohľadu mnohých významných odborníkov. Uviedla tri 

prípadové štúdie detí s poruchami správania a adaptačnými problémami, ktorých súčasťou boli aj anamnestické 

údaje, vyjadrenia odborníkov o deťoch, o ich výchovnom a rodinnom prostredí. Na základe uvedených 

informácií tak uviedla odporúčania pre tímovú spoluprácu a zavedenie včasnej intervencie v rodinách. 

Mobility vedenia IJP v Českej repulike 

 Učiteľská mobilita a stáž. Ostrava, Olomouc, 27.-29.5.2013. 

Vedenie IJP – riaditeľka doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., tajomníčka doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

a PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. spolu so študentmi doktorandského štúdia absolvovali cestu do Ostravy 

a Olomouca s cieľom spolupráce na projekte riešenom v krajinách V4, a tiež za účelom krátkodobej učiteľskej 

mobility a stáže. Uvedený projekt je zameraný na determinanty psychosociálnej prosperity adolescentov 
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v krajinách V4, pričom riešiteľský tím zisťuje, akú tendenciu vykazuje agresivita a násilie na školách a do akej 

miery ovplyvňujú determinanty psychosociálnej prosperity agresívne prejavy a správanie sa adolescentov. Počas 

mobility nadviazalo vedenie IJP nové kontakty s univerzitami v Českej republike, najmä za účelom podpory vedy 

a výskumu, ako aj podpory výmeny pedagógov a študentov v rámci mobilitných programov a bilaterálnych 

dohôd. 

 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra 

 

1.1.6. Špeciálna pedagogika 

 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia, 

akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia, 

akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 
 

Nevyhnutnou súčasťou výchovy a prevýchovy jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je funkčný systém s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sú schopní realizovať výchovné, 

prevýchovné, diagnostické, kompenzačné, rehabilitačné a špeciálno-pedagogické postupy. Cieľom 

štúdia je získanie širšieho vedného základu z oblasti biologicko-medicínskych vied, psychologicko-

sociologických vied, oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky s osobitným zreteľom na jeho 

špeciálno-pedagogickú, metodologickú, vedecko-výskumnú pripravenosť a rehabilitačnú praktickú 

činnosť. V tejto oblasti získava teoretické a praktické poznatky pre špeciálnu výchovu a prevýchovu, 

výskum za účelom rehabilitácie jednotlivca s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným 

postihnutím, tiež cestou praktík v terénnych pracoviskách rozličnej povahy. V bakalárskom štúdiu 

záverečná profilácia vyúsťuje v príprave na vychovávateľskú kvalifikáciu pre jednotlivcov 

s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Ďalším cieľom je príprava 

odborníkov pre terénnu výchovno-rehabilitačnú činnosť v práci s rodičmi jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby 

absolvent bol teoreticky a prakticky pripravený pre uvedené požiadavky. Jednotlivé disciplíny 

predstavujú profilujúce predmety a predmety pomáhajúcich a súvzťažných vied. Cieľom programu je 

príprava na špeciálnu výchovu a prevýchovu, na základe výsledkov ktorých by bol absolvent 

schopný zostaviť individuálny špeciálny výchovný a prevýchovný program (vrátane elementárnej 

stimulácie, či rozvíjania). 

 

Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/http://www.ijp.sk/specialna-

pedagogika-pedagogika-mentalne-postihnutych 

 

 

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni  

Študenti doktorandského štúdia pôsobiaci na IJP v Levoči prezentovali výsledky 

svojej vedeckej a odbornej práce na medzinárodných vedeckých konferenciách – 

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

v Chełme (prednáška Z. Brčiakovej s názvom Formovanie proenvironmentálne 

osobnosti žiaka) a The 13th National Conference on Education v Egeri (prednáška M. 
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Oravcovej s názvom The Integration of Religious Education Content into the Primary 

Education Content). 

 

 

5.3 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

Študenti odborov IJP v Levoči pripravili divadelné predstavenie „Sv. Valentín – 

rozdávateľ ruží“, ktoré niekoľkokrát opakovane predstavili v Mestskom divadle 

v Levoči. 

