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1 Orgány fakulty 
 

1.1  Vedenie fakulty 
 
 Dekan 
  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 Prodekani 
prodekan pre výchovu a vzdelávanie:        PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
prodekan pre vedu a umenie:           h. doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
prodekan pre rozvoj  
a zahraničné vzťahy:               prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
  
 Tajomník 
              Ing. Jaromír Bíroš 

1.2 Akademický senát PF KU 
predseda:             doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 

 
podpredseda:             doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

 
podpredseda za študentskú komoru:           Lenka Mušutová 

 
tajomník:              h. doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 

    
členovia AS  
za zamestnaneckú komoru:           doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

              doc. RNDr. Ľudmila Lysá, CSc. 
              doc.RNDr.Rudolf Novodomec,CSc.,m. prof. KU 
              doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
              doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU 

                                                                     doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
h. doc. PaedDr. Peter Krška, PhD. 
h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
PaedDr.RNDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Ing. Dana Blahútová 
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. 

        
členovia AS za študentskú komoru:            Matúš Galis 
                Peter Zachar 
               Peter Valihora 
               Ľuboš Šprocha 
               Michal Mydlo 
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1.3 Vedecká rada PF KU 
      predseda:           prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 

   
členovia:           prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
            h.doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
              PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
            prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
                                                            prof. ThDr. ICDr. Dr. František Dlugoš, PhD. 

                                                                  prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
                                                                  Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
                                                                  prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
                                                                  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.  
                                                                  doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
                                                                  doc.  Ing. Milan Droppa, PhD. 
                                                                  doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
                                                                  doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. 
                                                                  doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. m. prof. KU 
                                                                  doc. Ing. Ján Morovič, CSc., m. prof. KU 
                                                                  doc. RNDr.Rudolf Novodomec, CSc.m. prof. KU 
                                                                  doc. PhDr. PaedDr.ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
                                                                  doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc.,m. prof. KU 
                                                                  doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.,m. prof. KU 
                                                                  doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
                                                                  doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU 
                                                                  doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
                                                                  doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. 
                                                                   ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
                                                                   h. doc. PaedDr. Peter Krška, PhD. 
                                                                   doc. Pavol Rusko, akad. mal. 
                                                                    h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
                                                                    MUDr. Jozef Domenik, MPH 
 
Externí členovia                                           prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. 

prof. Dr. Johann Trummer, PhD. 
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc. 
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
prof. PhDr. ThDr. Peter Šturák, PhD. 
genmjr. doc. MUDr. Igor Čombor 

                                                                     doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
doc. PaedDr. Vojtech Didi, CSc. 
doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc. 
doc. PaedDr. ThDr. Marek Pribula, PhD. 
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc. 
doc. PhDr. Anna Žilová, PhD., m. prof. UMB 
doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc 
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2 Študijná a pedagogická činnosť  

2.1 Zoznam akreditovaných študijných programov 
V roku 2006 Pedagogická fakulta KU uskutočňovala: 
a) trojro čné bakalárske študijné programy, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. 
z. v dennej a externej forme:  
 
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
UČITEĽSTVO PREDMETU: hra na klavír, hra na organ, spev 
UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH PREDMETOV 
v kombinácii s predmetmi: 

• náboženská výchova 
• hudobná výchova 
• výtvarná výchova  
• matematika  
• informatika    
• chémia 
• fyzika 
• biológia  
• geografia 
 
V spolupráci s Filozofickou fakultou KU v kombinácii s predmetmi: 

• slovenský jazyk a literatúra , 
• nemecký jazyk a literatúra  
• anglický jazyk a literatúra  
• náuka o spoločnosti     
• dejepis  

Poznámka: Študijné programy, realizované v spolupráci s FF KU a tiež študijné programy 
v kombinácii s predmetom výtvarná výchova sa uskutočňujú len v dennej forme štúdia. 

SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 

b) dvojročné magisterské študijné programy, akreditované podľa zákona č. 131/2002 
Z. z. v dennej a externej forme štúdia: 

SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 

c) päťročné magisterské študijné programy, akreditované podľa zákona č. 172/1990 
Z. z. v dennej a externej forme štúdia: 

UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete: 

• hudobná výchova, zameranie – hra na nástroji (organ, klavír) 
• hudobná výchova, zameranie – spev 
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UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v kombinácii  
s predmetmi: 

• biológia 
• náboženská výchova 
• matematika 
• informatika  
• hudobná výchova  
• výtvarná výchova  

V spolupráci s Filozofickou fakultou KU v kombinácii s predmetmi: 

• slovenský jazyk a literatúra 
• anglický jazyk a literatúra  
• nemecký jazyk a literatúra  

Poznámka: Študijné programy, realizované v spolupráci s FF KU a tiež študijné programy 
v kombinácii s predmetom výtvarná výchova sa uskutočňujú len v dennej forme štúdia.  

d) rigorózne konanie, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v študijných 
odboroch: 

UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 
UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v špecializácii:  
• biológia  
• hudobná výchova 
• informatika  
• matematika  
• náboženská výchova – katolícka 

UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete:  

• hudobná výchova, zameranie – hra na nástroji (organ, klavír) 
• hudobná výchova, zameranie – spev 
 
UČITEĽSTVO UMELECKÝCH PREDMETOV V ŠTUDIJNOM PROGRAME: 
učiteľstvo výtvarnej výchovy 

SOCIÁLNA PRÁCA  

e) doktorandské štúdium, akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v študijnom 
odbore 1. 1. 10 Odborová didaktika absolventom dennej a externej formy 
doktorandského študijného programu: 

DIDAKTIKA HUDBY  
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ 
SOCIÁLNA PRÁCA 

V tomto roku zároveň Pedagogická fakulta KU požiadala o akreditáciu (resp. 
prebiehalo akreditačné konanie)  
a) magisterských študijných programov: 

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH PREDMETOV 
v kombinácii predmetov:  
• geografia a náboženská výchova 
• geografia a anglický jazyk a literatúra 
• geografia a výtvarná výchova 
• geografia a hudobná výchova  
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• geografia a slovenský jazyk a literatúra  
• geografia a dejepis  
• geografia a náuka o spoločnosti  
• geografia a biológia  
• biológia a náboženská výchova  
• biológia a anglický jazyk a literatúra  
• biológia a výtvarná výchova  
• biológia a hudobná výchova  
• biológia a slovenský jazyk a literatúra  
• biológia a dejepis  
• biológia a náuka o spoločnosti. 
 
b) habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom 
programe: 

SOCIÁLNA PRÁCA 
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2.2 Počty študentov 
 

POČTY ŠTUDENTOV NA PF KU V AK. ROKU 2006/2007 
       (stav k 31.10.) 

Bakalárske študijné programy       

 1. ročník   2. ročník   3. ročník   SPOLU   
Študijný program DF EF DF  EF DF EF DF EF 
Sociálna práca 159 398 176 371 72 243 407 1012 
Manažment 153 281 155 160 95 135 403 576 
Predškolská a elementárna ped. 122 296 121 409   24 243 729 
Špeciálna ped. a ped. ment. post. 69 241 19 129     88 370 
Učiteľstvo predmetu:                 
Hra na klavír 1 5 4 6     5 11 
Hra na organ   1 2 3     2 4 
Spev 2 8 3 11     5 19 
Učiteľstvo predmetov:                 
Biológia - Náboženská v. 7 6 8 7     15 13 
Biológia - Chémia 16 11 15 9     31 20 
Biológia - Matematika 3 3 1 2     4 5 
Biológia - Geografia 22 27 14 30 23   59 57 
Biológia - Informatika 5 3 3 1     8 4 
Biológia - Hudobná v. 4   5 2     9 2 
Biológia - Výtvarná v. 3           3 0 
Biológia - Fyzika   2         0 2 
Biológia - Slovenský j. 1           1 0 
Fyzika - Informatika 5   2       7 0 
Fyzika - Nemecký j. 1           1 0 
Geografia - Matematika 6 6 7 1 7   20 7 
Geografia - Informatika 22 27 12 9 30   64 36 
Geografia - Chémia 1 1 1 2 7   9 3 
Geografia - Fyzika 2           2 0 
Geografia - Náboženská v. 15 16 14 4 26 3 55 23 
Geografia - Anglický j. 3   18   1   22 0 
Geografia - Nemecký j. 11   15       26 0 
Geografia - Výtvarná v. 7   2       9 0 
Geografia - Náuka o spoločnosti 2           2 0 
Geografia - Hudobná v. 3 1   1     3 2 
Geografia - Slovenský j. 1           1 0 
Geografia - Dejepis         3   3 0 
Hudobná v. - Anglický j. 1   2 1     3 1 
Hudobná v. - Nemecký j. 1   1       2 0 
Hudobná v. - Slovenský j.     8       8 0 
Hudobná v. - Náboženská v. 3 9 6 2     9 11 
Chémia - Anglický j.     3       3 0 
Chémia - Nemecký j.     3       3 0 
Chémia - Hudobná v. 2           2 0 
Chémia - Náboženská v. 1   3 2     4 2 
Chémia - Informatika 4 1         4 1 
Informatika - Anglický j. 6           6 0 
Informatika - Náboženská v. 8 6 8 1     16 7 
Informatika - Výtvarná v. 4   4       8 0 
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Informatika - Hudobná v. 3   2 1     5 1 
Informatika - Nemecký j. 1           1 0 
Matematika - Chémia       2     0 2 
Matematika - Fyzika 1 1 3 1     4 2 
Matematika - Náboženská v. 5   6       11 0 
Matematika - Informatika 13 10 8 3     21 13 
Matematika - Hudobná v. 1   1       2 0 
Matematika - Výtvarná v. 2   1       3 0 
Matematika - Nemecký j. 2           2 0 
Matematika - Náuka o spoločnosti     3       3 0 
Náboženská v. - Výtvarná v. 2   10       12 0 
Výtvarná v. - Dejepis     7       7 0 
Výtvarná v. - Náuka o spoločnosti 11   6       17 0 
Spolu učiteľstvo predmetov 211 130 202 81 97 3 510 214 

SPOLU VŠETKY PROGRAMY 717 1360 682 1170 264 405 1663 2935 
4598      % 36,17 63,83 

         

Dvojročné magisterské programy       

 1. ročník   2. ročník       SPOLU   
Študijný program DF EF DF  EF     DF EF 
Biológia - Geografia 5           5 0 
Geografia - Náboženská v. 3           3 0 
Sociálna práca 24 83   49     24 132 
Manažment 15 74   39     15 113 

SPOLU 47 157 0 88     47 245 
292      % 16,10 83,90 

         

Päťročné magisterské odbory       

 3. ročník   4. ročník   5. ročník   SPOLU 
Študijný program DF EF DF  EF DF EF DF EF 
Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ 133 344 43 180     176 524 
Učiteľstvo predmetu:                 
Hra na klavír 2 10 2 1 1 3 5 14 
   22     2   2 22 
Spev 2 9   9     2 18 
Učiteľstvo predmetov:                 
Biológia - Náboženská v. 12   19   27   58 0 
Biológia - Matematika 6   1   7   14 0 
Biológia - Informatika     1       1 0 
Biológia - Anglický j. 13 1 14 1     27 2 
Hudobná v. - Slovenský j.         3   3 0 
Hudobná v. - Náboženská v. 1 5 6 1 11 2 18 8 
Informatika - Anglický j. 8   1   7   16 0 
Informatika - Náboženská v. 7 2 5   1   13 2 
Informatika - Hudobná v.     3 1     3 1 
Informatika - Nemecký j. 3   6       9 0 
Matematika - Náboženská v. 4 3 8   13   25 3 
Matematika - Informatika 15   10 1 14   39 1 
Matematika - Hudobná v.       1 2   2 1 
Matematika - Výtvarná v. 3           3 0 
Náboženská v. - Výtvarná v.      8       8 0 
Spolu učiteľstvo predmetov 72 11 82 5 85 2 239 18 
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SPOLU VŠETKY ODBORY 209 396 127 195 88 5 424 596 
1020      % 41,57 58,43 

         

SPOLU VŠETCI ŠTUDENTI 973 
191 
3 809 

145 
3 352 

41 
0 2134 

377 
6 

5910      % 36,11 63,89 

 

2.3 Výsledky prijímacieho konania 2006/2007 

PF KU: Počet uchádzačov  
 Bc.   
 denní externí spolu 

Plánovaný počet 1855 1775 3630 
Účasť na 

prijímacom konaní 
1310 1744  3054 

Zapísaný počet 987 1463 2450 
Počet študujúcich 717 1360 2077 

 
 Mgr.   
 denní externí Spolu 

Plánovaný počet 150 250 400 
Účasť na 

prijímacom konaní 
44 182 226 

Zapísaný počet 42 163 205 
Počet študujúcich 39 157 196 

 
 PhD.   
 denní Externí Spolu 

Plánovaný počet 5 30 35 
Účasť na 

prijímacom konaní 
5 34 39 

Zapísaný počet  8* 32 40 
Počet študujúcich 8 32 40 
* prestup z EF na DF 

 

2.4 Pripravované študijné programy 
Na Pedagogickej fakulte KU ponúkame štúdium v ďalších akreditovaných bakalárskych 
študijných programoch: 

• RADIAČNÁ A CHEMICKÁ OCHRANA 
• UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH, VÝCHOVNÝCH A UMELECKÝCH 

PREDMETOV v ostatných kombináciách predmetov (ktoré dosiaľ neboli 
uskutočňované z dôvodu neprihlásenia záujemcov). 

 
PF KU plánuje uskutočňovať dvojročné magisterské štúdium vo všetkých študijných 
programoch, v ktorých dosiaľ uskutočňujeme trojročné bakalárske štúdium. V súčasnosti 
prebieha akreditačné konanie týchto študijných programov. 
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2.5 Kvalita a vnútorné hodnotenie vzdelávania 
Pedagogická fakulta KU sa usiluje o zvyšovanie kvality vzdelávania najmä: 

- neustálym vedeckým a odborným rastom vyučujúcich, samostatne i pod vedením 
garantov jednotlivých študijných programov, 
- organizovaním vedeckých a odborných podujatí regionálneho, národného 
i medzinárodného rozsahu s cieľom prediskutovať aktuálne otázky v jednotlivých vedných 
odboroch, 
- rozvíjaním aktívneho vedeckého dialógu medzi jednotlivými katedrami PF KU s cieľom 
prehĺbiť integrálne vzdelávanie v katolíckom duchu, 
- skvalitňovaním študijných plánov (v závislosti od najnovších poznatkov v príslušnom 
vednom odbore), študijných pomôcok a študijných materiálov (vrátane elektronických), 
- úsilím o spätnú väzbu vzdelávacieho procesu zo strany študentov (vo forme dotazníka, 
ktorý umožňuje študentom anonymne zhodnotiť úroveň vyučovaného predmetu 
i vyučujúceho a navrhnúť podnety na skvalitnenie). 
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3 Vedeckovýskumná činnosť 
Vedecko-výskumná a umelecká činnosť je neoddeliteľnou od vysokoškolského 

vzdelávania. Vedecko-výskumná a umelecká činnosť fakulty posilňuje jej potenciál 
a rozvíja tvorivosť, vytvára predpoklady pre získanie nových poznatkov a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť povinností vysokoškolského učiteľa s výnimkou lektorov. Úzka 
previazanosť na túto činnosť je dôležitá najmä na druhom a treťom stupni. Táto činnosť sa 
realizuje v definovaných oblastiach výskumu formou 

• inštitucionálneho bádateľského výskumu, 
• zapojením do riešenia grantových úloh,  
• riešením domácich a zahraničných vedeckých programoch,   
• publikačnou činnosťou, 
• realizovaním vedeckých a umeleckých podujatí, 
• študentskou vedeckou a umeleckou činnosťou 

 

3.1 Zameranie výskumu a vývoja 
V oblasti  biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali  

• zisťovaním genomu Borrélia burgdorferi, v organizme kliešťov, ako pôvodcov Lymskej 
boreliózy,  

• taxonomickým zatriedením druhov pôdnych Acarina,  
• farmakologickou prevenciou mamárnej kancerogenézy ( nesteroidné anfiflogistiká, 

antiestrogény ), 
• bioetickými problémami molekulovo biologických výskumov,  
• ekológiou rastlinných spoločenstiev,  
• karyológiou peľových zŕn a peľom podmienených alergických ochorení, umelými 

a prírodnými vtáčími hniezdami v rôznych typoch prostredia Slovenska, hniezdnou 
biológiou rôznych druhov Aves,  

• didaktickými aspektami vo výučbe biológie, najmä postojmi žiakov k environmentálnej 
výchove a zdraviu,   

Výskum sa zameral na molekulovo biologické metódy PCR a zisťovanie genomu 
Borrélia burgdorferi v organizme kliešťov – pôvodcu Lymskej boreliózy, na sledovanie 
vplyvu rôznych ekologických faktorov na diverzitu vybraných rastlín a živočíchov na 
rôznych trofických úrovniach modernými chemickými analýzami. V oblasti odborovej  
didaktiky sa výskum zaoberal v študijnom programe predškolskej a elementárnej 
pedagogiky, didaktiky prírodovedy, environmentálnej výchovy a v študijnom programe 
akademických predmetov biológie aplikovaním nových vedeckých poznatkov vo výučbe. 

Cieľom bolo dlhodobo sledovať a hodnotiť problematiku ekologických 
a environmentálnych faktorov lokality Liptova, zvýšenú incidenciu infikovaných kliešťov 
vo vzťahu k Lymskej borelióze. Inkorporácia nových poznatkov biologických výskumov 
do edukačného procesu. 

Zriadením detašovaného pracoviska Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, so 
sídlom v Ružomberku na KBE PF KU dôjde k obohateniu výskumu Lymskej boreliózy ako 
aktuálneho problému súčasnosti. Modernými chemickými analýzami sledovať vplyvy 
environmentálnych faktorov v ekosystémoch. 

 
V oblasti geografie sa vedecké aktivity zamerali na využitie  formátov pre tvorbu 

učebného textu na základe logickej analýzy jeho obsahu a foriem sprostredkovania 
poznatkov, využitie IKT technológií pri tvorbe a integrácii učebného textu do systému VŠ 
štúdia,  vývoj integrácie e -learningu do študijného programu, nadviazanie medzinárodných 
kontaktov pri spracovaní ďalšej etapy spomenutého vývoja na základe dosiahnutých 
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výsledkov. Cieľom vedeckovýskumnej činnosti je prezentácia výsledkov na národných 
a medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne organizovanie vedeckých 
a odborných podujatí.  
 

V oblasti fyziky sa výskum zameral na oblasti   
• vysokoteplotnej supravodivosti, 
• vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, na výskum  modelov  HTC 

supravodivosti keramických materiálov založených na vrstvách oxidu medi 
• vyšetrovanie polarizačných a depolarizačných procesov v dielektrických štruktúrach. 

