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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: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
prodekan pre zahraničné vzťahy:  prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 
prodekan pre rozvoj 
a detašované pracoviská: PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
 

Tajomník 
 Ing. Jaromír Bíroš 

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

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

 
podpredseda za študentskú komoru: Bc. Lenka Mušutová 

 
tajomník: PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 

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

 doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 
 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. 
 PaedDr. Peter Krška, PhD. 
 PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 Ing. Dana Blahútová 
 PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. 
        
členovia AS za študentskú komoru:  Bc. Ľuboš Šprocha 

    Peter Zachar 
 Peter Valihora 
 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. 

            RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
              PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
            PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. 
            prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
                                                            prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

                                                                  prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
                                                                  Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 
                                                                  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
                                                                  prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
                                                       doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
                                                                  doc.  Mgr. 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., m.prof.KU 
                                                                  doc. Pavol Rusko, akad. mal. 
                                                                  ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. 
                                                                  PaedDr. Peter Krška, PhD. 
                                                                  PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
                                                                  MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD. 
 
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. 
  prof. PhDr. Anna Žilová, 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. Štefan Vendel, CSc. 
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2  Študijná a pedagogická činnosť   

2.1  Zoznam akreditovaných študijných programov 

Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 172/1990 Z. z. priznané právo konať 
štátne skúšky v týchto študijných odboroch magisterského štúdia: 

UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ 

UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV v kombinácii predmetov 

- biológia 
- hudobná výchova 
- informatika 
- matematika 
- náboženská výchova – katolícka 
- výtvarná výchova 

 
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH UMELECKÝCH PREDMETOV v predmete 

- hudobná výchova, zameranie – hra na nástroji (organ, klavír) 
- hudobná výchova, zameranie – spev 

 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

- Teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl 
 
Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať 
akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto 
trojro čných bakalárskych študijných programov: 
 
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 

UČITEĽSTVO PREDMETU 

- hra na klavíri 
- hra na organe 
- spev 
- hudobná výchova a cirkevná hudba 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV 

- informatika  
- matematika  
- biológia  
- geografia  
- chémia  
- fyzika  
- hudobná výchova  
- náboženská výchova  
- výtvarná výchova 
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SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
RADIAČNÁ A CHEMICKÁ OCHRANA 
 
Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať 
akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto 
dvojročných magisterských študijných programov: 
 

UČITEĽSTVO PREDMETU 
- hra na klavíri 
- hra na organe 
- spev 
 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII  

- biológia 
- geografia 
- informatika 
- matematika 
- náboženská výchova 
- hudobná výchova  
 

SOCIÁLNA PRÁCA 
MANAŽMENT 
 
Pedagogická  fakulta KU má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby 
rigoróznych prác v týchto odboroch: 
 
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ (PaedDr.) 

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV (PaedDr.) v špecializácii: 
- biológia 
- geografia 
- informatika 
- matematika 

 
UČITEĽSTVO  UMELECKO – VÝCHOVNÝCH A  VÝCHOVNÝCH PREDMETOV 
(PaedDr.) v predmete 

- hudobná výchova   
- náboženská výchova 
- výtvarná výchova 

 
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.) 
MANAŽMENT (PhDr.) 
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Pedagogická  fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z. z. priznané právo udeľovať 
akademický titul philosophiae doctor (PhD.) absolventom dennej a externej formy 
štúdia: 

- Didaktika hudby 
- Sociálna práca 
- Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej 

Habilita čné a inauguračné  konania 

- Sociálna práca 
- Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej 

2.2  Počty študentov PF KU  v akad. roku 2007/2008 

Fakulta Druh štúdia Forma 
štúdia 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. Spolu 

PF PEP – 3 roč. Bc.  den. 251 104 117    472 
PF PEP – 3 roč. Bc. ext. 19 260 388    667 
PF U1 – 4 roč. Mgr.  den.    134   134 
PF U1 – 4 roč. Mgr. ext.    343   343 
PF ŠPPMP – 3 roč. Bc. den. 251 64 19    334 
PF ŠPPMP – 3 roč. Bc. ext. 19 195 127    341 
PF SP – 3 roč. Bc. den. 342 143 165    650 
PF SP – 3 roč. Bc. ext. 0 355 357    712 
PF SP – 2 roč. Mgr. den.    301 24  325 
PF SP – 2 roč. Mgr. ext.    0 79  79 
PF MN – 3 roč. Bc. den. 361 139 148    648 
PF MN – 3 roč. Bc. ext. 80 226 147    453 
PF MN – 2 roč. Mgr. den.    167 15  182 
PF MN – 2 roč. Mgr. ext.    62 66  128 
PF U2:Bi-Nv – 3 roč. Bc. den. 5 3 7    15 
PF U2:Bi-Nv – 3 roč. Bc. ext. 0 1 6    7 
PF U2:Bi-Nv – 5 roč. Mgr. den.    13 21  34 
PF U2:Bi-Ch – 3 roč. Bc. den. 22 8 16    46 
PF U2:Bi-Ch – 3 roč. Bc. ext. 0 7 7    14 
PF U2:Bi-Ma – 3 roč. Bc. den. 5 0 1    6 
PF U2:Bi-Ma – 3 roč. Bc. ext. 0 3 2    5 
PF U2:Bi-Ma – 5 roč. Mgr. den.    6 2  8 
PF U2:Bi-Ge – 3 roč. Bc. den. 8 17 19    44 
PF U2:Bi-Ge – 3 roč. Bc. ext. 0 18 25    43 
PF U2:Bi-Ge – 2 roč. Mgr. den.    13 5  18 
PF U2:Bi-In – 3 roč. Bc. den. 4 2 3    9 
PF U2:Bi-In – 3 roč. Bc. ext. 0 3 1    4 
PF U2:Bi-In – 5 roč. Mgr. den.     1  1 
PF U2:Bi-Hv – 3 roč. Bc. den. 2 4 5    11 
PF U2:Bi-Hv – 3 roč. Bc. ext. 0 0 2    2 
PF U2:Bi-Vv – 3 roč. Bc. den. 4 3     7 
PF U2:Bi-Nj – 3 roč. Bc. den. 1 0     1 
PF U2:Bi-Sj – 3 roč. Bc. den. 4      4 
PF U2:Bi-Aj – 5 roč. Mgr. den.    13 14  27 
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PF U2:Bi-Aj – 5 roč. Mgr. ext.    1 1  2 
PF U2:Fy-Ch – 3 roč. Bc. ext. 1      1 
PF U2:Fy-In – 3 roč. Bc. den. 12 1 2    15 
PF U2:Fy-Nj – 3 roč. Bc. den.  1     1 
PF U2:Ge-Ma – 3 roč. Bc. den. 2 7 8    17 
PF U2:Ge-Ma – 3 roč. Bc. ext.  5     5 
PF U2:Ge-Ma – 2 roč. Mgr. den.    6   6 
PF U2:Ge-In – 3 roč. Bc. den. 14 14 18    46 
PF U2:Ge-In – 3 roč. Bc. ext.  15 12    27 
PF U2:Ge-In – 2 roč. Mgr. den.    20   20 
PF U2:Ge-Ch – 3 roč. Bc. den. 1      1 
PF U2:Ge-Ch – 3 roč. Bc. ext.   1    1 
PF U2:Ge-Ch – 2 roč. Mgr. den.    7   7 
PF U2:Ge-Fy – 3 roč. Bc. den. 1 2     3 
PF U2:Ge-Nv – 3 roč. Bc. den. 5 15 17    37 
PF U2:Ge-Nv – 3 roč. Bc. ext.  12 7    19 
PF U2:Ge-Nv – 2 roč. Mgr. den.    22 3  25 
PF U2:Ge-Aj – 3 roč. Bc. den. 3  16    19 
PF U2:Ge-Ma – 2 roč. Mgr. den.    1   1 
PF U2:Ge-Nj – 3 roč. Bc. den. 2 4 7    13 
PF U2:Ge-Vv – 3 roč. Bc. den. 1 5 1    7 
PF U2:Ge-Ns – 3 roč. Bc. den. 7  1    8 
PF U2:Ge-Hv – 3 roč. Bc. den. 3 3     6 
PF U2:Ge-Hv – 3 roč. Bc. ext. 0 1 1    2 
PF U2:Ge-Sj – 3 roč. Bc. den. 8 1     9 
PF U2:Ge-De – 3 roč. Bc. den. 10 2     12 
PF U2:Ge-De – 2 roč. Mgr. den.    2   2 
PF U2:Hv-Aj – 3 roč. Bc. den. 3 1 1    5 
PF U2:Hv-Aj – 3 roč. Bc. ext.   1    1 
PF U2:Hv-Nj – 3 roč. Bc. den.  1 1    2 
PF U2:Hv-Sj – 3 roč. Bc. den.   6    6 
PF U2:Hv-Nv – 3 roč. Bc. den. 2 2 10    14 
PF U2:Hv-Nv – 3 roč. Bc. ext.  6 4    10 
PF U2:Hv-Nv – 5 roč. Mgr. den.    1 5  6 
PF U2:Hv-Nv – 5 roč. Mgr. ext.    4 2  6 
PF U2:Hv-Cirk.h–3 roč.Bc. den. 4      4 
PF U2:Hv-Vv – 3 roč. Bc. den. 2      2 
PF U2:Ch-Aj – 3 roč. Bc. den.   3    3 
PF U2:Ch-Nj – 3 roč. Bc. den.   2    2 
PF U2:Ch-Hv – 3 roč. Bc. den.  2     2 
PF U2:Ch-Nv – 3 roč. Bc. den. 2 1 3    6 
PF U2:Ch-Nv – 3 roč. Bc. ext.   1    1 
PF U2:Ch-In – 3 roč. Bc. den. 2 2 1    5 
PF U2:Ch-In – 3 roč. Bc. ext.  1     1 
PF U2:In-Sj – 3 roč. Bc. den. 4      4 
PF U2:In-Aj – 3 roč. Bc. den. 9 4 1    14 
PF U2:In-Aj – 5 roč. Mgr. den.    3 3  6 
PF U2:In-Nv – 3 roč. Bc. den. 9 6 8    23 
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PF U2:In-Nv – 3 roč. Bc. ext.  1 1    2 
PF U2:In-Nv – 5 roč. Mgr. den.    7 5  12 
PF U2:In-Nv – 5 roč. Mgr. ext.    1   1 
PF U2:In-Vv – 3 roč. Bc. den. 2 3 2    7 
PF U2:In-Hv – 3 roč. Bc. den. 3 3 2    8 
PF U2:In-Hv – 3 roč. Bc. ext.   1    1 
PF U2:In-Hv – 5 roč. Mgr. den.     2  2 
PF U2:In-Hv – 5 roč. Mgr. ext.     1  1 
PF U2:In-Nj – 3 roč. Bc. den. 2      2 
PF U2:In-Nj – 5 roč. Mgr. den.    4 5  9 
PF U2:Ma-Ch – 3 roč. Bc. den. 2      2 
PF U2:Ma-Ch – 3 roč. Bc. ext.   2    2 
PF U2:Ma-Fy – 3 roč. Bc. den. 2 1 3    6 
PF U2:Ma-Nv – 3 roč. Bc. den. 3 2 5    10 
PF U2:Ma-Nv –5 roč. Mgr. den.    4 9  13 
PF U2:Ma-Nv –5 roč. Mgr. ext.    3   3 
PF U2:Ma-In – 3 roč. Bc. den. 16 7 7    30 
PF U2:Ma-In – 3 roč. Bc. ext.  6 3    9 
PF U2:Ma-In – 5 roč. Mgr. den.    15 14  29 
PF U2:Ma-Hv – 3 roč. Bc. den. 2 1 1    4 
PF U2:Ma-Vv – 3 roč. Bc. den.  2 1    3 
PF U2:Ma-Vv – 5 roč. Mgr. den.    1   1 
PF U2:Ma-Nj – 3 roč. Bc. den. 1 1     2 
PF U2:Ma-Ns – 3 roč. Bc. den. 1  3    4 
PF U2:Nv-Sj – 3 roč. Bc. den.  1     1 
PF U2:Nv-Vv – 3 roč. Bc. den. 5 1 9    15 
PF U2:Nv-Vv – 5 roč. Mgr. den.     11  11 
PF U2:Nv-De – 3 roč. Bc. den.   7    7 
PF U2:VV-Ns – 3 roč. Bc. den. 12 11 5    27 
PF U3: klavír – 3 roč. Bc. den. 4  4    8 
PF U3: klavír – 3 roč. Bc. ext.  3 5    8 
PF U3: klavír – 5 roč. Mgr. den.    2 2  4 
PF U3: klavír – 5 roč. Mgr. ext.    9 1  10 
PF U3: organ – 3 roč. Bc. den. 3  4    7 
PF U3: organ – 3 roč. Bc. ext.  1 1    2 
PF U3: organ – 5 roč. Mgr. den.     1  1 
PF U3: organ – 5 roč. Mgr. ext.    20   20 
PF U3: spev – 3 roč. Bc. den. 2 1 3    6 
PF U3: spev – 3 roč. Bc. ext. 1 7 8    16 
PF U3: spev – 5 roč. Mgr. den.    2   2 
PF U3: spev – 5 roč. Mgr. ext.    7 9  16 

Zoznam skratiek: 
PEP – Predškolská a elementárna pedagogika 
U1 – Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 
ŠPPMP – Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
SP – Sociálna práca 
MN – Manažment 
U2 – Učiteľstvo akademických/výchovných predmetov v kombinácii 
U3 – Učiteľstvo umeleckých predmetov 
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Pozn. Študenti 1.  a 2. r. dvojročného Mgr. štúdia sú uvedení v stĺpci 4.r. a 5.r. - pre lepšie 
odlíšenie od študentov Bc. štúdia a porovnanie so študentmi päťročného štúdia. 

2.3  Výsledky prijímacieho konania 2007/2008 

Počet prihlásených:   2 632 (Bc.)  698 (Mgr.)  48 (PhD.) 

Počet prijatých:  1 855  632  44 

Počet zapísaných:  1 545  602  44 

2.4  Pripravované študijné programy 

PF KU má v akreditačnom konaní  nasledovné študijné programy  

• Bakalársky študijný program   

- Pedagogika a vychovávateľstvo ( pre pracovisko v Levoči) 

• Magisterský študijný program 

- Učiteľstvo pre  1. stupeň ZŠ 
- Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
- Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii s hudobnou výchovou 
- Učiteľstvo predmetu hra na organe/klavíri v kombinácii s hudobnou výchovou 

V budúcnosti chceme pripraviť nové študijné programy: 

- Manažment cestovného ruchu 
- Ekonomika a manažment neziskových organizácií, malých a stredných podnikov 
- Administratívni pracovníci v štátnej správe a samospráve 
- Charitatívna a misijná činnosť 
- Učiteľstvo ruského jazyka 
-  

3  Vedeckovýskumná činnosť  

3.1  Zameranie výskumu a vývoja 

V oblasti  biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali:  
• štúdiom významných druhov pôdnych Acarina – ako  bioindikátorov  znečistenia, 

zisťovaním druhového spektra a faktorov ovplyvňujúcich ich abundanciu aj vo vyšších 
nadmorských výškach v oblasti Liptovských Tatier,  

• serologickou diagnostikou protilátok Borrelia burgdorferi a vyšetrovaním genomu 
uvedenej baktérie molekulovými metódami  PCR zistiť ochorenie Lymskej boreliózy, 

• chemoprevenciou  mamárnej kancerogenézy, aplikáciou inhibítorov aromatázy u samíc 
potkanov 

• najnovšími poznatkami molekulovej biológie a genetiky, ovplyvňujúce každodenný život 
inkorporovanými do výučby biológie vytvoriť správne postoje budúcich učiteľov 
k aktuálnym otázkam súčasnosti, 

• ekologickým výskumom skupiny liečivých rastlín a ich výskytom a sledovaním ich 
diverzity v lokalite Chočských vrchov,  

• určovaním veku  inváznych druhov rýb na Slovensku, 
• zisťovaním zloženia vtáčích spoločenstiev v závislosti od štruktúry lesného porastu, 
• sledovaním hniezdnej biológie vybraných druhov vtákov v rôznych typoch prostredia,  
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• štúdiom postojov žiakov základných a stredných škôl k environmentálnemu zdraviu, 
didaktickým spracovaním toxikológie v biológií na základných a stredných školách, 
tvorbou a štatistickým spracovaním  didaktických testov v biológii a chémii. 
Rozšírením detašovaného pracoviska Parazitologického ústavu SAV v Košiciach            

so sídlom v Ružomberku na KBE PF KU sa podarí získať viac informácií o incidencii 
infikovaných kliešťov vo vzťahu k Lymskej borelióze aj jeho posunom do vyšších 
nadmorských výšok. 

Získaním  prístrojov GBC Cintra 101 UV-Visible Spektrofotometer a Homogenizátor 
RETSCH MM 301  KBE je možnosť modernými chemickými analýzami zisťovať 
biochemické  zloženie jednotlivých zložiek ekosystémov, rôzne environmentálne faktory, 
prípadne kontamináciu zložiek biosféry. 
 

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 
výsledkov. Cieľom vedeckovýskumnej činnosti bola prezentácia výsledkov na národných 
a medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne organizovanie vedeckých a odborných 
podujatí.  

V oblasti fyziky sa výskum zameral na    
• kvantové kritické javy 
• HTC supravodiče založené na báze oxidov medi 
• ekofyzikálne modelovanie trhových mechanizmov  
• stavbu experimentálnych meracích zariadení 
• štúdium elektrických vlastností  dielektrík 
• supravodivé vlastnosti HTC keramík 
• fyzikálne modelovanie ekonomických mechanizmov 

Cieľom štúdia elektrických, dielektrických a optických vlastností materiálov je 
skúmanie mikroskopickej odozvy mikro- a nano -kompozitov na báze feroelektrických a 
feroelastických materiálov, skúmanie vlastností polarizovaných klastrov, skúmanie prejavov 
topologických a geometrických rezonancií v mechanickej odozve vybraných dielektrických 
materiálov. 

Cieľom štúdia kvantových kritických javov (QCP) bol vývoj modelov pre opis 
kvantových fázových prechodov (QPT), skúmanie vysokoteplotných supravodičov 
založených na báze oxidov medi, skúmanie  vrstevnatej štruktúry a supravodivých vlastností, 
štúdium teórií supravodivosti a ich modifikácie, vývoj teórie HTC supravodivosti. 

Cieľom štúdia ekofyzikálnych modelov trhových mechanizmov kapitálového trhu bolo 
skúmanie využitia metód štatistickej fyziky  pri opise trhových mechanizmov.  

Cieľom stavby meracích zariadení pre fyzikálne experimenty rôzneho druhu bolo 
zdokonalenie didaktiky predmetu fyzika. 

Perspektívy sa zameriavali na skúmanie dielektrických odoziev v uvedených materiáloch,   na 
vlastnosti polarizovaných klastrov a prejavy topologických a geometrických rezonancií v 
mechanickej odozve mikro- a nano-kompozitov. Pri skúmaní HTC supravodivosti, budú 
navrhnuté možné  modifikácie teórií supravodivosti. V oblasti ekofyzikálneho modelovania 
bol skúmaný problém osobného polomeru jedinca a bola uskutočnená interpretácia niektorých 
topologických charakteristík náhodnej siete. Následne bude rozšírené skúmanie na ďalšie 
vlastnosti trhov.  
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V oblasti hudby sa výskum zameral na 

• pedagogické vedy  - odborovú didaktiku 
• umenie  - teóriu a dejiny hudby 

V oblasti výskumu bolo cieľom určenie podielu hudobnej výchovy na integrálnej formácii 
žiakov ZŠ a SŠ, vypracovanie optimálneho modelu vzdelávania budúcich učiteľov hudobnej 
výchovy a cirkevných hudobníkov, preskúmanie dejín duchovnej hudby na Slovensku, 
zmapovanie a dokumentovanie artefaktov duchovnej hudby na Slovensku, vypracovanie 
teoretickej bázy súčasnej liturgickej hudby, výber optimálneho hudobného jazyka i formy pre 
súčasnú liturgickú hudbu, za účelom oslovenia všetkých vekových generácií ľudí. 

V umeleckej oblasti bolo cieľom rozvíjanie hudobno-umeleckých aktivít študentov PF KU 
v Ružomberku,  zveľaďovanie  a zušľachťovanie hudobného prejavu  budúcich učiteľov 
a interpretov. 