Pozvánka na predstavenie:  

http://www.ijp.sk/_dokumenty/file/oznamy/pozvanka_divadlo.pdf 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Celoživotné vzdelávanie 

IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku poskytuje celoživotné vzdelávanie 

vo vzdelávacích programoch: 

 Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom 

priestore 

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie 

prvej atestácie 

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie 

druhej atestácie 

 Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia 

 Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 

 Školský manažment 

Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/studium 

 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Univerzita tretieho veku  

Cieľom univerzity tretieho veku na IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku, 

je ponúkať možnosti pre záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného 

zámeru. Poslaním univerzity je zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov 

v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike; rozvíjať 

osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu; vhodnou 

formou sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj 

ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali 

úžitok celej spoločnosti. 

Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/utv 

http://www.ku.sk/index.php/studium/celozivotne-vzdelavanie/400-univerzita-

tretieho-veku.html 
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Detská univerzita 

IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku  každoročne organizuje Detskú 

univerzitu pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 

Aktivity Detskej univerzity boli realizované aj v roku 2013. Program detskej 

univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. 

Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený 

veku a záujmom detí. 

Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/detska-univerzita-2013 

 

 

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

Výskumná činnosť Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 

postihnutých sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej pedagogiky so 

špecifickým zameraním na osoby s mentálnym postihnutím. Na podporu uvedených 

oblastí katedra každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie s cieľom 

podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia 

katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti 

špeciálnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky 

projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja 

Páleša aj inými univerzitami. 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 
Na Katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa výskumné aktivity v roku 2013 

zaoberali: 

 

 multikultúrnou výchovou v špeciálnej pedagogike, 

 metódami výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných 

školách, 

 tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov špeciálnych škôl, 

 kategorizáciou vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku. 

 aplikáciou inovácií do študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 

postihnutých. 

 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 

 Poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych 

problémov. 
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7.2 Uvedú sa podané projekty 

 

Domáce 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 6B/17/2013 

Podpora publikačnej 

činnosti v odboroch na 

Inštitúte Juraja Páleša v 

Levoči 

PaedDr. 

Miloš 

Jozefčák, 

PhD. 

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych 

učebných materiálov pre študijné odbory IJP v 

Levoči. Učebné materiály študentom poskytnú 

platformu nielen pre rozvíjanie kognitívnej úrovne 

poňatia učiva, ale aj ich pedagogických spôsobilostí, 

predovšetkým návrhmi aktivít, ktoré môžu 

uplatňovať v rámci svojej súčasnej a budúcej 

pedagogickej  a umeleckej praxe.  

Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a 

učebných materiálov pre študijné odbory IJP 

v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých a predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. 

Zámer projektu vychádza z potreby skvalitnenia 

vysokoškolského štúdia v uvedených študijných 

odboroch, prostredníctvom zvyšovania úrovne 

kompetenčného profilu študentov. Zámerom 

projektu je poskytnúť študentom kvalitné učebné 

materiály, ktoré by prispeli k zvýšeniu úrovne ich 

kompetencií súvisiacich so študovaným odborom 

a vydať kvalitné monografie z odboru.  

Predmetom učebných materiálov bude 

problematika špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 

mentálne postihnutých, ako aj predškolskej 

a elementárnej pedagogiky sociálne 

znevýhodnených skupín. 

2013-2014 1600 

GAPF 4/13/2013 

Tradície a inovácie vo 

výchove a vzdelávaní 

modernej generácie 

učiteľov VIII. 

Ing. Edita 

Tarajčáková, 

PhD. 

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor 

pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho 

smerovania predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 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. Prezentácie budú 

orientované na otázky  predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 

2013-2014 2200 

GAPF 1/01/2013 

Podpora medzinárodnej 

vedecko-výskumnej 

spolupráce v špeciálnej 

pedagogike 

doc. 

PaedDr. 