Cieľom výskumu je vyšetrovanie korelácie medzi anizotropiou kvantových vírov a 
výškou kritickej teploty prechodu do supravodivého stavu v HTC vrstevnatých štruktúrach 
a modelovanie funkcií dielektrickej odozvy polárnych a nepolárnych dielektrických 
štruktúr. 
Perspektívy sa zameriavajú na  vytvorenie HTC teórie supravodivosti a pochopenie  
procesov  prebiehajúcich  v dielektrických štruktúrach nachádzajúcich sa v elektrickom poli 
a vytvorenie vhodného formalizmu pre ich opis. 

 
V oblasti hudobného umenia sa výskum zameral na 

• didaktické a pedagogické aspekty hudobného vzdelávania na Slovensku.  
• sakrálna hudba – zahraničná a domáca v európskom kontexte.  

 
Cieľom výskumu bolo rozvíjať hudobno-umelecké aktivity študentov PF KU, 

zveľaďovať a zušľachťovať hudobný prejav budúcich učiteľov a interpretov, definovať 
a určiť podiel hudobnej výchovy na integrálnej formácií žiakov ZŠ a SŠ, vypracovať 
optimálny model vzdelávania budúcich učiteľov hudobnej výchovy a cirkevných 
hudobníkov, preskúmať dejiny duchovnej hudby na Slovensku, zmapovať a dokumentovať 
artefakty duchovnej hudby na Slovensku, vypracovať teoretickú bázu súčasnej liturgickej 
hudby, nájsť optimálny hudobný jazyk i formy pre súčasnú liturgickú hudbu, za účelom 
oslovenia všetkých vekových generácií ľudí. 

V oblasti vedeckovýskumnej práce je potrebné zapojiť väčší počet pedagogických 
pracovníkov, pričom treba dbať na zvyšovanie ich kvalifikácie. Oblasť výskumu by sa 
potom mohla rozšíriť na ďalšie prejavy hudobnej kultúry minulosti i súčasnosti so 
špecifickým zameraním na duchovnú hudbu. 
 

V oblasti chémie sa výskumné aktivity orientovali  na oblasť  
• radiačnej a chemickej obrany so  zameraním na nové trendy v dekontaminácii 

nebezpečných látok.  
Cieľom bol  základný výskum problémov chemického toxického terorizmu, štúdium 

fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastnosti vybraných  chemických zlúčenín, 
ktoré môžu byť zneužiteľné  na teroristické účely. 

 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti informatiky  je zameraná na základný výskum 

v oblasti IKT s cieľom vytvárať predpoklady pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť 
katedry. 
Táto činnosť sa realizuje najmä v týchto oblastiach: 
• Využitie metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov   

v komunikačných informačných sieťach,  
• informačné  komunikačné systémy,  
• generatívne systémy, kooperácia, formálne jazyky, 
• didaktika informatiky 
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Vo vedecko-výskumnej práci sa využili metódy umelej inteligencie a neurónových 
sietí v oblasti riadenia procesov a optimalizácie v komunikačných informačných sieťach a 
gramatiky s riadeným odvodením, automaty a formálne jazyky. Niektoré ciele 
korešpondujú s obsahovou náplňou a cieľmi projektov riešených katedrou informatiky. 
Tieto projekty sú uvedené na príslušnom mieste tejto správy. Zadané ciele boli naplnené. 
Ďalšia oblasť vedeckého výskumu je realizovaná priebežne v súlade s dlhodobým plánom 
vedeckej činnosti KI. Realizácia a výstupy jednotlivých oblastí boli publikované 
v časopisoch a zborníkoch z konferencií a hodnotiacich správach projektov.  
 Hlavnou víziou a perspektívou KI je dobudovanie virtuálnej katedry a príprava 
študijných podpor pre dištančnú formu vzdelávania.  
 

V oblasti katechetiky a praktickej teológie sa výskum zameriava na výskumné 
témy, ktoré sa týkajú   
• didaktiky katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov náboženstva na základných 

a stredných školách,  
• prieskumu a vývoja filozofického a teologického zdôvodňovania faktov na Slovensku 

aj v kontexte zahraničia 
• kultúrneho i spoločenského výskumu, 
• cirkevnej právnej vedy v súvislosti s možnosťou absolventov uplatniť sa v praxi aj 

v probácii a mediácii.  
 V oblasti katechetiky a praktickej teológie sa veda a výskum rozvíja predovšetkým 
v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov náboženstva na základných 
a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, príprava alternatívnych učebných 
pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie (organizovanie konferencií na aktuálne 
spoločensko-teologické témy) a pri vytváraní špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je 
kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná intenzívna spolupráca so zahraničnými 
vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky. Činnosť sa sústreďuje okrem iného aj na 
odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu s 
diecéznymi katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými 
strediskami pedagogickej a teologickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej 
republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a na Ukrajine.  
 Úlohy praktickej teológie v oblasti vedy a výskumu katedra zamerala na vedecké 
bádanie zamerané na prieskum a vývoj filozofického a teologického zdôvodňovania faktov 
na Slovensku aj v kontexte zahraničia. V roku 2006 sa začala vedeckovýskumná činnosť 
katedry zameriavať aj na oblasť cirkevnej právnej vedy v súvislosti s možnosťou 
absolventov uplatniť sa v praxi aj v probácii a mediácii v rámci Katolíckej cirkvi 
i Slovenskej republiky.  
 
 V oblasti manažmentu sa výskum zameral na oblasti  
• základného výskumu 
• aplikovaného výskumu s dôrazom na aplikácie metódy Balanced Scorecard, využitie 

modelu EFQM v marketingu 
Ciele spočívali v dosiahnutí výsledkov vedy a výskumu, ktoré sa preniesli do 

obsahu jednotiek študijných programov manažment, ekonomika a manažment podniku, ako 
aj cestovný ruch. Naplnenie cieľov sa realizuje aj publikovaním výsledkov vedeckej prace, 
organizovaním vedeckých konferencií a seminárov a študentskej vedeckej odbornej 
činnosti vedecko-pedagogickými pracovníkmi.    
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V oblasti matematiky sa výskum zameral   
• na aplikácie pôvodných vedeckých výsledkov z diskrétnej matematiky na motiváciu 

učiteľov a žiakov pre odbornú prácu a skvalitnenie vyučovania matematiky,  
• na kategoriálne vlastnosti modelov zovšeobecnenej pravdepodobnosti, 
• na oblasť didaktiky matematiky  

Práce riešiteľov venované aplikáciám magických štvorcov a kociek vo vyučovaní sa 
stretli s významným ohlasom didaktikov matematiky rôznych krajín, ktorí prejavili záujem 
o spoluprácu. Boli študované vlastnosti súčinov zovšeobecnených náhodných veličín a 
transportácia stavov. Bolo dokázané, že rozširovanie stavov z bold algebry na generovaný 
Lukasiewiczov tribe je epireflexiou v kategórii fuzzy D- posetov. V rámci projektu KEGA 
je riešený grant spracovania jedinečných učebných textov Matematickej analýzy pre 
učiteľov navrhnutým prof. Igorom Kluvánkom. 

V pokročilom štádiu rozpracovania sú práce na ďalších troch článkoch, jednej knihe a 
skúmanie ďalších vlastností modelov zovšeobecnenej pravdepodobnosti. 

 
V oblasti pedagogiky sa výskum zameral  

• na oblasť histórie školstva a pedagogiky,  
• predškolskú a elementárnu pedagogiku, 
• na sociálnu pedagogiku, 
• problematiku metodológie pedagogického výskumu, multikulturality,  
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole 

Pedagogická činnosť katedry sa sústreďuje na prípravu budúcich učiteľov v oblasti 
výchovy a vzdelávania detí a mládeže (bakalárske a magisterské štúdium) v súlade 
s aktuálnymi potrebami výchovno-vzdelávacej praxe a s akcentom na kreovanie osobnosti 
človeka v celej jeho integrite. Súčasťou sú pedagogické disciplíny, ktoré poskytujú 
budúcim učiteľom pedagogickú spôsobilosť a sú považované za odborný základ štúdia.  

 
V oblasti psychológie a všeobecného základu  sa výskum zameral na 

• otázky histórie, školstva a pedagogiky,  
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole,  
• aktuálne otázky súvisiace so psychológiou náboženstva,  
• otázky súvisiace s objektivizáciou stresu vo výchovno-vzdelávacom procese 

v spolupráci s FZ KU.  
Zabezpečovala študijnú literatúru v týchto odboroch, organizáciu odborný program 

exkurzií, štátne skúšky, prípravu podkladov v oblasti vedecko-výskumnej a edičnej 
činnosti, vysiela príslušníkov katedry na zahraničné cesty, študijné pobyty a prax, 
navrhovala členov prijímacích komisií, komisií pre štátne skúšky, rigorózne skúšky, 
podávala návrhy na externých učiteľov, dávala podklady do výročných správ fakulty za 
príslušný kalendárny rok. 

 
V oblasti sociálnej práce sa výskum zameral na 

• analýzu a štúdium záťažových životných situácií ženy 
• analýzu a štúdium životných a kompenzačných potrieb osôb so zdravotným postihnutím 

najmä so zameraním na čo najefektívnejšie a najbezproblémovejšie  dosahovanie 
vzdelávania v oblasti sociálnej práce 

• štúdium životného štýlu etnických minorít na území Slovenska a rozvoj foriem a metód 
didaktiky a výučby sociálnej práce s prihliadnutím na potreby týchto minorít. 

Všetky vedeckovýskumné projekty v oblasti sociálnej práce sú orientované na 
vytvorenie pracovísk sociálnej práce (školiace pracoviská), ktoré zároveň vytvárajú 
možnosti miest pre odbornú prax študentov. Za všetky môžeme menovať „ Klub 
úsmev“ pre deti z rodín v hmotnej núdzi, práve v spúšťacej fáze projektu Nota Bene 
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v Ružomberku a pripravuje sa otvorenie Sociálnoprávnej poradne pre občanov 
Ružomberka.  

 
V oblasti špeciálnej pedagogiky sa vedecký výskum zameral na: 

• edukačný proces narušených detí syndrómom ADD a ADHD a je orientovaný na 
experimentálne overovanie využitia korekcií  správania nefarmakologickým 
terapeutickým ovplyvnením, ako je EEG – BIOFEEDBACK, pozitívne posilňovanie, 
tréning riešenia problému a ďalšie u jednotlivcov s diagnostikovaným syndrómom 
ADD a ADHD. Vzhľadom na to, že sa stretávame s problémami, kde vzdelávať 
hyperaktívnych žiakov, ktorí si vyžadujú denný špeciálno-pedagogický prístup 
vzhľadom k svojej hyperaktivite a poruchám učenia, je potrebné týmto problémom 
venovať náležitú pozornosť. Počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu je nutné na 
žiakov pôsobiť multidimenzionálne najmä preto, že ide  o problém neurobiologický, 
genetický a psychosociálny. Predpokladáme výrazné zlepšenie v oblasti správania a 
konania jednotlivcov, ktorí trpia syndrómom ADD a ADHD pri uplatnení 
nefarmakologických terapeutických postupov.  
Projekt sa javí ako nanajvýš aktuálny a žiadúci pre overenie a skvalitnenie výchovno-
vzdelávacej práce s deťmi, u ktorých sú evidentné prejavy nesústredenosti, 
rozptýlenosti, dieťa robí veľa chýb z nepozornosti, správa sa a koná bez premýšľania, o 
dôsledkoch svojho konania a správania nepremýšľa, čo by mohlo byť aj nebezpečné. 
Experimentálne overovanie vzdelávania neštandardných detí zdôrazňuje nevyhnutnosť 
realizácie predkladaného experimentu. Domnievame sa, že nové terapeutické 
nefarmakologicé metódy a špeciálno-pedagogické postupy zlepšia základné symptómy, 
umožnia rehabilitovať a resocializovať jednotlivcov s poruchami správania a učenia v 
detskom veku a zlepšia adaptáciu na strednej škole a pri dobrých rodinných  a 
školských podmienkach predpokladáme aj ich úspešnosť v ďalšom živote. Vedecký 
výskum v tejto oblasti a jeho výsledky by mali ovplyvniť zodpovednú, odborne 
realizovanú integráciu jednotlivcov s poruchami správania a učenia, 

• poruchy učenia a správania, 
• súčasný stav a perspektívy integrácie jednotlivcov s postihnutím pomocou špeciálnych 

kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôcok.  
• komparáciu vzdelávacích systémov na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku, a Maďarsku. 

Práca bola zameraná na popis jednotlivých vzdelávacích systémov od úrovne ISCED 0 
– 6 s užším zameraním na špeciálne školstvo a integrované vzdelávanie. 

• historický výskum na základe archívnych materiálov na Slovensku, zameraný na 
prvého riaditeľa učiteľskej preparandie v Spišskej kapitule, Juraja Paleša a prvej 
učebnice v Uhorsku r. 1820. 

To sú oblasti, na ktoré boli a sú vedecko-výskumné aktivity na katedre špeciálnej 
pedagogiky zamerané. 
 

Oblasť telesnej výchovy a športu sa orientovala na  pohybové aktivity žiakov 
základných škôl vo voľnom čase, ich reflexiu na úrovni telesného rozvoja a pohybovej 
výkonnosti, afinitu žiakov základných škôl ku športovaniu a ich skúsenosť s drogami. 
  

V oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky prvoradou úlohou pracoviska 
bolo odovzdávať teoretické vedomosti a zabezpečovať primeranú odbornú prax, pre 
študentov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská 
a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Úlohou pracoviska odboru 
Predškolská pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v 
inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách voľného 
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času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí 
mladšieho školského veku. 
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna 
pedagogika (Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho vzdelávania, schopní 
organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí 
príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.  

Katedra sa však zameriava tiež na praktickú formáciu študentov a vedie ich 
k znalosti a schopnosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam 
a zmysel a schopnosť primerane odborne argumentovať. Výskumné témy sa týkajú 
predovšetkým oblasti didaktického, kultúrneho i spoločenského výskumu. Činnosť katedry 
sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. 
Katedra nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami 
pedagogickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike,  Českej 
republike, Nemecku a Rakúsku.  
 Cieľom vedeckej činnosti je výskum v  predškolskej a elementárnej pedagogike.  
Naplnenie cieľov je orientované na publikačnú činnosť a uskutočnenie pedagogickej 
činnosti pedagógov. Pedagogická činnosť  je zameraná na študentov, budúcich učiteľov, 
v oblasti výchovy a vzdelávania, získavania teoretických a praktických vedomostí 
a zručností v práci s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Táto činnosť sa 
realizuje najmä v oblastiach zvyšovania kvalifikácie učiteľov a pracovníkov predškolských 
zariadení, centier voľného času a učiteľov na 1. stupni ZŠ, rozvoji foriem a metód 
didaktiky, výučby a výchovy v predškolských zariadenia, centrách voľného času a na 1. 
stupni ZŠ, organizovaním výstav výtvarných prác a technickej zručnosti detí predškolského 
veku a na 1. stupni ZŚ a tvorbou a prezentáciou didaktických pomôcok pre učiteľov 
a žiakov predškolského a mladšieho školského veku. 
 
Vedecko-výskumná a umelecká činnosť bola v oblasti výtvarného umenia zameraná na 
základný výskum výtvarného umenia a didaktiky výtvarného umenia s cieľom vytvárať 
východiská pre úspešnú vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť katedry. Výskum bol 
zameraný na štúdium problematiky základného a aktuálneho diania vo výtvarnom umení, 
na rozvoj kreatívneho myslenia a výchova k umeniu pomocou umenia, na výtvarné umenie 
inšpirované krajinou regiónu v užšej náväznosti, na jeho remeselnú a kultúrnu tradíciu, na 
rozvoj foriem a metód didaktiky a výučby moderného výtvarného umenia. 

Cieľom bolo  získavanie medzinárodných, národných a rezortných grantov, 
vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so zahraničnými a 
domácimi univerzitami, inštitúciami a organizáciami( ASP Tešín, AJD Čenstochová, FPHV 
Prešov,  Mondi SCP a.s. atď.), efektívne využívanie prác študentov, intenzívna a 
cieľavedomá publikačná činnosť, aktívne organizovanie vedeckých a odborných podujatí a 
účasť na nich. 
Katedra výtvarného umenia sa snaží o akreditovanie jednoodborového štúdia výtvarnej 
výchovy a jeho postupné prerastanie na jednoodborové bakalárske štúdium výtvarného 
umenia. 
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3.2 Garanti pre jednotlivé oblasti výskumu 
 

Oblasť Garant výskumu 

biológie a ekológie Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 

fyziky 
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. 
RNDr. Ondrej Hudák, DrSc. 
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc. 

geografie Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU 

hudobného umenia 

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
Prof. Dr. hab Stanisław Dąbek 
Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 

chémie prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 

informatiky 

Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. 
Prof. Ing. Igor Mokriš, CSc. 
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 

katechetiky a praktickej teológie Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 

manažmentu 

Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
Doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD. 
Doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 
Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 

matematiky Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 

pedagogiky Prof. Dr. hab.Marian Nowak, PhD. 
predškolskej a elementárnej pedagogiky Prof. Dr. hab. Krystyna Chalas, PhD.  
psychológie a všeobecného základu Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
sociálnej práce Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, PhD. 

špeciálnej pedagogiky Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. 
h. doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. 

telesnej výchovy a športu Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. 

výtvarného umenia Doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU  
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, PhD.  

 

 

3.3 Projektová činnosť 
Pedagogická fakulta je fakultou s vysokým výskumným potenciálom v rámci 

Katolíckej univerzity, merateľným, či už počtom zahraničných aj domácich, najmä KEGA 
a VEGA grantov, alebo počtom a kvalitou vedeckých výstupov. Súčasne je fakultou 
s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania ako dokumentuje trvalý záujem 
o štúdium na nej nielen domácich ale aj zahraničných študentov. 
 Rozvoj výskumnej bázy každej fakulty je silne závislý na schopnosti pracovníkov 
fakulty získať a viesť grantové projekty tzv. „vyššieho rodu“ VEGA, KEGA, ESF. Práve 
v tejto oblasti sme na PF KU dosiahli za roky 2000 až 2006 významné výsledky, keď 
počet projektov vedených v týchto agentúrach sa z roka na rok zdvojnásobuje.  
 V roku 2006 pracovníci PF viedli 7 medzinárodných projektov ESF a ďalšie 2 
projekty boli podané a v súčasnosti sú v štádiu schvaľovania. Úspešné v tejto oblasti boli 
katedry matematiky, geografie, informatiky, katechetiky a praktickej teológie 
a manažmentu.  
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Čo sa týka domácich grantových agentúr sme na PF získali k roku 2006 päť VEGA 
projektov. V roku 2006 sme veľmi úspešne ukončili tri KEGA projekty a v súčasnosti 
riešime ďalších 11 KEGA projektov. Tieto projekty sa riešia na katedre hudobného 
umenia, katedre katechetiky a praktickej teológie, katedre biológie, katedra geografie, 
katedre matematiky a na katedre  informatiky. Úspešní sme boli aj v Rozvojových 
projektoch smerovaných na zavádzanie informačných technológii do vzdelávacieho 
procesu a tvorbe unikátnych pracovísk. V tomto roku riešili katedry matematiky, biológie 
a Ústavu pedagogických vied a na dekanáte. 

a) Zoznam projektov výskumu a vývoja financovaný v r. 2006 zo štátneho rozpočtu  
      (KEGA, VEGA, APVV a pod.) 
 