V oblasti vedeckovýskumnej práce je potrebné zapojiť väčší počet pedagogických 
pracovníkov, pričom treba dbať o 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 ochrany so  zameraním na možnosti odstraňovania následkov 
chemického a biologického napadnutia obyvateľstva  
Cieľom bol  základný výskum problémov chemického a biologického  terorizmu, štúdium 

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

Naplnenie cieľov sa realizovalo publikovaním výsledkov vedeckej práce 
a organizovaním medzinárodnej konferencie „Možnosti odstraňovania následkov chemického  
a biologického napadnutia obyvateľstva.“ 

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

v oblasti IKT s cieľom vytvárať predpoklady pre úspešnú vedecko-výskumnú činnosť 
katedry. 
Táto činnosť sa realizovala najmä v oblasti: 
• Využitia metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov,   
• v komunikačných informačných sieťach,  
• v informačných a komunikačných systémoch,  
• generatívnych systémov, kooperácii, formálnych jazykov, 
• didaktiky informatiky 

Cieľom bolo získavanie medzinárodných, národných a rezortných grantov, vytváranie 
spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so zahraničnými a domácimi 
univerzitami, inštitúciami a organizáciami ( MŠ SR, MPSaR SR, ESF atď.), efektívne 
využívanie prác študentov, intenzívna a cieľavedomá publikačná činnosť, aktívne 
organizovanie vedeckých podujatí, aktívna účasť na odborných a vedeckých  podujatiach. 

Vo vedecko-výskumnej práci sa využili metódy umelej inteligencie a neurónových sietí 
v oblasti riadenia procesov, optimalizácie v komunikačných informačných sieťach a v oblasti 
gramatiky s riadeným odvodením, automatov a formálnych jazykov.  

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 v  hodnotiacich správach projektov.  
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Hlavnou víziou a perspektívou KI je dobudovanie virtuálnej katedry a príprava študijných 
podpor pre dištančnú formu vzdelávania, ďalej úspešná realizácia a postupné napĺňanie cieľov 
už bežiacich projektov, prideleného projektu VEGA, príprava materiálov pre nové  projekty 
podľa výziev AVPP. 

 
V oblasti  katechetiky a praktickej teológie sa výskum zameriaval 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 rozvíjal 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   
• teoretické základy manažmentu,  
• hospodársky rast podniku, 
• strategické riadenie podniku s dôrazom na aplikácie metódy Balanced Scorecard, 
• marketing, 
• matematickú podporu rozhodovacích procesov, kvantitatívne metódy, 
• informačné systémy organizácie, modelov a informačné systémy podniku 
• intelektuálny rast manažérov (manažmentu podniku)  

Vedecko -výskumná činnosť  sa zamerala 
• na rozpracovanie plánovania ako základného nástroja manažmentu, 
• na strategické riadenie podniku, hodnotenia variantov riadenia, komplexnú analýzu 

a hodnotenie zdrojov, relevantnosť rozvojových programov, 
• na hodnotenie lojality a spokojnosti zákazníkov v kontexte metódy Balanced Scorecard, 

Balanced Scorecard a využitie modelu EFQM (European Foundation for Quality 
Management), 

• na rozvoj manažmentu prostredníctvom rastu intelektu, 
• na manažment ľudského potenciálu v podniku, 
• na manažment ubytovacích služieb, 



 14 

• na nový koncept v detail marketingu, 
• na človeka v globalizujúcom sa svete, 
• na marketingovú diagnostiku podnikov v regióne východného Slovenska, 
• na riadenie vzťahov so zákazníkmi ako zdrojom konkurenčnej  výhody v podmienkach, 

novej ekonomiky, Investičné stimuly regionálneho rozvoja, 
• na proces tvorby a hodnotenia pracovných miest v hotelierstve, 
• na nezamestnanosť ako hraničnú situáciu v existencionálnom rozmere človeka, 
• na modelovanie a hodnotenie zmien vo firme, 
• na úlohu modelovania a modelov v manažmente, 
• na systém riadenia s vnútorným modelom, 
• na manažérske roly v učiteľovej činnosti, 
• na marketingovú filozofiu vysokej školy, 
• na multikulturálny manažment a jeho miesto v systéme vzdelávania manažérov, 
• na niektoré aspekty v trendoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajín EÚ a ich dopad 

na školstvo a vzdelávaciu sústavu, 
• na prípravu v študijnom programe podporujúcu získanie spôsobilosti vedecky pracovať, 
• na manažment školy ako súčasť technológie vzdelávania, 
• na prostredie školy a manažment marketingu, 
• na optokomunikačné informačné systémy, 
• na nový model profilu manažéra 

Ciele spočívali v dosiahnutí výsledkov vedy a výskumu, ktoré sa preniesli do obsahu 
jednotiek študijných programov manažmentu, ekonomiky a manažmentu podniku, ako aj 
cestovného ruchu. Naplnenie cieľov sa realizuje aj publikovaním výsledkov vedeckej práce, 
organizovaním vedeckých konferencií a seminárov vedecko-pedagogickými pracovníkmi. Do 
vedeckej práce sú zapájaní aj študenti formou riešenia čiastočných problémov v ročníkových 
či záverečných bakalárskych a diplomových prácach.  

V oblasti matematiky sa výskum zameral   
• teóriu pravdepodobnosti a miery so zameraním na kategoriálne vlastnosti fuzzy množín     

D posetov a triangulárnych štruktúr   
• téoriu n- dimenzionálnych viacrozmerných matíc 
• štúdium kombinatorických vlastností konvexných mnohostenov 
• teóriu ohodnotených grafov a optimalizačné metódy  
• teóriu vyučovania matematiky na 1.stupni ZŠ  
•    základy matematickej analýzy 
• prípravu dvoch kníh do tlače:  Igora Kluvánka: Diferenciálny počet (Štefan Tkačik, 

Martin Papčo, Roman Frič) a Adam Plocki : Pravdeopodobnosť okolo nás. (Adam Plocki, 
Martin Papčo)  

  Ciele spočívali v získavaní medzinárodných a rezortných grantov, v intenzívnej spolupráci 
s významnými domácimi aj zahraničnými pracoviskami ( MÚ SAV Bratislava, KU Praha, PF 
UMB v Banskej Bystrici, PF UPJŠ Košice, IM Rzeszowska univerzita, UJEP Ústí  nad 
Labem), v organizovaní a účasti na vedeckých a odborných podujatiach (Slovak-Polish-Czech 
Mathematical School, Mathematics and Computer Science, Czestochowa,  Instytut 
Matematyki, Akademia Pedagogiczna, Krakow a iné), v publikovaní zborníkov z konferencií 
Matematika v škole dnes a zajtra.  

Objavené konštrukcie viacdimenzionálnych matíc a využitie teórie kategórií pri 
modelovaní kvantových javov boli  unikátnymi metódami využívanými  vo vedecko-
výskumnej práci. Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu patrí popis magických                    



 15 

n -dimenzionálnych kociek, niektoré charakterizácie stenových vektorov konvexných 
mnohostenov, charakterizácia magických grafov, popis súvisu medzi fuzzy množinami 
a teóriou miery a  popis kategoriálnych vlastností triangulárnych štruktúr.  

Na katedre pedagogiky v rámci  vedecko-výskumných a umeleckých  aktivít                 
a zahraničných stykov katedra spolupracovala na nezmluvnom základe s VŠ Filoz.-Pedag. 
Ignatianum Krakow, Filozofickou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, s Katolíckou 
univerzitou v Lubline (Poľsko). 

Vedecko-výskumná činnosť sa orientovala na otázky 
• histórie školstva a pedagogiky,  
• sociálnej pedagogiky,  
• problematiku metodológie pedagogického výskumu,  
• multikulturality, 
• problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole (sociálno-patologické javy 

v školskej edukácii, inovácia vyučovacích metód a foriem, problematika slovného 
hodnotenia atď.).  

 
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. 
Táto činnosť členov katedry je v úzkom súvise so zvyšovaním ich kvalifikačného rastu. 
 

V oblasti sociálnej práce sa výskum zameral na  
• analýzu a štúdium záťažových životných situácií  
• analýzu a štúdium životných a kompenzačných potrieb osôb so zdravotným postihnutím 

najmä so zameraním sa 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. 

Nástrojmi na dosiahnutie cieľov bolo získavanie medzinárodných, národných 
a rezortných grantov, vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so 
zahraničnými a domácimi univerzitami, inštitúciami a organizáciami (zmluva s Trnavskou 
univerzitou, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce,  zmluvy s regionálnymi inštitúciami 
sociálnej práce v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), efektívne využívanie prác 
študentov ( ŠVOČ), aktívne organizovanie vedeckých a odborných podujatí a účasť na 
nich. 

                  
V oblasti špeciálnej pedagogiky  sa výskum zameral na oblasti 

• starostlivosti o mentálne postihnutých jednotlivcov,  
• jednotlivcov s poruchami správania,   
• histórie starostlivosti cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím, 
• vedy a výskumu, publikačnej činnosti s inštitúciami doma a v zahraničí, 
• spolupráce s Ministerstvom školstva, so Štátnym pedagogickým ústavom, ako aj   s inými 

inštitúciami, organizáciami a subjektami, ktoré sa zaoberajú postihnutými, 
• postupného rozširovania materiálneho  a technického vybavenie katedry 
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• experimentálne overovanie korekcií správania nefarmakologickým terapeutickým 
ovplyvňovaním u detí postihnutých ADD a ADHD, poruchami učenia a správania, 

• súčasný stav a perspektívy integrácie jednotlivcov s postihnutím pomocou špeciálnych 
kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôcok, 

• tvorbu a overenie učebných osnov náboženskej výchovy pre žiakov s mentálnym 
postihnutím, 

•    utváranie a overovanie pracovných zručností a návykov v pred profesionálnej príprave 
jednotlivcov s mentálnym postihnutím. 

• starostlivosť cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím v historickom priereze na 
Slovensku a v Poľsku. 

• prípravu nového Programu výchovnej práce pre špeciálne materské školy pre deti   
      s mentálnym postihnutím. 

 Cieľom výskumu bolo realizovať kontinuálnu vedecko-výskumnú činnosť  
v oblastiach teórie a praxe  špeciálnej pedagogiky, postupne zvyšovať počet podaných 
žiadostí o grantové projekty   a dosiahnuť minimálne jeden riešený projekt v kalendárnom 
roku, vytváranie spoločných pracovných tímov na princípe spolupráce so základnými 
školami a inštitúciami, realizovať intenzívnu a cieľavedomú publikačnú činnosť, 
organizovať odborné fóra, semináre a konferencie k aktuálnym problémom špeciálnej 
pedagogiky vo frekvencii minimálne raz ročne, formulovať odborné postuláty z nich 
a v ich rámci konať účasť na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí 
s príslušnou tematikou. 

Perspektívy sa orientujú na pokračovanie v podávaní nových projektov v súlade 
s potrebami spoločenskej  praxe, naďalej sa intenzívne venovať publikačnej činnosti, 
zúčastňovať sa vedeckých seminárov a konferencií, venovať sa kariérnemu rastu, 
intenzívne spolupracovať so zahraničnými vedeckými pracoviskami, ústavmi 
a univerzitami. 

  V oblasti telesnej výchovy sa výskum zameral  
• na predškolskú a elementárnu pedagogiku 
• na športovú edukológiu  

Katedra  sa orientovala na  pohybové aktivity žiakov základných škôl vo voľnom čase, 
ich reflexiu na úrovni telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, držanie tela u žiakov ZŠ 
a športový výkon o skoku o žrdi. 

 

V oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky bolo úlohou pracoviska 
odovzdávať teoretické vedomosti z oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky 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 času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie 
voľného času detí mladšieho školského veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí 
s kultúrnym hendikepom. Absolventi študijného programu: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, 
(Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho vzdelávania, schopní odborne, 
organizačne a metodicky realizovať edukáciu detí príslušného veku.  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sa zameriava aj 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.  
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 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 a Českej republike.  
 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 výchovu 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 Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 

fyziky 

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

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

hudby 

Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
Prof. Dr. hab Stanisław Dąbek 
Prof. Eva Bláhová 
Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 
Doc. MgA. René Adámek 

chémie Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. 

informatiky 

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

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

manažmentu 

Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
Prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD. 
Doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU 
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 Prof. Dr.hab Adam Stankowski, PhD. 
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof. KU 

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.  
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3.3 Projektová činnosť 
Zoznam projektov výskumu a vývoja financovaný v r. 2007 zo štátneho rozpočtu  
(KEGA, VEGA, APVV a pod.) 

 

Názov projektu 

Identifi 
kačné číslo 
projektu 

podľa 
zmluvy 

Názov 
programu, 

v rámci 
ktorého 
získal 

projekt 
podporu 

Názov 
inštitúcie 

ktorá 
podporu 
poskytla 

Výška 
grantu 
v r.2007 
v tis. Sk 

Zodpovedný 
riešiteľ 

 

Virtuálna katedra a 
e -learning vo výučbe 3/3107/05 KEGA MŠ SR 142 

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

PF KU 

Rekonštrukcia diela prof. 
Ing. Igora Kluvánka, 

CSc., k nedožitým 75. 
narodeninám 

3/3269/05 KEGA MŠ SR 169 
RNDr. Štefan 
Tkačik, PhD. 

PF KU 

Vývoj e-learningového 
modelu vysokoškolského 

kurzu Základy 
Kartografie 

3/4058/06 KEGA MŠ SR 76 
Doc. RNDr. 
Branislav 

Nižnanský, CSc. 
PF KU 

Inovatívne hudobno-
edukačné modely 

akcentujúce 
etnopedagogické a 
muzikoterapeutické 
prístupy v ďalšom 

vzdelávaní učiteľov 
hudby 

3/5251/07 KEGA MŠ SR 58 
PaedDr. Janka 
Bednáriková 

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 46 
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 34 
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 75 
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 

3/4067/06 KEGA MŠ SR 48 
PaedDr. Mgr. art. 

Zuzana 
Zahradníková, PhD. 

PF KU 



 20 

celoslovenských súťaží 
s medzinárodnou 

účasťou 
Inovatívne hudobno-

edukačné modely 
akcentujúce 

etnopedagogické 
a muzikoterapeutické 

prístupy v ďalšom 
vzdelávaní učiteľov 

hudby 
 

3/5251/07 KEGA MŠ SR 58 
PaedDr. Janka 
Bednáriková 

PF KU 

Vytvorenie metodických 
príručiek pre prácu 

s biblickými naratívnymi 
textami vo vyučovaní 
Náboženskej výchovy 

3/4061/06 KEGA MŠ SR 82 
Prof. PaedDr. ThDr. 

ICDr. František 
Dlugoš, PhD. 

PF KU 

Prínos spišského biskupa 
Jána Vojtašáka do 

rozvoja školstva na Spiši, 
Liptove a Orave 

3/4066/06 KEGA MŠ SR 116 
Doc. ThDr. PaedDr. 
Ľubomír Pekarčík, 

PhD. 
PF KU 

Identita miesta – 
IDENTITY OF SPACE 

3/4063/06 KEGA MŠ SR 120 
Doc. akad. mal. 

Pavol Rusko 
PF KU 

Kreovanie metodických 
materiálov k 

problematike prevencie 
sociálnopatologických 
javov v podmienkach 
školskej edukácie na 

základných a stredných 
školách 

3/5263/07 KEGA MŠ SR 157 
Doc. PaedDr. 

Tomáš Jablonský, 
PhD. 

PF KU 

 
Vydanie 

terminologického 
prekladového slovníka 

"Predškolská 
pedagogika" 

 KEGA MŠ SR 200 
Doc.PhDr.Valentína 
Trubíniová, CSc. 

PF KU 

Molekulárna 
epidemiológia ehrlichózy 

na Slovensku 

2006/31-
SAV-02 

Štátny 
grant 

MZ SR 86 

Doc. RNDr. 
Nadežda Stollárová, 

CSc.  
m. prof. KU 

FZ KU 

Chemizmus zrážok a 
biota lesných 
ekosystémov 

2/7162/7 VEGA MŠ SR 410 

Doc. RNDr. 
Nadežda Stollárová, 

CSc. 
m. prof. KU 

 
 

PF KU 
 

 
Analýza zdrojov krajiny, 
ich využitia a hodnotenie 
zmien krajinnej štruktúry 

severozápadného 
Slovenska 

1/3075/06 VEGA MŠ SR 66 
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 71 
Doc. ThDr. ArtLic. 
Rastislav Adamko, 

PhD. 
PF KU 

Výskum potenciálu 
kantorov a organistov v 

obciach a mestách 
1/4732/07 VEGA MŠ SR 53 

prof. PhDr. ThDr. 
Amantius Akimjak, 

PhD.  
PF KU 
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regiónu Spiš v priebehu 
20. storočia a analýza 

podmienok pre zvýšenie 
ich odbornej úrovne a 

spoločenskej akceptácie 
v súčasných 
podmienkach 

Pramene stredovekej 
hudby na Slovensku 

APVV-51-
043605 

APVV MŠ SR 107 
Doc. ThDr. ArtLic. 
Rastislav Adamko, 

PhD. 
PF KU 

 
 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 

Identifi 
kačné číslo 
projektu 

podľa zmluvy 

Názov 
inštitúcie, 

ktorá 
podporu 
poskytla  

Zodpovedný 
riešiteľ 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
 zo zahraničia 

pre vysokú 
školu na celú 
dobu riešenia 

 
Visegrad Conference 

„Mathematics at School 
Today and Tomorrow“ 

IVF 
06789 

International 
Visegrad Fund 
(Small grant) 

PaedDr. Ján 
Gunčaga, PhD. 

29.5.2007 31.1.2008 3.000 EUR 

Katechéza a školské 
vyučovanie náboženstva 

detí s mentálnym 
postihnutím na Slovensku 

a v Poľsku/ Catechism 
and school religion 
education of mental 
handicaped children 

WDSC/USA-
07/09.09/01 

 
Washington 
D.C. 
CORPORATI
ON 

PaedDr. Anna 
Skokanová, 

PhD. 
1.10.2007 31.12.2009 9.400 USD 

Odborné poradenstvo 
v sieti cirkevných škôl a 
školských zariadení pri 

výchove detí  
s mentálnym postihnutím/ 

Special consultancy of 
church schools and school 
institutions for the mental 

handicaped children 
education 

WDSC/USA-
07/04.11/01 

 
Washington 
D.C. 
CORPORATI
ON 

Ing. Edita 
Tarajčáková 

1.10.2007 31.12.2009 10.100 USD 

 
Využívanie informačných 

technológií vo výučbe  
cudzích jazykov (FLIT) 

Using Information 
Technologies in  

Foreign Language 
Teaching (FLIT) 

WDSC/USA-
07/04.14/01 

 
 
Washington 
D.C. 
CORPORATI
ON 

PaedDr. Štefan 
Kucík 

1.10.2007 31.12.2009 8.100 USD 

Prevencia a eliminácia 
sociálno-patologických 
javov v škole – tvorba 

metodických materiálov/ 
Creation of Methodical 
Materials Concerning 

Problematics of 

WDSC/USA-
07/08.09/01 

 
 
Washington 
D.C. 
CORPORATI
ON 

 
 

Doc. PaedDr. 
Tomáš 

Jablonský, 
PhD. 

1.10.2007 31.12.2009 7.500 USD 
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Prevention and 
Elimination Social 

pathological Phenomena 
in Education 

Inovácia vyučovania 
matematiky s využitím 

nových trendov v 
didaktike matematiky – 
INOVMAT/ Innovation 
de l´enseignement des 

mathématiques utilisant 
de nouvelles approches en 

didactiques des 
mathématiques - 

INOVMAT 

EEIG-EU/P-
Kr/09.01/07 

EEIG-
BRUXELLES 

PaedDr. Ján 
Gunčaga, PhD. 