Beáta 

Akimjaková, 

PhD. 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 

odboru „špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých“. Členovia riešiteľského 

tímu budú získavať nové skúsenosti s výučbou 

v danom odbore a budú sa usilovať o zavádzanie 

inovácií do štúdia. V rámci projektu navštívia 

mnohé domáce a zahraničné univerzity, na ktorých 

budú prezentovať a konzultovať svoje návrhy na 

skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci stáží budú 

čerpať skúsenosti zo sledovania zavádzania inovácií 

na zahraničných univerzitách. Čiastkové a celkové 

výsledky projektu budú prezentované na 

konferenciách a publikované v zborníkoch 

a monografiách. 

2013-2014 2300 

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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 EDUCARIO sp. 

z o.o., Łódź 
1/09/KP/2011 

Metody 

wychowania 

dzieci 

z upośledzenie

m umysłowym 

w sieci 

specjalnych 

placówek 

szkolnych 

Ing. Edita 

Tarajčáková, 

PhD. 

Projekt je zameraný na rozvoj tvorivosti slovenských 

a poľských študentov študijného programu Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. 

Študenti navrhnú projektové metódy vyučovania 

vybranej témy na vyučovaciu jednotku. Počas odbornej 

praxe overia jej uplatnenie v špeciálnej škole a spolu so 

špeciálnym pedagógom zhodnotia účinok projektového 

vyučovania na rozvoj osobnosti žiaka s mentálnym 

postihnutím. Výsledkom projektu bude spoločná 

prezentácia najúspešnejších projektov a vytvorený 

metodický materiál pre študijný odbor Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. 

Uvedený materiál študentom poskytne platformu 

nielen pre rozvíjanie kognitívnej úrovne poňatia učiva, 

ale aj ich pedagogických spôsobilostí, predovšetkým 

návrhmi konkrétnych aktivít, ktoré môžu uplatňovať 

v rámci ich budúcej pedagogickej praxe.  

- 2012-2015 3600 

 

Domáce 

GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 4/15/2012 

Tradície a inovácie vo 

výchove a vzdelávaní 

modernej generácie 

učiteľov 

Ing. Edita 

Tarajčáková, 

PhD. 

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor 

pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho 

smerovania predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 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. Prezentácie budú 

orientované na otázky  predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 

2012-2013 2100 

GAPF 6B/13/2012 

Tvorba monografií a 

učebných materiálov pre 

študijné odbory na 

Inštitúte Juraja Páleša 

v Levoči 

PaedDr. 

Miloš 

Jozefčák, 

PhD. 

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych 

interaktívnych učebných materiálov pre študijné 

odbory IJP v Levoči. Učebné materiály študentom 

poskytnú platformu nielen pre rozvíjanie 

kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale aj ich 

pedagogických spôsobilostí, predovšetkým 

návrhmi aktivít, ktoré môžu uplatňovať v rámci 

svojej súčasnej a budúcej pedagogickej  a umeleckej 

praxe.  

Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a 

učebných materiálov pre študijné odbory IJP 

v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých, liečebná pedagogika, 

predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín, reštaurovanie, teória 

a dejiny umenia. Zámer projektu vychádza z 

potreby skvalitnenia vysokoškolského štúdia 

v uvedených študijných odboroch, prostredníctvom 

zvyšovania úrovne kompetenčného profilu 

študentov. Zámerom projektu je poskytnúť 

študentom kvalitné učebné materiály, ktoré by 

prispeli k zvýšeniu úrovne ich kompetencií 

súvisiacich so študovaným odborom a vydať 

kvalitné monografie z odboru.  

Predmetom učebných materiálov bude: 

problematika: špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 

mentálne postihnutých, liečebnej pedagogiky, 

predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 

znevýhodnených skupín, reštaurovania, teórie 

a dejín umenia. 

2012-2013 2100 
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GAPF 1/02/2012 
Inovácie v špeciálnej 

pedagogike 

doc. 

PaedDr. 