Názov projektu 

Identifika
čné číslo 
projektu 

podľa 
zmluvy 

Názov 
programu, 

v rámci 
ktorého 
získal 

projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Výška 
grantu 

v r.2006 
v tis. Sk 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Fakulta 

Virtuálna katedra a 
e-learning vo výučbe 

3/3107/05 KEGA MŠ SR 160 
Doc. Ing. Igor 
Černák, PhD. m. 

prof. KU 
PF KU 

Výskum, zber a realizácia 
nahrávok diel slovenskej 

sakrálnej hudby 
3/2056/04 KEGA MŠ SR 275 

Doc. PhDr. Boris 
Banáry, CSc. 

PF KU 

Rekonštrukcia diela prof. Ing. 
Igora Kluvánka, CSc., 

k nedožitým 75. narodeninám 
3/3269/05 KEGA MŠ SR 197 

h.doc. RNDr. 
Štefan Tkačik, 

PhD. 
PF KU 

Vývoj e-learningového 
modelu vysokoškolského 
kurzu Základy Kartografie 

3/4058/06 KEGA MŠ SR 166 
Doc. RNDr. 
Branislav 

Nižnanský, CSc. 
PF KU 

Aplikácie pôvodných 
vedeckých výsledkov 

z diskrétnej matematiky na 
motiváciu učiteľov a žiakov 

pre odbornú prácu 
a skvalitnenie vyučovania 

matematiky 

3/4264/06 KEGA MŠ SR 61 
Doc. RNDr. 

Marián Trenkler, 
CSc., m. prof. KU 

PF KU 

Výskum, prezentácia 
a propagácia hudobnej 

pozostalosti Jozefa 
Chládka ( 1856-1928) 

ružomberského regenschóriho 
a skladateľa 

3/4064/06 KEGA MŠ SR 30 
PaedDr. Miriam 
Matejová, PhD. 

PF KU 

Interpretačné kurzy v hre na 
klavíri, organe a v sólovom 

speve pre študentov 
pedagogických fakúlt 

3/4065/06 KEGA MŠ SR 104 
PaedDr. Mgr. art. 
Miriam Žiarna, 

PhD. 
PF KU 

Rozvoj študentskej umeleckej 
činnosti  v hre na klavíri, 

organe a v sólovom speve na 
pedagogických fakultách 

prostredníctvom 
celoslovenských súťaží 

s medzinárodnou účasťou 

3/4067/06 KEGA MŠ SR 45 

PaedDr. Mgr. art. 
Zuzana 

Zahradníková, 
PhD. 

PF KU 

Vytvorenie metodických 
príručiek pre prácu 

s biblickými naratívnymi 
textami vo vyučovaní 
Náboženskej výchovy 

3/4061/06 KEGA MŠ SR 106 

Prof. PaedDr. 
ThDr. ICDr. 

František Dlugoš, 
PhD. 

PF KU 
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Prínos spišského biskupa Jána 
Vojtašáka do rozvoja školstva 

na Spiši, Liptove a Orave 
3/4066/06 KEGA MŠ SR 54 

Doc. ThDr. 
PaedDr. Ľubomír 
Pekarčík, PhD. 

PF KU 

Identita miesta – IDENTITY 
OF SPACE 

3/4063/06 KEGA MŠ SR 148 
Doc. akad. mal. 

Pavol Rusko 

 
PF KU 

 
Analýza zdrojov krajiny, ich 
využitia a hodnotenie zmien 

krajinnej štruktúry 
severozápadného Slovenska 

1/3075/06 VEGA MŠ SR 50 

Doc. RNDr. 
Rudolf 

Novodomec, CSc. 
m. prof. KU 

PF KU 

Spišský antifonár sign. Ms. 
No. 2 ako prameň hudobnej 
kultúry na Spiši na prelome 

15. a 16. storočia 

1/3727/06 VEGA MŠ SR 86 
doc. ThDr. ArtLic. 
Rastislav Adamko, 

PhD. 
PF KU 

Kolobeh látok vo vybraných 
lesných ekosystémoch 

2/4168/24 VEGA MŠ SR 497 

Doc. RNDr. 
Nadežda 

Stollárová, CSc., 
m. prof. KU 

PF KU 

 
c) Zahraničné granty na projekty v oblasti vzdelávania, v oblasti rozvoja vysokej školy 

alebo v iných oblastiach, prostredníctvom ktorých vysoké školy napĺňajú svoje 
poslanie (§1 odsek 4 zákona)  

 

Názov projektu Názov priority 
Číslo 
opat- 
renia 

Hlavný 
riešiteľ 

Začia- 
tok 

realizá
cie 

Pláno
-vané 
ukon-
čenie 
reali- 
zácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

(v Sk) 

Finan- 
čná  

účasť  
fakulty 
(v Sk) 

Modernizácia 
a inovácia vyučovania 

matematiky 
a informatiky so 

zreteľom na budúcich 
učiteľov a celoživotné 
vzdelávanie učiteľov 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.2 

PaedDr. 
Ján 

Gunčaga, 
PhD. 

3.1. 
2005 

31.3. 
2007 

1 400 000 70 000 

Akademický 
projektový inštitút 
(inovatívna forma 

vzdelania) 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 

Doc. 
RNDr. 

Branislav 
Nižnanský 

PhD. 

5.9. 
2005 

30.6. 
2008 

5 263 000 263 150 

Nové vedomosti pre 
poslucháčov 

Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity 

 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce  

3.1 

Doc. Ing. 
Igor 
Černák, 
PhD., m. 
prof. KU 

31.3. 
2006 

28. 2. 
2008 

2 975 460 148 773 

Ďalšie a celoživotné 
vzdelávanie učiteľov 

matematiky, 
fyziky, informatiky, 
výtvarnej výchovy a 
biológie (inovatívny 

projekt) 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.2 

PaedDr. 
Ján 

Gunčaga, 
PhD. 

29.05. 
2006 

28.11.
2007 

7 605 000 380 250 

Počítačové a jazykové 
znalosti docielia 
modernizáciu 
vyučovania na 

Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity 

Zvýšenie kvalifikačného 
potenciálu a adaptability 

zamestnancov a osôb 
vstupujúcich na trh práce 

3.1 

Doc. Ing. 
Igor 
Černák, 
PhD., m. 
prof. KU 

1.9. 
2006 

31.10.
2008 

1 826 905 91 345 

Podpora vzdelávania Zvýšenie kvalifikačného 3.1 Prof. 1.12. 30.11. 3 766 662 282 499 

 



 23 

a profesionálneho 
rastu doktorandov na 
Pedagogickej fakulte 
KU v Ružomberku 

potenciálu a adaptability 
zamestnancov a osôb 

vstupujúcich na trh práce 

ThDr. Ján 
Duda, 
PhD. 

2006 2008 

 
d) Rozvojové projekty podporené MŠ SR 
 

Fakulta Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

Pridelené 
kapitálové 
výdavky 

( v tis. Sk) 

Pridelené 
bežné 

výdavky  
( v tis. Sk) 

Pridelené spolu 

PF KU Fakultný helpdesk Ing. Rudolf Kollár 55 41 96 
PF KU Dochádzkový systém Ing. Rudolf Kollár 300 180 480 

PF KU 

Inovatívny prístup 
k vyučovaniu 

matematickej analýzy 
prostredníctvom webu 

h. doc. RNDr. Štefan 
Tkačik, PhD. 

104 40 144 

PF KU 
Rozvoj dištančného 

vzdelávania s využitím... 
Prof. PaedDr. Irena 

Lokšová, PhD. 
150 100 250 

PF KU Cezhraničná spolupráca 
Prof. PhDr. ThDr. 

Amantius Akimjak, PhD. 
0 206 206 

 
e) Rozvojové projekty podporené MŠ SR  - unikátne pracoviská 

 

Fakulta Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

Pridelené 
kapitálové 
výdavky 

 ( v tis. Sk) 

Pridelené 
bežné 

výdavky 
( v tis. Sk) 

Pridelené 
spolu 

PF KU Dobudovanie 
špecializovanej 

výučbovej miestnosti 
molekulárnej biológie, 
genetiky, morfológie, 
taxonómie rastlín a 

živočíchov 

Doc. RNDr. Nadežda 
Stollárová, CSc., m. prof. 

KU 
474 0 474 

 
Prehľad nárastu finančných prostriedkov – projekty PF KU 
 

 2005 
v Sk 

2006 
v Sk 

Grantový fond 

KEGA, VEGA, 
APVV 

1 642 000 1 979 000  

Rozvojové 
projekty 

875 000 1 650 000  

ESF 6 663 000 22 837 027  
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3.3.1 Projekty ESF 

Katedra geografie  

ESF č.:11230100036: Akademický projektový inštitút ( inovatívna forma vzdelávania) 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 

Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. je koordinátorom projektu „Akademický 
projektový inštitút (inovatívna forma vzdelávania)“ dotovaného z ESF. Parciálne projekty 
sú zamerané na budovanie infraštruktúry fakulty a katedry a tým aj infraštruktúry pre 
vedeckovýskumnú činnosť. 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu doktorandov na Pedagogickej fakulte 
KU v Ružomberku  

Garant projektu: Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  

V roku 2006 bol vypracovaný, podaný a schválený projekt podporujúci vzdelávanie 
a profesionálny rast doktorandov na Pedagogickej fakulte. Pri vypracovávaní bol 
reflektovaný Sektorový operačný program Ľudské zdroje, priorita 3: zvýšenie 
kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce.  

Cieľom projektu je realizácia vzdelávacích kurzov zameraných na podporu odborného 
profesionálneho rastu doktorandov oblastiach medzinárodnej mobility a spolupráce, vo 
využívaní informačných a komunikačných technológií, v príprave a manažmente 
vedeckých a medzinárodných projektov, a vo vedeckej metodológii. Projekt je realizovaný 
podľa harmonogramu realizácie od 1.12.2006, keď sa začalo verejné obstarávanie 
a zabezpečenie prostriedkov podporujúcich realizáciu a publicita projektu.  

Katedra matematiky 

ESF č. 11230220094: Modernizácia a inovácia vyučovania matematiky a informatiky 
so zreteľom na budúcich učiteľov a celoživotné vzdelávanie učiteľov (inovatívny 
projekt) 

Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

Hlavným cieľom je zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania učiteľov 
prostredníctvom budovania jeho systémovej podpory, stimulácie nových programov 
a financovania realizácie programov ďalšieho vzdelávania.  

Prostredníctvom organizácie vedeckých konferencií a odborných seminárov s praktickými 
workshopmi a tvorivými dielňami projekt prispeje k skvalitneniu pedagogického procesu 
a celoživotného vzdelávania učiteľov matematiky a informatiky.  

V tomto roku sa na Katedre matematiky uskutočnili semináre modulov: 

A. Stochastika v školskej matematike   (máj 2006) 
B. Matematická analýza v školskej matematike (október 2006) 
C. Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (máj 2006) 

 

V septembri 2006 sa vďaka projektu uskutočnil aj 7. ročník konferencie Matematika 
v škole dnes a zajtra. 
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ESF č. 11230220297: Ďalšie a celoživotné vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky,   
informatiky, výtvarnej výchovy a biológie (inovatívny projekt). 

Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 

Hlavným cieľom je zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho a celoživotného vzdelávania 
učiteľov prostredníctvom budovania jeho systémovej podpory, stimulácie nových 
programov a financovania realizácie programov ďalšieho vzdelávania.  

Prostredníctvom organizácie vedeckých konferencií a odborných seminárov s praktickými 
workshopmi a tvorivými dielňami projekt prispeje k skvalitneniu pedagogického procesu, 
ďalšiemu a celoživotného vzdelávania učiteľov matematiky, fyziky, informatiky, výtvarnej 
výchovy a biológie. 

Katedra informatiky 

ESF Projekt č. 11230100463: 
Počítačové a jazykové znalosti docielia modernizáciu vyučovania na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity. 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 

V súlade s ideovým zámerom  sa začali realizovať certifikované školenia študentov fakulty 
v oblastiach jazykových zručností (anglický jazyk) a počítačových zručností v podobe 
medzinárodne certifikovaného osvedčenia ECDL. 
 
SOP Projekt č. ĽZ 2005/1-021, kód projektu 11230100106 
Nové vedomosti pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 

Boli vytvorené predpoklady a vstupné analýzy pre vytváranie modulových vzdelávacích 
programov a posilnenie kľúčových kompetencií v oblasti informačných a komunikačných 
technológií a skvalitnenie vzdelávania vysokoškolských študentov prostredníctvom novej 
formy výučby – e -learningu. Model e -learnigového vzdelávania bol implementovaný 
a odskúšaný v prostredí katedry informatiky. 

Katedra manažmentu 

Projekt ESF č. 2004/1.3./02./086 MAIPLE – kurz manažmentu, informatiky 
a anglického jazyka pre nezamestnaných v okrese Poprad a Levoča. 

Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. Dalibor Mikuláš  
Spoluriešitelia:  Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

   Doc.  RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 
   Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. 
   Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 
   Ing. Pavel Mikuš, PhD. 
   PhDr. Mgr. Eva Dirgová  
   Ing. Peter Vyhnal   
   Ing. Pavol Budaj 
   Ing. Gabriela Budajová. 
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3.3.2 Projekty VEGA 

Katedra biológie a ekológie 

VEGA č. 2/4168/04 :   Kolobeh látok vo vybraných lesných ekosystémoch 

Vedúci projektu: Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. – Katedra biológie a ekológie 
Zástupca vedúceho projektu : Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 

Spoluriešitelia projektu: Ing. Jozef Macko, MVDr. Gabriela Hrkľová, PaedDr. Erika 
Maliníková,  Ing. Dana Blahutová, Silvia Lukáčová. 

Ciele projektu: Kvantifikovať atmosferickú depozíciu a urobiť jej matematicko-štatistickú 
interpretáciu. Zistiť druhovú diverzitu, početnosť a štruktúru vybranej skupiny zooedafónu 
a posúdiť jej podiel v kolobehu  prvkov . 

VEGA 2007-2009: Chemizmus zrážok a biota lesných ekosystémov 

Vedúci projektu: prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
Zástupca vedúceho projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU  

Spoluriešitelia projektu: doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., Ing. Dana Blahútová, Ing. Jozef 
Macko, PhD., RNDr. Zuzana Žáčková, PhD., Silvia Lukáčová. 

Začiatok realizácie projektu je rok 2007. 

Katedra geografie 

VEGA č. 1/3075/06: Analýza zdrojov krajiny, ich využitie a hodnotenie zmien 
krajinnej štruktúry severozápadného Slovenska  

Vedúci projektu: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU 
Spoluriešitelia: Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., prof. RNDr. Michal Zaťko, CSC., 
prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc., RNDr. Ivana Tomčíková 

V roku 2006 členovia riešiteľského kolektívu publikovali celkom 25 vedeckých prác 
zameraných na riešenie vedeckého projektu (pozri Publikačná činnosť KG za rok 2006 
v správe) v štruktúre: 3 v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 8 v domácich 
nekarentovaných časopisoch, 2 v zahraničných recenzovaných zborníkoch, 1 v domácom 
recenzovanom zborníku, 4 publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách a 7 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. 

Katedra hudobného umenia 

VEGA č. 1/3727/06:   Spišský antifonár sign. Ms. No 2 ako prameň kultúry na Spiši na 
prelome 15. a 16. storočia 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., Katedra hudobného umenia, 
PF KU v Ružomberku 

V uplynulom roku riešiteľský kolektív vykonal digitalizáciu kódexu. Okrem toho bol 
vykonaný podrobný opis kódexu z hľadiska kodikologického, teda otázky spojené  
s pisárskym materiálom (pergamen, skladba knihy, väzba knihy), problémy paleografické 
písma (jedného, či viacerých pisárov). 

VEGA č. 1/4732/07 : Výskum potenciálu kantorov a organistov v obciach a mestách 
regiónu Spiš v priebehu 20. storočia a analýza podmienok pre zvýšenie ich odbornej 
úrovne a spoločenskej akceptácie v súčasných podmienkach. 
Vedúci projektu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Zástupca vedúceho projektu: PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. 

Začiatok riešenia projektu je rok 2007. 
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3.3.3 Projekty KEGA 

Katedra geografie 

KEGA č. 3/4058/06: Vývoj e -learningového  modelu vysokoškolského kurzu Základy 
kartografie 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 

Dosiahnuté výsledky riešenia projektu KEGA v roku 2006:  
7 publikačných výstupov, z toho dva učebné texty v elektronickej forme,  aktívna účasť na 
dvoch medzinárodných seminároch (v Bratislave a Hradci Králové) z toho jeden referát 
publikovaný.  

Publikačná činnosť je zameraná na dva okruhy problémov:  
• obsah kurzu kartografie a súvisiaca kartografická teórie 
•  formálne aspekty e -learningu z pohľadu implementácie tohto kurzu. 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

KEGA č. 3/4061/06:  Vytvorenie metodických príručiek pre prácu s biblickými 
naratívnymi textami vo vyučovaní Náboženskej výchovy 

Vedúci riešiteľ projektu: Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.  

V prvom roku riešenia tohto projektu sa riešiteľský kolektív sústredil predovšetkým na 
základný výskum. Jeho predmetom boli naratívne biblické texty a s tým súvisiaca naratívny 
prístup interpretácie biblických metód. Jednou z hlavných foriem biblického textu je 
narácia, rozprávanie. Ona tvorí základnú literárnu štruktúru teológie Starého i Nového 
zákona.  

Veľký význam biblického rozprávania v katechéze spočíva aj v tom, že angažuje nielen 
myslenie, ale aj je predstavivosť, emócie a vôľu. Rozprávanie umožňuje poslucháčovi 
prežiť udalosť, zažiť skúsenosť, obsiahnutú v rozprávaní, vedie k identifikácií s postavami 
rozprávania.  

Výsledky vstupného výskumu boli zhrnuté v niekoľkých publikovaných príspevkoch. Na 
publikovanie je pripravená stručná príručka naratívnej interpretácie biblických textov pre 
katechétov. 