1.10.2007 31.12.2009 5.600 EUR 

Manažment cirkevných 
neziskových organizácií 

pri reštrukturalizácii 
ekonomiky SR a ich 

začlenenie do európskych 
štruktúr a globálneho 

trhu/ Le management des 
organizations non-

profitables 
confessionnelles auprès 

de la restructualisation de 
l´économie slovaque 

EEIG-EU/P-
Kr/09.04/07 

EEIG-
BRUXELLES 

 
 

Doc. Mgr, Ing. 
Milan Droppa, 

PhD. 
m. prof. KU 

1.10.2007 31.12.2009 5.800 EUR 

Profil európskeho učiteľa/ 
Le profil de l´enseignant 

européen 

EEIG-EU/P-
Kr/09.11/07 

EEIG-
BRUXELLES 

PhDr. Daniela 
Kolibová, 

CSc. 
1.10.2007 31.12.2009 3.400 EUR 

Komparácia starostlivosti 
Cirkví o jednotlivcov 

s mentálnym postihnutím 
na Slovensku a v Poľsku/ 

Porównanie opieki 
Kościoła nad osobami 

z upośledzeniem 
umysłowym na Słowacji 

i w Polsce 

SEdOiB-
Krk/GB-04/07 

 
 

Krakowska 
szkola wyzsa 

im. A.F. 
Modrzewskieg

o 

 
 

Doc. PhDr. 
Antónia 

Tisovičová, 
PhD. 

m. prof. KU 

1.10.2007 31.12.2009 8.000 PLN 

Príprava a používanie 
pracovných listov 

v školskej katechéze na 1. 
stupni ZŠ/ Przygotowanie 
i wykorzystywanie tzw. 

roboczych listów w 
katechezie     szkolnej na 

I etapie edukacyjnym 
szkoły podstawowej 

SEdOiB-
Krk/GB-12/07 

 
 

Krakowska 
szkola wyzsa 

im. A.F. 
Modrzewskieg

o 

 
PaedDr. 

ThLic. A. 
Kostelanský, 

PhD. 

 
 
 
 
 
1.10.2007 

 
 
 
 
 
31.12.2009 

11.500 PLN 

Dramatická výchova 
v študijných programoch 

na pedagogických 
fakultách na Slovensku a  

v Poľsku/  Kształcenie 
twórczości 

dramaturgicznej w 
programach nauczania na  
wydziałach pedagogiki na 

Słowacji i w Polsce 

SEdOiB-
Krk/GB-07/07 

 
 

Krakowska 
szkola wyzsa 

im. A.F. 
Modrzewskieg

o 

PaedDr. Beáta 
Akimjaková 

 
 
 
 
 

1.10.2007 

 
 
 
 
 

31.12.2009 8.100 PLN 
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Prehľad projektov podporených Európskym sociálnym fondom na KU v Ružomberku 
k 31.12.2007 
 

Názov projektu 
Názov 

priority 
Číslo 

opatrenia 
Hlavný 
riešiteľ 

Začiatok 
realizácie 

Plánované 
ukončenie 
realizácie 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

(v Sk) 

Finančná 
účasť 

fakulty 
(v Sk) 

Modernizácia 
a inovácia 
vyučovania 
matematiky 

a informatiky so 
zreteľom na 

budúcich učiteľov 
a celoživotné 

vzdelávanie učiteľov 

Zvýšenie 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v a osôb 
vstupujúcich 
na trh práce 

3.2 

 
 

PaedDr. Ján 
Gunčaga, 

PhD. 

3.1.2005 29.9.2007 1 400 000 70 000 

Akademický 
projektový inštitút 
(inovatívna forma 

vzdelania) 

Zvýšenie 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v 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 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v 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 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v a osôb 
vstupujúcich 
na trh práce 

3.2 

 
 

PaedDr. Ján 
Gunčaga, 

PhD. 

29.05.200
6 

29.9.2008 7 605 000 380 250 

Počítačové a 
jazykové znalosti 

docielia 
modernizáciu 
vyučovania na 
Pedagogickej 

fakulte Katolíckej 
univerzity 

Zvýšenie 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v 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 
a profesionálneho 
rastu doktorandov 
na Pedagogickej 

fakulte KU v 
Ružomberku 

Zvýšenie 
kvalifikačnéh
o potenciálu a 
adaptability 
zamestnanco

v a osôb 
vstupujúcich 
na trh práce 

3.1 

 
 

Prof. ThDr. 
PaedDr. 

ICLic. Ján 
Duda, PhD. 

1.12.2006 30.11.2008 3 766 662 282 499  
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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 30 12 42 

PF KU 

Zavedenie adresárových 
služieb (LDAP). 

Globálna autentizácia, 
autorizácia a 
identifikácia 

užívateľov. Mobilita 
užívateľov. Pripojenie 
fakulty do európskej 
roamingovej siete 

Eduroam 

 
 
 
 

Ing. Rudolf Kollár 
120 0 120 

PF KU 
Zálohovanie a centrálne 

úložisko dát 
Ing. Rudolf Kollár 120 0 120 

PF KU 

Inovatívny prístup 
k vyučovaniu 

matematickej analýzy 
prostredníctvom web-u-

II 

RNDr. Štefan Tkačik, 
PhD. 

50 76 126 

PF KU 
Vybudovanie 

laboratória na výučbu 
počítačových sietí 

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

72 23 95 

PF KU 

Využívanie IT ako 
prostriedku pre 
študentov so 
zdravotným 
postihnutím 

Doc. PhDr. Antónia 
Tisovičová, PhD. 

m. prof. KU 
120 60 180 

PF KU 

Integrácia odbornej 
učebne pre geografiu s 

e-learningovými 
technológiami 

vyvíjanými  na katedre 
geografie v  

nadväznosti na projekt 
Virtuálna katedra 

gestorovaný katedrou 
informatiky 

Doc. RNDr. Branislav 
Nižnanský, CSc. 

0 120 120 
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3.3.1 Zahraničné granty 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Grantová agentúra: Krakowska szkoła wyzsza imienia Andrzeja Frycza Modrewskiego 
č.  SEdOiB-Krk/GB-12/07: Príprava a používanie pracovných listov v školskej 
katechéze na 1. stupni ZŠ (Przygotowanie i wykorzystywanie tzw. roboczych listów w 
katechezie szkolnej na I etapie edukacyjnym szkoły odstawowej) 
Trvanie projektu: 2007 -   2009 
Hlavný riešiteľ: h. doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 
 
Katedra matematiky 
 
Grantová agentúra: International Visegrad Fund (Small grant). č. IVF 06789: Visegrad 
Conference „Mathematics at School Today and Tomorrow 
Trvanie projektu: 2007-2008 
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Cieľom projektu bolo podporiť 3-dňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou Matematika 
v škole dnes a zajtra organizovanú pod záštitou Katedry matematiky PF KU.  Konferencie sa 
zúčastnili odborníci na didaktiku matematiky z krajín V4, Rakúska, Nemecka a Veľkej 
Británie. Odborné zameranie konferencie spočívalo predovšetkým v prezentovaní aktuálnych 
otázok vyučovania matematiky a pedagogického výskumu v didaktike matematiky, vo 
vyučovaní matematickej analýzy podľa predstáv profesora Igora Kluvánka a v prezentovaní 
moderných technológií vo vyučovaní matematiky.  
Príspevky z konferencie boli recenzované a vydané vo forme zborníka.  
 
Grantová agentúra: EEIG-BRUXELLES. č. EEIG-EU/P-Kr/09.01/07: Inovácia 
vyučovania matematiky s využitím nových trendov v didaktike matematiky – 
INOVMAT 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.  
Cieľom projektu je navrhnúť inovatívny prístup vo vyučovaní vybraných tematických celkov 
stredoškolskej matematiky (najmä matematickej analýzy) s využitím IKT technológií 
(napríklad aplety, e-learning, matematický software, grafický kalkulátor). V rámci projektu sa 
využívajú aj najnovšie poznatky z didaktiky matematiky (napríklad konštruktivizmus, APOS 
teória). Tieto prístupy sa budú uplatňovať aj v príprave budúcich stredoškolských učiteľov 
matematiky. 
 
Katedra špeciálnej pedagogiky 
 
Grantová agentúra: Krakowska szkola wyzsa im. A.F. Modrzewskiego. č. SEdOiB-
Krk/GB-04/07: Komparácia starostlivosti Cirkví o jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím na Slovensku a v Poľsku. 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU  
Základnou ideou projektu je porovnanie starostlivosti  Cirkví o jednotlivcov s mentálnym 
postihnutím na území Slovenska a Poľska v historickom kontexte. 
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Grantová agentúra: Krakowska szkola wyzsa im. A.F. Modrzewskiego. č. SEdOiB-
Krk/GB-07/07: Dramatická výchova v študijných programoch na pedagogických 
fakultách na Slovensku a  v Poľsku 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ:  PaedDr. Beáta Akimjaková 
Projekt sa zaoberá dramatickou výchovou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prípravy 
budúcich pedagógov pre deti predškolského veku, ako aj mladšieho školského veku. Úlohou 
projektu je analyzovať súčasné zastúpenie dramatickej výchovy v študijných programoch  
pedagogických fakúlt na Slovensku a v Poľsku, ktoré poskytujú odbornú prípravu v danej 
oblasti. 
 
Grantová agentúra: Washington D.C. CORPORATION. č.  WDSC/USA-07/09.09/01: 
Katechéza a školské vyučovanie náboženstva detí s mentálnym postihnutím na 
Slovensku a v Poľsku 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Anna Skokanová, PhD. 
Obsahom projektu je katechéza a náboženská výchova detí s mentálnym postihnutím, ktorá 
prispieva k mnohostrannému rozvoju adresátov katechézy, zvlášť k rozvoju a upevňovaniu 
morálnych hodnôt, ktoré sú dôležité pre socializáciu jednotlivcov s mentálnym postihnutím. 
Porovnanie možností a úrovne poskytovanej náboženskej výchovy žiakov s mentálnym 
postihnutím na Slovensku a v Poľsku prispieva k skvalitneniu výchovného a socializačného 
procesu u týchto detí. 
 
Grantová agentúra: Washington D.C. CORPORATION. č. WDSC/USA-07/04.11/01: 
Odborné poradenstvo v sieti cirkevných škôl a školských zariadení pri výchove detí  
s mentálnym postihnutím 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ : Ing. Edita Tarajčáková 
Cieľom projektu je poskytovať odborné poradenstvo v sieti cirkevných škôl a školských 
zariadení pri výchove detí s mentálnym postihnutím, tak pomôcť rodičom detí s mentálnym 
postihnutím riešiť problémy v bežnom živote a  prispieť k zlepšeniu kvality života 
v budúcnosti ako aj  ich začlenenia do spoločnosti. 
 
Katedra psychológie a všeobecného základu 
 
Grantová agentúra: Washington D.C. CORPORATION . č. WDSC/USA-07/04.14/01: 
Využívanie informačných technológií vo výučbe cudzích jazykov (FLIT) 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: PaedDr. Štefan Kucík 
Cieľom projektu je začlenenie nových moderných pedagogických metód do vyučovania 
cudzích jazykov na PF KU s využitím informačných technológií. Predpokladom správnej 
realizácie projektu je aj postupné vybudovanie multimediálneho jazykového laboratória, ktoré 
vytvorí vhodné podmienky na výučbu cudzích jazykov. 
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Katedra pedagogiky 
 
Grantová agentúra: Washington D.C. CORPORATION. č. WDSC/USA-07/08.09/01: 
Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v škole – tvorba metodických 
materiálov 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
Náplňou projektu je identifikovať a riešiť aktuálne sociálno-patologické javy v podmienkach 
edukácie (násilie, šikanovanie, týranie, drogy a pod.). Vypracovať preventívne programy 
s vybranými sociálno-patologickými javmi. Vytvoriť nástroje a metódy prevencie vybraných 
sociálnopatologických javov u žiakov ZŠ a SŠ, s cieľom vytvorenia metodických materiálov 
so zameraním na túto problematiku (v elektronickej podobe) pre učiteľov ZŠ a SŠ. 
 
Katedra manažmentu a marketingu  
 
Grantová agentúra: EEIG-BRUXELLES. č. EEIG-EU/P-Kr/09.04/07: Manažment 
cirkevných neziskových organizácií pri reštrukturalizácii ekonomiky SR a ich 
začlenenie do európskych štruktúr a globálneho trhu 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU  
Projekt slúži na vypracovanie modelu manažmentu cirkevných neziskových organizácií na 
zabezpečovanie verejnoprospešnej činnosti najmä v oblastiach riešenia sociálnych problémov 
jednotlivca v spolupráci s vedecko-výskumnými a univerzitnými inštitúciami v zahraničí. 
 
Ústav sociálnych vied 
 
Grantová agentúra: EEIG-BRUXELLES. č. EEIG-EU/P-Kr/09.11/07: Profil 
európskeho učiteľa 
Trvanie projektu: 2007-2009 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Daniela Kolibová, CSc.  
Projekt rozvoja sociálno – psychologických kompetencií sociálneho pracovníka a učiteľa 
vznikol ako reakcia na potreby praxe. Odborníci, ktorí sa podieľali na príprave projektu 
a participujú aj na jeho realizácii, majú bohaté skúsenosti z práce v školskom a sociálnom 
prostredí. Projekt ponúka možnosť ako získať kľúčové kompetencie a sociálno – 
komunikačné zručnosti v práci budúceho sociálneho pracovníka a budúceho učiteľa, ktorý 
bude čoskoro súčasťou európskeho prostredia. Projekt takto  pomôže sociálnemu 
pracovníkovi  a učiteľovi sa vhodne začleniť do rozvoja európskej dimenzie vzdelávania.  
 

3.3.2 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. 
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Katedra katechetiky a praktickej teológie 

ESF č. 11230100447: Podpora vzdelávania a profesionálneho rastu doktorandov na 
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku  
Garant projektu: prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  

V roku 2007 sa spustila realizácia projektu s dvojmesačným oneskorením časového 
harmonogramu realizácie projektu (z dôvodu meškania prvej zálohovej platby projektu). 
Prebehlo verejné obstarávanie a zabezpečenie materiálu a technického vybavenie projektu. 
Následne sa uskutočnila personálna špecifikácia (definovanie cieľovej skupiny, personálny 
audit v prípade zabezpečovania výučby kurzov) a tvorba osnov overovaného kurikulárneho 
vzdelávania doktorandov. Čo vytvorilo priestor na spustenie jazykových, počítačových 
a manažérskych kurzov, ktoré prebiehajú v skupinách podľa stanoveného harmonogramu 
s dohľadom projektového manažéra a garanta projektu. Počas trvania projektu prebieha 
neustála publicita projektu. Do konca roka sa predpokladá realizovanie kurzov a uskutočnenie 
už v poradí druhej (prvá sa uskutočnila pod gesciou garanta projektu v prvej polovici roka 
2007) konferencie doktorandov.  

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.  
 
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. 

V tomto roku sa na Katedre matematiky uskutočnili semináre modulov: 

D.  Matematika na 1. a 2. stupni ZŠ (máj 2007) 
      G.   Diskrétna matematika v školskej matematike (máj 2007) 

V septembri 2007 sa vďaka projektu uskutočnil 8. ročník konferencie Matematika 
v škole dnes a zajtra. Túto konferenciu podporil aj Medzinárodný višegrádsky fond vďaka 
projektu IVF č. 06789 Visegrad Conference Mathematics at School Today and Tomorrow. 
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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 
Začiatok riešenia projektu: 2006 
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 
Začiatok riešenia projektu: 2006 
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. 
 

3.3.3 Projekty APVV 

Katedra hudby 

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. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.  

       PaedDr. Janka Bednáriková 
V roku 2007 riešiteľský kolektív uskutočnil viacero výskumov v archívoch a múzeách 
Slovenska, kde sa podarilo nájsť ďalšie pergamenové fragmenty s diastematickou notáciou. 
Tie boli podrobené dôkladnej paleografickej analýze, liturgickému výskumu a komparácii, 
a taktiež muzikologickému bádaniu. 

3.3.4 Projekty VEGA 

Katedra biológie a ekológie 

VEGA č. 2/7162/7: 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. 
V rámci stanovených úloh na prvú etapu riešenia projektu  sme v roku 2007  zisťovali 
a opísali ekologické podmienky stanovíšť vybraných výskumných plôch a urobili selekciu 
vhodných  druhov rastlín a živočíchov. Počas jesenných mesiacov sme zo sledovaných lokalít 
odobrali skúšobné vzorky.  Začali sme so sledovaním  vplyvov ekologických faktorov 
a chemizmu zrážok na rozšírenie modelových druhov zoobioty  na rôznych trofických 
úrovniach. 
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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 
Zástupca vedúceho projektu: RNDr. Pavel Bella, PhD.  
Spoluriešitelia: Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc., 
prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc., RNDr. Ivana Tomčíková, PaedDr. Iveta Rakytová, PhD., 
PaedDr. Michal Kovačič, Mgr. Radovan Skyba 
Zámerom navrhovaného projektu je analýza zdrojov krajiny a ich využitia. Projekt je 
primárne zameraný na využitie parametrov georeliéfu /lokalizačné faktory pre rozmiestnenie 
zdrojov/, vodné zdroje /priestorové a časové rozdelenie množstva a kvality/ a analýzu 
humánnogeografických aktivít. V projekte bude analyzovaná priestorová organizácia 
spoločnosti v prihraničnom regióne SZ Slovenska / diferencovaný systém osídlenia, štruktúry 
využitia zeme, lokalizačné,  materiálno-technické a legislatívne podmienky rozvoja 
cestovného ruchu/. Súčasťou projektu je analýza a hodnotenie zmien štruktúry krajiny. Pre 
prezentáciu výsledkov výskumu budú použité adekvátne metódy a prostriedky kartografickej 
interpretácie. 

 V roku 2007 členovia riešiteľského kolektívu publikovali celkom 24 vedeckých prác 
zameraných na riešenie vedeckého projektu. 

Katedra hudby 

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. ArtLic. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 
V uplynulom roku riešiteľský kolektív sa zaoberal komparačnými prácami, ktoré sa týkali 
jednotlivých ofícií po stránke ich skladby, poriadku, štruktúry z hľadiska textu i melódie. 

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. 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.  
Projekt sa začal riešiť v roku 2007.  

Katedra informatiky 

VEGA č. 1/0692/08: Umelý život vo fuzzy systémoch a v umelých neurónových sieťach 
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc. 
Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU, doc. RNDr. Milan Lehotský, 
CSc., Ing. Roman Krakovský 
Novoschválený projekt. Realizácia začína od. 1.1.2008 
 
Katedra manažmentu a marketingu 

VEGA-1/0258/08: Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe 
riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier. 
Vedúci projektu: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU  
Riešitelia projektu: doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD., doc. Ing. Michal Jenčo, PhD., Ing. Pavol 
Mikuš, PhD., PaedDr. Ing. Peter Vyhnal, PhD. 
Novoschválený projekt. Realizácia začína od. 1.1.2008 
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3.3.5 Projekty KEGA 

Katedra geografie 

KEGA č. 3/5068/06: Vývoj e -learningového  modelu vysokoškolského kurzu Základy 
kartografie  

Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 
Vedúci projektu realizoval úlohy druhého roka trojročného projektu Cieľmi projektu sú:  
1. Využitie viac formátov pre tvorbu učebného textu na základe logickej analýzy jeho obsahu 
a foriem sprostredkovania poznatkov. 2. Využitie IKT technológií pri tvorbe a integrácii 
učebného textu do systému VŠ štúdia. 3. Vývoj integrácie e-learningu do študijného 
programu. 4. Nadviazanie medzinárodných kontaktov pri oponentúre a spracovaní ďalšej 
etapy spomenutého vývoja na základe dosiahnutých výsledkov.  Dosiahnuté výsledky riešenia 
projektu KEGA v roku 2007: 2 výstupy na medzinárodných konferenciách, 1 učebný text,  1 
vyzvaná prednáška.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 

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.  
Počas druhého roku riešenia projektu ďalej prebieha výskum naratívnej metódy a jej aplikácie 
na hodinách náboženskej výchovy. Počas tohto roku bola vytvorená príručka interpretácie 
naratívnych textov, ako pomôcka pre vyučujúcich náboženskú výchovu. V záverečnej fáze je 
príprava metodickej príručky konspektov príprav na hodiny náboženskej výchovy. Na marec 
2008 je pripravovaná medzinárodná vedecká konferencia. „Biblia v katechéze.“ 
 
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.  
Projekt má za úlohu preskúmať prínos biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva v 
regiónoch spišskej diecézy a preanalyzovať na základe jeho príhovorov a oficiálnych 
biskupských dokumentov, ako chápal zásady výchovy a vzdelávania. V druhom roku riešenia 
prebehol komplexný výskum archívnych materiálov a ich zhodnotenie, aktuálne prebieha 
výskum a analýza príhovorov biskupa Jána Vojtaššáka. V záverečnej fáze je príprava 
vedeckej monografie. 