Beáta 

Akimjaková, 

PhD. 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 

odboru „špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých“. Členovia riešiteľského 

tímu budú získavať nové skúsenosti s výučbou 

v danom odbore a budú sa usilovať o zavádzanie 

inovácií do štúdia. V rámci projektu navštívia 

mnohé domáce a zahraničné univerzity, na ktorých 

budú prezentovať a konzultovať svoje návrhy na 

skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci stáží budú 

čerpať skúsenosti zo sledovania zavádzania inovácií 

na zahraničných univerzitách. Čiastkové a celkové 

výsledky projektu budú prezentované na 

konferenciách a publikované v zborníkoch 

a monografiách. 

2012-2013 3000 

GAPF 6A/05/2012 

Podpora medzinárodnej 

spolupráce v oblasti 

špeciálnej, sociálnej, 

liečebnej, predškolskej 

a elementárnej pedagogiky 

doc. PhDr. 

Mária 

Gažiová, 

PhD. 

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/06/2011 

Veda a výskum v sociálnej, špeciálnej, liečebnej, 

predškolskej a elementárnej pedagogike, ktorý bol 

úspešne vyriešený v predchádzajúcom 

akademickom roku. Cieľom aktivít je podpora 

medzinárodnej spolupráce v oblasti špeciálnej, 

sociálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej 

pedagogiky. Prínosom aktivity budú prednášky 

a publikačné výstupy pedagógov z IJP v Levoči a zo 

zahraničných univerzít, ktoré prispejú k 

skvalitnenia vedy a výskumu v oblasti sociálnej, 

špeciálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej 

pedagogiky. 

2012-2013 2600 

GAPF 6A/2012 Detská univerzita 
Ing. Alžbeta 

Baštová 

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne 

vyriešený projekt GAPF č. 6A/03/2011 Detská 

univerzita. Cieľom detskej univerzity na IJP 

v Levoči je ponúkať možnosti pre záujmové 

vzdelávanie detí mladšieho školského veku 

a motivovať ich vzdelávaniu. Prínosom aktivity je 

budovanie povedomia a pozitívneho obrazu 

Katolíckej univerzity a jej pracoviska Inštitútu Juraja 

Páleša v Levoči u detí a ich rodičov. 

2012-2013 2400 

 

 

 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických 

pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie 

profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách,  informácie o zmenách 

v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod. 

 
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2013) 

 

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Sociálna 

starostlivosť o človeka v kontexte životného prostredia. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

V roku 2013 sa študenti katedry zúčastnili mobilít za účelom stáže alebo štúdia na 

univerzitách a vysokých školách v Poľsku. Katedra taktiež prijala na mobilitu 

pedagógov z Poľska, Maďarska, Turecka a Peru. 

Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách. 
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Študentská mobilita do zahraničia 

Student mobility abroad  
 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 
Program 

Trvanie 

mobility 
Prijímajúca univerzita 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 

Oravcová 

mobilita za 

účelom výučby 
27. 10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

Mgr. Ľubomír 

Krajčírik 

mobilita za 

účelom výučby 
27. 10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PhDr. Mária 
Oravcová 

mobilita za 
účelom výučby 

27. 10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 
Oravcová 

mobilita za 
účelom výučby 

CEEPUS 

1. – 22. 10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PhDr. Mária 

Oravcová 

mobilita za 

účelom výučby 

CEEPUS 

1. – 22. 10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 

Oravcová 

mobilita za 

účelom štúdia 

CEEPUS 

28. – 31.5.2013 University of Ostrava 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PhDr. Mária 

Oravcová 

mobilita za 

účelom štúdia 

CEEPUS 

28. – 31.5.2013 University of Ostrava 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 
Oravcová 

mobilita za 
účelom štúdia 

8. 4. – 12. 4.2013 

Szent Istvan University in Szarvas 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PhDr. Mária  
Oravcová 

mobilita za 
účelom štúdia 

8. – 12. 4.2013 

Szent Istvan University in Szarvas 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 