KEGA  č. 3/4066/06: Prínos spišského biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na 
Spiši, Liptove a Orave 
Vedúci riešiteľ projektu: Doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.  

V prvej vstupnej fáze riešenia projektu sa riešiteľský kolektív sústredil na zbieranie 
výskumného historického a archívneho materiálu. Boli zozbierané príhovory a pastierske 
listy biskupa Jána Vojtaššáka. Už v prvom pastierskom liste sa biskup Ján Vojtaššák 
venoval problematike vzdelávania a katolíckeho školstva, načrtol v ňom niekoľko 
programových bodov. Oni sú východiskom pre ďalší výskum plánovitej činnosti biskupa 
Vojtaššáka v oblasti vzdelávania.  

V ďalšom roku výskumu sa riešiteľský kolektív sústredí predovšetkým na „materiálny“ 
rozvoj školstva v tom období pričinením Jána Vojtaššáka, teda budovanie a materiálnu 
podporu škôl. 
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Katedra hudobného umenia 

KEGA č. 3/2056/04: Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej 
hudby 

Vedúci riešiteľ projektu: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 

Aktuálne výsledky riešenia projektu sa prezentujú v podobe zvukových nahrávok viacerých 
sakrálnych skladieb slovenských autorov alebo pochádzajúcich z nášho územia. Ide o diela 
vokálne, vokálno-inštrumentálne a inštrumentálne. Tieto nahrávky budú v najbližšom čase 
súčasťou troch CD platní. 

 Ďalšie výsledky výskumu by mali byť prezentované v zborníku. Budú to odborné 
a vedecké príspevky k tému slovenská sakrálna hudba, doplnené o notové ukážky. 

KEGA č. 3/4067/06: Rozvoj študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, organe a 
v sólovom speve na pedagogických fakultách prostredníctvom celoslovenských súťaží 
s medzinárodnou účasťou 

Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 

V uplynulom roku riešiteľský kolektív zorganizoval v dňoch 26.-28. októbra 2006 
celoslovenskú súťaž s medzinárodnou účasťou pod názvom Študentská umelecká činnosť.  

Súťaži predchádzala príprava študentov, ktorá spočívala v účasti na školských prehrávkach, 
interpretačných seminároch a verejných umeleckých vystúpeniach. Súťaže sa zúčastnilo 
spolu 48 študentov z dvoch zahraničných a štyroch slovenských univerzít.  

Uvedená súťaž vytvorila priestor na umelecké prezentácie študentov učiteľských odborov 
a umožnila im porovnanie svojich schopností nielen v národnom ale aj v medzinárodnom 
kontexte. 
 
KEGA č. 3/4065/06: Interpretačné kurzy v hre na klavíri, organe a v sólovom speve 
pre študentov pedagogických fakúlt 

Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. 

V uplynulom roku riešiteľský kolektív zorganizoval v dňoch 24.-25. novembra 2006 
Interpretačné kurzy v sólovom speve a zorganizuje 1.-2. decembra Interpretačné kurzy 
v hre na organe a 8.-9. decembra v hre na klavíri.  

Na Interpretačných kurzoch v sólovom speve, ktorý bol zameraný na piesňovú tvorbu 
vystúpili so svojimi príspevkami:  

Mgr. art. Mária Henselová, Mgr. art. Emília Sadloňová a Prof. PhDr. Jozef Raninec, CSc. 
Praktickú interpretačnú časť Interpretačných kurzov viedla Mgr. art. Mária Henselová.  

Interpretačných kurzov v sólovom speve sa zúčastnilo 48 účastníkov, z toho bolo 17 
aktívnych a 31 pasívnych účastníkov z Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty 
KU v Ružomberku, Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 
Konzervatória v Žiline, v Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ v Ružomberku.  

Interpretačný kurz je prípravou na Študentskú umeleckú činnosť, ktorú organizuje Katedra 
hudobného umenia. Interpretačný kurz v hre na organe prebehol 1.-2. decembra a 
zúčastnilo sa ho 15 študentov z Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU 
v Ružomberku, z Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, z 
Konzervatória v Žiline, Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ v Ružomberku a Dolnom Kubíne. 
Prednášku a praktickú časť Interpretačného kurzu bude viesť doc. Dalibor Miklavčič – „4 
berühmte B: Bach-Buxtehude-Bruhns-Böhm“.  
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Interpretačný kurz v hre na klavíri prebehol 8.-9. decembra a zúčastnilo sa ho 30 študentov 
z Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, z Katedry hudby 
Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, z Pedagogickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove, z Konzervatória v Žiline, Košiciach a učiteľov spevu ZUŠ 
v Ružomberku a Dolnom Kubíne. Prednášku Interpretačného kurzu predniesla Prof. Ida 
Černecká – „Svet detí v tvorbe Roberta Schumanna s akcentom na dva najvýznamnejšie 
klavírne cykly - Detské scény, op. 15 a Album pre mládež, op. 68“ a praktickú časť 
Interpretačného kurzu viedli Prof. Ida Černecká a Mgr. art. František Pergler, ArtD. 
 
KEGA č. 3/4065/06: Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa 
Chládka (1856-1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa. 

Vedúci riešiteľ projektu a jeho pracovisko: PaedDr. Miriam Matejová, PhD. 

Cieľom projektu v prvom roku riešenia bolo uskutočniť hudobno-historický výskum 
hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka, ktorá je uložená v Liptovskom múzeu 
v Ružomberku. Stanovený cieľ bol dosiahnutý skúmaním hudobných artefaktov, ktoré boli 
zoradené do katalógu.  

V uplynulom roku riešiteľský kolektív zorganizoval aj vedecký seminár zameraný na 
regionálne osobnosti slovenského hudobného života. Seminár sa uskutočnil dňa 28. 
novembra 2006. V rámci seminára sa uskutočnil koncert z diela J. Chládka 

Katedra matematiky 

KEGA č. 3/4264/06 Aplikácie pôvodných vedeckých výsledkov z diskrétnej 
matematiky na motiváciu učiteľov a žiakov pre odbornú prácu a skvalitnenie 
vyučovania matematiky. (2006-08) 

Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 

V tomto roku boli publikované, resp. prijaté do tlače štyri práce, ktoré sú venované 
aplikáciám magických štvorcov a kociek vo vyučovaní. Tri práce sú napísané v anglickom 
jazyku a budú publikované v USA a Poľsku. Učitelia matematiky Gymnázia v Košiciach 
začali v tomto školskom roku viesť matematický krúžok venovaný magickým štvorcom a 
ich zovšeobecneniam.  

V rámci prípravy pripravili niekoľko  vhodných učebných  materiálov a ich začali ich 
overovanie vo vyučovaní. Práce riešiteľov sa stretli s významným ohlasom didaktikov 
matematiky rôznych krajín, ktorí prejavili záujem o spoluprácu.  

Plánované ciele sa plnili. V pokročilom štádiu rozpracovania sú práce na ďalších troch 
článkoch a jednej knihe. 
 
KEGA č.  3/3269/05 Rekonštrukcia diela prof. Ing. Igora Kluvánka, CSc. k nedožitým 
75. narodeninám (2005-07) 

Vedúci riešiteľ projektu: h.doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Spolupracujúce pracovisko: FPV UKF Nitra – prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. 

V roku 2006 pokračuje projekt svojim druhým rokom riešenia. V tomto roku vyšla knižne 
monografia profesora Igora Kluvánka Prípravný kurz k diferenciálnemu integrálnemu 
počtu, ide o prvý zväzok kurzu matematickej analýzy, ktorý navrhol profesor Kluvánek 
a zanechal v anglických rukopisoch.  

Najvýznamnejšou akciou v rámci tohto projektu v roku 2006 bolo zorganizovanie 
celoslovenského seminára, ktorý bol venovaný   dielu a životu profesora Igora Kluvánka. 
Seminára sa zúčastnili všetci najvýznamnejší slovenskí matematici. V rámci tohto projektu 
sa podarilo e- learningovo spracovať časti diferenciálny počet jednej  reálnej premennej.  
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Dosiahnuté výsledky riešitelia projektu prezentovali na konferenciách v zahraničí 
a Slovensku. 

Katedra informatiky 

KEGA č.  3/3107/05 Virtuálna katedra a e -learning vo výučbe 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor ČERNÁK,  PhD. 

Projekt je v druhom roku riešenia. Výsledky plne korešpondujú s plánom a ideovým 
zámerom projektu. Je predpoklad úspešného ukončenia projektu v roku 2007. 

Katedra pedagogiky 

V akademickom roku 2006/2007 Katedra pedagogiky podala projekt KEGA:   

Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických 
javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách. 

Vedúci projektu: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  

Projekt je v schvaľovaní. 

Katedra výtvarného umenia 

KEGA č. 3/1252/03: IDENTITY OF SPACE 

Hlavný riešiteľ projektu: doc. akad. mal. Pavol Rusko 
Riešitelia projektu: : PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

Najdôležitejšie výsledky projektu za r. 2006 sa uskutočnili: 

Medzinárodný workshop študentov a pedagógov KVU a Bufalo State College z USA na 
Slanickej Osade. Katalóg z Medzinárodného workshopu študentov a pedagógov KVU 
a Bufalo State College. 

 

3.3.4 Projekty APVV 

Katedra hudobného umenia 

APVV  : 51-043605 „Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku“ 

Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. Eva Veselovská, PhD.; ÚHV SAV 
Spoluriešiteľ projektu z katedry PF KU: Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.  
                                                                 PaedDr. Janka Bednáriková 

V roku 2006 riešiteľský kolektív uskutočnil viacero výskumov v archívoch a múzeách 
Slovenska, kde sa podarilo nájsť okolo 200 pergamenových fragmentov s diastematickou 
notáciou. Tie boli podrobené základnému výskumu a v ďalšej fáze výskumu budú 
podrobené dôkladnej paleografickej analýze, liturgickému výskumu a komparácii, a taktiež 
muzikologickému bádaniu. 
 

 

 

 

3.3.5 Rozvojové projekty MŠ SR 

Katedra biológie 
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Dobudovanie špecializovanej výučbovej miestnosti molekulárnej biológie, genetiky, 
morfológie, taxonómie rastlín a živočíchov  

Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 

Využívanie najnovších poznatkov vedy a techniky v biologických disciplínach vo 
vyučovacom procese predstavuje dôležitý faktor, ktorý môže pozitívne ovplyvniť efektivitu 
vyučovacieho procesu.  

Výchovno-vzdelávací proces si vyžaduje neustálu aktualizáciu poznatkov u rýchlo sa 
rozvíjajúcich biologických disciplín (napr. u molekulárnej biológie) aplikáciou výsledkov 
vedeckého výskumu do výučby.  

Na Katedre biológie a ekológie PF KU pôsobí v súčasnosti 5 doktorandov - týmto sa pre 
nás núka dobrá možnosť na zavádzanie najnovších poznatkov ich vedeckého výskumu do 
výučbového procesu. Takýto prístup si však vyžaduje adekvátne materiálové a prístrojové 
vybavenie.  

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Katedre biológie a ekológie PF KU si 
vyžaduje dobudovanie špecializovanej výučbovej miestnosti (pracovne) zameranú na 
biologické disciplíny:  

• molekulárna  
• biológia genetika 
• systematická botanika  
• systematika bezstavovcov a stavovcov  
• fyziológia rastlín a živočíchov  
• anatómia 
•  histológia a cytológia. 

Katedra hudobného umenia 

Cezhraničná  spolupráca 

Vedúci riešiteľ projektu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 

Projekt riešený v roku 2006 bol zameraný na spoluprácu poľskými univerzitami sa 
vysokými školami pôsobiacimi v prihraničnej oblasti.  

Pedagogická fakulta  Katolíckej univerzity tento projekt riešila spolu s Pápežskou 
teologickou akadémiou v Krakove, s Akadémiou Jana Dlugosza w Czestochowie 
a Sliezskou univerzitou v Katowiciach.  

V rámci tohto projektu bol zorganizovaný umelecký workshop a uskutočnené hosťujúce 
prednášky. 

Katedra matematiky 

Inovatívny prístup k vyučovaniu matematickej analýzy prostredníctvom webu.  
Č. 1/5c/2006 

Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie webového rozhrania pomocou ktorého by študenti 
ľahšie zvládli predmet matematická analýza, hlavne časti venované súčtom radu, priebehu 
funkcií, spojitosti limity. Projektom sa zlepšilo a skvalitnilo programové vybavenie 
v náväznosti na zavádzaný e -learningový systém Moodle. 

Katedra pedagogiky 

Rozvojový projekt: Rozvoj dištančného vzdelávania s využitím videokonferenčných 
a archívnych technológií v tvorivom vyučovaní  ( II. Etapa e – learning)   
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Vedúci riešiteľ projektu: prof. PaedDr. Irena Lokšová, PhD. 

Projekt nadväzuje na Centrálny projekt MŠ SR „ WEB orientovaná videokonferenčná 
technológia pre akademické Slovensko“, výsledky riešenia projektu „ Virtuálna 
kolaborácia“ v oblasti didaktiky výučby  prostredníctvom využitia IKT ( videokonferencií, 
videodtreaming a „ video on demand“) a na slovenskú videokonferenčnú sieť, ktorá 
umožňuje akademickým pracovníkom a študentom efektívnu komunikáciu so svetom. 
Výsledky riešenia projektu „ Virtuálna kolabrácia“ boli publikované v odborných 
periodikách a prezentované na celoštátnych  konferenciách. 

Rozvojový projekt PF KU č. 9/5b/2006 : Fakultný helpdesk 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Rudolf Kollár  

Cieľom projektu bolo pomôcť používateľom pri zvládnutí  ovládania nielen jednoduchých, 
ale i zložitejších aplikácií s ktorými pracujú, alebo by chceli, či mohli pracovať. 
Bola zrealizovaná pomoc pri riešení problémov pri práci s intranetom a internetom a 
sprístupnený  helpdesk na telefonické zavolanie.   

Rozvojový projekt PF KU č. 10/5e/2006 : Dochádzkový systém 

Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Rudolf Kollár  

Cieľom projektu bolo  komplexne riešiť systém dochádzky pracovníkov, uľahčiť prácu na 
personálnom oddelení. V rámci projektu bol nainštalovaný dochádzkový systém 
v Ružomberku. Daný dochádzkový systém bol zaintegrovaný do ekonomických  
a personálnych systémov fakulty. 
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3.3.6 Grantové úlohy PF KU v Ružomberku 

Katedra chémie 

Vnútorná grantová úloha Pedagogickej fakulty KU: 

Projekt: Vytvorenie hypertextovej učebnice predmetu „Chemické výpočty“ , 2006-07,     
Ružomberok 

Hlavní riešitelia: Ing. Renata Bellová, Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.  

Cieľom úlohy bolo vytvorenie hypertextovej učebnice na CD – nosičoch, ktorá by uľahčila 
štúdium nielen interným študentom, ale aj externistom.  

Obsahom sú nevyriešené úlohy, ale i vzorovo – vyriešené úlohy z rôznych oblastí 
chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly sú konštruované od najjednoduchších úloh, k 
tým zložitejším, problémovým úlohám. Túto študijnú pomôcku môžu využívať aj študenti – 
budúci pedagógovia pri výučbe chémie na základných, prípadne stredných školách. 

Katedra sociálnej práce 

Grantový fond PF Ružomberok č.  4/PFKU/2006: Šanca pre všetkých 

Hlavný riešiteľ: PhDr. Irena Kamanová 
Spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Gejdošová 

Cieľom projektu je individuálny prístup k ľuďom so zdravotným obmedzením.  

Projekt sa začne realizovať v spolupráci s ADOS a Mestským úradom v Ružomberku, kde 
sa získajú informácie o možnosti návštevy v primárnom prostredí u jedincov so zdravotným 
znevýhodnením. 

 Projekt má edukačnú funkciu, ktorá spočíva v zapojení študentov ako asistentov pri 
pomoci uspokojovania sociálnych potrieb. Predpokladaným vlastným prínosom je 
pravidelnými návštevami u klientov so zdravotným znevýhodnením prispieť 
k uspokojovaniu ich sociálnych potrieb. Za významný prínos pre študentov bude možnosť 
realizácie sociálnej práce ako praktickej činnosti pri práci s jednotlivcom. Prínos pre 
klientov bude v kladnom sýtení ich sociálnych potrieb. 

Grantový fond PF Ružomberok  č. 1/PFKU/2006: Špecializovaná učebňa pre sociálne 
vedy 

Hlavný riešiteľ projektu: h doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Cieľom projektu je zriadenie špecializovanej učebne, ktorá bude svojim vybavením slúžiť 
na odborné cvičenia pre výučbu rôznych odborných predmetov, cudzích jazykov, ktoré 
majú študenti sociálnej práce v študijnom programe odbor – sociálna práca. 

Grantový fond PF Ružomberok  č. 3/PFKU/2006: Evaluácia PF KU jej študentmi  
a absolventmi 

Hlavný riešiteľ:  PhDr. Angela Almašiová 
Spoluriešiteľ: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Spoluriešiteľ: Mgr. Peter Lysý 

Predpokladaným vlastným prínosom je prostredníctvom dotazníkového výskumu získať 
široké poznatky o fakulte, ktoré majú pre jej riadenie veľký význam. V širšom horizonte 
tvoria získané poznatky časť obrazu o jednej z najmladších univerzít na Slovensku, svojím 
zameraním jedinej v bývalom Československu.  
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Ako jeden z pilierov vnútorného hodnotenia kvality vzdelávania na fakulte výskum prispeje 
k evaluácii celej univerzity, čo môže inšpirovať k podobnej činnosti aj iné univerzity na 
Slovensku.  

Za významný považujeme aj edukačný prínos v zapojení študentov Katedry sociálnej práce 
ako administrátorov výskumu. V neposlednom rade je prínosom aj overenie spolupráce 
výskumníkov s vedením fakulty.  

Ciele projektu v 1. roku jeho realizácie:   
• vypracovanie dotazníkov  
• príprava anketárov – študentov na prácu anketárov (explanácia princípov terénneho 

výskumu a jeho metodológie)  
• terénny zber informácií anketármi 
•  editovanie získaných dát anketármi 
•  spracovanie dát v štatistickom programe. 

 
Grantový fond PF Ružomberok č. 7/PFKU/2006: Správna cesta 

Hlavný riešiteľ:  Ing. Zuzana Gejdošová 
Spoluriešitelia: PhDr. Irena Kamanová, PhDr. Angela Almašiová, Mgr. Soňa Dvorská 

Cieľom projektu je vzdelávanie a príprava pracovníkov Katedry sociálnej práce PF KU 
v Ružomberku v oblasti práce s ľuďmi.  

Počas Sociálno-psychologického výcviku účastníci získajú poznatky a zručnosti z oblasti 
efektívnej komunikácie, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov atď.  