Katedra hudby 

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. 
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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 v dňoch 24.-25. apríla 2007 zorganizoval 
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 
56 študentov z troch zahraničných (Hradec Králove, Lublin, Rzeszów) a štyroch slovenských 
univerzít (Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Žilina). 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 26. októbra 2007 Interpretačné 
kurzy v hre na organe a 9.- 10. novembra Interpretačné kurzy v sólovom speve a v hre na 
klavíri. 
Interpretačný kurz v hre na organe prebehol 26. októbra v Organovej sieni rektorátu KU v 
Ružomberku. Na Interpretačných kurzoch v hre na organe, ktorý bol zameraný na organovú 
hudbu poľských skladateľov, vystúpil so svojim príspevkom „Poľská organová hudba 20. 
storočia.“ a sólovým koncertným vystúpením Bogdan Narloch. Praktická interpretačná časť 
Interpretačných kurzov bola zameraná na interpretáciu skladieb poľských skladateľov. 
Interpretačný kurz v sólovom speve prebehol 9. – 10. novembra v Organovej sieni rektorátu 
Ku v Ružomberku. Na Interpretačných kurzoch v sólovom speve, ktorý bol zameraný na 
barokovú hudbu vystúpila so svojim príspevkom „Úvod do princípov interpretácie vokálnej 
hudby vo Francúzsku na prelome 17. a 18. storočia“ a sólovým koncertom Mgr. art. Jana 
Pastorková. Praktická interpretačná časť Interpretačných kurzov bola zameraná na 
interpretáciu skladieb barokových skladateľov, barokovú ornamentiku, dynamiku 
a špecifickosť interpretácie barokových árií. 
Interpretačný kurz v hre na klavíri prebehol 9.- 10. novembra v Koncertnej sále PF KU 
v Ružomberku. Na Interpretačných kurzoch v hre na klavíri vystúpila so svojim príspevkom 
„Súťaže áno či nie?“ Prof. Ida Černecká. Praktická interpretačná časť Interpretačných bola 
zameraná na interpretáciu skladieb skladateľov rôznych štýlových období.  
 
KEGA č. 3/4065/06: Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa 
Chládka (1856-1928) - ružomberského regenschóriho a skladateľa. 
Vedúci riešiteľ projektu:  PaedDr. Miriam Matejová, PhD. 
Cieľom projektu v druhom roku riešenia bolo pripraviť bázu pre následnú analytickú 
a editorskú prácu, pričom išlo o výber didaktických a inštruktívnych skladieb využiteľných 
v pedagogickom procese. Z hudobnej tvorby J. Chládka, ktoré sú uložené v knižnici 
Liptovského múzea v Ružomberku boli vyselektované najhodnotnejšie klavírne, organové 
a vokálne skladby, ktoré budú v nasledujúcom roku z rukopisov prenesené do tlačenej formy. 
Okrem toho plánuje riešiteľský kolektív vydať zbierku skladieb J. Chládka, ktorá bude 
obsahovať výber diel využiteľných v pedagogickom procese. Z rukopisov boli vytvorené 
faksimile jednotlivých skladieb, ktoré riešiteľský kolektív plánuje v budúcom roku vydať vo 
forme publikácie. 
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KEGA č. 3/5251/07: Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce 
etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby 
Hlavný riešiteľ projektu:  Mgr. art. Jaroslava Zeleiová, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, 
PhD., PaedDr. Janka Bednáriková  
Uskutočnilo sa päť kurzov – workshopov v oblasti Muzikoterapeutických 
a etnopedagogických modulov pre učiteľov hudby. Modulov sa doteraz zúčastnilo spolu 103 
učiteľov. Moduly obsahovali zväčša 20 hodinovú dotáciu, v rámci ktorej sa učitelia mohli 
prakticky a teoreticky oboznámiť s problematikou muzikoterapie a etnopedagogiky v školskej 
praxi. Dôležitou súčasťou bola evaluácia predostretých modulov zo strany účastníkov 
workshopov – učiteľov  pôsobiacich v praxi na rôznych úrovniach vzdelávania. Zároveň 
stretnutia s učiteľmi boli priestorom pre vytváranie klientely – učiteľov s ambíciou vnášať do 
svojej praxe prvky muzikoterapie a etnopedagogiky. V rámci kurzov sa vytvoril priestor pre 
učiteľov s možnosťou prihlásenia sa na formu Priebežného vzdelávania  so začiatkom vo 
februári 2008 a ukončením v júni 2009 v rozsahu 60 hodín. Riešiteľský kolektív vypracoval 
obsahovú a formálnu náplň vzdelávania. 

Katedra matematiky 
 
KEGA č. 3/3269/05: Rekonštrukcia diela prof. Ing. Igora Kluvánka, CSc. k nedožitým 
75. narodeninám (2005-07) 
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Spolupracujúce pracovisko: FPV UKF Nitra – prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. 
V rámci tohto projektu sa podarilo e- learningovo spracovať časti diferenciálny počet jednej  
reálnej premennej. Vyšla druhá časť monografie prof. Igora Kluvánka „Diferenciálny počet 
funkcie jednej reálnej premennej“. Dosiahnuté výsledky riešitelia projektu prezentovali na 
konferenciách v zahraničí a na Slovensku. 
 
KEGA 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 
Cieľom projektu je sprístupnenie nových matematických tvrdení pre potreby didaktiky 
matematiky. V tomto roku boli publikované, resp. zaslané ho tlače štyri príspevky a 
prednesených niekoľko referátov o tejto problematike (Rzseszow, Budapest, Ružomberok, 
Bratislava.)  

Katedra informatiky 

KEGA č.  3/3107/05 Virtuálna katedra a e -learning vo výučbe 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
Projekt je v poslednom roku riešenia. Výsledky plne korešpondujú s plánom a ideovým 
zámerom projektu. Je predpoklad úspešného ukončenia projektu začiatkom roku 2008. 
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Katedra pedagogiky 

KEGA č. 3/5263/07: Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie 
sociopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných 
školách. 
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
Čiastkovým cieľom v prvom roku realizácie projektu bolo usporiadanie medzinárodnej 
vedeckej konferencie odborníkov v pedagogike a v sociálnej práci a nadviazanie dialógu 
o prienikoch v spoločnom úsilí preventívne pôsobiť na deti a mládež v rizikových oblastiach 
správania.  
 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

KEGA: Vydanie terminologického prekladového slovníka "Predškolská pedagogika". 
Vedúci projektu: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. 
Cieľom projektu bolo podať základnú orientáciu o teoretických aspektoch  predškolskej 
a elementárnej pedagogiky a praktických otázkach predškolskej výchovy na Slovensku. 
Obsah slovníka je vhodný  pre študentov stredných a vysokých škôl pedagogického 
zamerania, pre učiteľov MŠ a 1. stupňa ZŠ, pre rodičov a čitateľskú verejnosť. 

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. 
V roku 2007 sa uskutočnil medzinárodný workshop a výstava výtvarných prác v Buffalo,      
USA. Projektu sa zúčastnili študenti a pedagógovia vysokých škôl zo Slipery Rock 
Pensylvania, Buffalo State College a KVU PF KU v Ružomberku. V tomto roku bol vydaný 
tiež katalóg z vlaňajšieho workshopu Identity of Space konaného na Slanickej  Osade. 

3.3.6 Štátny program 

Katedra biológie a ekológie 

MZ SR č. 2006/31-SAV-02: Molekulárna epidemiológia ehrlichózy na Slovensku  
Hlavný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Ehrlichióza/anaplasmóza je nové infekčné ochorenie ľudí a domácich zvierat, ktoré bolo 
v posledných rokoch zaznamenané na území Severnej Ameriky a Európy. Vyvolávateľom je 
obligátna intracelulárna, gramnegatívna baktéria Anaplasma phagocytophilum, ktorá napáda 
biele krvinky hostiteľa – prevažne granulocyty. Prejavy ochorenia sú horúčka (> 38°C), 
malátnosť, nechutenstvo, trombocytopénia, leukocytopénia a zvýšené pečeňové 
transamninázy. U pacienta sa tiež vyskytuje oslabená imunita, čo môže viesť k väčšej 
náchylnosti na prídavné infekcie. Na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný prípad 
anaplasmózy u človeka, no ochorenie bolo potvrdené u kliešťov z rôznych oblastí Slovenska, 
ako aj u domácich a divo žijúcich zvierat.    
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3.3.7 Rozvojové projekty MŠ SR 

Dekanát PF KU 

Rozvojový projekt č. 13/5b/2007: Fakultný helpdesk 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Kollár 
Cieľom projektu bolo zlepšenie a skvalitnenie práce fakultných helpdeskov. 
 
Rozvojový projekt č. 12/5a/2007: Zavedenie adresárových  služieb (LDAP). Globálna 
autentizácia, autorizácia a identifikácia užívateľov. 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Kollár 
Cieľom projektu bolo vybudovať LDAP server a integrovať ho do intranetových služieb 
fakulty (Wifi pripojenia, hot-spoty, Mail server, Ftp server a ďalšie), pripojenie fakulty do 
európskej roamingovej siete EduRoam. 
 
Rozvojový projekt č. 16/5a/2007: Zálohovanie a centrálne úložisko dát 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Kollár 
Cieľom projektu bolo vybudovanie výkonného servera s diskovým poľom na ktorom si budú 
užívatelia zálohovať svoje dáta pomocou SFTP servera.  
 
Katedra geografie 
 
Rozvojový projekt č. 7/5c/2007: Integrácia odbornej učebne pre geografiu                        
s e-learningovými  technológiami  vyvíjanými na katedre geografie v nadväznosti na 
projekt Virtuálna katedra gestorovaný katedrou informatiky 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 

Katedra informatiky 

Rozvojový projekt č. 11/5d/2007: Vybudovanie laboratória na výučbu počítačových sietí 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
Vzhľadom na to, že pre projekt neboli pridelené žiadne financie, plnenie cieľov sa odkladá do 
ďalšieho obdobia. 

Katedra matematiky 

Rozvojový projekt č. 1/5c/2007: Inovatívny prístup  k vyučovaniu  matematickej analýzy 
prostredníctvom web-u II 
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Cieľom projektu bolo dobudovanie webového rozhrania, pomocou ktorého by študenti ľahšie 
zvládli predmet matematická analýza, hlavne časti venované diferenciálnemu počtu. 
Projektom sa zlepšilo a skvalitnilo programové vybavenie v nadväznosti  na zavádzaný                  
e - learningový systém Moddle. 

Katedra  špeciálnej pedagogiky 

Rozvojový projekt č. 9/5g/2007: Využívanie IT ako prostriedku pre študentov 
s postihnutím.   
Garant: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU   
Projekt je napísaný na úpravu textov na čítanie pre žiakov s  mentálnym postihnutím.  
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3.3.8 Grantové úlohy PF KU v Ružomberku 
 
Katedra biológie a ekológie 
 
GAPF č. 09/07 : Whole life education of teachers in grammar and elementary schools 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU 
Zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania učiteľov prostredníctvom moderných 
foriem vzdelávania – e- learning. Odborný profesijný servis slúžil na oboznámenie učiteľov 
s najnovšími poznatkami v rýchlo sa rozvíjajúcich biologických disciplínach čím sa bude 
realizovať kvalitnejšia výučba na ZŠ a SŠ. 
 
Katedra geografie 

GAPF č. 01/07:  Kvalita života a jej priestorová diferenciácia 
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. František Murgaš 
Cieľom projektu bola komplexná analýza kvality života s akcentom na jej priestorovú 
diferenciáciu, vyjadrenú indexom kvality života a identifikácia endogénnych a exogénnych 
faktorov s očakávaným rozhodujúcim vplyvom na vývoj kvality života.  
 
GAPF č. 02/07: Integrovaný výskum riečnej krajiny na príklade doliny Smrečianky 
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Ivana Tomčíková 

Katedra chémie 

GAPF : 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 informatiky 
 
GAPF č. 11/07: Technické a odborné zabezpečenie e –learningového systému v procese 
prechodu PF KU na dištančnú formu vzdelávania 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU 
Začiatok riešenia projektu: 2007 
Za uplynulé obdobie riešenia projektu sa synchronizovala databáza študentov z AIS Abakus 
s e-learningovým systémom Moodle. Rozšírilo sa portfólio elektronických študijných 
materiálov v koordinácii s poverenými pracovníkmi jednotlivých katedier. Ďalej sa vykonali 
bezpečnostné aktualizácie LMS systému, ako aj potrebná rekonfigurácia vedúca k celkovému 
zrýchleniu systému. 
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Katedra matematiky 
 
GAPF č. 03/07: Rekonštrukcia diela prof. Igora Kluvánka 
Vedúci riešiteľ projektu: RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
V rámci tohto projektu bude vytlačená monografia prof. Igora Kluvánka Diferenciálny počet 
funkcie jednej reálnej premennej. 
 
GAPF č. 04/07: Počiatočná fáza vývoja elektronickej katedry matematiky 
Vedúci riešiteľ projektu: Peter Valihora 
 
GAPF č. 06/07: Podpora spomienkového seminára na doc. RNDr. Viliama Chvála 
v rámci 8. ročníka konferencie Matematika v škole dnes a zajtra 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
 
Katedra katechetiky a praktickej teológie 
 
GAPF č. 07/07: Časopis PF KU v Ružomberku 
Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. František Stanček 
 
GAPF č. 08/07: Výskum používania prostriedkov audiovizuálnej komunikácie                    
v katechéze  
Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. František Stanček 
 
GAPF č. 12/07: Historický výskum životného diela a prínos kanonika Jozefa Vojtasa 
Vedúci riešiteľ projektu: prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 
 
GAPF č. 13/07: Fenomén medzináboženského dialógu vo výučbe katolíckej výchovy 
Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. Viera Hubová 

Katedra psychológie a všeobecného základu 

GAPF č. 18/07: Výskum archívnych dokumentov v pražských a bratislavských 
archívoch 
Vedúci riešiteľ projektu: PaedDr. Štefan Kucík 

Ústav sociálnych vied 

GAPF č. 10/07: Celoslovenské Vedecké sympózium učiteľov sociálnej náuky Cirkvi. 
Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

GAPF č. 14/07: Správna cesta 
Vedúci riešiteľ projektu:  Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Spoluriešitelia: PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Soňa 
Dvorská. 
 
GAPF č.  15/ 07: Evaluácia PF KU jej študentmi a absolventmi 
Vedúci riešiteľ projektu:  PhDr. Angela Almašiová, PhD.  
Spoluriešiteľ:  PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Peter Lysý 
Projekt je realizovaný formou dotazníkového výskumu medzi študentmi PF KU, ktorí 
hodnotia fakultu zo svojho pohľadu. 
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GAPF č. 16/07: Špecializovaná učebňa pre sociálne vedy 
Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
Po realizácii  projektu bude učebňa slúžiť pre študentov so špecifickými potrebami. 

GAPF č.  17/07: Šanca pre všetkých    
Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
Spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  
Projekt je zameraný na vytváranie rovnakých podmienok  pre študentov so zdravotným 
znevýhodnením. 

Dekanát PF KU 

GAPF č. 05/07: Elektronický časopis PF KU 
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Jaroslav Timko   
Realizácia grantovej úlohy začala výberom vhodného redakčného systému – po testovaní bol 
zvolený redakčný systém Wordpress. Po jeho inštalácii prebehli grafické úpravy designu 
webstránky a bolo vložených niekoľko článkov. Skúšobná verzia elektronického časopisu je 
na http://pf.ku.sk/casopis .  
 
3.3.9 Projekty vedené mimo PF KU 
        do ktorých sa zapojili pracovníci PF KU 

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. 

 
VEGA č. 1/4321/07: Perorálne antidiabetiká v prevencii experimentálnej mamárnej 
karcinogenézy u samíc potkanov 
Spoluriešiteľ: RNDr. Peter Kubatka, PhD. 
 
Grant UK:  č. 67/2007: Farmakologické účinky inhibítorov aromatázy v prevencii 
experimentálnej mamárnej karcinogenézy.  
Vedúci riešiteľ: RNDr. Peter Kubatka, PhD. 
 
Grant UK:   č.   66/2007: Chemoprevencia mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov.  
Spoluriešiteľ: RNDr. Peter Kubatka, PhD. 
 
VEGA č. 1/2341/5: Epigenetická a ekomorfologická analýza inváznych druhov rýb 
v povodí Dunaja 
Spoluriešiteľ:  RNDr. Mária Balažová, PhD. 
 
VEGA č. 1/3264/06:   Populácie vtákov a cicavcov v prostredí s rozličnou kvalitou. 
Spoluriešiteľ: RNDr. Michal Baláž, PhD. 
 
VEGA č. 2/7161/27: Akumulácia látok a energie vo vzťahu k ekológii bunkových a 
smrekových geobiocenóz. 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Ján Kukla, CSc. 
Spoluriešiteľ projektu: PaedDr. Erika Maliníková 
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APVV-0102-06: Dynamika ekologických procesov v prírodných a antropicky 
narušených lesných ekosystémoch. 
Vedúci riešiteľ projektu: Ing. Ján Kukla, CSc. 
Spoluriešiteľ projektu:  PaedDr. Erika Maliníková 
 
Katedra fyziky 
 
KEGA č.  3/5178/07: Multimediálna podpora a koncepcia predmetu "Diagnostické 
metódy v materiálovom inžinierstve". 
Vedúci  riešiteľ projektu a jeho pracovisko: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu : doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.  
 
APVT č.  20-011304:  Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly 
kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových metariálov 
Vedúci riešiteľ projektu: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu: doc. Ing. Stanislav  Minárik, PhD. 

 
APVV č. 20-043505: Štúdium neusporiadaných štruktúr nekovových materiálov 
vybranými fyzikálnymi metódami. 
Vedúci  riešiteľ projektu: doc. Ing. Marián Kubliha, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD., doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
 
Program Štefánik č. SKRF-00106: Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre 
prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ spektroskopii. 
Vedúci  riešiteľ projektu: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. 
Spoluriešiteľ projektu:  doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD., doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. 
 
Katedra geografie 
 
Interná grantová agentúra Vysokej školy ekonomickej v Prahe: číslo IG507024 
Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej 
správy v podmienkach ČR a SR  
Hlavný riešiteľ: Mgr. Radovan Skyba 
 
Interná grantová agentúra Vysokej školy ekonomickej v Prahe: IG507014 Veřejná 
správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií 
Spoluriešiteľ: Mgr. Radovan Skyba 
 
Grantová agentúra Českej republiky: Perspektivy reformy územní veřejné správy 
v České republice  
Spoluriešiteľ: Mgr. Radovan Skyba 
 
Katedra matematiky 
 
VEGA 1/2002/06: Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti.  
Vedúci riešiteľ: prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB Banská 
Bystrica. 
Spoluriešiteľ projektu : PaedDr. Martin Papčo, PhD. 
Ciele vedeckej úlohy: Štúdium mnohohodnotových logík, MV- algebier a fuzzy množín. 
Riešenie otázok teórie pravdepodobnosti na uvedených matematických štruktúrach. 
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Katedra pedagogiky 
 
KEGA č. 3/3046/05: Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti 
sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno-patologických 
javov.  
Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Emília Kratochvílová – PF TU v Trnave  
Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
 
Inštitucionálny projekt PdF TU: č. 10/06: Rozvíjanie profesionality, kompetentnosti 
a autentickosti učiteľa výchovných predmetov a možnosti aplikácie humanistických 
trendov v školskej edukácii.  
Vedúci riešiteľ: Mgr. Ivan Podmanický – PF TU v Trnave, doba riešenia 2006-2008  
Zástupca vedúceho riešiteľa: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
 
Inštitucionálny projekt PdF TU: č. 04/06: Príprava profesionálnych pracovníkov s 
deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na 
prevenciu sociálno-patologických javov.  
Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc. – PF TU v Trnave, doba riešenia: 
2006-2009 
Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 
 
Katedra psychológie a všeobecného základu 
 

VEGA č. 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 v Ružomberku:  
 
Riešenie projektu s FZ KU:  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. 
Spoluriešiteľ projektu:  doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU  

   PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

ESF č. 2005/2.2/01/055: „Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien 
s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika“.  
Riešiteľ projektu: Fakulta zdravotníctva KU   v Ružomberku 
PaedDr. Mária Vargová, PhD.  v roku 2006/2007 pracovala ako členka 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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Grantový klub Hlavi čka v rámci Nadácie SPP: Program pre vysoké školy: Projekt po 
stopách alternatívneho školstva na Slovensku 
Trvanie projektu: 2006  -  2007 
Hlavný riešiteľ: Mária Haceková, študentka 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Mária Vargová, PhD.  
 