Oravcová 

mobilita za 

účelom stáže 
18. 3. – 22.3.2013 

Panstwowa wyysya Szkola zawodowa 
 w Chelmie 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PhDr. Mária  

Oravcová 

mobilita za 

účelom stáže 
18. 3. – 22.3.2013 

Panstwowa wyysya Szkola zawodowa 
 w Chelmie 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

Ing. Zuzana 

Brčiaková 

mobilita za 

účelom štúdia 
25.2. – 1.3.2013 

Panstwowa wyysya Szkola zawodowa 

 w Chelmie 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

PaedDr. Marta 
Oravcová 

mobilita za 
účelom štúdia 

7.2.2013 – 
13.2.2013 

Panstwowa wyysya Szkola zawodowa 

 w Chelmie 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky mentálne 

postihnutých 

Ing. Zuzana 

Brčiaková 

mobilita za 

účelom štúdia 
21. -25.1.2013 

Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 

w Chelmie 
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Učiteľská mobilita zo zahraničia 2013 

Teacher mobility from abroad 
 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 
Program 

Trvanie 

mobility 
Vysielajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 
Jakowski 

mobilita za 

účelom výučby 
12.10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

ks. prof. dr hab. 

Edward Jarmoch 

mobilita za 

účelom výučby 
12.10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk 

mobilita za 

účelom výučby 
12.10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian-
Waskiewicz 

mobilita za 
účelom výučby 

12.10.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Assist. Prof. 

Ahmet Kaya 

mobilita za 

účelom výučby 
26.06. – 

28.06.2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 

 
Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

Abdullag 

Adigüzel 

mobilita za 

účelom výučby 
26.06. – 

28.06.2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Ahmet Göҫen 

mobilita za 

účelom výučby 
27. 06. 2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Dr. Rafal Kornas 

mobilita za 
účelom výučby 

6. – 10.5.2013 
Państwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa w Chelmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Doc. Dr. Beata 

Fałda 

mobilita za 

účelom výučby 
6. – 10.5.2013 

Państwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa w Chelmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 

Jakowski 

mobilita za 
účelom výučby 

29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 
Tamara Zacharuk 

mobilita za 
účelom výučby 

29.4. – 3.5.2013 
Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian 
mobilita za 

účelom výučby 
29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

ks. prof. dr hab. 
Edward Jarmoch 

mobilita za 
účelom výučby 

29.4. – 3.5.2013 
Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. hab. Piotr 
Mazur 

mobilita za 
účelom výučby 

22. – 26.4.2013 

Państvova Wyzsza Szkoła 

Zawodowa w Chełmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Mgr. Katarzyna 
Białowąs 

mobilita za 
účelom výučby 

22. – 26.4.2013 

Państvova Wyzsza Szkoła 

Zawodowa w Chełmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. nzw. dr hab. 

Zdislaw 
Nowakowski 

mobilita za 

účelom výučby 
18.4.2013 

Wyzsza Szkola Informatyki, 

Zarzadzania i Administracji w 

Warzawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

P. Giuseppe 

Cardamone, msp 

mobilita za 

účelom výučby 
17.04.2013 

Missionary Servants of poor Third 

World in Cusco , Peru 
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Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. nzw. dr hab. 

Marek Iniewski 

mobilita za 

účelom výučby 
14.03.2013 

Akademia Humanistyczna w 

Pultusku 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. hab Piotr 

Mazur 

mobilita za 

účelom výučby 
18. – 2.03.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Mgr. Antoni 
Kasprzycki 

mobilita za 
účelom výučby 

18. – 2.03.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Imre Lipcsei 
mobilita za 
účelom výučby 

18. – 2.03.2013 

Szent István University in Szarvas 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

B. Kis Attila 
mobilita za 

účelom výučby 
18. – 22.3.2013 

Szent István University in Szarvas 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. zw. drhab. 

Wojciech Slomski 

mobilita za 

účelom výučby 
11.03.2013 

Wyzsza Szkola Finansow 

i Zarzadzania w Warszawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. nzw. dr hab. 