Po ukončení kurzu sa účastníci dokážu efektívnejšie uplatniť  najmä v oblastiach 
spoločenskej praxe, riadenia nekomerčnej oblasti. Ide jednak o: 

• zvyšovanie kvalifikácie 
•  odborný a profesionálny rast, ktorý je prínosom a umožní ďalšie vzdelávanie 

študentov ako i kolegov z pedagogickej praxe 
•  tréning a vzdelávanie pracovníkov Katedry sociálnej práce v oblasti práce s ľuďmi 
•  rozširovanie odborných vedomostí a praktických zručností v oblasti efektívnej 

komunikácie, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov, 
kooperácie.  

Termín trvania projektu :  december 2006 – január 2007  
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3.3.7 Projekty vedené mimo PF KU,  
do ktorých sa zapojili pracovníci PF KU 

Katedra geografie 

Grant Internej grantovej agentúry Vysokej školy ekonomickej v Prahe  
číslo: IG507024  
Hlavný riešiteľ: Mgr. Radovan Skyba 

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej 
správy v podmienkach ČR a SR, spoluriešiteľ grantu Internej grantovej agentúry Vysokej 
školy ekonomickej v Prahe číslo IG507014 Veřejná správa v podmínkách informačních a 
telekomunikačních technologií, spoluriešiteľ grantu Grantovej agentúry Českej republiky 
Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice a člen riešiteľského tímu 
výskumného zámeru MMR ČR Fakulty národohospodářské VŠE v Prahe Management 
regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.  
Výsledkom riešenia sú 4 publikačné výstupy. 
Katedra chémie 

Projekt Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Terrorism, č. WP 200 :The 
Detemination of a Common Procedure of the V4, Accordance with the European  Security  
Research Program Concept. 2005-2007. 
Spoluriešiteľ projektu: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.  
Projekt je riešený v rámci pracoviska Decomkov Praha Ltd. Company, agentúra: Visegrad 
countries.   

Katedra biológie a ekológie 

VEGA č. 1/2355/05: Prevencia mamárnej karcinogenézy  u samíc potkanov použitím 
selektívnych inhibítorov aktivity cyklooxygenázy -2.  
Spoluriešiteľ: RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

Cieľom projektu je analyzovať antineoplastickú aktivitu najnovších nesteroidných 
antiflogistík (NSAIDs) s vysokou selektivitou inhibície cyklooxygenázy-2 (COX-2) – 
etoricoxibu, valdecoxibu, resp. iného dostupného inhibítora COX-2 (diclofenacu) 
v chemopreventívnych štúdiach u experimentálnej rakoviny prsníka. V experimentoch budú 
hodnotené základné parametre mamárnej karcinogenézy: incidencia, frekvencia, latenčná 
perióda, objem nádorov a vykonáme histologickú analýzu tumorov. 

Návrh projektu VEGA 2006: Zistenie prevencie Lymskej boreliózy v podhorských 
a horských oblastiach 
Vedúci riešiteľ projektu: Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc,  MVDr. Gabriela Hrkľová  

Kliešť – Ixodes ricinus pôvodca Lymskej boreliózy, incidencia a premorenosť v oblasti 
Liptovskej kotliny. Analýza genomu polymerázovou reťazovou reakciou. 
 
Grant UK č: 249/2006: Selektívne modulátory estrogénového receptora v prevencii 
mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov. 
Riešiteľ projektu: RNDr. Peter Kubatka, PhD 
Pracovisko: Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského 
Štúdia predstavuje experiment základného výskumu. Jeho cieľom je poskytnúť nové 
originálne poznatky, ktoré obohatia experimentálnu a klinickú onkológiu, farmakológiu, 
normálnu a patologickú fyziológiu a stanú sa východiskom pri hľadaní nových látok, ktoré 
by sa uplatnili v rámci chemoprevencie rakoviny prsníka. Hlavným zámerom štúdie je 
spoznať antineoplastické vlastnosti nového inhibítora aromatázy - letrozolu v mamárnej 
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karcinogenéze panenských samíc potkanov a tým prispieť k zlepšeniu poznatkov o 
chemoprevencii rakoviny prsníka u premenopauzálnych žien. 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Vedecká spolupráca – Fakulta kánonického práva, Univerzita v Navarre, Španielsko 
(Colaboradore invitado – Facultad de Derecho Canonico, Universidad di Navarra) 
Spoluriešiteľ projektu: prof. ThDr. PaedDr. ICLic.Ján Duda, PhD.  

Inštitút „Martín de Azpilcueta“ Fakulty kánonického práva Univerzity v Navarre 
v Španielsku sa rozhodol koordinovať odbornú a vedeckú činnosť vedeckých 
a pedagogických pracovníkov za účelom vedeckej spolupráce. Výsledkom tejto spolupráce 
bude publikovaný 6-zväzkový tematický slovník z oblasti Kánonického práva. Za týmto 
účelom sa rozhodol a pozval k spolupráci vyše 200 spolupracovníkov z celého sveta. Prof. 
Ján Duda, PhD., obdržal pozvanie k spolupráci listom z 25. marca 2006. V ponuke 
k spolupráci obdržal aj program vedeckého bádania a činnosť práce, ktorú Inštitút od neho 
očakáva. Prof. Ján Duda, PhD. pozvanie k spolupráci prijal. 

Katedra hudobného umenia 

VEGA: č. 2/5029/25 „Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom 
sociálnom prostredí“ 
Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. Rastislav Podpera, PhD.; ÚHV SAV 
Spoluriešiteľ projektu z  PF KU: Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 

V uplynulej etape riešenia projektu bol vykonaný prieskum v okolitých krajinách nakoľko 
v danej oblasti uskutočňujú podobný sociometrický a prognostický výskum. Boli 
vypracované viaceré dielčie štúdie o jednotlivých hudobných formách v súčasnej liturgii na 
Slovensku. Špeciálna pozornosť bola venovaná adaptáciám gregoriánskeho chorálu do 
súčasného slovenského liturgického jazyka. 

Katedra matematiky 

VEGA č. 1/2002/06:Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov  
neurčitosti (Creation and applications of probabilistic and fuzzy models of  
uncertainty) 
Vedúci riešiteľ projektu: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica. 
Spoluriešitelia projektu : doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.,  PaedDr. Martin  Papčo, PhD. 

Cieľom vedeckej úlohy bolo štúdium mnohohodnotových logík, MV-algebier a fuzzy 
množín. Riešenie otázok teórie pravdepodobnosti na uvedených matematických 
štruktúrach. 
VEGA 2/6088/26: Matematické modely kvantových štruktúr (Mathematical models of 
quantum structures) 
Vedúci projektu: Prof. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc., MÚ SAV  Bratislava. 
Spoluriešiteľ projektu: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

Cieľom vedeckej úlohy bolo  Štúdium matematických modelov kvantových štruktúr. 
Riešenie otázok spojených s využitím uvedených matematických modelov. 

APVT 51-032002:Aplikácie algebraických metód na problémy modelovania 
neurčitosti a spracovania informácií (Applications of algebraic methods to the 
problems of modelling uncertainty and handling information) 
Vedúci projektu: Prof. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc., MÚ SAV  Bratislava 
Spoluriešiteľ projektu:  doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

Ciele vedeckej úlohy: Štúdium využitia algebraických metód pri modelovaní neurčitosti, 
spracovaní informácii a aplikácie v praxi. 



 37 

Katedra fyziky 

VEGA: Optimalizácia technológie prípravy progresívnych materiálov s využitím 
numerického modelovania  doba riešenia 2004-2006  

Vedúci projektu: Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.  

Podarilo sa optimalizovať zloženie a technológiu prípravy materiálov s využitím výsledkov 
meraní elektrických a dielektrických vlastností materiálov. Citlivosť použitých meracích 
metód na zmenu technologických parametrov a na zloženie materiálov je možné využiť pri 
navrhovaní fyzikálnych teórii vysvetľujúcich koreláciu medzi technológiou spracovania 
materiálu a jeho fyzikálnymi vlastnosťami. Boli zhodnotené možnosti využitia 
počítačových simulácii ako podporného nástroja urýchľujúceho proces výskumu. Podarilo 
sa determinovať vývoj štruktúry a mikroštruktúry pozdĺž materiálu pripraveného riadenou 
kryštalizáciou a následne pomocou počítačových modelov konfrontovať jeho elektrické a 
posúdiť závislosť výsledkov od štruktúrnych a mikroštruktúrnych parametrov. Pozornosť 
bola sústredená hlavne na optické sklá, materiály pripravené riadenou kryštalizáciou a 
materiály s neusporiadanou štruktúrou a plasty. 

Katedra manažmentu 

VEGA: 1/1553/054 – Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov 
Vedúci riešiteľ projektu:  Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD., PHF EU v Košiciach. 
Spoluriešiteľ projektu: Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. 
Najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2006:  Úspešná čiastková oponentúra. 

Katedra telesnej výchovy a športu 

VEGA č. 1/0239/03: Zmeny biomechanickej štruktúry pohybovej činnosti v priebehu  
dlhodobej prípravy vrcholových športovcov s prihliadnutím na somatické 
charakteristiky .  

Vedúci  projektu: doc.PaedDr.Jaromír Sedláček, CSc.Katedra atletiky FTVŠ UK Bratislava 
Spoluriešiteľ: h. doc. PaedDr. Peter Krška, PhD. 

Katedra pedagogiky 

 „Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní.“ podprogram „Výživa a zdravie vo 
výchove a vzdelávaní.“  
Prierezový štátny program výskumu a vývoja „Kvalita života – zdravie, výživa 
a vzdelávanie“, STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Bratislava – 
Pedagogická fakulta TU v Trnave Vedúci výskumnej úlohy na riešiteľskom pracovisku 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. r. 2003 – 2006 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 

Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej 
pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno-patologických javov. 
Projekt KEGA č. 3/3046/05  

Vedúca projektu: prof. PhDr. Emília Kratochvílová, 2005-2007. 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 

Rozvíjanie profesionality, kompetentnosti a autentickosti učiteľa výchovných 
predmetov a možnosti aplikácie humanistických trendov v školskej edukácii. 
Inštitucionálny projekt PdF TU: č. 10/06  

Vedúci projektu: Mgr. Ivan Podmanický, doba riešenia 2006-2008. 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
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Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej 
pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno-patologických javov. 
Inštitucionálny projekt PdF TU: č. 04/06, vedúca projektu: prof. PhDr. Emília 
Kratochvílová, CSc., doba riešenia: 2006-2009.  
Spoluriešiteľ: PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 

Katedra psychológie a všeobecného základu 

VEGA 1441/04 :Analýza problémov žiakov v profesijnom vývine, FF PU Prešov 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. 

Výskumné úlohy v spolupráci s FZ KU: 

1.Výskumná úloha: Projekt negatívnych účinkov stresu a možnosti ošetrovateľstva pri 
objektivizácii vývoja stresovej situácie. 

Cieľ výskumnej úlohy: psychologickým vyšetrením a inými vyšetrovacími metódami zistiť 
stav autonómneho nervového systému. Objektivizácia vývoja stresovej situácie nielen 
psychologickými testami, ale i pomocou vyšetrenia variability R-R intervalov spektrálnou 
analýzou. Poukázať na vznik stresových situácií jednak vo výchovno-vzdelávacom procese, 
a jednak v ošetrovateľskom procese, v diagnostike pri hodnotení stavu ANS, prípadne ako 
skríning vyšetrení. 
Hlavný riešiteľ: Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
spoluautorský podiel: 20% 
Očakávané výsledky a realizačné výstupy: Výskum zahájený v roku 2002. Zdokonalenie 
prístrojového vybavenia zameraného na vyšetrenie variability R-R intervalov spektrálnou 
analýzou (2002). Využitie v ošetrovateľskej praxi  s prvými výsledkami v roku 2004 PhDr. 
Helena Kuberová, PhD. – ašpirantské minimum. Ukončenie v roku 2007 vyšetrením 
väčšieho súboru jedincov v pedagogickej praxi a v ošetrovateľskej praxi. Požiadavky: 
Prezentácia výsledkov na odborných seminároch domácich a zahraničných, publikácia 
v domácich a zahraničných časopisoch. 
Spolupráca s inými pracoviskami: Univerzita Palackého v Olomouci. 

2.Výskumná úloha: Projekt skúmanie komplexu pedagogického procesu pri výučbe 
odboru Ošetrovateľstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku z hľadiska 
pozitívnych a negatívnych dopadov na zdravie študentov a pedagógov. 

Cieľ: poukázať na stresové situácie vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Garant: Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Hlavní riešitelia: Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
spoluautorský podiel: 20%, prof. MUDr. Josef Květenský, CSc. 
Očakávané výsledky a realizačné výstupy: zahájenie projektu v roku 2004, zistenie reakcií 
študentov vo výchovno-vzdelávacom procese, (skúšky, stáže) vyšetrením jednak 
psychologickými metódami, jednak vyšetrením autonómneho nervového systému metódou 
spektrálnej analýzy hodnotenia variability srdcovej frekvencie.  
Anotácie výskumnej úlohy. Usmernenie vyučovacieho procesu s vylúčením negatívnych 
účinkov stresu. Prezentácia výsledkov: odborné semináre, publikácie. Spolupráca s inými 
pracoviskami: Interná klinika ÚVN, psychologické oddelenie, PF KU v Ružomberku, VA 
Liptovský Mikuláš, Univerzita Palackého Olomouc. 

3.Výskumná úloha: Projekt podiel a význam stresových situácií v rámci vzdelávania na 
univerzite tretieho veku, z hľadiska možných somatických a psychických negatívnych 
dôsledkov. 
Cieľ: poukázať na prítomnosť stresových situácií u seniorov vyšetrením autonómneho 
nervového systému a poukázať na možnosť vylúčenia negatívnych účinkov stresových 
situácií. 
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Garant: Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
Hlavní riešitelia: Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc., MUDr. Jozef Domenik, MPH., prof. 
MUDr. Josef Květenský, CSc. 
Spoluriešitelia: PhDr. Helena Kuberová, PhD.  spoluautorský podiel 10% 
Očakávané výsledky a realizačné výstupy: ovplyvniť systém vzdelávania seniorov. 
 Zahájenie v roku 2004 zavedením metodiky vyšetrenia psychologickými testami 
a vyšetrením autonómneho nervového systému. Anotácie výskumnej úlohy.  
Vyšetrením stavu ANS poukázať na prítomnosť stresových reakcií u seniorov. 
Objektivizácia týchto stresových reakcií. 
Riešiteľské pracovisko, materiálne a personálne požiadavky: ÚVN Ružomberok a PF KU 
v Ružomberku. 
Prezentácia výsledkov: odborné semináre, publikácie na domácej a zahraničnej úrovni. 
Spolupráca s inými pracoviskami: ÚTV Bratislava, ÚTV Brno 

4. Výskumná úloha 
Riešenie projektu s FZ, participujú na ňom Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. 
KU a PhDr. Helena Kuberová, PhD.:  „Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných 
žien s prednostným  zameraním na ženy z rómskeho etnika  na získanie vedomostí a 
zručností v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti,  hygieny a životného 
štýlu pre výkon práce opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti v prostredí 
rómskej komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok a v obci 
Rudňany.“ 

Projekt je zameraný na zvyšovanie rovností príležitostí zamestnania pre ženy s dôrazom na 
ženy z rómskej komunity  v meste Ružomberok, návratu do zamestnania evidovaných 
nezamestnaných žien prostredníctvom absolvovania dlhodobého vzdelávacieho programu 
organizovaného Katolíckou univerzitou v Ružomberku – Fakultou zdravotníctva –
zameraného na získanie základných zručností v oblasti ošetrovateľstva, pôrodníctva, 
hygieny, proti epidemiologických opatrení a zdravého životného štýlu. Realizáciou kurzu je 
sledovaný na jednej strane zámer zvyšovania zdravotného uvedomenia rómskeho etnika (v  
súlade so snahou o rozvíjanie preventívneho pôsobenia vzniku ochorení, epidémií, úrazov, 
dodržiavania zdravého spôsobu života)  a celkovej starostlivosti o osoby odkázané na 
pomoc, ako spôsob ich  integrácie do bežného života. Výsledkom projektu budú odborne 
spôsobilé sociálne opatrovateľky s potrebnými vedomosťami zručnosťami, ktoré budú 
pôsobiť v sociálne slabších komunitách, pričom kurz ráta prioritne so vzdelávaním 
rómskych žien, ktoré budú aktívne pôsobiť v miestnej rómskej komunite. Partner projektu, 
mesto Ružomberok je schopné garantovať zamestnanie pre absolventky kurzu v miestnej 
rómskej komunite. Realizácia projektu podporí vznik lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie v meste Ružomberok medzi mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou, 
občianskym združením a členmi novej rómskej generácie. 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

„Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na 
ženy z rómskeho etnika“. č. 2005/2.2/01/055 

Riešiteľ projektu: Fakulta zdravotníctva v Ružomberku  
Spoluriešiteľ: PaedDr. Mária Vargová v roku 2006/2007 pracuje ako člen projektu ESF na 
FZ KU v Ružomberku s názvom „Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien 
s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika na získanie vedomostí a zručností 
z oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, hygieny 
a životného štýlu pre výkon opatrovateliek  a asistentiek zdravotnej starostlivosti 
v prostredí rómskej komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci 
Rudňany“. 
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Vedecká spolupráca:  

Katolícke pedagogické a katechetické centrum – Spišská Nová Ves 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum sídli v Spišskej Novej Vsi. Jeho poslaním je 
zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. Poskytuje metodicko-
didaktickú službu a usmerňuje vyučovanie náboženskej výchovy. KPKC spracováva 
metodické materiály, učebnice a publikácie celonárodného charakteru. Jeho úlohou je aj 
pripravovať učebné osnovy vyučovania náboženstva na štátnych a cirkevných školách 
a predškolských zariadeniach. Do projektu tvorby koncepcie učebných osnov náboženskej 
výchovy sa zapojil PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. v spolupráci s Katedrou 
katechetiky a praktickej teológie PF KU.  

Katechetické centrum Banskobystrickej diecézy  

V roku 2005-2006 PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD. pracovala ako lektor dvojročného kurzu 
Geštaltpedagogiky organizovaným Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.  
V dňoch 24. - 26. apríl 2006,  na Lúčkach pri Kremnici sa PaedDr. Zuzana Jurčová PhD., 
aktívne podieľala na metodických dňach Katechetického centra Banskobystrickej diecézy 
prednáškou: Práca s obrazom vo vyučovaní náboženskej výchovy. 

Katedra špeciálnej pedagogiky 

Experimentálne overovanie vzdelávania žiakov s ADD a ADHA s využitím EEG 
BIOFEEDBACK  
Garant  projektu: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD.  
Ide o pokusné overovanie vzdelávania neštandardných žiakov. Cieľom experimentu je 
overiť  vzdelávanie detí so syndrómom  ADD a ADHD, ktorých symptómami sú poruchy 
správania a poruchy učenia využitím terapie EEG-BIOFEEDBACK na ich elimináciu. 
Projekt bol schválený MŠ SR č. CD-2006-5235/18407-28:095 v júli 2006 a bude trvať do 
roku 2011. 