Grantový klub Hlavi čka v rámci Nadácie SPP: Program pre vysoké školy: Porovnanie 
predškolských zariadení u nás a v zahraničí 
Trvanie projektu: 2007  -  2008 
Hlavný riešiteľ: Mária Haceková, študentka 
Spoluriešiteľ: PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko 

Katedra ekonomiky a cestovného ruchu 

VEGA č. 1/2553/05:  Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov 
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. - Ekonomická univerzita v Košiciach 
 
VEGA č. 1/3609/06: Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity .  
Hlavný riešiteľ: Ing. Martin Lačný, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove 
 
VEGA č.  1/2620/05: Metodika hodnotenia prínosu zamestnancov pre rozvoj malých 
a stredných podnikov  
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. - Ekonomická fakulta UMB v Banskej 
Bystrici 
 
Ústav 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, PhD., Katedra SP, PF KU v Ružomberku 
Projekt bol realizovaný v spolupráci  s Úniou materských centier Slovenska, bola vybudovaná 
sieť poradcov v sociálnej oblasti – napr. sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti... 
 
Projekt Katolíckej univerzity v Ružomberku (rektorá t) financovaný Nadáciou pre deti 
Slovenska č. CD-13-5-2006: Klub Úsmev 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., KSP, PF KU v Ružomberku 
Spoluriešiteľ, koordinátor projektu, lektor protidrogovej prevencie:  
PhDr. Angela Almašiová, PhD. Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku 
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku 
Realizuje sa od 13.novembra 2006 do -  októbra 2007. 
Projekt bol zameraný na prácu s deťmi z rizikových skupín, realizátori projektu viedli deti 
v skupinách: protidrogová prevencia, Prevencia kriminality, Počítačové zručnosti, Sociálne 
a komunikačné zručnosti .  
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Projekt VEGA 1/2520/05: Osamelosť ako sociálny a psychický jav vo vybraných 
sociálnych skupinách (starších, dlhodobochorých a rozvedených žien). Minimálne 
štandardy sociálnej práce s týmito skupinami. FF PU Prešov. 
Vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 
 
3.3.10 Iné projekty 
 
Katedra hudby 
 
Medzinárodný projekt agentúry MUSIK - PRODUKTION:  Das didaktische Hilfsmittel 
für den Unterricht der liturgischen Gesangkunst und sakralen  Tonkunst3.  
Vedúci  riešiteľ projektu: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 
NADÁCIA LIPTOV 
Liptovské zborové dni 
Vedúci riešiteľ : PaedDr. Ivan Mráz; KHU, PF KU v Ružomberku 
Riešenie projektu pokračuje. 
 
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 informatiky 

Projekt Young Developers – Mladí vývojári 
Katedra 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 špeciálnej pedagogiky 

Experimentálne overovanie vzdelávania žiakov s ADD a ADHA s využitím EEG 
BIOFEEDBACK  
Garant  projektu: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU  
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. 
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Katedra manažmentu a marketingu  
 
NADÁCIA VUB  – o. z. Manažer – Peniaze v XXI. storočí  
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 
Projekt podaný 9/2007 s predpokladaným začiatkom riešenia 2/2008. V prípravnom období 
boli vypracované nosné prednášky z problematiky „ možnosti a vplyv prechodu na Euro, 
dopad na ekonomiku V4“. 

Ústav sociálnych vied 

Projekt METANEXUS GLOBAL NETWORK INITIATIVE: Globalization of mankind as 
a challenge for the new forms of communication between science and faith (Globalizujúce sa 
ľudstvo ako výzva pre nové formy komunikácie medzi  vedou, filozofiou a vierou). 2007-
2012 
Hlavný riešiteľ a spoluriešitelia: prof. Jozef Tiňo, doc. Oľga Erdelská, Dr. Gašpar Fronc, Dr. 
Mária Hajduková, prof. Peter Holec, Dr. Stanislav Košč, prof. Július Krempaský, prof. Ján 
Letz, doc. Zlatica Plašienková, Dr. Igor Túnyi, Dr. Juraj Tóth. 
Projekt vo fáze schvaľovania. 
 
MVTS 

Projekt Šikana ako sociálno-patologický jav, jej charakter, prevencia a riešenie.  
Vedúci projektu: PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
Cieľ projektu: mapovanie šikanovania na Slovensku a v Českej republike a  vypracovanie 
metodickej príručky pre učiteľov, rodičov a pomáhajúce profesie. 
Realizácia – roky 2008 – 2011 



 44 

Prehľad  riešených projektov na PF KU v Ružomberku v roku 2007  
 

Katedra 
Zahra 
ničné  
granty 

ESF VEGA KEGA APVV Štátny 
grant 

Rozvojové 
projekty GAPF 

Biológie a 
ekológie 

1  1   1  1 

Geografie  1 1 1   1 2 
Hudby   2 6 1    
Chémie        1 
Informatiky  2  1   1 1 
Manažmentu 
a marketingu 

1        
Katechetiky 
a praktickej 
teológie 

 1  2    4 

Matematiky 2 2  2   1 3 
Pedagogiky 1   1     
Psychológie 
a všeobecné 
ho základu 

1       1 

Predškolskej 
a elementárnej 
pedagogiky 

   1     

Výtvarného 
umenia 

   1     
Špeciálnej 
pedagogiky 

4      1  
Ústav 
sociálnych 
vied 

1       5 

Dekanát  
PF KU 

      3 1 

Spolu 11 6 4 15 1 1 7 19 
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Počet  riešených projektov na PF KU v Ružomberku v rok u 2007

 
 

 

Projekty vedené mimo PF KU, do ktorých sa zapojili pracovníci PF KU 

Katedra Medzi- 
národné  

VEGA 
KEGA 
APVV, 
APVT 

Inštitucionálne, 
riešené na 
iných 
univerzitách 

Riešené  
na iných 
fakultách 

Iné 

Geografie 3     
Hudby 1    1 
Informatiky 1     
Manažmentu a marketingu     1 
Ekonomiky a cestovného 
ruchu 

 3    

Psychológie a všeobecného 
základu 

 1  1  

Chémie 1     
Biológie a ekológie  6 2   
Matematiky  1    
Fyziky 1 3    
Pedagogiky  1 2   
Predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 

   1 2 

Špeciálnej pedagogiky     1 
Ústav sociálnych vied 2 1   2 
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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 6 
Obhajoba dizertačnej práce 19 
Habilitácia 2 

 

 

Katedra biológie a ekológie 

Úspešná dizertačná skúška 

PaedDr. Erika Maliníková -  Ústav ekológie lesa SAV vo  Zvolene 
Téma: Rozšírenie, ekológia a rastové parametre liečivých druhov rastlín v lesných 
geobiocenózach skupiny Choča. 
Školiteľ:  Ing. Ján Kukla, CSc. 

 



 47 

 

Obhajoba dizertačnej práce 

Ing. Jozef Macko, PhD. – Ústav ekológie lesa SAV vo  Zvolene 
Téma: Pôdne roztoče v podmienkach subalpínskeho a alpínskeho vegetačného stupňa 
Západných Tatier. 
Školiteľ: Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 
 
RNDr. Mária Balážová , PhD. -  PriF.UK v Bratislave 
Téma: Autekológia býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus v povodí Dunaja. 
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. 
 
RNDr. Michal Baláž, PhD. –  PriF. UK v Bratislave 
Téma: Vtáčie spoločenstvá troch typov horského lesa v oblasti NPR Osobitá, Západné Tatry. 
Školiteľ: Doc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc. 
 
Katedra informatiky 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2007 

PhDr. Peter Pisarčík – PF KU v Ružomberku 
Študijný odbor: Sociálna práca 

Úspešná dizertačná skúška 

Ing. Anna Kútna -  EF ŽU Žilina 
Téma: Elektronické vzdelávanie ako sofistikovaná služba informačných a komunikačných 
sietí 
Školiteľ:  prof. Ing. Milan Dado, CSc. 

Ing. Pavol Lajčiak - FRI ŽU Žilina 
Téma: Syntéza reči 
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Miček, CSc. 

Katedra hudby 

Úspešná dizertačná skúška 

Mgr. Juraj Valluš -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Organová tvorba slovenských skladateľov v 20. storočí 
Školiteľ:  doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
 
Mgr. Michaela Šeligová - PF KU v Ružomberku 
Téma: Kantor a organista v dejinách Cirkvi až po súčasnosť v regióne Spiš 
Školiteľ: doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. 
 
Mgr. art. Erika Jakab – PF KU v Ružomberku 
Téma: Vznik a vývoj speváckych škôl v Európe 
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Raninec, CSc. 

Obhajoba dizertačnej práce 

PaedDr. Peter Lalinský, PhD. – PF KU v Ružomberku 
Téma:  Harmonizácia chorálu  a improvizácia pre bohoslužobné účely na Slovensku 
Školiteľ: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
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PaedDr. Peter Hochel, PhD. – PF KU v Ružomberku 
Téma: Slovenský skladateľ deťom 
Školiteľ: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 

Úspešné habilitačné konanie 

doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. – PU v  Prešove 
V odbore: katolícka teológia 
Téma: Vývoj liturgie Kvetnej nedele od čias dostupných písomných prameňov patristického 
obdobia po Pontificale Romano-Germanicum 

Katedra matematiky 

Obhajoba dizertačnej práce 

RNDr. Martin Billich, PhD. -  FMFI KU v  Bratislave  
Téma: Tvrdenie typu Beckmana-Quarla 
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD. 
 
RNDr. Zdenko Takáč, PhD. -  PF UPJŠ v Košiciach  

      Téma: Analýza matematického dôkazu 
 Školiteľ:  prof. RNDr. Lev Bukovsky, DrSc. 

 Inštitút manažmentu a cestovného ruchu 

Úspešná dizertačná skúška 
 
PhDr. Eva Dirgová - PF KU v Ružomberku 
Téma: Manažment služieb zamestnanosti v regióne Poprad 
Školiteľ: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU 

Obhajoba dizertačnej práce 

Ing. Mgr. Peter Vyhnal, PhD.  -  PF KU v Ružomberku 
Téma: Zlepšenie situácie sociálneho klienta prostredníctvom manažmentu klasických 
a elektronických prostriedkov 
Školiteľ: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m. prof. PF KU  
 
Katedra pedagogiky 

Obhajoba dizertačnej práce 

PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. - PF KU v Ružomberku 
Téma: Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole 
Školiteľ: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc. m. prof. KU 
 
Úspešné habilitačné konanie 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - FF UK v Bratislave 
V odbore: pedagogika 
Téma prednášky: Kooperatívne učenie ako inovačný trend vo výučbe    
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Katedra katechetiky a praktickej teológie         

Úspešná dizertačná skúška 

Mgr. Jozef Púček -  PF KU v Ružomberku 
Téma: Obnova katolíckej rodiny prostredníctvom modlitby 
Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 

 
Mgr. Gabriel Fidrik   -  PF KU v Ružomberku 
Téma: Prínos a riziká charizmatických hnutí pre Slovensko 
Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 

 
Mgr. František Stanček -  PF KU v Ružomberku 
Téma: Prostriedky audiovizuálnej komunikácie v katechéze  
Školiteľ: Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.  

 
PaedDr. Jozef Zentko -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Úcta k Panne Márii v kontexte slovenskej ľudovej zbožnosti 
Školiteľ: doc. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD.  

 
Mgr. Viera Hubová - PF KU v Ružomberku  
Téma: Medzi- náboženský dialóg vo výučbe katolíckej náboženskej výchovy  
Školiteľ: doc. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD.  

 
Mgr. Svetlana Kravecová -   PF KU v Ružomberku 
Téma: Adorácia ako prejav eucharistického kultu 
Školiteľ: doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.   
 
Obhajoba dizertačnej práce 

 
ThLic. Branislav K ľuska, PhD.  - Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II. Wydział Teologii; 
Instytut Nauk biblijnych Uczeń Ikoną Chrystusa.  
Téma: Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy poŜegnalnej J 13,31-16,33.  
Školiteľ: prof. dr hab. Henryk Witczyk 
 
ThLic. Radomír Bodziony, PhD. -  TF KU v Ružomberku, Košice   
Téma: Sviatosti kresťanskej iniciácie v rituáloch a liturgických knihách latinského obradu na 
Slovensku v rokoch 1945-2005.  
Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 
 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2007 

PaedDr. Jana Mastišová - PF KU v Ružomberku 
Študijný odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 
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Obhajoba dizertačnej práce 

PaedDr. Mária Vargová, PhD. -   PF KU v Ružomberku 

Téma: Tvorivosť rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ 
Školiteľ: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU 
 
Katedra špeciálnej pedagogiky 

Rigorózne konanie ukončené v roku 2007 

PaedDr. Oľga Račková - PF KU v Ružomberku 
Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii: náboženská 
výchova katolícka 

Úspešná dizertačná skúška 

PaedDr. Anna Skokanová -  PF KU v Ružomberku 

Téma: Sociálna starostlivosť o psychosociálne narušené mladistvé dievčatá v reedukačných 
zariadeniach 
Školiteľ: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU 
 
Obhajoba dizertačnej práce 

PaedDr. Anna Skokanová, PhD. – PF KU v Ružomberku  
Téma: Sociálna starostlivosť o psychosociálne narušené mladistvé dievčatá v reedukačných 
zariadeniach 
Školiteľ: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU  
 
Ústav sociálnych vied  

Rigorózne konanie ukončené v roku 2007 

PhDr. Soňa Dvorská -  PF KU Ružomberok 
Študijný odbor: sociálna práca  
 
PhDr.  Peter Lysý - PF KU Ružomberok  
Študijný odbor: sociálna práca  
 
PhDr. Lenka Štefáková - PF KU Ružomberok 
Študijný odbor:  sociálna práca 
 
Úspešná dizertačná skúška  
 
PhDr. Soňa Dvorská  - PF v Ružomberku  
Téma: Špecifiká sociálnej práce s autistickým dieťaťom  
Školiteľ: PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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Obhajoba dizertačnej práce 
 
PhDr. Irena Kamanová, PhD.  -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Inštitucionalizované sociálne služby a kvalita života seniorov  
Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD. - PF KU v Ružomberku  
Téma: Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov a ich motivácia pre 
výkon tohto povolania  
Školiteľ: PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Sociálno-ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi 
Školiteľ: doc. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 
 
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. -   PF KU v Ružomberku 
Téma: Význam manažmentu v sociálnej práci  
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
 
Ing. Milan Britvík, PhD. -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Informačné a komunikačné technológie pre osoby so zdravotným postihnutím, 
telesným a zmyslovým  
Školiteľ: doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
 
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. -  PF KU v Ružomberku  
Téma: Dopad sociálnoprávnych reforiem po roku 1998 na občanov so zdravotným 
postihnutím  
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Kalanin, PhD. 
 

3.5  Doktorandské štúdium  

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, v študijnom programe Teória vzdelávania náboženskej 
výchovy katolíckej, a v študijnom programe 3.1.14 Sociálna práca.  

V súčasnosti má naša fakulta 139 doktorandov z toho 27 interných a 112 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. 
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 V minulom roku vykonalo dizertačnú skúšku 23 doktorandov a 16 doktorandi úspešne 
obhájili dizertačné práce. 

Doktorandské štúdium sa realizovalo v týchto študijných programoch 

Názov akreditovaného študijného 
programu 3.stupňa 

1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Spolu 

Didaktika hudby 3 ročné interné 2 1 4 0 0 7 
Didaktika hudby 5 ročné externé 7 2 6 6 8 29 
Teória vyučovania náboženskej výchovy 
katolíckej 3 ročné interné 

2 2 6 0 0 10 

Teória vyučovania náboženskej výchovy 
katolíckej 5 ročné externé 

11 7 8 0 0 26 

Sociálna práca 3 ročné interné 5 5 0 0 0 10 
Sociálna práca 5 ročné externé 17 13 10 0 0 40 
Teória vyučovania predmetov na I. 
stupni  základných škôl 3 ročné interné 

0 0 0   
 

Teória vyučovania predmetov na I. 
stupni  základných škôl 5 ročné externé 

0 0 0 12 5 17 

CELKOM interní/ externí 9/35 8/22 10/24 0/18 0/13 139 
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Stav akreditovaných programov 3. stupňa 

Podľa zákona 172/90 Podľa zákona 131/2002 
Teória vyučovania predmetov na 1. stupni  ZŠ Didaktika hudby 
 Teória vzdelávania náboženskej výchovy 

 Sociálna práca 
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Prehľad ukončených dizertačných skúšok a obhájených dizertačných prác  

 Teória 
vyučovania 
predmetov     

na 1. stupni ZŠ 

Didaktika 
hudby 

Teória vzdelávania 
náboženskej 

výchovy katolíckej 

Sociálna 
práca 

Dizertačná skúška  3 4 6 10 
Obhajoba 
dizertačnej práce 

2 2 5 7 

 

 

 

3.6  Publikačná činnosť 
V roku 2007 sa na úrovni vedecko-výskumnej činnosti výrazne podieľala publikačná 
a umelecká činnosť na jednotlivých pracoviskách. Pracovníci fakulty publikovali v roku 2007 
viac ako 435 monografií, skrípt, vlastných vedeckých prác a článkov v časopisoch 
a v zborníkoch. 

Na podporu publikačnej činnosti slúži aj Edičné stredisko PF KU, pomocou ktorého sa 
vydávajú monografie, štúdie, skriptá. Prostredníctvom edičného strediska sa pravidelne 
štvrťročne už 7. rok vydáva recenzovaný vedecký univerzitný časopis Disputationes 
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok 
 

Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti    

AAA -  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  5 

AAB -  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  15 

ABA –  Štúdie v časopisoch a zborníkoch  charakteru vedeckej monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách  1 

ACB -  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  3 

BAB -  Odborné monografie  vydané v domácich vydavateľstvách  2 

BBB –  Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  2 

BCI  -  Skriptá a učebné texty  12 

BDB –  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných 
v domácich vydavateľstvách  1 

EAI –  Prehľadové práce knižné  1 

FAI -   Redakčné a zostavovateľské práce  knižného charakteru ( bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)   17 

ADC -  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  4 

ABD -  Kapitoly  vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  1 

ACD -  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  1 

ADE -  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  12 
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ADF -  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch   45 

AEC –  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  25 

AED  -  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách   28 

AFA –  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  2 

AEE –  Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 
a monografiách  4 

AFB -  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  4 

AFC -  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  51 

AFD -  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  67 

AFG -   Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  16 

AFH -   Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  5 

AFI –  Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 

AFL –  Postery z domácich konferencií  5 

BDE -  Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 

BDF -  Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  21 

BEC -   Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných  4 

BED -   Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)  37 

BEF -   Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)    4 

DAI -  Dizertačné a habilitačné práce  13 

EDI -  Recenzie v časopisoch a zborníkoch  7 

GAI -  Výskumné štúdie a priebežné správy  3 

GII -   Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 
z predchádzajúcich kategórií   9 

AEF –  Vedecké práce v domácich  nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  1 

GHG -  Práce zverejnené na internete  4 

CAI –   Hudobné diela ( partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové  kazety) vydané 
v domácich vydavateľstvách   1 

 
 



 55 

Prehľad výstupov publikačnej činnosti     
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AAA 2 
 

   1        1  1 
 

  
AAB  1  1   3 2 1 1 2 1 1 1 1   
ABA              1    
ACB      2 1           
BAB        1    1      
BBB    2              
BCI  2 2  2  4 1       1   
BDB       1           
AEE               4   
AEF  1                
AFA       2           
AFI 1 

 
                

AFL  1            2  2  
EAI   1               
FAI 2   4  3   3  1 1  1 2   
ADC   1   2   1         
ABD      1            

 ACD 1                 
ADE   3 1   3 1 3     1    
ADF  2 6  2  1 12 4  5 1 5 4 3   
AEC   4  1   7 3  7  2  1   
AED 2  7 2   3  5  4      5 
AFB       2       1 1   
AFC 4 3 11 3 7 6 6  2 3 3   3    
AFD 20   1 5 7 2   6 1   13 11 1  
AFG 5 1 3   1   1     2 2 1  
AFH   4    1           
BDE               1   
BDF   3 11  1  1  1     4   
BEC      3        1    
BED    1  15 1   2    10  8  
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BEF   2 1 1             
DAI  1      3  1  2  3  3  
EDI   6           1    
GAI   3               
GII  1 7           1    

GHG               4   
CAI    1              

Spolu 37 13 63 28 19 41 30 28 23 14 23 6 9 45 36 15 5 
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3.7  Edičná činnosť 
 
 Edičná činnosť Pedagogickej fakulty bola v roku 2007 zameraná na publikovanie 
vedeckých štúdií, monografií, zborníkov z vedeckých konferencií a skrípt.  
 Bolo vydaných 13 zborníkov, 33 monografií a 28 vedeckých štúdií, ktoré zahŕňali 
všetky oblasti v rámci Pedagogickej fakulty. Zo študijnej literatúry bolo vydaných 18 skrípt 
v celkovom náklade 1800 kusov. 
 