Pawel Czarnecki 

mobilita za 

účelom výučby 
12.03.2013 

Wyzsza Szkola Menedzerska w 

Warszawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. Anita Famula-

Jurczak 

mobilita za 

účelom výučby 
25.2. – 1.3.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr Jerzy Zdański 
mobilita za 
účelom výučby 

25.2. – 1.3.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

B. Kis Attila 
mobilita za 
účelom výučby 

25.2 – 2.3.2013 

Szent István University in Szarvas 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 
Jakowski 

mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk 

mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian 
mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

ks. prof. dr hab. 

Edward Jarmoch 

mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 
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X. Sumár  (Executive summary) 

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých 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 1819/1920), podľa prvého riaditeľa 

tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti na pracovisku pôsobí: 

- Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 

postihnutých, 

- Ústav vedy a výskumu predškolskej a elementárnej pedagogiky, 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín, 

- Katedra liečebnej pedagogiky, 

- Katedra reštaurovania. 

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých odborne 

a organizačne zabezpečuje študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne 

postihnutých pod vedením doc. PhDr. Antónie Tisovičovej, PhD., m. prof. KU v spolupráci 

s ďalšími pedagogickými katedrami a ústavmi na detašovanom pracovisku PF KU v Levoči. 

Katedra 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. Rozvoju vzdelávania 

napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry. 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 ústavu 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 a ústavmi Inštitútu Juraja Páleša v Levoči 

naďalej plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať 

do organizácia a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami. 

Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných 

univerzitách, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie 

pedagogických aj vedecko-výskumných činností. 

 

V Levoči 29. 11. 2013 

 

 

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 

riaditeľka IJP v Levoči  
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XII. Prílohy 

 

Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry špeciálnej 

pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2013 
 

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 

špeciálnej 

pedagogiky 

a pedagogiky 

mentálne 

postihnutých  2      2 

 

BCI Skriptá a učebné texty (2) 

 

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím II / 

Ľudmila Krajčíriková (et al.) ; rec. Piotr Mazur, Oľga Račková. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 102 s. - ISBN 978-80-561-0016-

5. 

[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Hlaváčová Zdenka (25%) - Tarajčáková Edita (25%) - Mazur 

Piotr - Račková Oľga] 

 

 

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím III / 

Ivana Rochovská (et al.) ; rec. Piotr Mazur, Oľga Račková. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 104 s. - ISBN 978-80-561-0017-

2. 

[Rochovská Ivana (50%) - Jozefčák Miloš (25%) - Stupák Bohuslav (25%) - Mazur Piotr - 

Račková Oľga] 
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry predškolskej a elementárnej 

pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2013 

 
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách, členstvo 

v národných a medzinárodných oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy o rozvoj, 

Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých alebo 

umeleckých podujatí, členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese 

vysokej školy) 
 

Pozvané prednášky    
Kategória 

publikačnej 

činnosti Autor 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

Miesto 

uskutočnenia 

Termín 

uskutočnia 

 AFB * 

Edita Tarajčáková 

Vízie vo vzdelávaní žiakov 

s mentálnym postihnutím (Špeciálna 

didaktika vzdelávacej oblasti 

Matematika a práca s informáciami) Ružomberok 24.1.2013 

AFB 

Miloš Jozefčák 

Vízie vo vzdelávaní žiakov 

s mentálnym postihnutím (Špeciálna 

didaktika vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce) Ružomberok 24.1.2013 

 

Ostatné prednášky 
Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor 

 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

 

Miesto 

uskutočnenia 

 

Termín 

uskutočnia 

 

 AFD * Edita Tarajčáková 

Tradície a inovácie vo výchove 

a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 

VIII. (Vplyv tvorivosti na edukačný proces 

žiakov s mentálnym postihnutím) Chelm 16.11.2013 

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 

činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL) 

 

Členstvá vo vedeckých a programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy 
Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 

Edita Tarajčáková 

Tradície a inovácie vo výchove 

a vzdelávaní modernej generácie 

učiteľov VIII.  Chelm 16.11.2013 

 

 