Súčasný stav a perspektívy integrácie jednotlivcov s postihnutím pomocou špeciálnych 
kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôcok 
Vedúci projektu: h. doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. 

Katedra sociálnej práce 

Vzdelávací projekt Únie materských centier v sieti materských centier na Slovensku 
pre roky 2006 – 2008 (hlavný dozor: Slovenská sporiteľňa): Vytvorenie siete 
sociálnych poradkýň v materských centrách a on-line sociálnej poradne  
Hlavný riešiteľ: Ing. Zuzana Gejdošová, Katedra SP, PF KU v Ružomberku 

Účelom projektu bolo vytvoriť koordinovanú sieť sociálneho poradenstva v materských 
centrách, ktoré budú schopné poskytovať účinnú pomoc a sprostredkovávať odborné 
kontakty pre ženy na materskej dovolenke, ženy s deťmi, pre rodiny v sociálnej núdzi, 
v rôznych mimoriadnych situáciách ohrozujúcich sociálny status rodiny. 
Školenie viedla koordinátorka soc. poradne – Ing. Zuzana Gejdošová, kde účastníčky z MC  
dostali základné informácie o legislatíve, ktorú je potrebné ovládať, o možnostiach soc. 
dávok, o soc. systéme a jeho aktuálnom stave , dostali písomný materiál na naštudovanie, 
databázu kompetentných úradov, databázu a kontakty najdôležitejších organizácií v tejto 
oblasti, útulkov. Školenia sa zúčastnilo celkovo cca  30 žien z materských centier na celom 
Slovensku.  
V súčasnosti je vytvorená sociálna poradňa na webe – on line, kde píšu svoje otázky 
poradkyne z MC, ak nie sú schopné riešiť vzniknuté konkrétne situácie v rámci svojich 
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možností, a tu konzultujú svoje postupy a otázky. Koordinátorka  - Ing. Zuzana Gejdošová 
– odpovedá na otázky týkajúce sa soc. poradenstva. 
 
Projekt Katolíckej univerzity v Ružomberku (rektorá t) financovaný Nadáciou pre 
deti Slovenska č. CD-13-5-2006: Klub Úsmev 

Zodpovedný riešiteľ: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., KSP, PF KU v Ružomberku 
Spoluriešiteľ, koordinátor projektu, lektor protidrogovej prevencie:  
PhDr. Angela Almašiová, Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku 
Ing. Zuzana Gejdošová, Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku 

Realizuje sa od 13.novembra 2006.  

Projekt zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov u školopovinných detí vo 
veku 12 – 14 rokov, ktoré sú ohrozené sociálnou exlúziou a vyrastajú v znevýhodnenom 
sociálnom a rodinnom prostredí. Pre potreby projektu je zriadená klubovňa, v ktorej budú 
realizované aktivity študentov študijného programu Sociálna práca pod vedením lektorov – 
pedagógov Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Podstatnou 
časťou aktivít budú sociálno-psychologické hry zamerané na sebapoznávanie a získavanie 
sociálnych zručností. Na týchto aktivitách budú aktívne vystupovať študenti študijného 
odboru sociálna práca, ktorí budú pracovať s deťmi v skupinách ako aj individuálne. Práca 
študentov v klube venovaná deťom bude súčasťou povinnej praxe, ktorú absolvujú ako 
súčasť svojho štúdia v rámci študijného programu. Ďalšie aktivity v klube budú pozostávať 
z učenia sa s deťmi, kurzu základov práce s PC, protidrogovej prevencie, prevencie 
kriminálnej činnosti a environmentálnych aktivít a to pod vedením skúsených odborníkov 
v daných oblastiach. 

3.3.8 Iné projekty 

Katedra hudobného umenia 

NADÁCIA LIPTOV 
Liptovské zborové dni 

Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ivan Mráz 

V rámci projektu sa v dňoch 15.-19. 11. 2006 uskutočnil festival zborového spevu, ktorý 
obsahoval wokshop, zborové dielne, verejný koncert a nahrávanie CD platne. Na podujatí 
sa zúčastnili spevácky zbor Benedictus (KU) a zbor Cantus Choralis (UJEP) 

Katedra informatiky 

Projekt Young Developers – Mladí vývojári 

Katedra informatiky je zapojená do projektu Young Developers, ktorý je realizovaný 
firmami SGP systems a Microsoft. 
Cieľom projektu je vytvoriť model modernej výučby programovania a pripraviť systém, 
ktorý umožní rozvíjať programátorské znalosti a schopnosti nadaných žiakov a študentov. 

Katedra manažmentu 

Nadácia VÚB – pre vzdelanie  

Manažérske rozhodovanie a jeho podpora 
Riešitelia: Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., Doc.  RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.                  

Nadácia VÚB – zamestnanecké projekty - pre vzdelanie 

Podpora vzdelávania na Inštitúte manažmentu a cestovného ruchu v Poprade 
Riešitelia: Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., Doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.  
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3.4.  Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty je výsledkom vývoja 
počtu a štruktúry zamestnancov fakulty. Plán kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických 
pracovníkov je priebežne aktualizovaný s cieľom motivovať pracovníkov smerom 
k dosiahnutiu vedecko-pedagogických hodností. Aktívnu úlohu zohrávajú vedúci katedier, 
komisie pre vedu a ďalšie schválené opatrenia i uplatňované nástroje vedúce 
k efektívnejšiemu napĺňaniu kvalifikačných potrieb fakulty.  

 
Druh Počet 
Rigorózne konanie 4 
Dizertačná skúška 6 
Obhajoba dizertačnej práce 10 
Habilitácia 3 

Katedra biológie a ekológie 

Úspešná dizertačná skúška   

MVDr. Gabriela Hrk ľová - SAV Košice 
Téma :Molekulovo biologická diagnostika genomu Borrélia burgdorferi s cieľom zistenia 
Lymskej boreliózy. 
Školiteľ: Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 

Úspešne obhájená dizertačná práca 

Ing. Jozef Macko, PhD. - Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 15.12.2006 
Téma : Pôdne roztoče subalpínskeho a alpínskeho pásma Západných Tatier 
Školiteľ : Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 

RNDr. Mária Balážová, PhD. - Katedra ekológie PriF UK Bratislava, 29.12.2006 
Téma : Autoekológia Býčka čiernoústeho – Neogobius melanostomus v povodí Dunaja. 
Školiteľ : Doc. RNDr. Vladimír Kováč CSc. 

RNDr. Michal Baláž, PhD. - Katedra zoológie Pri F UK Bratislava, 31.1.2007 
Téma : Vtáčie spoločenstvá troch typov horského lesa NPR Osobitá 
Školiteľ : Doc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc. 

Úspešné habilitačné konanie 

doc. RNDr. Dana Šubová, CSc. - Fakulta ekológie a environmentalistiky Zvolen 
V odbore: ekológia 
Téma prednášky: Faktory ekologickej adaptácie v evolúcii druhov 

Katedra geografie  

Úspešné habilitačné konanie 

Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. – FTV Univerzita Brno 
V odbore: geodézia a kartografia 
Téma prednášky: Metafyzické aspekty teoretickej kartografie 

Katedra hudobného umenia 

Úspešné habilitačné konanie 

doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. - Lublin - KUL Jana Pawła II. 
v odbore: muzikológia  
Téma prednášky: Liturgická hudba na Slovensku po Druhom vatikánskom koncile 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 
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Úspešne obhájená dizertačná práca 

PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. – PF KU  v Ružomberku.  
Téma : Aktivizačné a tvorivé metódy  vo vyučovaní náboženstva 
školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 

ThLic. Ondrej Šmidriak, PhD. – TF  KU v Ružomberku (Košice) 
Téma: Malé spoločenstvá mládeže – ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer  
Školiteľ: Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

Katedra matematiky 

Úspešná dizertačná skúška   

PaedDr. Marcela Florková 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 
Téma: Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov na hodinách geometrie   na 1. stupni ZŠ 
Školiteľ: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU 

Katedra informatiky 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2006 

PaedDr. Michal Rojček 
Miesto konania: PF KU Ružomberok 
Študijný odbor: Informatika 

Úspešná dizertačná skúška   

Ing. Hedviga Ortančíková 
Miesto konania:   MFF UK Bratislava 
Téma : Metódy vyučovania algoritmov na ZŠ a SŠ 
Školiteľ:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 

Ing. Janka Majherová 
Miesto konania: MFF UK Bratislava 
Téma : Variabilita jazyka vo vyučovaní informatiky 
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. 

Katedra psychológie a všeobecného základu 

Úspešná dizertačná skúška   

PaedDr. Miriam Uhrinová 
Miesto konania: PF KU Ružomberok 
Téma: Pohybová aktivita ako dôležitý faktor správneho vývinu detí mladšieho šk. veku 
Školiteľ: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 

Katedra pedagogiky 

Úspešne obhájená dizertačná práca 

PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. 
Miesto konania: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  
Téma : Správanie žiakov mladšieho školského veku v konfliktných situáciách 
Školiteľ: prof. Dr. hab. Krystyna Chalas 

PaedDr. Martin Demo, PhD.  
Miesto konania: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  
Téma : Agresívne správanie zobrazované v programoch televízie 
Školiteľ: prof. PhDr. Irena Lokšová, PhD. 
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Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Úspešne obhájená dizertačná práca 

PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD.  

Miesto konania: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku  
Téma: Využitie geštaltpedagogiky vo vyučovaní náboženskej výchovy na 1.stupni ZŠ.  
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 

Katedra špeciálnej  pedagogiky 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2006 

PaedDr. Helena Orieščiková, PhD. 
V študijnom odbore: Špeciálna pedagogika 
Miesto konania: UK Bratislava, Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarného umenia 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2006 

PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
V študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: výtvarná 
výchova 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 

PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová 
V študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: výtvarná 
výchova 
Miesto konania: PF KU v Ružomberku 

Úspešná dizertačná skúška 

doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU 
Miesto konania: ASP Varšava 
Téma : Znak a priestor 
Školiteľ: doc. Kryzstof Trusz 
Úspešne obhájená dizertačná práca 
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU 
Miesto konania: ASP Varšava 
Téma : Znak a priestor 
Školiteľ: doc. Kryzstof Trusz 

PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
Miesto konania: VŠVU Bratislava 
Téma : Mystérium krajiny ( geológia okolia Ružomberka) 
Školiteľ: prof. Akad. soch. Juraj Meliš 
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3.4 Doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie na PF KU 
Vedecká výchova doktorandov sa realizuje na PF KU prostredníctvom doktorandského 
štúdia vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ, 
v študijnom programe 1.1.10 Didaktika hudby a v študijnom programe Teória vzdelávania 
náboženskej výchovy katolíckej, a v študijnom programe 3.1.14 Sociálna práca.  

V súčasnosti má naša fakulta 110 doktorandov z toho 24 interných a 86 externých 
doktorandov. Každý doktorand má školiteľa, ktorý najneskôr do 30. 9. bežného roka 
predkladá dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného programu doktoranda 
s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom 
hodnotí stav a úroveň plnenia študijného programu doktoranda, dodržiavanie termínov. 
 Študijná časť doktoranda pozostáva z troch semestrov. Doktorandi v rámci svojho 
štúdia navštevujú semináre a prednášky z o 6 povinných a 3 voliteľných predmetov, ktoré 
im odporučí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce. Pre lepšiu prípravu na dizertačnú 
skúšku bola vypracovaná metodika na základe ktorej sa doktorand môže dôkladne 
pripraviť. Znalosť svetového jazyka je podmienkou pre doktorandské štúdium. Doktorand, 
ktorý neabsolvoval túto jazykovú skúšku, je povinný ju vykonať do dizertačnej skúšky.  
 Doktorandi študujúci na našej fakulte majú možnosť publikovať svoje vedecké 
poznatky v univerzitnom časopise Disputationes scientificae Universitas catholicae in 
Ružomberok. 
 V minulom roku obhájili dizertačnú skúšku 14 doktorandi a 6 doktorandi úspešne 
obhájili dizertačné práce. 
 

Vedný odbor Počet študentov 
v roku 2004 

Počet študentov 
v roku 2005 

Počet študentov 
v roku 2006 

 interní externí interní externí interní externí 
Teória vyučovania 
predmetov 
všeobecnovzdelávacej 
a odbornej povahy 
v špecializácii: teória 
vyučovania na I. stupni ZŠ 

9 19 8 17 5 17 

Študijný program : Didaktika hudby 7 17 8 21 6 25 
Študijný program :  
Teória vzdelávania náboženskej výchovy 

  6 11 8 18 

Sociálna práca     5 26 
Spolu 16 36 22 49 24 86 

Stav akreditovaných programov 3. stupňa 

podľa zákona 172/90 podľa zákona 131/2002 

teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ Didaktika hudby 
 Teória vzdelávania náboženskej výchovy 
 Sociálna práca 

 

Prehľad habilitačných konaní v odbore Odborová didaktika:  teória vzdelávania 
náboženskej výchovy katolíckej v roku 2006 

Podané žiadosti na habilitačné konanie 5 

Úspešné habilitácie 2 
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3.5 Publikačná činnosť 
V roku 2006 sa na úrovni vedecko-výskumnej činnosti výrazne podieľa publikačná 
a umelecká činnosť na jednotlivých pracoviskách. Pracovníci fakulty publikovali v roku 
2006 viac ako 329 monografií, skrípt, vlastných vedeckých prác, článkov v časopisoch 
a v zborníkoch. 
 Výrazne vzrástol počet publikovaných monografií, skrípt, ale aj počet vedeckých 
prác prezentovaných na konferenciách doma a v zahraničí. Rezervy sú najmä v publikovaní 
v karentovaných časopisoch a nedostatočným citačným ohlasom na viaceré práce. 
Na podporu publikačnej činnosti slúži aj Edičné stredisko PF KU, pomocou ktorého sa 
vydávajú monografie, štúdie, skriptá. Prostredníctvom edičného strediska pravidelne 
štvrťročne už 6. rok vydáva recenzovaný vedecký univerzitný časopis Disputationes 
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 
 
Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti    
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AAA  
 

  3       1   1   
AAB 1   3   3 6 2  1  1 1 1  
ACB       5  1     1   
BAB           1      
BCI 2  2       2 2 1    2      
CAB                1 
EAJ        1      1   
FAI   1 3  1  6 3        
ADC  1               
ADD              1 1  
ABD           1      

 ACD  
 

     1          
ADE   3     3 4        
ADF   8 2  2 2 18 4  3  7 2   
AEC   1  1 2  3  3  3    
AED 6  1 3  1  6    1  4  
AFB      2 3      2   
AFC 1 1 4   3 9  1 1    4   
AFD 12  11 1  6 6 6 3 3 2  3 7   
AFE   1             
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AFF        2     1    
AFG 1  6        2   1   
AFH   1    1    1   3   
BDE          1            
BDF   1 7  1   2 3 1 1  1   
BEC      4 1          
BED   1   2   1   2  17   
BEF 1     6 4   1    15   
DAI   3 1    2    2     
AGI       1       1   
BEE       1          
EDI   3    1   1       
GAI       1         2 
GII   9 3   3 3  1       
AEF              2   
CED                3 
CGC                2 
GHG   2             1 
CAI    2             
ONA        1         
ONB        1         
VNX                6 
VMX                3 
KMB                1 
KNB                1 
ONC                4 
OMA                2 
KMA                1 
KNA                2 
VRX                3 
KMX                1 
KNX                1 
VRX                4 

Spolu 24 2 58 28 17 28 45 52 30 10 18 5 16 60 6 38 
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Vysvetlivky ku kategóriám PČ:  

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

BAB - Odborné knižné  práce vydané v domácich vydavateľstvách 

BCI  - Skriptá a učebné texty 

CAB - Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich 
vydavateľstvách 

EAJ  - Odborné preklady publikácií – knižné  

FAI  - Redakčné a zostavovateľské práce ( bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...)  

ADC -  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

ABD - Kapitoly  vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách 

ACD  - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

ADE  - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADF  - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  

AED  -Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    

AFB  - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFC  - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

AFD  - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFE  - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  

AFF  - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  

AFG  - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  

AFH  - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných 

BED -  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)   

DAI - Dizertačné a habilitačné práce 

AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 
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BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií: 19 

AEF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových 
katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

CGC - Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí 

GHG - Práce zverejnené na internete 

CAI - Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané  
v zahraničných vydavateľstvách  

ONA – Vyžiadané ( pozvané) referáty na domácich odborných seminároch 

ONB – Prihlásené referáty na domácich odborných konferenciách 

VNX – Výstavy ( architektonické , umelecké ) – celoštátne 

VMX  – Výstavy (architektonické, umelecké) – medzinárodné  

KMB – Prihlásené referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách  

KNB - Prihlásené referáty na domácich vedeckých konferenciách 

ONC – Postery na domácich odborných seminároch  

OMA – Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných seminároch 

KNA  – Vyžiadané (pozvané) referáty na domácich vedeckých konferenciách 

KMA  - Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách 

VRX – Výstavy ( architektonické, umelecké)  regionálne 

KMX – Sympóziá zahraničné 

KNX – Sympóziá domáce 

VRX – Výstavy – diela v architektúre 
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Prehľad počtu publikácií katedier PF KU za rok 2006 
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Vedecké monografie

Ostatné knižné publikácie

Publikácie v karentovaných
časopisoch

Ostatné recenzované
publikácie

Iné výstupy

 
 
 

3.6 Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  

Katedra biológie a ekológie 

Biológia v škole dnes a zajtra, KBE PF KU v Ružomberku, KBE PF KU v Ružomberku, 
12. -14. 9. 2006   
Charakteristika podujatia:  
Biológia  na 1. a 2. stupni základných škôl a na gymnáziách. Informačné a komunikačné 
technológie vo vyučovaní biológie. Nové trendy vo vyučovaní genetiky, molekulovej 
biológie, evolučnej biológie, fyziológie a cytológie. 

Pracovný seminár k zriadeniu biologických učební, Štátny potravinový a veterinárny 
ústav v Dolnom Kubíne, KBE PF KU v Ružomberku, 26.9.2006.  
Charakteristika podujatia:  
Exkurzia v ústave s prednáškami z oddelení potravinárskej  chémie, mikrobiológie, 
virológie, parazitológie a molekulovej biológie. 