Podiel jednotlivých katedier na edičnej činnosti fakulty: 
 

Monografie 
Vedecké 
štúdie 

  

  
Skriptá Zborníky 

Katedra biológie a ekológie  4  2 

Katedra hudby  1 3  

Katedra chémie   3 1 

Katedra informatiky 3   1 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 3 8 1 1 

Katedra manažmentu a marketingu 1 5 2  

Katedra matematiky 2   2 

Katedra pedagogiky 2 1 2 1 
Katedra predškolskej a elementárnej 
pedagogiky 

2 1   

Katedra psychológie a všeobecného 
základu 

 4   

Katedra sociálnej práce 8 2 3 2 

Katedra špeciálnej pedagogiky 5 1   

Katedra telesnej výchovy a športu 1    

Katedra geografie  1 2 1 

Katedra výtvarného umenia 5  1  

Katedra misijnej a charitatívnej činnosti     
Katedra spoločenských vied a sociálnej 
náuky cirkvi 

1  1  

Pedagogická fakulta    2 

Spolu 33 28 18 13 
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Univerzitný časopis Disputationes Scientificae  
Universitatis Catholicae in Ružomberok 
 
 Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok naplnil v roku 
2007 svoj siedmy ročník. Boli vydané jeho štyri čísla. Všetky vedecké príspevky publikované 
v Disputationes podliehajú recenzii. Prehľad príspevkov podľa ich počtu a jednotlivých 
odborov je uvedený v tabuľke. 
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I 6 2 2 0 0 0 10 
II 0 3 4 0 4 0 7 
III  0 2 7 0 0 0 9 20

07
 

IV  14 6 6 0 0 0 15 
spolu  20 13 19 0 4 0 56 

% 35,7% 23,2% 34% 0 7,1% 0 100% 

 
3.8  Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  

Katedra biológie a ekológie 

Motivačné a edukačné prezentácie vo výučbe biologických disciplín, Ružomberok, 
Trlenská dolina, KBEP PF KU v Ružomberku,  5. - 6.2.2007  
Charakteristika podujatia: Motivovať a povzbudzovať účastníkov seminára vo väčšej miere 
aplikovať menej frekventované metódy a formy využívané vo výchovno-vzdelávacom 
procese na príkladoch učiva s environmentálnou tematikou ako integrujúcim faktorom 
prírodovedných predmetov. 

Biológia v škole dnes a zajtra, KBE PF KU v Ružomberku, 10. -12. 9. 2007   
Charakteristika podujatia: Konferencia bola zameraná na nové poznatky v oblasti zoológie 
bezstavovcov – na ochranné mechanizmy u hmyzu a aktuálny problém výučby taxonomických 
disciplín na stredných a vysokých školách, stavovcov zameraných na ekológiu vtákov. 
 
Katedra fyziky 

Seminár  Supravodivé prechody v HTC supravodičoch,  KF PF KU v Ružomberku,    
RNDr. Ondrej Hudák, DrSc., február 2007 
V rámci semináru bola poslucháčom priblížená problematika supravodivých fázových 
prechodov vo vysoko-teplotných HTC supravodičoch s vrstevnatou štruktúrou. Boli 
analyzované charakteristiky supravodivého stavu a špecifikované fázové prechody prvého a 
druhého druhu a ich význam v teórii supravodivosti.   
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Katedra hudby 
 
Kurz pre organistov a kantorov v rámci Ďalšieho vzdelávania, PF KU v Ružomberku, 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 24. 2. 2007, 24. 3. 2007, 28. 4. 2007, 26. 5. 2007,       
9. 6. 2007, 6. 10. 2007, 17. 11. 2007, 1. 12. 2007 
Ide o trojročný kurz pre chrámových organistov a kantorov v rámci ďalšieho vzdelávania, 
schválený MŠ SR 29. 6. 2005. V súčasnosti prebieha tretí rok výučby. 

Národný kongres PUERI CANTORES, Farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku, Katedra 
hudby PF KU v Ružomberku a Slovenská federácia Pueri cantores, 21.-22. apríla 2007. 
Stretnutie a prehliadka detských chrámových spevokolov z celého Slovenska.  
 
Moyzesiana – celoslovenská interpretačná súťaž v speve,   PF PU v Prešove, Katedra 
hudby na PF PU v Prešove,  26.-27. apríl 2007 
Študenti KH PF KU v Ružomberku sa aktívne zúčastnili na tejto speváckej súťaži a získali 
popredné umiestnenia. 
 
Kurz pre chrámových organistov a kantorov v Terchovej, Exercičný dom v Terchovej 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku,  1.-7. júla 2007 
Týždenný kurz pre chrámových organistov a kantorov z celého Slovenska.  
 
Muzikoterapeutické kurzy, Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU v Žiline, Katedra 
pedagogických štúdií PF TU v Trnave a Katedra hudby PF KU v Ružomberku. 5.-7. 10. 2007, 
9.-11. 11. 2007, 14.-16.12. 2007. 
Kurzy sú určené pre učiteľov hudby, pôsobiacich na rôznych typoch škôl, ich cieľom je 
získanie kompetencií v oblasti muzikoterapie a etnopedagogiky a ich aplikácie v praxi. 
 
I. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, Jezuitský kostol v Bratislave, Agentúra 
pre spevácke zbory v Bratislava a KH PF KU v Ružomberku, 18.- 21. októbra 2007. 
Poslaním festivalu bolo podporiť obnovu interpretácie gregoriánskeho chorálu  podľa 
najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie. Vyvrcholením podujatia bola slávnostná 
sv. omša  s gregoriánskym chorálom, na ktorej spievali všetci speváci  zúčastnení na festivale. 
 
Vedecké kolokvium VEGA,  PF KU v Ružomberku, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave 
a KH PF KU v Ružomberku,  24. októbra 2007. 
Cieľom kolokvia bolo prezentácia doterajších výsledkov výskumov v rámci projektu VEGA 
2/5029/25 Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí. 
 
Interpreta čný kurz v hre na organe,  Organová sieň Rektorátu KU,   Katedra hudby  PF KU 
v Ružomberku,  26.-27.10. 2007. 
Workschop a koncert Dr. Bogdana Narlocha z Koszalina (Poľsko), určený pre študentov 
Katedry hudby. 
 
Interpreta čný kurz v hre na klavíri,  Malá koncertná sála Katedry hudby, Katedra hudby 
PF KU v Ružomberku,  9. 11. 2007. 
Prednáška a workschop Prof. Idy Černeckej (VŠMU Bratislava), určený pre študentov 
Katedry hudby. 
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Interpreta čný kurz v speve,  Organová sieň Rektorátu KU,  Katedra hudby PF KU                         
v Ružomberku, 9. 11. 2007 
Prednáška a workschop Mgr. Mária Pastorková (VŠMU Bratislava), určený pre študentov 
Katedry hudby. 
 
Vedecký seminár o Živote a diele Tadeáša Salvu,  Organová sieň Rektorátu KU, Katedra 
hudby PF KU v Ružomberku,  14. 11. 2007. 
Prednášky Prof. PhDr. B. Banáryho, CSc., PhDr. M. Glockovej, PhD., Doc. Mgr. art.            
M. Gromovej o živote a diele hudobného skladateľa Tadeáša Salvu pri príležitosti jeho 
nedožitého jubilea     70. narodenín. 
 
Hudba gotiky, renesancie a baroka z územia Slovenska i Európy v podaní súboru 
Musicantica z Nitry, Malá koncertná sála Katedry hudby a Organová sieň Rektorátu KU, 
Katedra hudby PF KU v Ružomberku. 16. 11. 2007 
Prednáška na tému starých hudobných nástrojov a koncert starej hudby v podaní umeleckého 
telesa Musicantica. 
 
Deň svätej Cecílie na Katedry hudby,  Jezuitský kostol v Ružomberku, Katedra hudby PF 
KU v Ružomberku. 21. 11. 2007. 
Slávnostná latinská svätá omša z príležitosti vigílie sviatku sv. Cecílie – patrónky hudobníkov 
za účasti Scholy cantorum. 
 

Katedra chémie 

Medzinárodná konferencia:  Možnosti odstraňovania následkov chemického 
a biologického napadnutia obyvateľstva, Kongresová sála ÚVN v Ružomberku, 
organizovala Katedra chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v spolupráci s FZ KU 
v Ružomberku , ÚVN v Ružomberku, Kanceláriou bezpečnostnej rady Úradu vlády SR 
a Euroatlantickým centrom SR. 15.11. 2007. 

Cieľom konferencie bola výmena názorov na problematiku riešenia krízových situácií 
v prípadoch chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. 
V rámci konferencie boli prejednané otázky ďalšej možnej  spolupráce a zapojenia sa do 
spoločných grantových medzinárodných projektov so zástupcami zahraničných univerzít  
v Poľsku( Krakow) a v Českej republike ( Brno – Vyškov).  

Celkom sa tejto zahraničnej konferencie zúčastnilo okolo 70 účastníkov. Konferencia 
splnila svoj účel  a bola organizovaná na veľmi dobrej úrovni. Z konferencie sa plánuje 
vydanie samostatného Zborníka s uverejnením referátu, koreferátov a približne 14-15 
samostatných článkov dotýkajúcich sa danej problematiky.  

Katedra informatiky 

Katedra informatiky organizovala vo februári 2007 dvojdňový seminár Využívanie 
multimédií a informačných komunikačných systémov vo vyučovaní informatiky.  

Katedra informatiky organizovala v dňoch 10. – 12. 9. 2007 III. ro čník konferencie 
s medzinárodnou účasťou: Informatika v škole a v praxi.  
Všetky príspevky boli recenzované. 
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Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Vedecká konferencia: Posolstvo Benedikta XVI. Z návštevy Turecka, Aula Pedagogickej 
fakulty KU v Ružomberku,13.2.2007 
Dňa 13. 11. 2007 sa v Aule Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
uskutočnila vedecká konferencia „POSOLSTVO BENEDIKTA XVI. Z NÁVŠTEVY 
TURECKA“, ktorá reflektovala súčasné dianie v Cirkvi. Usporiadateľmi podujatia boli 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Filozofická fakulta Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a Slovenská spoločnosť kánonického práva. Garanciu na seba 
prevzali Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., dekan PF KU, Doc. PhDr. Imrich 
Vaško, CSc., m. prof. KU, dekan FF KU a Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., 
predseda SSKP.  
 Konferencia bola zorganizovaná do troch blokov. V prvom bloku, ktorý bol tematicky 
zameraný na sociálnu, politickú a náboženskú situáciu Turecka, vystúpili František Dlugoš, 
Anton Tyrol, Imrich Gazda a Peter Zubko. Teologické posolstvo Benedikta XVI. v Turecku 
osvetlili v rámci druhého bloku: František Trstenský, Jozef Haľko, Marcel Mojzeš, František 
Čitbaj a Branislav Kľuska. Záverečný blok bol prezentovaním posolstva Benedikta XVI. pre 
oblasť politiky a politológie prostredníctvom Jána Dudu a Dušana Pardela. Súčasťou každého 
bloku bola hodinová diskusia prednášajúcich a účastníkov konferencie. Z tohto vedeckého 
podujatia je pripravovaný zborník.  
  
Vedecká konferencia:  Farnosť a jej budúcnosť, z cyklu PRÁVNICKÉ ROZHOVORY 
Poslucháreň  Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, 13. marec 2007  

Dňa 13. marca 2007 sa v posluchárni Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia „Farnosť a jej budúcnosť“, ktorá bola ďalšou 
v poradí, v cykle „Právnických rozhovorov“, ktoré sa postupne stávajú tradíciou. Konferencia 
si za cieľ postavila reflexiu farnosti ako takej, jej fungovanie i možnosti v budúcnosti. 
Usporiadateľmi podujatia boli Slovenská spoločnosť kánonického práva a Ústav kánonického 
práva a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Garanciu podujatia na seba prevzali Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., dekan PF 
KU, Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., predseda SSKP.  
 Po slávnostnou otvorení konferencie a privítaní všetkých účastníkov pánom dekanom 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prof. ThDr. PhDr. Amantiom 
Akimjakom, PhD., sa moderovania ujal pán Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., 
predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva. 
 Konferencia bola zorganizovaná do dvoch blokov. V prvom bloku vystúpili Mons. 
ICDr. Juraj Kamas, PhD. (Má farnosť ako inštitúcia budúcnosť?), Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. 
Ján Duda, PhD. (Existuje obava z menovania farárov?) a ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 
(Analýza a zdôvodnenie tzv. farárskych úloh). Druhý blok bol priniesol pohľady ICLic. 
Dušana Pardela (Problematika troch fakúlt (spovedná, sobášna, birmovná)), ICLic. Františka 
Šútora (Tradícia udeľovania čestných titulov nitrianskym biskupom) a Mgr. Štefana Machaja 
(Povinnosť vyživovať deti).  
 V každom bloku po odznení príspevkov jednotlivých prednášajúcich bola otvorená 
diskusia, ktorá bola priestorom pre zodpovedanie aktuálnych otázok prítomných z oblasti 
praktického fungovania farnosti i samotnej pastoračnej starostlivosti. Diskusné príspevky 
diskutujúcich boli veľkým prínosom pre poslucháčov, nielen preto, že boli zodpovedané 
mnohé aktuálne otázky, ale aj preto, že tak bol poskytnutý priestor pre rôzne možnosti 
pohľadu na danú skutočnosť. Veríme, že budovanie tradície „Právnických rozhovorov“ bude 
na Ústave kánonického práva a praktickej teológie pokračovať a už teraz sa tešíme na ďalšie 
akcie podobného druhu.   
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Vedecká konferencia v spolupráci s Katedrou sociálnej práce: Dialóg teológie a sociálnej 
práce II., SOCIÁLNE A TEOLOGICKÉ ASPEKTY CHUDOBY A  BOHATSTVA. 
Hrabovská cesta 1 , blok C, mini -aula CS 10, 2. máj 2007 
Katedra katechetiky a praktickej teológie sa už po druhýkrát podieľala na spolu- organizácii 
vedeckej konferencie zameranej na interdisciplinárny dialóg medzi teológiou a sociálnou 
prácou s Katedrou sociálnej práce. Tohtoročnou témou konferencie boli Sociálne a teologické 
aspekty chudoby a bohatstva, ku ktorým sa vyjadrili členovia oboch zúčastnených katedier 
a tak prispeli do spoločného dialógu a formulovali možnosti spoločnej práce v sociálnej 
oblasti.   

 
Cyklus „prednášky profesorov“  Výzvy stojace pred Cirkvou na Slovensku v súčasnom 
období,  Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., Aula Pedagogickej fakulty KU  
21. február 2007.  
Je úlohou Cirkvi reagovať na znaky časov, aby skutočne napĺňala svoje poslanie, ktoré jej 
zveril Kristus. Autor sa v prednáške pokúsil analyzovať niektoré aktuálne výzvy stojace pred 
Cirkvou v súčasnosti a načrtnúť alternatívy možných postojov, čím vyvolal zaujímavú 
diskusiu medzi účastníkmi prednášky.  

Katedra matematiky   

Medzinárodná konferencia: Matematika v škole dnes a zajtra (8. ročník), Pedagogická 
fakulta KU v Ružomberku, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, 10. – 12.9.2007 
V roku 2007 sa konal už 8. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie 
je výmena skúseností a poznatkov z rôznych oblastí didaktiky matematiky.  

Školenia učiteľov matematiky v rámci ESF projektu, Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku, Katedra matematiky PF KU v Ružomberku, máj, september 2007. 

14th Polish-Czech-Slovak Mathematical School,  Częstochowa, Poľsko   
Katedra matematiky PF KU v Ružomberku sa podieľala na organizovaní konferencie. 
Medzinárodná  vedecká konferencia o vyučovaní matematiky sa konala  v dňoch 31. 5 - 2. 6. 
2007. Toto bol 14. ročník konferencie, ktorú striedavo organizujú pracovníci štyroch katedier 
matematiky ( Ústí nad Labem, Krakow, Czestochowa, Ružomberok).   
 
39. Konferencia slovenských matematikov v Jasnej, Jasná pod Chopkom, 22.-25.11.2007. 
Katedra matematiky PF KU v Ružomberku sa podieľala na organizovaní konferencie. 
Tradičné celoslovenské stretnutie matematikov. 

Katedra pedagogiky 

Vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Škola – priestor pre kultiváciu 
človeka, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Katedra pedagogiky, 25.04.2007 
Zameranie: akcentovať orientáciu edukácie v školskom prostredí na potenciálne možnosti 
každej individuálnej osobnosti a na aktivity, ktorými tieto potencionality realizuje, aby sa 
stalo tým, čím sa skutočne môže stať. Chápanie dieťaťa teda kladie dôraz na prechody od jeho 
riadenia k jeho autoregulácii, od jeho hodnotenia k sebahodnoteniu, od jeho výchovy 
a vzdelávania k sebavýchove a k sebavzdelávaniu. 
 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému - Problematika sociálno-
patologických javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie, Pedagogická fakulta 
KU v Ružomberku, Katedra pedagogiky a ÚSV, 16.11.2007 
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Stručná charakteristika podujatia: Sociopatologické prejavy správania sa ľudí sa v súčasnej 
dobe prejavujú ako výrazne negatívny spoločenský fenomén, ktorý v značnej miere pôsobí na 
obmedzovanie ľudských práv a na deformáciu spoločenských vzťahov. Vyskytuje sa vo 
všetkých sociálnych skupinách našej spoločnosti nevynímajúc ani prostredie školy, kde môže 
postihnúť deti každého veku, od začiatku až do konca školskej dochádzky. Ide napríklad o 
drogovú a alkoholovú závislosť, kriminalitu a ďalšie, a tiež prejavy, ktoré k nim vedú, ako 
napr. šikanovanie, záškoláctvo a pod. V ostatnom období sa tak zo strany učiteľov, ako i zo 
strany sociálnych pracovníkov sústreďuje úsilie na prevenciu rôznych sociálnopatologických 
javov u detí a mládeže (žiakov ZŠ a SŠ).  CIEĽ KONFERENCIE: Výmena skúseností 
odborníkov v pedagogike a v sociálnej práci. Nadviazanie dialógu v spoločnom úsilí 
preventívne pôsobiť na deti a mládež v rizikových oblastiach správania.  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Konferencia: Netradičné formy a metódy vyučovania v materskej škole a na 1.stupni ZŠ  
Na konferencii odznelo 6 prednášok členov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky 
PF KU v Ružomberku  
Premeny v ponímaní elementárneho technického vzdelávania - Prof. PhDr. Mária 
Kožuchová, CSc. – Katedra PEP Univerzity Komenského v Bratislave a externá 
spolupracovníčka KPEP PF KU v Ružomberku; Vývoj inšitucionálnej predškolskej 
výchovy na Slovensku - doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.; Rodina ako primárny 
vonkajší činiteľ výchovy - PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.; Rómsky žiak na 1. 
stupni ZŠ - PaedDr. Mária Vargová, PhD.; Detská ilustrácia vo výchovno-vzdelávacom 
procese - PaedDr. Jozef Zentko; Netradičné formy a metódy vyučovania na 1. stupni ZŠ   
PaedDr. Beáta Murínová. 
 
Tvorivá dielňa z dramatickej výchovy 
Priblížila možnosť využívania dramatických prvkov a dramatizácie vo vyučovacom procese. 
Načrtla proces hľadania vhodných didaktických metód, ktoré zefektívnia vyučovací proces 
a budú viac motivovať žiakov.  
Pripravili ju: PaedDr. Jozef Zentko, PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 
 
Malý spisovateľ – literárno-umelecká súťaž žiakov ZŠ 
Literárno-umeleckej súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku. Predstavili 
svoju vlastnú literárnu tvorbu – poéziu i prózu. Vybrané literárne pokusy budú uverejnené 
v brožúre, ktorú pripraví KPEP a žiaci ich doplnia vlastnými ilustráciami. Súťaže sa 
zúčastnilo 24 žiakov ZŠ. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení účastníckym diplomom a po 
skončení súťaže si pozreli priestory PF KU v Ružomberku. Za realizáciu akcie zodpovedali:  
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD., PaedDr. Beáta Murínová, PaedDr. Mária Vargová, 
PhD., Mgr. Mária Házyová. 
 
Výstava: Návrhy vysvedčení pre MŠ a ZŠ so slovným hodnotením 
Cieľom výstavy bola prezentácia návrhov vysvedčení študentov Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Miestom výstavy sú priestory PF KU v Ružomberku na 
4. poschodí. Výstavu pripravila PaedDr. Mária Vargová, PhD. a technicky zabezpečil PaedDr. 
Jozef Zentko 
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Katedra psychológie a všeobecného základu 

Tvorivá dielňa – Pedagogická fakulta očami jej študentov v jazykových variáciách 
PF KU v Ružomberku, 14.11.2007  
Organizátori podujatia : PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.,  PaedDr. Štefan Kucík 
Katolícke pedagogické školy boli vždy vynikajúcimi centrami tvorivej sily a šírenia 
vedomostí a prispievajú i dnes k vyššej kultúre ľudí, plnšiemu rozvoju ľudskej osoby a k 
plneniu pedagogickej úlohy Cirkvi. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sa od svojho 
vzniku v Jubilejnom roku 2000 snaží napĺňať toto poslanie.  
Cieľom tvorivej dielne je prezentovať PF KU v Ružomberku v rôznych jazykových 
variáciách cez optiku jej študentov od jej založenia po dnešok, v nadväznosti na Katolícky 
učiteľský inštitút založený v Spišskej Kapitule biskupom Ladislavom Pyrkerom 19. 11. 1819 
ako prvý pedagogický inštitút tohto druhu vo vtedajšom Uhorsku. 

Ústav sociálnych vied 

Medzinárodná konferencia:  Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva.   
Katedra sociálnej práce - Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku,  2.5.2007.  
Konferencia sa zamerala na nasledovné témy: filantropia a chudoba, chudoba vo svete 
a u nás, ľudia v hmotnej núdzi, súčasná chudoba na Slovensku z pohľadu: teológie, filozofie a 
sociálnej práce. Zúčastnili sa jej domáci aj zahraniční hostia – vedeckí pracovníci 
a pedagógovia rôznych viacerých vysokých škôl. 
 
Pracovné stretnutie zástupcov katedier sociálnej práce k organizácii celoslovenského 
kola ŠVOČ v odbore sociálna práca, konané a organizované Katedrou sociálnej práce - 
Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku, 13.11.2007. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia nasledovných univerzít: Univerzita Komenského Bratislava, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Katolícka Univerzita v Ružomberku. Na 
pracovnom stretnutí sa zástupcovia katedier zhodli na  dátume konania, mieste konania 
a podmienkach účasti celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca, ktoré v roku 2008 
organizuje Katedra sociálnej práce - Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku. 
 
Medzinárodná konferencia:  Podpora kooperácie v organizácii študentských odborných 
praxí,  konaná a organizovaná Katedrou sociálnej práce v spolupráci s Katedrou verejnej 
správy a všeobecného základu SP. Ústav sociálnych vied PF KU v Ružomberku, 14.11. 2007.  
Cieľom konferencie bolo stretnutie zástupcov katedier sociálnej práce, zástupcov praxových 
organizácií a študentov študijného odboru sociálna práca. Uskutočnené prednášky boli svojim 
významom rovnocenné a v rámci danej problematiky boli pre poslucháčov prínosom. Svoje 
nezastupiteľné miesto mala študentská sekcia, ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom. 
Konferenciu navštívili hostia z Ostravskej univerzity ako i zástupcovia z iných univerzít. 
Medzinárodná odborná konferencia bola veľkým  praktickým prínosom pre našu katedru, kde 
sa potvrdil obrovský význam odborných študentských praxí. Nadobudli sme nové poznatky 
a inšpirácie pre organizáciu a praktické zabezpečovanie študentských odborných praxí 
v spolupráci s organizáciami a inštitúciami. 
 
Medzinárodné stretnutie - workschop zástupcov zahraničnej organizácie L´Arche 
Inverness a študentov sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. 
Podujatie zorganizovala Katedra sociálnej práce pod vedením PhDr. Angely Almašiovej, 
PhD. a Katedra všeobecného základu SP pod vedením Ing. Zuzany Gejdošovej, PhD.       
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v aule CS 10 Hrabovská cesta Ústav sociálnych vied PF KU v Ružomberku. Zástupca 
L´Arche Robin Sykes a Peter Drozd prezentovali svoju organizáciu - jej vznik, históriu, 
systém  poskytovaných služieb pre klientov s kombinovaným postihnutím v Škótsku. 
Prezentáciu obohatilo aj vystúpenie klienta L´Arche – Syda a jeho výpoveď ako prijímateľa 
služieb v arche. Hostia v rámci diskusie ocenili prácu našich študentov, ktorí v L´Arche 
pôsobili v rámci študentských mobilít v predchádzajúcich rokoch. Zároveň vyzvali študentov 
a pracovníkov na ďalšiu spoluprácu a výmenný pobyt. Toto stretnutie bolo obohatením pre 
študentov sociálnej práce, kde sa oboznámili s metódami sociálnej práce pre klientov 
s mentálnym postihnutím.  

Katedra výtvarného umenia 

Prednáška z medzinárodného workshopu  Identity of  Space, KVU Texicom., 15.11.2007, 
Doc. Akad. mal. Pavol Rusko, PaedDr. Mgr, art. Rastislav Biarinec, ArtD. - KVU PF KU.  
Prednáška z medzinárodného workshopu v Buffale, USA, prednáška o galérii v exteriéri 
KING Storm Art Center pri New Yorku. 
 

Prednáška o púšťach Káhira, Slovenské veľvyslanectvo, február 2007, PaedDr. Mgr. art. 
Rastislav Biarinec, ArtD. - Katedra VU PF KU v Ružomberku 
 

Týždeň Európskej vedy  
Na PF KU  v Ružomberku sa uskutočnil v dňoch 12.11.2007-18.11.2007 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. 

Koncertná a umelecká činnosť katedier PF KU 

Katedra hudby 

Interný koncert Katedry hudby,  Malá koncertná sála Katedry hudby na PF KU                   
v Ružomberku,  Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 16. apríl 2007 
Prezentácia výsledkov semestrálnej práce študentov KH v praktických predmetoch hra          
na klavíri, organe, husliach, flaute a v speve. 
 
Spevácky koncert Katedry hudby,  Organová sieň Rektorátu KU, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku, 3. máj 2007.  
Prezentácia výsledkov semestrálnej práce študentov KH v speve. 

Polorecitály študentov spevu, klavíra a organu Katedry hudby, Malá koncertná sála 
Katedry hudby  a Organová sieň Rektorátu KU,  Katedra hudby PF KU v Ružomberku,    
apríl - máj 2007.  
Umelecký výstup študentov odborných umeleckých predmetov (hra na klavíri, organe a spev). 
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Diplomové koncerty študentov spevu, klavíra a organu Katedry hudby,  Malá koncertná 
sála Katedry hudby a Organová sieň Rektorátu KU, Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 
máj 2007 
Praktická časť štátnej záverečnej skúšky - umelecký výstup študentov odborných umeleckých 
predmetov (hra na klavíri, organe a spev). 
 
Záverečný koncert študentov a pedagógov Katedry hudby, Jezuitský kostol 
v Ružomberku, Katedra hudby PF KU v Ružomberku, 2. máj 2007 

Klavírny koncert Mgr. art. Františka Perglera, ArtD ., Malá koncertná sála Katedry 
hudby, Katedra hudby PF KU v Ružomberku,  8. októbra 2007 
Verejný koncert významného slovenského klavírneho interpreta pre študentov a pedagógov 
KH ako aj pre odbornú i laickú verejnosť. 
 
Liptovské zborové dni,  Jezuitský kostol v Ružomberku, Katedra hudby PF v Ružomberku  
21. 11. 2007. 
Slávnostný koncert speváckych telies Schola cantorum a Benedictus z Ružomberka 
a hosťujúcich speváckych zborov Mladosť a Canzona Neosolium z Banskej Bystrice. 
 
Interný koncert Katedry hudby,   Malá koncertná sála Katedry hudby,  Katedra hudby PF 
KU v Ružomberku. 11.12. 2007. 
Prezentácia výsledkov semestrálnej práce študentov KH v praktických predmetoch hra          
na klavíri, organe, husliach, flaute a v speve. 
 
Adventno-vianočný koncert,  Jezuitský kostol v Ružomberku, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku, 12. 12. 2007. 
Koncert študentov a pedagógov Katedry hudby. 
 
Spevácky koncert Katedry hudby,  Organová sieň Rektorátu KU, Katedra hudby PF KU 
v Ružomberku, 13. 12. 2007. 
Prezentácia výsledkov semestrálnej práce študentov Katedry hudby v speve. 
 
Ústav sociálnych vied 

Koncert Orando, Kino Kultúra v Ružomberku,  študenti KSP PF KU v Ružomberku, 
28.3.2007 
Koncert usporiadali študenti ako prejav vďaky pre dekanát PF KU a pracovníkov Ústavu 
sociálnych vied a praxových zariadení. Tohto podujatia sa zúčastnili študenti sociálnej práce, 
zamestnanci PF KU v Ružomberku. Tematické zameranie – na palube svedomia... 

Katedra výtvarného umenia 

Stretnutie - výstava pedagógov FPHV v Prešove. 14.11.2007. KVU PF KU v Ružomberku  
PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
 
Barový pult pre hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš. Materiál: presekávaný  betón, január 
2007. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
 
Svietidlá – objekty pre hotel Jánošík,  Liptovský Mikuláš. Materiál: travertín a zváraná 
patinovaná oceľ, jún 2007. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.  
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Dekoratívny ornament interiéru vstupnej haly pre hotel Jánošík. Liptovský  Mikuláš. 
Materiál: travertín, jún 2007. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

Celoslovenská výstava P.F. pre Kolomana Sokola,  Liptovský Mikuláš,                           
Galéria P. M. Bohúňa, kurátor PhDr. Zuzana Gažíková, február 2007. PaedDr. Mgr. art. 
Rastislav Biarinec, ArtD.- Katedra VU PF KU v Ružomberku 
                            
Výstava slovenského umenia Bruxselles. Galéria Cobalt, kurátor PhDr. Štefan Zajíček,     
máj  2007, PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

Identity of Space  Buffalo. Medzinárodný worshop, júl 2007, PaedDr. Mgr. art. Rastislav 
Biarinec, ArtD. - Katedra VU PF KU v Ružomberku 
 
Prírodné pigmenty a spojivá. Czenstochowa– Hucisko. Katalóg z medzinárodného 
workshopu, máj 2007, - PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 
 
Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, Západoslovenské  Múzeum, Trnava,        
16.4  – 11.5.2007, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. KVU PF KU v Ružomberku 
 
Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, Stará radnica, Bratislava, 16.4 – 11.5.2007 
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.  KVU PF KU v Ružomberku 
 
Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, Modena, Taliansko, Palaco  Ducale         
15.2.  - 25.2.2007, doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.  KVU PF KU v Ružomberku 
 
Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, Oxford, Anglicko, 15.3.-15.4.2007, 
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., doc. akad. mal. Pavol Rusko -  KVU PF KU                   
v Ružomberku 
 
Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, , Anglicko, 15.3.-15.4.2007, 
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., doc. akad. mal. Pavol Rusko -  KVU PF KU                   
v Ružomberku 

Na husličkách maľované,  kolektívna výstava, Brusel, Belgicko,  5.5.-27.5.2007  
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. -  KVU PF KU v Ružomberku 
 
Slovo a svetlo,  Ružomberok. Realizácia diela do architektúry, kombinovaná  technika, 2007 
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. 
 
Napätie, Univerzum. Liptovský Mikuláš. Art. Penzión, kombinovaná  technika 100x70, 
2007. - doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. 
 
Svetlá a tiene, autorská výstava, Viedeň, Rakúsko. Slovenský kultúrny spolok,   október      
december 2007, doc. akad. mal. Pavol Rusko -  KVU PF KU v Ružomberku 

Quo vadis, Domine, autorská výstava Šahy, Synagóga,  november 2007 – marec  2008 
doc. akad. mal. Pavol Rusko -  KVU PF KU v Ružomberku 

 
Grafické riešenie propagačných materiálov k svetovej prehliadke amatérskych filmov 
UNICA , 2007, - doc. akad. mal. Pavol Rusko 
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Grafické riešenie propagačných materiálov k 100 výročiu tragédie  v Černovej. 2007  
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu – Droppa Milan – Faktorová analýza - 2007  
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu – Adam Stankowski – Náčrt soc.  Patológie - 2007   
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu – Gunčaga, Eisenmann, Fulier – Modernizácia  a inovácia – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu – Stanislav Košč – Katolícka sociálna náuka – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  časopis – Adoramus Te – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  CD – Gaudete in domino – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh potlače na  CD – Gaudete in domino – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh veľkonočných pozdravov – Školské sestry sv. Františka – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh katalógu z workshopu – Identity of Space – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu -  Valentína Trubínová – Dejiny predškolskej pedagogiky – 2007 
doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
Návrh obálky na  knihu -  Nadežda Stollárová - Innowacje w badaniach Biologicznych - 
2007 - doc. akad. mal. Pavol Rusko 
 
"Jazyk a chuť".  Galéria P. M. Bohúňa, worskshop didaktiky výtvarnej výchovy, 2007  
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová 
 
Prírodné pigmenty. Czenstochowa – Hucisko. Katalóg z medzinárodného workshopu, máj 
2007 - PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová 
 
 
 
 
 
 
 
  



 69 

Prehľad vedeckých, odborných a umeleckých podujatí  organizovaných, resp. 
spoluorganizovaných PF KU za obdobie rokov 2004-2007 

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 

2007 8 10 58 14 37 

 

4 Medzinárodná spolupráca   
Spolupráca Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so 

zahraničnými pracoviskami a univerzitami má významné miesto v rozvoji fakulty.  

V rámci zahraničnej spolupráce sa činnosť Pedagogickej Fakulty KU v Ružomberku orientuje 
na mobilitu študentov, pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov. Tieto aktivity 
výrazne napomáhajú výmene názorov pri súčasnej transformácii študijných programov v 
rámci Európskej únie.  

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. 

Spolupráca PF KU s zahraničnými partnermi sa rozvíja aj v rámci priamych dohôd. Na baze 
týchto dohôd sa Pedagogická fakulta stala partnerom vo výskumno-vzdelávacej a výchovnej 
oblasti takýchto vysokých škôl a jednotlivých fakúlt: 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) 

� Humanitno-spoločenská fakulta, Technicko-humanitná akadémia, Bielsko-Biała (Poľská 
republika) 

� Štátna vysoká odborná škola Jána Grodka v Sanoku (Poľská republika) 
� Vysoká škola administrácie v Bielsku-Bialej (Poľská republika) 

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 Erasmus. Ako súčasť Katolíckej univerzity 
Pedagogická fakulta participuje na zmluvách s nasledujúcimi zahraničnými univerzitami a 
vysokými školami: 
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� Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 
� Ostravská univerzita v Ostravě (Česká republika) 
� Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika) 
� Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) 
� Univerzita Hradec Králové (Česká republika) 
� Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika) 
� Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) 
� Masarykova univerzita v Brne (Česká republika) 
� Milltown Institute v Dubline (Írsko)  
� Eotvos Loránd Tudományegyetem v Budapešti (Maďarsko) 
� Pázmány Péter Catholic University (Maďarsko) 
� Katholische Universitat Eichstatt (Nemecko) 
� Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Nemecko) 
� Universität Passau (Nemecko) 
� WyŜsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Poľská republika)  
� Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie (Poľská republika) 
� WyŜsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" (Poľská republika) 
� Akademia im. J. Dlugosza w Czestochowie (Poľská republika) 
� Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II. w Lubline (Poľská republika) 
� Uniwersytet Marii-Curie Sklodowskiej – Lublin (Poľská republika) 
� Akademia Swietokrzyska w Kielce (Poľská republika) 
� Uniwersytet Slaski w Katowicach (Poľská republika) 
� Universität fur Musik und darstellende Kunst – Graz (Rakúsko)  
� LUMSA University of Rome – Rím (Taliansko) 
� Institut Catholique de Paris (Francúzsko)  

V rámci programu Erazmus / Socrates a Programu celoživotného vzdelávania Erasmus, ktorý 
vstúpil do platnosti v akademickom roku 2007-2008, na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity absolvovali prednáškové pobyty nasledovní vyučujúci z zahraničných univerzít 
a vysokých škôl: 

 
Meno vyučujúceho Domovská univerzita Obdobie pobytu 

Dr Dorota Kornas-Biela 
Katolícka Univerzita Jána Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Dr Danuta Opozda 
Katolícka Univerzita Jána Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Prof. dr hab. Henryk Kąkoł 
Pedagogická akadémia v Krakove, 
Poľská republika 

LS 2006/2007 

Dr Maria Królica 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

ZS 2007/2008 

Dr Anna Pękala 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

ZS 2007/2008 

Prof. Jan Kopka 
Ostravská univerzita v Ostrave, 
Česká republika 

ZS 2007/2008 

Prof. Jaroslav Vencalek 
Ostravská univerzita v Ostrave, 
Česká republika 

ZS 2007/2008 

Vyučujúci Pedagogickej fakulty sa taktiež zúčastnili prednáškových pobytov na zahraničných 
univerzitách v rámci spomínaných programov. 
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Meno vyučujúceho Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 

PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
Masarykova univerzita v Brně, Česká 
republika 

LS 2006/2007 

PaedDr. Emil Turiak 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budejovicích, Česká republika 

LS 2006/2007 

PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 
Eotvos Loránd Tudományegyetem - 
Budapest, Maďarsko 

LS 2006/2007 

PaedDr. Martin Papčo, PhD. 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Česká republika 

LS 2006/2007 

doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. 
Eotvos Loránd Tudományegyetem - 
Budapest, Maďarsko 

LS 2006/2007 

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika  

LS 2006/2007 
 

RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

LS 2006/2007 

RNDr. Martin Billich, PhD. 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Česká republika 

LS 2006/2007 

PaedDr. Jaroslava Šimerková 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

LS 2006/2007 

PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. 
Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

LS 2006/2007 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav 
Adamko, PhD. 

Akadémia Jana Dlugosza v 
Čenstochovej, Poľská republika 

LS 2006/2007 

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 2007 absolvovali študijný pobyt v rámci programu Socrates / Erasmus 
resp. Lifelong Learning Programme/Erasmus: 
 

Meno študenta Hosťujúca univerzita Obdobie pobytu 

Zuzana Juricová, Mgr. 
Universität für Musik und 
darstellende Kunst – Graz, Rakúsko 

akad.r. 2006/2007 

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

akad.r. 2006/2007 

Heretíková Terézia 
Religionspedagogische Akademie – 
Graz, Rakúsko 

LS 2006/2007 

Klempová Soňa 
Religionspedagogische Akademie – 
Graz, Rakúsko 

LS 2006/2007 

Pavlová Lucia 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Česká republika 

LS 2006/2007 

Pustejová Stanislava 
Univerzita Palackého v Olomouci, 
Česká republika 

LS 2006/2007 

Ujacká Katarína 
Filozoficko-pedagogická vysoká 
škola „Ignatianum“ - Krakov, Poľská 
republika 

ZS 2007/2008 

Kubalová Katarína 
Univerzita Hradec Králové, Česká 
republika 

ZS 2007/2008 

Lišková Mária 
Univerzita Hradec Králové, Česká 
republika 

ZS 2007/2008 

Konečná Mária 
Lumsa University of Rome, 
Taliansko 

ZS 2007/2008 
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Potešujúco môžeme konštatovať, že v rámci študijných pobytov študentov Pedagogická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala atraktívnou pre zahraničných študentov a môžeme 
pozorovať v porovnaní k predchádzajúcim rokom narastajúci počet zahraničných študentov 
prichádzajúcich na fakultu v rámci svojho študijného programu. 