Najnovšie poznatky v biologických disciplínach, Trlenská dolina, KBE PF KU 
v Ružomberku, 6. – 7. 11.2006. 
Charakteristika podujatia:  
Prednášky o nových metódach molekulovej biológie :  PCR,  RFLP, FISH, hybridizácia. 
Prezentácia najmodernejšej laboratórnej techniky firmou Intertec. 
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Katedra hudobného umenia 

Vedecký seminár o slovenskej sakrálnej hudbe 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 22. 3. 2006 
Vedecký seminár sa konal v rámci riešenia projektu KEGA 3/2056/04: „Výskum, zber 
a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby“. Na seminári s vedeckými 
príspevkami vystúpili odborníci z oblasti hudobnej vedy: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., 
Dr. Ladislav Kačic, Mgr. Eva Veselovská, PhD. a Mgr. Rastislav Podpera, PhD. 

Kurz pre organistov banskobystrickej diecézy 
Katedrála v Banskej Bystrici, organizátor Diecézna liturgická komisia, 13. 5. 2006 
Prednáška doc. ThDr.  Rastislava  Adamka, PhD. a vystúpenie Scholy cantorum KHU PF 
KU. 

Európsky festival umeleckého školstva 
Spišská Nová Ves a Poprad, organizátor – SRRZ, 18.-21. 5. 2006 
Umelecká a odborná garancia podujatia, koncert, príprava a realizácia sv. omše 
a ekumenickej bohoslužby – zbor Benedictus a Schola cantorum. 

Kurz pre chrámových organistov a kantorov 2006 
Terchová, organizátor – KHU, 2.-8. 7. 2006 
Kurz je určený pre chrámových organistov, kantorov a dirigentov z celého Slovenska 
tradične organizovaný a vedený pedagógmi KHU a pozvanými hosťami zo zahraničia. 

Európsky deň rodičov a škôl v Trnave  
Trnava, organizátor – SRRZ, 11. 10. 2006  
Umelecká a odborná garancia podujatia, koncert a príprava i realizácia liturgie - zbor 
Benedictus a Schola cantorum. 

Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 26.-28. 10. 2006  
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou o využívaní gregoriánskych spevov 
v liturgii v jednotlivých európskych krajinách. 
 
Liptovské zborové dni 
PF KU v Ružomberku, organizátor  KHU, 15.-19. 11. 2006. 
Festival zborového spevu, v rámci ktorého sa uskutočnil wokshop, zborové dielne, verejný 
koncert a nahrávanie CD platne. Na podujatí sa zúčastnili spevácky zbor Benedictus (KU) 
a zbor Cantus Choralis (UJEP). 

Deň sv. Cecílie – patrónky hudobníkov 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 22. 11. 2006 
Príprava a slávenie liturgie v latinskom jazyku – Schola cantorum; stretnutie pedagógov so 
študentmi. 

Interpreta čný seminár v sólovom speve s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 24.-25. 11. 2006  
Prednášky a workshop pozvaných odborníkov (Mgr. art. E. Sadloňová, Prof. J. Raninec 
a Mgr. art. M. Henselová) – hlasových pedagógov a popredných interpretov – na tému 
„Piesňová tvorba“, určené pre študentov sólového spevu rôznych typov domácich 
i zahraničných vysokých škôl, ale aj hlasových pedagógov, pôsobiacich v praxi. 

Vedecký seminár o živote a tvorbe Jozefa Chládka  
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 28. 11. 2006 
Vedecký seminár zameraný na regionálne osobnosti slovenského hudobného života. 
V rámci seminára sa uskutočnil koncert z diela Jozefa Chládka. 
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Interpreta čný seminár v hre na organe s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 1.-2. 12. 2006 
Prednášky a workshop, vedený doc. Daliborom Miklavčičom (KUG Graz) –pedagóga 
organovej hry a popredného interpreta – na tému „Štyri slávne B: Bach - Buxtehude – 
Bruhns - Böhm“, určené pre študentov organovej hry rôznych typov domácich 
i zahraničných vysokých škôl, ale aj pedagógov, pôsobiacich v praxi. 

Interpreta čný seminár v hre na klavíri s medzinárodnou účasťou 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 8.-9. 12. 2006 
Prednášky a workshop, vedený Prof. Idou Černeckou (VŠMÚ Bratislava) –pedagóga 
klavírnej hry a poprednej interpretky – na tému „Svet detí v tvorbe Róberta Schumanna“, 
určené pre študentov klavírnej hry rôznych typov domácich i zahraničných vysokých škôl, 
ale aj pedagógov, pôsobiacich v praxi. 

Katedra chémie 

Medzinárodný vedecko-odborný seminár:  Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných 
látok, rektorát Katolíckej univerzity, Ružomberok, organizovala Katedra chémie 
Pedagogickej fakulty KU Ružomberok, 9. novembra 2006. Stručná charakteristika 
podujatia:  
analýza rizík chemickej kontaminácie, nové smery v oblasti dekontaminácie nebezpečných 
chemických látok, manažment odstraňovania následkov po kontaminácii nebezpečnými 
chemickými látkami, tendencie chemických látok považovaných za potenciálne nástroje 
chemického terorizmu ku   chemickému spôsobu dekontaminácie. 

Seminára sa zúčastnili pracovníci rezortu : 
Školstva Českej republiky: TU – VŠB Ostrava a  Akadémia obrany -  Brno  

Školstva Slovenskej republiky :UMB / PFV – Banská Bystrica, Žilinskej univerzity / FŠI, 
Trenčianskej univerzity, Akadémie ozbrojených síl – Liptovský Mikuláš, Národnej 
akadémie obrany – Liptovský Mikuláš 

Ministerstva obrany: GŠ OS SR Bratislava, SV ZHN Trenčín, Vojenského útvaru 
Čereňany, Vojenského technického ústavu Liptovský Mikuláš, ÚVN Ružomberok 

Ministerstva vnútra : Vzdelávacieho a výskumného ústavu CO Slov. Ľupča, Hasičského 
a záchranného zboru Žilina a Martin. 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Konferencia z praktickej teológie a religionistiky: Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius 
Akimjak, PhD.),Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. 
Ján Duda, PhD.),Katedra katechetiky a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján 
Duda, PhD.) 

Dňa 15. februára 2006 sa na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila Konferencia z praktickej teológie 
a religionistiky, ktorá vo svojej podstate bola pokračovaním Konferencie na aktuálne 
spoločensko-teologické témy I., ktorá sa uskutočnila 7. decembra 2005 na Katedre 
katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Konferenciu slávnostne otvoril Prof. ThDr. PhD. Amantius Akimjak, PhD., 
dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a potom odovzdal slovo 
moderátorovi celej konferencie Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jánovi Dudovi, PhD., 
vedúcemu Katedry katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Na konferencii odzneli príspevky z rôznych oblastí súčasnej 
praktickej teológie a religionistiky: od prezentovania teologických východísk skúsenosti 
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viery v dielach K. Rahnera, M. Bubera a P. Tillicha PhDr. Erikou Ferťalovou (Teologické 
východiská skúsenostného princípu viery), a pohľadu PaedDr. Bibiány Múdrej na to, čo je 
výchova a ako vychovávať (Pohľady na výchovu inšpirované Bibliou a dokumentmi 
Učiteľského úradu Cirkvi), cez dôvody pre spoluprácu filozofie a teológie podľa ThDr. 
Róberta Sarku, PhD. (Filozofia vhodná pre teologickú epistemológiu. Návrh v kontexte 
slovenského filozofického výskumu) a predstavenie kresťanského personalistu Nikolaja 
Berdajeva, Mgr. Petrom Grečom (Význam tvorby Nikolaja Berdajeva pre religionistiku a 
fundamentálnu teológiu), či poskytnutie pohľadu religionistiky na fenomén spásy ThDr. 
Pavlom Linetom, PhD. (Problematika možnosti spásy aj v iných náboženstvách) ale aj 
objasnenie vplyvu arabskej kultúry a myslenia stredoveku na rozvoj a poznanie 
aristotelizmu v kresťanskej filozofii PhDr. Vladimírom Littvom, PhD. (Stredoveká Arabská 
filozofia a jej vplyv na kresťanské myslenie) až po poukázanie na výchovný potenciál 
malého spoločenstva ThLic. Ondrejom Šmidriakom (Malé spoločenstvá mládeže ako 
prostriedok duchovného rastu) a náčrt vzťahu medzi láskou a spravodlivosťou ThLic. 
Lucie Pečovskej (Ordo amoris - náčrt vzťahu medzi láskou a spravodlivosťou). Diskusie 
k príspevkom i konferencia samotná boli nielen obohatením poslucháčov o nové reflexie, 
ale poukázali aj na aktuálne a naliehavé otázky teológie. Konferencia bola obsahovo 
i formou pokračovaním úsilia katedry o vytvorenie stabilného priestoru na prezentovanie 
aktuálnych poznatkov, vízií a pôsobenia nielen pedagógov a študentov našej fakulty ale aj 
širšej odbornej nielen teologickej verejnosti, čo do budúcnosti aj predpokladáme.     

Konferencia pri príležitosti 85. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov 
Karola Kmeťku, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka: Organová sieň rektorátu KU 
v Ružomberku, Pedagogická fakulta K0U v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius 
Akimjak, PhD.), Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. 
Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján 
Duda, PhD.), Predseda SSKP (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.) 

Dňa 15. februára 2006 usporiadal Ústav kánonického práva a praktickej teológie PF KU 
konferenciu pri príležitosti 85. výročia konsekrácie troch slovenských biskupov (13.2.1921 
v Nitre). Konferencia sa konala v Organovej sieni Rektorátu KU a otvoril ju svojim 
príhovorom dekan PF KU prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.. Po ňom vystúpil 
s básňou študent FF KU. Báseň pre toto podujatie vybral dekan FF KU doc. PhDr. Imrich 
Vaško, PhD. Pozvanie na konferenciu prijal a s prednáškou vystúpil nástupca arcibiskupa 
Dr. Karola Kmeťku, súčasný nitriansky diecézny biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, 
PhD., ktorý hovoril práve o svojom predchodcovi Kmeťkovi. Druhým konsekrovaným 
biskupom v roku 1921 bol banskobystrický biskup Mons. Marián Blaha a jeho život 
a pôsobenie sa pokúsil zhodnotiť ThDr. Gabriel Brendza, PhD. z Banskej Bystrice. Na 
martyrium praesumptum spišského biskupa Jána Vojtaššáka poukázal vo svojej prednáške 
postulátor kauzy jeho beatifikácie prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. Rámec 
podujatia spestril svojim spevom spevácky zbor. 

Konferencia „DIALÓG TEOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE“, Pedagogická fakulta 
KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius 
Akimjak, PhD.), Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. 
Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján 
Duda, PhD.), Ústav sociálnych vied (Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, PhD.), 
Katedra sociálnej práce (h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.) 

Dňa 29. marca 2006 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
uskutočnila Konferencia „DIALÓG TEOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE“, na ktorej 
organizácii sa podieľali Ústav kanonického práva  a praktickej teológie a Ústav sociálnych 
vied, konkrétne Katedra katechetiky a praktickej teológie a Katedra sociálnej práce.  
Konferenciu slávnostne otvoril a všetkých prítomných srdečne privítal Prof. ThDr. PhDr. 
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Amantius Akimjak, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Moderovania konferencie sa ujal Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, 
PhD., vedúci Katedry katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku.   
Konferencia sa odohrávala v priestoroch Katedry sociálnej práce. Mala dve časti. Program 
predpoludním poskytol dialogické prednášky šiestich prednášajúcich, troch z oblasti 
teológie a troch z oblasti sociálnej práce. Prednášajúci sa zamerali na styčné plochy oboch 
disciplín a predostreli svoj pohľad na problematiku vzájomnej potreby disciplín. Odznela 
prednáška Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jána Dudu, PhD. (Teológia a sociálna práca), kde 
jasne odznela požiadavka spoločného dialogického napredovania. Podobne ako pohľad 
Doc. ThDr. PaedDr. Ľubomíra Pekarčíka, PhD. (Sociálna práca a teológia). Na dejinno-
cirkevný pohľad boli poslucháči upozornení prednáškou Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. 
Františka Dlugoša, PhD. (Vývoj sociálneho učenia Cirkvi od Jeruzalemského koncilu). 
Praktické zameranie a konkrétny pohľad poskytla prednáška Prof. ThDr. JCDr. Antona 
Fabiána (Rozvod ako sociálny problém a cirkevno-právne vyhlásenie neplatnosti 
manželstva). Ale aj prednáška PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD. (Láska ako styčný bod 
medzi teológiou a sociálnou prácou). Svieža prednáška h. doc. PhDr. Markéty Rusnákovej, 
PhD. (Stav súčasnej rodiny v kontexte sociálnej práce a kresťanských spoločenstiev) 
uzatvorila prednáškovú časť konferencie. Po obednej prestávke konferencia pokračovala 
diskusnými workshopmi, ktoré boli zamerané v duchu celej konferencie na dialóg teológie 
a sociálnej práce v štyroch konkrétnych oblastiach: rodina a manželstvo, bioetika, ekológia, 
právna oblasť. Workshopy boli priestorom na živú diskusiu, ktorá bola nielen obohatením 
poslucháčov o nové reflexie, ale poukázala aj na aktuálne a naliehavé otázky kladené na 
obe disciplíny. Konferencia predpokladá svoje pokračovanie v budúcnosti a snáď sa stane 
stabilným priestorom na prezentovanie aktuálnych poznatkov pedagógov a študentov našej 
fakulty v oblasti interdisciplinárnej spolupráce. 

XIII: Sympózium Kánonického práva (Dignitas connubii): Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula), Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. 
PhDr. Amantius Akimjak, PhD.),Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. 
ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej teológie (Prof. 
ThDr. PaedDr. IClic. Ján Duda, PhD.), Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišské 
Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie 
garant: Konferencia biskupov Slovenska 

Dňa 5. septembra 2006 Spišská Kapitula otvorila dokorán brány aby privítala a do 8. 
septembra hostila účastníkov XIII. Sympózia Kánonického práva. Téma sympózia - 
inštrukcia Dignitas connubii – bola lákadlom nielen pre právnikov kánonického práva 
a pracovníkov cirkevných tribunálov na Slovensku, ale aj pre zahraničných hostí prevažne 
z Českej republiky a právnikov svetského práva. Garantom celého podujatia bola 
Konferencia biskupov Slovenska. Na usporiadaní sa podieľali Slovenská spoločnosť 
kánonického práva, Spišská Kapitula,  Ústav kánonického práva a praktickej teológie PF 
KU v Ružomberku a v neposlednom rade Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
Spišské Podhradie. Sympózium slávnostne otvoril J. E. Mons. Andrej Imrich, spišský 
pomocný biskup. Po otvorení vystúpil s úvodným príhovorom Mons. Prof. ThDr. Jozef 
Jarab, PhD., rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Prof. ThDr. PaedDr. 
ICLic. Ján Duda, PhD., predseda SSKP a vedúci Ústavu kánonického práva a praktickej 
teológie PF KU, ktorý predniesol úvodné pozdravné telegramy. Ako prvý vystúpil J. E. 
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, s prednáškou otvárajúcou problematiku inštrukcie 
v celom jej obsahu. Celé sympózium, tak ako druhá časť programu úvodného dňa, sa nieslo 
v príjemnej atmosfére, kde nechýbali priateľské rozhovory účastníkov počas prestávok ale 
aj vo voľnom čase. Druhý deň sympózia moderoval J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický 
arcibiskup. Pozdrav od J. E. Mons. Henryka Józefa Nowackého, apoštolského nuncia 
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otvoril sériu prednášok v stredu, ktorá so sebou priniesla vystúpenie sudcu Rímskej roty 
Mons. Prof. Grzegora Erlebacha a prednášku dekana Fakulty východného kánonického 
práva z Ríma Prof. Cyrila Vasiľa. Mimoriadne obohacujúcimi boli aj prednášky J. E. Mons. 
Prof. Andrzeja Dziegu z Poľska a Doc. Jiřího Kašného, PhD. z Českých Budějovíc. 
Štvrtok, tretí deň sympózia, moderovaný J. E. Mons. Prof. ThDr. Františkom Tondrom, 
PhD., spišským biskupom, sa niesol oblasťou rozhrania kánonického a svetského práva. 
Odzneli veľmi zaujímavé a podnetné pohľady JUDr. Daniela Lipšica, PhD., JUDr. Milana 
Karabína, predsedu Najvyššieho súdu SR, JUDr. Antona Chromika, PhD., Doc. JUDr. 
Radoslava Prochazku, PhD. JSD., zástupcu SR pred súdmi ES a Prof. DDr. Elmara 
Guthoffa, ktorého prednášku predniesol jeho zástupca Stefan Gatzhammer. Otvorená 
diskusia sa predĺžila až do večerných hodín, kde už v menej formálnej atmosfére 
pokračovala počas garden - party. Záverečný deň bol venovaný referátom jednotlivých 
súdnych vikárov diecéz na Slovensku. Ukončenie sympózia bolo v komornej atmosfére 
zúčastnených s prianím Božieho požehnania do ďalšej práce. 

Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy II.: Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (Prof. ThDr. PhDr. Amantius 
Akimjak, PhD.),Ústav kánonického práva a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. 
Ján Duda, PhD.), Katedra katechetiky a praktickej teológie (Prof. ThDr. PaedDr. IClic. Ján 
Duda, PhD.)  

Dňa 7. decembra 2006 sa na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila Konferencia na aktuálne spoločensko-
teologické témy II., ktorá bola pokračovaním konferencie spred roka. Konferenciu 
slávnostne otvoril h. doc. RNDr. Štefan Tkačik, PhD., prodekan Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na konferencii odzneli príspevky z rôznych oblastí 
súčasnej teológie. Diskusie k jednotlivým príspevkom i konferencia samotná, napriek 
širokému záberu tém z teológie, bola obohatením poslucháčov o nové a zaujímavé reflexie. 
Samozrejme poukázala aj na veľa neriešených problémov položením aktuálnych 
a naliehavých otázok, no poskytla, vo svojej komplexnosti, pohľad na súčasnú teológiu 
a do istej miery predznamenala jej budúce smerovanie. Konferencia, nielen svojim názvom 
ale aj obsahom, predpokladá svoje pokračovanie v budúcnosti a snáď sa stane stabilným 
priestorom na prezentovanie aktuálnych poznatkov nielen pedagógov a študentov našej 
fakulty, ale nadobudne i väčší rozmer a stane sa bázou pre konferencie, ktoré budú 
zamerané na užšie oblasti teologického bádania.   

Katedra matematiky   

Seminár: Igor Kluvánek k nedožitým 75 narodeninám: Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 1.6.2006 
Seminár sa konal pri príležitosti nedožitých 75. narodenín významného slovenského 
matematika Igora Kluvánka. Zúčastnili sa ho poprední matematici zo Slovenska. Cieľom 
seminára bolo pripomenúť si pamiatku Igora Kluvánka, jeho prínos k rozvoju matematiky 
a vyučovania matematiky na Slovensku, ale i vo svete. 