 

Meno študenta Domáca univerzita študenta Obdobie pobytu 

Bogusławska Anna 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Hybel Katarzyna 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Kasperowicz Anna 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Kotwica Ewelina 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Lachmanová Pavla 
Ostrávská univerzita v Ostrave, Česká 
republika 

LS 2006/2007 

Leśniewska Anna 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Luczak Agata 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Marciniak Monika 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Piszczatowska Anna 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Piszczatowska Marta 
Katolícka univerzita Jana Pavla II. 
v Ľubline, Poľská republika 

LS 2006/2007 

Schmuckerová Silvie 
Ostrávská univerzita v Ostrave, Česká 
republika 

LS 2006/2007 

Kajder Ewelina 
Akadémia Jana Dlugosza 
v Čenstochovej, Poľská republika 

ZS 2007/2008 

Nowak Justyna 
Vysoká humanitno-ekonomická škola 
v Lodzi, Poľská republika   

ZS 2007/2008 

Paszkowski Leszek 
Akadémia Jana Dlugosza 
v Čenstochovej, Poľská republika 

ZS 2007/2008 

 

V tomto roku sa Pedagogická fakulta zapojila do účasti v dvoch projektov v rámci Lifelong 
Learning Programme. Prvý projekt s názvom BUILDING CIVIL SOCIETY AND 
FIGHTING SOCIAL EXCLUSION - CONTEMPORARY CHALLENGES FOR SOCIAL 
WORK je zameraný na oblasť sociálnej práce a je realizovaný v spolupráci s Katolíckou 
univerzitou v Ľubline (Poľsko). Vyvrcholením tohto projektu bude European Spring 
Academy 2008, ktorá sa uskutoční v Ľubline v dňoch 30.03.-12.04.2007. Na tomto podujatí 
sa zúčastnia aj predstavitelia Pedagogickej fakulty v Ružomberku – piati študenti a dvaja 
vyučujúci. Druhý projekt Pedagogická fakulta realizuje spolu s Religionspaedagogische 
Akademie der Dioezese Graz-Seckau. Daný projekt má názov RE-CREATION - 
KREATIVES GESTALTEN IN RELIGIONSPÄDAGOGIK UND 
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG. Okrem Katplíckej univerzity a Religionspädagogische 
akademie der Dioezese Graz-Seckau  sa do daného projektu zapojili také inštitucie ako 
Univerza v Ljubljani, Ápor Vilmos Katolikus Föiskola, Uniwersytet Śląski w Katowicach a 
Newman College of Higher Education.  
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Mobilita vyučujúcich a študentov na PF KU sa taktiež realizuje v rámci iných programov, ako 
aj na báze medzi univerzitných rámcových zmlúv. V rámci Národného štipendijného 
programu Slovenskej republiky doktorandka PF KU Mgr. Svetlana Kravecová získala ročný 
grant (akademický rok 2006/2007) na študijný a výskumný pobyt na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakove (Poľská republika). Iná študentka PF KU - Štefánia Laliková              
mohla v rámci toho istého programu vycestovať v zimnom semestri 2007/2008 na študijný 
pobyt na Katolícku univerzitu Jána Pavla II. v Ľubline (Poľská republika). Vďaka ďalším 
získaným grantom z tohto štipendijného programu na PF KU mohli v letnom semestre r. 2007 
mohli prednášať zahraniční vyučujúci – prof. dr hab. Ireneusz Pawlak z Ústavu muzikológie 
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Ľubline (Poľská republika), 
a svetoznámy umelec, interpretátor organovej hudby David di Fiori zo Spojených štátov 
amerických. V rámci medzi univerzitnej dohody medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku 
a Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Ľubline (Poľská republika) sa v letnom semestri r. 
2006/2008 uskutočnil na PF KU prednáškový pobyt vysokoškolského učiteľa Ústavu 
pedagogiky Fakulty spoločenských vied Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Ľubline dr 
Klemensa Pleczkana. V rámci tohto pobytu boli prednesené prednášky zamerané na 
problematiku katolíckeho školstva, poradenstva a sociálnej práce v Poľsku, metodiku 
výchovno-starostlivej práce alebo spoločenských patológií. 
V roku 2007 sa Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity taktiež podieľala na rozvoji 
medzinárodných vzťahov v oblasti cezhraničnej spolupráce. V dňoch 23-25.05.2007 sa 
vedenie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v osobe pána dekan prof. Amantia 
Akimjaka zúčastnilo stretnutia Poľsko-Slovenskej pracovnej skupiny pre vzdelávanie 
a výmenu mládeže pri Poľsko-Slovenskej medzivládnej komisie pre Cezhraničnú spoluprácu, 
ktoré sa uskutočnilo na pôde Podhalanskej štátnej vysokej odbornej školy v Novom Targu 
(Poľská republika). Toto stretnutie bolo venované spolupráci poľských a slovenských 
vysokých škôl z prihraničného regiónu a jej hodnoteniu v kontexte vytvárania európskeho 
priestoru vyššieho školstva. 
Pedagogická fakulta KU rozvíja spoluprácu z zahraničnými partnermi aj prostredníctvom 
organizovania vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou. V rámci 8. ročníka 
konferencie „Matematika v škole dnes a zajtra“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10-12.09.2007, 
zazneli príspevky akademických učiteľov z Česka, Poľska, Veľkej Británie a Maďarska. 
Medzinárodná konferencia na tému „Problematika sociálno-patologických javov v školskom 
prostredí – stav, prevencia, riešenie“ realizovaná v rámci Európskeho týždňa vedy  
(16.11.2007) pritiahla pozornosť viacerých  odborníkov z oblasti pedagogiky z poľského 
akademického prostredia. 
Cenným príspevkom k medzinárodnej spolupráci PF KU sa stal aj tohoročný medzinárodný 
interpretačný konkurz v rámci ŠUČ v kategóriách hra na klavíri, organe a sólový spev, ktorý 
sa uskutočnil na jar 2007, ako aj organový interpretačný kurz s názvom Poľská organová 
hudba pod vedením Bogdana Narlocha, ktorý sa konal na pôde PF KU dňa 26.10.2007. 
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5 Ďalšie aktivity  

Študentská umelecká činnosť – celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou 
účasťou, Organová sieň Rektorátu KU, Malá koncertná sála Katedry hudby v Ružomberku, 
24. a 25. 4. 2007  
Organizátor podujatia: Katedra hudby PF KU v Ružomberku  
IV. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe a v sólovom speve 
organizovaná pre študentov hudobných študijných programov na pedagogických fakultách. 

ŠVOČ – celofakultné kolo v odbore informatika 
Organizátor podujatia:  Katedra informatiky PF KU v Ružomberku, 21.3.2007. 
Fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnilo 22 študentov, ktorí prezentovali svoje vedecko-odborné 
práce. 
 
Školské kolo ŠVOČ, Ústav sociálnych vied, PF KU v Ružomberku, 27.3.2007 
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku 
Školské kolo ŠVOČ prebiehalo v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. 
Zúčastnilo sa ho 15 študentov, ktorí prezentovali svoje vedecko-odborné práce. Do 
celoslovenského kola postúpilo 6 študentov, ktorí úspešne reprezentovali katedru sociálnej 
práce. V celoslovenskom kole sa umiestnili na druhom mieste v magisterskom stupni. Jedna 
práca bola ohodnotená cenou Asociácie vzdelávateľov v SR. 
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6 Hospodárenie Pedagogickej fakulty 

Pedagogická fakulta KU hospodárila v r. 2007 podľa dokumentov: 

 

⇒ Návrh na rozdelenie dotácie KU z MŠ SR („PF KU“) 

⇒ Návrhu rozdelenia tovarov a služieb z dotácie  MŠ SR na PF KU v r. 2007 

⇒ Návrhu rozdelenia predpokladaných „Vlastných zdrojov“ PF KU v r. 2007  

 

Rok 2007 bol druhým „samostatným“ rokom, kedy fakulta hospodárila bez FZ KU (bývalej 
katedry ošetrovateľstva  PF KU).  
 
Zdroje financovania PF KU v roku 2007: 
 
     A)    Dotácie z MŠ SR ( v Sk) 
 

1. mzdy a odvody spolu ...................... 65 647 000,- 
2. tovary a služby ................................ 18 088 000,- 
3. veda a výskum ................................   3 592 000,- 
4. štipendia pre doktorandov................   4 837 000,- 
5. projekty KEGA, VEGA, RP............   2 702 000,- 
6. pedagogické praxe                               2 029 000,- 
7. kapitálová dotácia                                   207 000,- 

 
Sociálna podpora študentov: 
 

8. štipendia prospechové......................   3 545 000,- 
9. štipendiá mimoriadne ........................... 360 000,- 
10. štipendiá sociálne ...........................  26 529 000,- 
11. kultúra – spevokol  ................................. 50 000,- 

 
Spolu....................................................  127 586 000,- 

 
B) Vlastné zdroje financovania : 
 

12. vlastné zdroje PF KU .....................  15 893 000,- 
 

C) Projekty ESF 
 
13. projekty ESF  ....................................  1 802 762,- 

 
          Zdroje financovania CELKOM  ........ .145 281 762,- 

 
 
Výsledky hospodárenia PF KU podľa účtov vedených v účtovníctve sú za rok 2007 

uvedené v tabuľkovom prehľade: „ Výsledky hospodárenia za rok 2007“ (príloha č. 1).  
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Z tabuľkového porovnania sú podstatné nasledovné medziročné porovnanie a indexy: 

 

DOTÁCIE                           v tis. Sk                        index 

výchova  a vzdelanie          + 15 643                     1,2 
veda a výskum                    +  1 453                     1,3 
rozvojové programy            +     345                     2,1 
 

VLASTNÉ VÝNOSY           v tis. Sk                         index 

tržby z predaja služieb        +     789                      1,2 
iné ostatné výnosy              +  3 392                       1,5 
 

NÁKLADY                          v tis. Sk                         index 

spotreba materiálu         -      772                           0,9 
spotreba energie         -      286                           0,9 
opravy a udržiavanie          -   1 430                           0,4 
ostatné služby                    +      909                           1,1 
mzdové náklady                +   7 835                           1,2 
odpisy                                +      525                           1,2 
 

Konečné výsledky hospodárenia fakulty možno hodnotiť pozitívne. Bol zaznamenaný 
pozitívny medziročný nárast dotácií na výchovu a vzdelávanie (+ 15 643 tis. Sk),  
veda (+ 1 453 tis. Sk) a rozvojové programy (+ 345 tis. Sk).   

 
V oblasti nákladov bol zaznamenaný trend medziročného rastu mzdových nákladov  

(+ 7 835 tis. Sk). Naopak je vykázaný pozitívny pokles nákladov na T a S z toho:  
materiál (-772 tis. Sk), energie (-286 tis. Sk), opravy a udržiavanie (-1 430 tis. Sk).  

V oblasti vlastných výnosov je potrebné oceniť nárast ostatných výnosov (+ 3 392 tis. 
Sk). Celkový medziročný rozdiel vlastných výnosov  je (+ 644 tis. Sk). 

 
Účtovný výsledok hospodárenia PF KU je za rok 2007 vo výške 9 597 tis. Sk 

a predstavuje rozdiel medzi plánovanými výnosmi fakulty a jej skutočnými nákladmi.  
 
Skutočný hospodársky výsledok je potrebné upraviť o realizované kapitálové 

investície vo výške 6.832 tis SK (nákup výpočtovej techniky) a splátku úveru za budovu 
Texicom 870 tis SK. Predmetné položky boli zaplatené v roku 2007  a znižujú účtovný HV 
z dôvodu odlišného metodického výkladu pojmov „výdavok“ a „náklad“.  
 
Účelovo viazané dotácie, ktoré k 31.12. 2007 neboli vyčerpané, predstavujú sumu 4.683 mil. 
SK a výpomoc od FZ KU je v sume  3.000 mil. SK. 

 
Sumárny prehľad dotácií, výnosov, nákladov a účtovný zisk za Pedagogickú fakultu KU 
 v roku  2007 je uvedené v tabuľke č. 1  tejto správy.  
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Fakulta KU Ružomberok ( úsek ) : PEDAGOGICKÁ FAKULTA
( v t is. Sk) ( v tis. Sk) ( v tis. Sk)

P.č. Ukazovate ľ Skuto č. Skuto č. Rozdiel Index 
2006 2007 (2-1) (2oo7/2oo6)

1 2 3 4
1 VÝNOSY CELKOM 96 656 114 641 17 985 1,19
2  z toho: dotácia MŠ SR 79 604 96 945 17 341 1,22
3             v tom: výchova a vzdelávanie 74 958 90 601 15 643 1,21
4                              výskum a vývoj,KEGA,VEGA 4 181 5 634 1 453 1,35
5                       rozvojové programy 315 660 345 2,10
6                       kultúra 150 50 -100 0,33
7
8             vlastné výnosy 17 052 17 696 644 1,04
9             v tom: 602-tržby z predaja služieb 4 166 4 955 789 1,19

10                      624-aktivácia dlh.hm.majetku
11                      649-iné ostatné výnosy 7 532 10 924 3 392 1,45
12                      651-tržby z predaja dlh.HM
13                      658-výnosy z prenájmu maj. 35 2 -33 0,06
14                      6xx-ostatné výnosy 13 12 -1 0,92
15                      691- príspevok APV 190 -190 0,00
16                      691-ESF 4 047 1 803 -2 244 0,45
17                      691-odpisy kapit.dotácie 1 069 -1 069 0,00
18
19
20 NÁKLADY CELKOM 96 346 105 044 8 698 1,11
21 z toho:
22 501-spotreba materiálu 8 281 7 509 -772 0,91
23 502-spotreba energie 2 747 2 461 -286 0,90
24 511-opravy a udržiavanie 2 391 961 -1 430 0,40
25 512-cestovné 1 295 1 347 52 1,04
26 513-náklady na reprezentáciu 122 100 -22 0,82
27 518-ostatné služby 7 093 8 002 909 1,13
28 521-mzdové náklady 49 228 57 063 7 835 1,16
29 524 - zákonné sociálne poistenie 16 120 18 814 2 694 1,17
30 527-zákonné sociálne náklady 914 1 085 171 1,19
31 532,538 - dane a poplatky 163 232 69 1,42
32 542-pokuty a penále 0 1 1
33 544-úroky 182 48 -134 0,26
34 549-iné ostatné náklady 4 412 4 235 -177 0,96
35 551-odpisy dlhodobého majetku 2 649 3 174 525 1,20
36 552-zost.cena predaného majetku 0 0 0
37 5xx - ostatné náklady -5 12 17 0,0
38 57x-vnútroorganiz.náklady 754 -754 0,0

39 Výsledok hospodárenia 310 9 597 9 287 30,96

Výsledky hospodárenia za rok 2007 Výsledky hospodárenia za rok 2007 Výsledky hospodárenia za rok 2007 Výsledky hospodárenia za rok 2007 

 

 
PF KU  hospodárila v roku 2007 podľa „variantných“ návrhov rozdelenia dotácií 

Rektorátom KU.  Z titulu nesúladu medzi pôvodným návrhom na rozdelenie dotácií 
schváleným AS KU a variantom rektora KU (vo viacerých dodatkoch tento rozdiel činí v 
sume 1,8 mil. Sk v neprospech PF KU) navodil v priebehu roka 2007 napätú finančnú situáciu 
fakulty. Ďalšou otvorenou otázkou rozdeľovania dotácií je nedofinancovanie zálohových 
dotácií roka 2007 v neprospech PF KU vo výške 6,9 mil. Sk. Celkový rozdiel medzi návrhom 
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na rozdelenie dotácií a skutočnými zálohovými dotáciami z rektorátu KU je na úrovni          
8,7 mil. Sk.   

V dôsledku uvedeného modelu financovania fakulty a z dôvodu operatívnej potreby v 
závere roka 2007 – a to aj napriek svojmu pozitívnemu hospodáreniu – bola PF KU nútená 
čerpať finančnú výpomoc od FZ KU v sume 3,0 mil. Sk. Posilnením cash-flow fakulty sa stali 
vlastné výnosy fakulty v rozsahu priloženom v tabuľke č.2.: 

 
Skutoč.

vlastné výnosy PF KU ( v tis SK) 2007
 v tom: 602-tržby z predaja služieb 17 696
   624-aktivácia dlh.hm.majetku 4 955
   649-iné ostatné výnosy
   651-tržby z predaja dlh.HM 10 924
   658-výnosy z prenájmu maj.
   6xx-ostatné výnosy 2
   691- príspevok APV 12
spolu 15 893

   691-ESF  - odpisy kapit. dotácie 1 803 
 

 
Prehľad účelové dotácií z MŠ SR, čerpanie a nevyčerpaná dotácia r. 2007 sú uvedené 

v tabuľke č. 3. Nevyčerpané účelové dotácie za rok 2007 (k 31.12. 2007, ND) : 

Výchova a vzdelanie Dotácie  Čerpanie Zostatok ND r. 2007 

      
      
Veda 3 592 000 2 764 385 827 615 827 615 
Doktorandi 4 837 000 4 516 421 320 579 320 579 
Projekty - K, V, RP 2 702 000 1 716 058 985 942 985 942 
Pedag.praxe 2 029 000 1 599 100 429 900 429 900 
Kultúra 50 000 41 013 8 987 8 987 
CS     80 414 80 414 

ESF 1 802 762 1 312 035 490 727   

spolu 98 747 762  105 013 200   2 653 437 

       

Sociálna podpora študentov Dotácie  Čerpanie Zostatok ND r. 2007 

Sociálne štipendiá 26 529 000 26 529 200 -200   
Prospechové štipendiá 3 545 000 1 486 000 2 059 000   
Mimoriadne štipendiá 360 000 389 000 -29 000   

spolu 30 434 000  28 404 200 2 029 800 2 029 800 

     

CELKOM Dotácie  Čerpanie Zostatok ND r. 2007 

  
129 181 762 133 417 400   4 683 237 

 
Nevyčerpané účelové dotácie sú predmetom prenosu do roku 2008. 
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Výsledky hospodárenia katedier v roku 2007 prispeli k vývoju hospodárenia PF KU 
pozitívne, relevantný prehľad bude možné vypracovať v roku 2007 na základe rozdelenia 
dotácií r. 2008 na participatívnej báze na jednotlivé katedry s časovým predstihom.  
 

Katolícka univerzita v Ružomberku prešla od 1.1.2007 na nový informačný systém 
SAP Sofia. Uvedená skutočnosť mala v prvom roku fungovania informačného systému 
funkčné vplyvy na účtovanie a nákladový reporting, ďalší modul systému Sofia – „cestovné 
príkazy“ nabiehal v období od 09/2007.  

 
Prínosom pre skvalitnenie riadenia celej fakulty a jej pracovísk bude implementácia 

modelu kontroling, nábeh ktorého sa pripravuje v 1. kvartáli roka 2008 v spolupráci 
s Rektorátom KU a firmou Varias, Žilina.  

 
Cieľom skvalitnenia reportingu je získavanie pravidelných finančných prehľadov po 

nákladových strediskách ako nástroj manažérstva fakulty a implementácie nákladovej 
disciplíny katedier PF KU v závislosti od ukazovateľov efektívnosti a výkonnosti výchovno-
vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu.  

 
Z dôvodu zabezpečenia vyrovnaného hospodárenia PF KU v roku 2008, je potrebné 

naďalej plniť prijaté opatrenia na zníženie čerpania nákladov, ktoré boli rozpracované 
v predbežnom ekonomickom pláne PF KU na rok 2008 a budú predložené v Návrhu rozpočtu 
PF KU na rok 2008 na schválenie AS PF KU. 
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Obrazová príloha 

 

 

Súbor Benedictus 
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Dixit Dominus 
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Posolstvo návštevy Benedikta XVI. v Turecku 

 

Kanonické právo 
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Konferencie na aktuálne spoločensko-teologické témy 
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Konferencia s medzinárodnou účasťou: Informatika v škole a v praxi 2007 
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