Konferencia: Matematika v škole dnes a zajtra (7. ročník,) Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 11. – 13.9.2006 
V roku 2006 sa konal už 7. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Matematika 
v škole dnes a zajtra. Cieľom konferencie je výmena skúsenosti a poznatkov z rôznych 
oblasti didaktiky matematiky. Účastníkmi konferencie boli didaktici matematiky zo 
Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Ukrajiny ako aj učitelia ZŠ 
a SŠ na Slovensku. 
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Katedra informatiky 

Seminár Informatika na ZŠ a SŠ:  Katedra informatiky, KI PF KU v Ružomberku,  
jún 2006. Seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ v rámci projektu č. 11230220094  

Konferencia s medzinárodnou účasťou:  Informatika v škole a v praxi  II.  
KU Ružomberok, PF KU Ružomberok KI, september 2006  

Exkurzia na výstavu INVEX Brno, KI PF KU, október 2006 
Exkurzia do Brna na výstavu výpočtovej techniky Invex pre študentov vyšších ročníkov 
Informatiky a pedagógov KI. 

Vystúpenie študentov záverečného ročníka KI so svojimi diplomovými prácami 
Katedra informatiky, KI PF KU, december 2006. Kontrolné zamestnanie s vystúpením 
študentov záverečného ročníka KI so svojimi diplomovými prácami a 3. ročníka 
s bakalárskymi prácami. 

Katedra pedagogiky 

Medzinárodná vedecká konferencia: Rodina a nová evanjelizácia. 22.-23. september 
2006,  Katolícka univerzita v Ružomberku, Katolícka Univerzita , Rada pre rodinu 
a mládež,  Diecézne centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy .Cieľom konferencie 
bolo reagovať na výzvy Familiaris Consirtio. 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD. v máji 2006 sa podieľala na organizácii medzinárodnej 
exkurzie študentov a pedagógov z  Religionspädagogische Akademii der Diözese Graz – 
Seckau v Rakúsku na Slovensku a organizácii celoslovenského stretnutia rodín v Banskej 
Bystrici organizovaným Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu Banskobystrickej 
diecézy, 9. júl 2006  

Katedra sociálnej práce 

Interdisciplinárna vedecká konferencia Dialóg teológie a sociálnej práce, Katedra 
sociálnej práce, PF KU v Ružomberku, Malé Tatry 3, Ružomberku, 29.3.2006, Katedra 
sociálnej práce, PF KU v Ružomberku a Ústav kánonického práva a praktickej teológie. 
Organizačný výbor: PhDr. Irena Kamanová, Mgr. Viera Hubová 

Vzťah sociálnej práce a teológie pri riešení rôznych sociálnych problémov a krízových 
situácií človeka v spoločnosti. 

Medzinárodná odborná konferencia Význam študentskej odbornej praxe pre 
prípravu budúcich sociálnych pracovníkov,  Katedra sociálnej práce, PF KU 
v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 8.11.2006, Katedra sociálnej práce, PF 
KU v Ružomberku . 
Organizačný výbor: h. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.; PhDr. Irena Kamanová;      
PhDr. Angela Almašiová, Ing. Zuzana Gejdošová. 

Medzinárodná odborná konferencia bola veľkým  praktickým prínosom, kde sa potvrdil 
obrovský význam odborných študentských praxí. Nadobudli sa nové poznatky a inšpirácie 
pre organizáciu a praktické zabezpečovanie študentských odborných praxí v spolupráci 
s organizáciami a inštitúciami.  
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Týždeň Európskej vedy  
 
Na PF KU  v Ružomberku sa uskutočnil v dňoch 6.11.-10.11.2006 Týždeň Európskej vedy   
ako prezentácia výsledkov výskumu a jeho aplikácie na jednotlivých pracoviskách 
Pedagogickej fakulty. 
 Slávnostné otvorenie Týždňa Európskej vedy dekanom PF KU prof. ThDr. PhDr. 
Amantiom Akimjakom, PhD. bolo spojené aj s Dňom otvorených dverí na PF KU 
v Ružomberku. Každá katedra sa aktívne zapojila do prezentácie svojich výsledkov 
výskumu v ich odboroch vedy a výskumu. 
 
Študentská vedecká odborná  a umelecká činnosť katedier na PF KU 

Študentská umelecká činnosť (3. ročník s medzinárodnou účasťou)  
Koncertná sála PF KU (210), Organová sieň rektorátu KU, organizátor – Katedra 
hudobného umenia, 4.-5. 4. 2006. 
Súťaž v hre na klavíri, organe a v sólovom speve. Podujatie bolo určené pre študentov 
hudobnej výchovy pedagogických fakúlt zo Slovenska i zo zahraničia. Na tomto ročníku sa 
zúčastnilo 48 študentov zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

Študentská vedecká odborná činnosť - Katedra informatiky, KI PF KU, marec 2006 
Vystúpenie pomocných vedeckých a pedagogických síl z radov študentov KI so súťažnými 
prácami.  

Študentská vedecká odborná činnosť - Katedra sociálnej práce , KSP PF KU, marec 
2006. Školské kolo ŠVOČ. 

Koncertná a umelecká činnosť katedier PF KU 

Katedra hudobného umenia 

„Poďakovanie za lásku“ – veľkonočný koncert venovaný pamiatke Sv. otca Jána 
Pavla II. 
Terchová, organizátor – Obecný úrad, 23. 4. 2006. 
Verejný koncert speváckeho zboru Benedictus, komorného súboru Dixit Dominus, Scholy 
cantorum a sólistov – pedagógov KHU. 

Verejný koncert, Jezuitský kostol v Ružomberku, organizátor – KHU, 3. 5. 2006. 
Verejný koncert speváckeho zboru Benedictus, komorného súboru Dixit Dominus, Scholy 
cantorum a sólistov – pedagógov KHU. 

Koncert komornej hudby, Sabinov, ZUŠ v Sabinove a KHU PF KU v Ružomberku, 28. 
5. 2006. Verejný koncert sólistov – pedagógov KHU (PaedDr. Mgr. Art. Miriam Žiarna, 
PhD.,  PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Zahradníková a doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.) 

Koncertný výjazd zboru Benedictus a Scholy cantorum do Ústí nad Labem (UJEP)  
Ústi nad Labem, Litoměřice a Teplice, organizátor KHV UJEP a KHU KU, 13.-15. 10. 
2006. Dve koncertné vystúpenia a spev počas liturgie - zbor Benedictus, Schola cantorum, 
sólisti z radov pedagógov KHU. 

Vianočný koncert 
PF KU v Ružomberku, organizátor – KHU, 12. 12. 2006. Verejný koncert speváckeho 
zboru Benedictus, komorného súboru Dixit Dominus, Scholy cantorum a pedagógov – 
sólistov. 
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Katedra výtvarného umenia 

Ľudové remeslá 
Vlkolínec,  PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 25. – 27. 5.2006. 
Výroba zvukových a kinetických ľudových nástrojov z dreva – píšťalky, mlynčeky ... 

Krivá ň 2006 
Rektorát KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m prof. KU, PaedDr. 
Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD., 6. 5.2006. 
Prednáška spojená s výstavou o problematike „virtuálneho“ land artu a konceptual artu, 
realizovaná pomocou elektronických médií, v spolupráci s prof. Jurajom Melišom z VŠVU 
v Bratislave a Mgr. art. Ľubomírom Purdešom z FPHV v Prešove. 

Hry s umením 
Poprad, Tatranská galéria Poprad, doc. akad. mal. Pavol Rusko, 4. 5.2006. 
Výtvarná akcia študentov 4. ročníka KVU pri príležitosti podujatia Hry s umením. 

Identity of  Space 
Slanická Osada – Námestovo,  doc. akad. mal. Pavol Rusko, PaedDr. Mgr. art. Rastislav 
Biarinec, ArtD.,12. – 21. 6. 2006. 
Medzinárodný workshop študentov a pedagógov PF KU v Ružomberku a Buffalo State 
College v USA. 

Prírodné pigmenty 
Hucisko, Poľsko, AJD Čenstochová, 17. – 21. 9. 2006. 
Medzinárodný workshop pedagógov PF KU v Ružomberku a AJD Čenstochová, zameraný 
na možnosti využitia prírodných pigmentov vo výtvarnom procese. 

Sviatok plodov 
Vlkolínec, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 20. – 24. 10. 2006. 
Kreatívne spracovanie prírodných plodov do výtvarných artefaktov, pobožnosť 
s poďakovaním za úrodu. 

Umenie a náboženstvo Starovekého Egypta 
FF KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU, PaedDr. Mgr. art. 
Rastislav Biarinec, ArtD., 28.10.2006. 
Prednáška egyptológa Dr. Jozefa Hudeca, 2. tajomníka Veľvyslanectva SR v Káhire 
o problematike náboženstva a výtvarného umenia Starovekého Egypta. 

Miesto výtvarnej výchovy vo vyučovacom procese 
Rektorát KU v Ružomberku, doc. akad. mal. Pavol Rusko, doc. akad. mal. Ján Kudlička, 
ArtD., m. prof. KU, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová,  PaedDr. Mgr. art. Rastislav 
Biarinec, ArtD. 24. – 25. 11.2006. 
Vstupná konferencia zameraná na problematiku posilňovania pozícií výtvarnej výchovy na 
1. a 2. stupni ZŠ. 

Päť zmyslov pre umenie 
Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, doc. akad. mal. Pavol Rusko, doc. akad. mal. Ján 
Kudlička, ArtD., m. prof. KU,  PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PaedDr. Mgr. art. 
Rastislav Biarinec, ArtD., 15.12.2006. 
Prepojenie piatich zmyslov – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat vo vnímaní a  vytváraní 
výtvarného diela. 

Tristo vŕb hrmených 
Vlkolínec, PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, 6. – 8. 10.2006. 
Výučba základov košikárskeho remesla, objekty z prútia. 
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Prehľad  vedeckých a odborných podujatí organizovaných, resp. spolu -organizovaných PF 
KU za obdobie rokov 2004 - 2006 

Podujatia 

Konferencie Rok 

medzinárodné domáce 
koncerty výstavy iné 

2004 12 18 22  15 

2005 2 12 70 4 20 

2006 7 9 54 8 21 
 

4 Medzinárodná spolupráca   
Spolupráca Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so 

zahraničnými pracoviskami a univerzitami má významné miesto v rozvoji fakulty.  
Pre rozvíjanie zahraničných vzťahov má veľký význam spolupráca Pedagogickej 

fakulty KU v Ružomberku so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) 
a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).  Zahraničná 
spolupráca sa rozvíja v rovine multilaterálnej spolupráce v aktívnom zapojení sa do 
medzinárodných projektov a v rovine bilaterálnej spolupráce so zahraničnými partnerskými 
univerzitami. Zmluvy podpísané Katolíckou univerzitou, na ktorých Pedagogická fakulta 
participuje, zahŕňajú spoluprácu orientovanú najmä na výmenu informácií, mobilitu 
študentov, mobilitu pedagógov a organizáciu spoločných vedeckých a umeleckých 
podujatí.  

Učitelia a študenti Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku môžu využívať a 
využívajú taktiež spoluprácu organizovanú na báze bilaterálnych dohôd podpisovaných 
medzi KU a európskymi univerzitami v rámci programu Socrates/Erasmus, ako aj v rámci 
programu Leonardo da Vinci. V rámci programu Erazmus / Socrates na PF KU absolvovali 
prednáškové pobyty nasledovní vyučujúci z zahraničných univerzít a vysokých škôl: 

 
Meno vyučujúceho Domovská univerzita Obdobie pobytu 

dr Andrzej Margasiński Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

dr Dorota Kornas-Biela Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w 
Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

dr BoŜena Sidor Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla II. w 
Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Kopka Ján, prof. RNDr. CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem –  Prírodovedecká fakulta(Česká 
republika) 

LS 2005/2006 

dr Danuta Marzec Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie (Poľsko) 

ZS 2006/2007 

dr Teresa Banaszkiewicz Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie (Poľsko) 

ZS 2006/2007 

Mgr. Jitka Hlaváčková Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem – Pedagogická fakulta (Česká 
republika) 

ZS 2006/2007 

Kopka Ján, prof. RNDr. CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem –  Prírodovedecká fakulta(Česká 
republika) 

ZS 2006/2007 

Mgr. Lukáš Círus Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem  - Pedagogická fakulta (Česká 
republika) 

ZS 2006/2007 
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Vyučujúci Pedagogickej fakulty sa taktiež zúčastnili prednáškových pobytov na 
zahraničných univerzitách v rámci tohto programu. 

Meno vyučujúceho Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 

Papčo Martin, PhD. Universität Passau (Nemecko) LS 2005/2006 
Adamko Rastislav, doc. ThDr. Art.Lic. 
PhD. 

Katolicki Uniwersytet im. Jana 
Pawla II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Lokšová Irena, prof. PaedDr. PhD. Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Biariniec Rastislav, PaedDr. ArtD. Akademia im. Jana Długosza w 
Częstochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Žiarna Miriam, PaedDr. Mgr.art., PhD. Ostravská univerzita v Ostrave 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Šimerková Jaroslava, PaedDr. Ostravská univerzita v Ostrave 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Turiak Emil, PaedDr. Ostravská univerzita v Ostrave 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Gejdoš Miroslav, PhDr. PaedDr. PhD. Ostravská univerzita v Ostrave 
(Česká republika) 

LS 2005/2006 

Majherová Janka, Ing. Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Trenkler Marián, doc. RNDr. CSc. Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Tkáčik Štefan, RNDr. PhD.  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem (Česká republika) 

LS 2005/2006 

Gunčaga Ján, PaedDr. PhD. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem (Česká republika) 

LS 2005/2006 

Bošelová Marta Papieska Akademia Teologiczna w 
Krakowie 

LS 2005/2006 

 
Dôležitou oblasťou zahraničných vzťahov sú študentské mobility, a teda participovanie 
na takých grantových a štipendijných programoch, ktoré umožňujú študentom absolvovať 
študijný pobyt na niektorej z zahraničných univerzít s ktorými PF KU spolupracuje. 
Študenti, ktorí v roku 2006 absolvovali študijný pobyt: 
 

Meno študenta Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 

Karol Vĺčko Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

LS 2005/2006 

Miroslava Vnenková Akademia im. Jana Dlugosza w 
Czestochowie 

LS 2005/2006 

Anna Gmucová Katholiekie Universiteit Leuven LS 2005/2006 
Lucia Kubalová Ostravská univerzita v Ostrave  LS 2005/2006 
Jozef Zentko, PaedDr. Papieska Akademia Teologiczna w 

Krakowie 
LS 2005/2006 

Svetlana Kravecová, Mgr. LS 2005/2006 akad. r. 2006/2007  
Zuzana Juricová, Mgr. Universität für Musik und darstellende 

Kunst Graz 
akad. r. 2006/2007  

Valluš Juraj, Mgr.  Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz 

akad. r. 2006/2007  

Potešujúco môžeme konštatovať, že v rámci študijných pobytov študentov Pedagogická 
fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala atraktívnou pre zahraničných 
študentov a môžeme pozorovať narastajúci počet zahraničných študentov prichádzajúcich 
na fakultu v rámci svojho študijného programu. 
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Meno študenta Domáca univerzita študenta Obdobie pobytu 

Pilarz Agnieszka Akademia im. Jana Długosza w 
Czestochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Wlazlak Monika Akademia im. Jana Długosza w 
Czestochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Kuśmierczak Dorota Akademia im. Jana Długosza w 
Czestochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Okrzęsik Małgorzata Akademia im. Jana Długosza w 
Czestochowie (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Burian Marta Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Pudełek Patrycyja Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Bylińska Magdalena Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(Poľsko) 

LS 2005/2006 

Błasiak Izabela Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Kołsut Magdalena Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Pawełczak Magdalena Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Cieślik Marta Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Stateczna Anna Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Trąbka Katarzyna Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawla 
II. w Lubline (Poľsko) 

LS 2005/2006 

Aleksandra Nowicka Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(Poľsko) 

ZS 2006/2007 

Miłosz Wszołek Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(Poľsko) 

ZS 2006/2007 

Barbora Králová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Dvořáková Pavla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Feixová Tereza Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Klímová Kateřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Ledvinová Lenka Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Štádlerová Jiřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

Vassová Kateřina Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústi nad Labem, 

ZS 2006/2007 

 
V roku 2006 sa PF KU zapojila do Národného štipendijného programu Slovenskej 
republiky, v rámci ktorého získala doktorandka Mgr. Svetlana Kravecová grant na ročný 
študijný a výskumný pobyt na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Vďaka 
ďalším získaným grantom z tohto štipendijného programu na PF KU začali vyučovať noví 
zahraniční vyučujúci – prof. dr hab. Ireneusz Pawlak z Polska, a svetoznámy umelec, 
interpretátor organovej hudby David di Fiori zo Spojených štátov amerických. 

Rozhodne najvýznamnejšou udalosťou v oblasti zahraničných vzťahov bolo 
založenie Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov pri Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku s cieľom rozvoja vedecko-výskumnej činnosti v oblasti 
katolíckej pedagogiky v krajinách bývalého východného bloku, ktoré sú dnes súčasťou 
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modernej Európy – Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Na 
slávnostnom zahajujúcom zasadnutí rady dňa 29. novembra 2006 bolo zvolené jej 
predsedníctvo a vytýčené konkrétne ciele. Jedným z nich je založenie medzinárodného 
časopisu Katolícky pedagóg. 

 

5 Ďalšie aktivity 
Filmové večery na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku priamo spolupracuje cez 
svojho doktoranda Mgr. Jána Geru s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka 
v Ružomberku (ďalej UPaC) na Filmových večeroch Katolíckej univerzity  v Ružomberku, 
ktoré bežali aj v roku 2006. 
V spolupráci s filmovou spoločnosťou Continental film (Bratislava) sa v priestoroch UPaC 
a na internáte Ruža premietali hodnotné filmy (po formačnej, aj umeleckej stránke) 
s následnou diskusiou. Mgr. Ján Gera vyberá filmy a moderuje spomínané Filmové večery. 
 
Modlitbové spoločenstvo akademickej obce študentov a absolventov Katolíckej 
univerzity 
 

Modlitbové spoločenstvo akademickej obce študentov a absolventov Katolíckej 
univerzity v spolupráci s pedagogickou a filozofickou fakultou, univerzitného pastoračného 
centra UPaC J. Vojtaššáka, v zastúpení doktorandov Mgr. Gabriela Fidrika, Mgr. Michala 
Loncka, Mgr. Jozefa Púčeka, organizuje stretnutia  modlitieb chvál a formačných 
vyučovaní v pravidelných intervaloch.  

Stretnutia sú otvorené, prístupné verejnosti a prebiehajú v utorky a stredy vo 
večerných hodinách. Spoločenstvo okrem iného organizuje aj evanjelizačné a víkendové 
formačné stretnutia.   


