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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 

Katedra katechetiky a praktickej teológie  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

tel.: +421 44 43 26 842  

mobil: +421 905 552 907 

www.pf.ku.sk  

eu.pf.ku.sk/en 

 

Vedúci katedry: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

 

Zástupca vedúceho katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

 

Tajomník: PaedDr. Monika Kubatková, PhD. (do 4.8.2020) 

 

Sekretariát katedry: PaedDr. Katarína Russinová, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

 

docent: 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (do 04. 02. 2020) 

doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  

 

odborný asistent: 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

PaedDr. Katarína Russinová, PhD. 

PaedDr. Monika Kubatková, PhD. (do 04. 08. 2020) 

 

Externí spolupracovníci 

PaedDr. Anna Mrvová, PhD. (od. 1.09.2020) 

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. (od. 1.09.2020) 
 

 

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. 

Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú 

funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 
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IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

Pre dlhotrvajúcu pandemickú situáciu, spôsobenú korona-vírusom, nebolo možné 

priamo realizovať ani zúčastniť sa  viacerých vedeckých či odborných konferencií. 

Viaceré vedecké podujatia boli zrušené, niektoré sa z nich presunuli do online 

priestoru a uskutočnili sa prostredníctvom nových digitálnych technológií 

a nástrojov. 
 

Účasť katedry na podujatí 
Seminár pre prednášajúcich Sväte písmo (Žaltár, Kniha Jób), Pápežský biblický inštitút (Rím, Taliansko), 20.-

24.01.2020. Seminár s medzinárodnou účasťou bol venovaný prezentovaniu nových výskumov nad knihou Jób 

a Žaltár. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa na plenárnych prednáškach, ktoré prezentovali európski odborníci 

na starozákonnú múdroslovnú literatúru. Prehĺbeniu špecifických tém z oblasti výskumu nad poučnou 

literatúrou Starého zákona boli venované poobedňajšie vedecké semináre. Všetkým účastníkom podujatia bola 

poskytnutá možnosť štúdia odbornej literatúry v knižnici Pápežského biblického inštitútu.  Účastník: ThDr. 

Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

 

Konferencia Slovenskej spoločnosti katolíckej teologie: „Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej 

Cirkvi.“ (online konferencia, RKCMBF UK Bratislava). 12. 11. 2020.   Na pozadí aktuálnych spoločenských 

a ekleziálnych javov na Slovensku sa stáva výzvou pre SSKT a pre slovenských teológov ekleziologická reflexia 

vo svetle podnetov Druhého vatikánskeho koncilu a následných pontifikátov až po aktuálnu službu pápeža 

Františka. Situácia a iniciatívy pápežov nás motivujú k oslobodzujúcemu sebapochopeniu Cirkvi a k naliehavosti 

stať sa Cirkvou viac podriadenou Kristovi (porov. Ef 5,24) a blízkou ľuďom. Na základe toho sa i naša Katolícka 

cirkev latinského a byzantského obradu na Slovensku nemá vzdať šance stať sa v duchu výroku sv. Augustína 

ecclesia semper reformanda. Práve z dôvodu jej ľudského a časového rozmeru je k tomuto postoju neustále 

vyzývaná. V akademickej slobode a konštruktívne chceme reagovať na jej aktuálne problémy a možnosti na 

Slovensku z perspektívy rôznych teologických disciplín (biblická, dogmatická, morálna a pastorálna teológia, 

liturgika, cirkevné právo) a v povďačnom uznaní predností našej Katolíckej cirkvi oboch tradícii. V diskusii 

a riešení nejakého konkrétneho problému v príspevku účastníkov nechceme stratiť z dohľadu prežívanie viery 

a našu náboženskú skúsenosť v minulosti, aby sme objektívnejšie uvažovali o aktuálnom postavení, poslaní 

a aktivitách Cirkvi v spoločnosti. Cieľom konferencie je ponúknuť teologicky svieže a metodologicky presvedčivé 

podnety na posilnenie autentického cirkevného vedomia a identity a na zefektívnenie liturgického slávenia 

(leiturgia), spoločenstva (koinonia), svedectva (martyria) a služby (diakonia) do ďalších rokov. Témy prihlásených 

príspevkov: Kľuska, B.: Vernosť pravde ako riešenie krízy nejednotnej Cirkvi: Vízia 1 Jn. Russinová, K.: „Formačný 

program Diecézna animátorská škola – princípy a aktuálne problémy pastorácie mladých v Spišskej diecéze .“ Sarka, R.: 

Nové zjavenia a channeling ako pastoračný problém.“  Konferencie sa zúčastnili zástupcovia teologických fakúlt 

z Bratislavy, Trnavy i Prešova. Prezentované príspevky budú v priebehu roka 2021 vydané v zborníku. Bližšie 

informácie ku konferencii https://frcth.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/rkcmbf-uk/article/liturgia-

spolocenstvo-svedectvo-a-sluzba-nasej-cirkvi/ 
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Obrázok č. 1 – Screenshot z konania konferencie 

 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova – 

katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na základných a stredných 

školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti 

teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických 

inštitúciách. Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú 

priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia bc. a mgr. stupni 

štúdia. 

Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať teoretické 

vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre študentov odboru 

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova 

- katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov sekulárnych 

odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich študentov 

k znalosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel 

(teológia je veda o hľadaní a nachádzaní zmyslu) a dokázať primerane odborne 

argumentovať. 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra. 

 Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  v kombinácii 
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 Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 

predmetov: Náboženská výchova v kombinácii 

 Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  (jednoodborová) 

 Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 

predmetov: Náboženská výchova  (jednoodborová) 

 Rozširujúce štúdium Náboženskej výchovy. 

  

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

medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

Pre dlhotrvajúcu pandemickú situáciu, spôsobenú korona-vírusom a s tým 

spojenými celospoločenskými obmedzenia, nebolo možné priamo realizovať ani 

zúčastniť sa študentských podujatí na národnej či medzinárodnej úrovni. 

 

 

5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu. 

V priebehu akademického roka prešla výučba Náboženskej výchovy, zabezpečovaná 

katedrou, z prezenčnej na dištančnú formu, čo zúžilo možnosti prezentovania práce 

študentov.  

 

5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 
 

Študentská konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie KU  

Dátum konania: 18.02.2020, PF KU Ružomberok 
Obsahom konferencie bola prezentácia odborných príspevkov študentov Náboženskej výchovy 

na tieto témy: Vzťah Katolíckej cirkvi a Talianskeho kráľovstva počas pontifikátu Leva XIII. (autor Páterek, P. 

- 3.ročník bakalárskeho štúdia), Životný príbeh Františka Revesa, spoluorganizátora ilegálnych výprav do 

zahraničia počas komunistického režimu v rokoch 1950-1952 (autor Nebus, T. - 3.ročník bakalárskeho 

štúdia), Tajné štúdium teológie slovenských saleziánov v rokoch 1950-1968 (autor Adamčíková, A. - 3.ročník 

bakalárskeho štúdia), Hudba ako prostriedok zjednotenia kresťanov na Slovensku v posledných desaťročiach 

(autor Harzek, J. – 3.ročník bakalárskeho štúdia), Osem generických  myšlienok v kontexte duchovného 

zápasu na púšti srdca (autor Zahradník, M. – 1.ročník magisterského štúdia). Prípravu a priebeh 

konferencie mali vo svojej kompetencii samotní študenti. Vyučujúci Katedry katechetiky a praktickej 

teológie zodpovedali za odbornú správnosť príspevkov študentov ako ich konzultanti. Na konferencii 

sa ako poslucháči zúčastnili ďalší študenti Náboženskej výchovy na Katedre katechetiky a praktickej 

teológie PF KU, ktorí svojim záujmom o témy prispeli do vecnej diskusie o jednotlivých príspevkoch. 

Vedúcim garantom konferencie bol prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.  
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 Obrázok č. 2– Študentská konferencia 

 

 

5.5 Zhodnotenie každého uskutočňovaného študijného programu v akademickom 

roku 2019/2020: 

- Dosiahnuté výsledky (úspešnosť) štúdia vrátane štátnych záverečných skúšok: 

V bakalárskych študijných programoch Učiteľstvo Náboženskej výchovy 

(jednoodborové/v kombinácii) v roku 2020 štúdium štátnou skúškou úspešne 

ukončilo 9 študentov. Z nich 4 pokračujú v akademickom roku 2020/2021 v štúdiu 

na magisterskom stupni. Štátnou skúškou úspešne ukončilo magisterské štúdium 

Náboženskej výchovy 6 študentov. Rozširujúce štúdium Náboženskej výchovy 

v rámci kontinuálneho vzdelávania úspešne ukončilo 7 študentov. Celkový počet 

týchto absolventov predstavuje 100% úspešnosť na štátnych záverečných 

skúškach. 

 

- Zhodnotenie účinnosti doteraz využívaných metód pri výučbe: 

Vyučovacie metódy zvolené pri výučbe v rámci Katedry katechetiky a praktickej 

teológie sú v prvom rade informatívno-nosné. Ich uplatnenie pri zabezpečovaní 

štúdia Náboženskej výchovy má  však na zreteli aj výchovno-formačnú stránku. 

Zároveň si tieto metódy vyžadujú súčinnosť vyučujúceho a študentov. Pri ich 

vhodnom výbere a správnom používaní dbajú vyučujúci katedry o prepojenosť 

metód na obsahové štandardy vzdelávacích predmetov a na pedagogicko-

katechetickú prax, čo sa ukazuje ako predpoklad účinnosti a efektivity zvolených 

výučbových metód. Platí to pre prezenčnú a rovnako i pre dištančnú formu 

vzdelávania, ktorá priniesla nové pedagogické výzvy pre výučbu Náboženskej 

výchovy.  
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Daný študijný program je v súlade s poslaním KU a s Dlhodobým zámerom PF KU. 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Katedra okrem poskytovania vzdelávania v uvedených akreditovaných 

študijných programoch zabezpečuje prednášky v rámci všeobecného základu a 

teologickej formácie študentov všetkých študijných programov realizovaných na PF 

KU. 

Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity 

prechádzajú i poza inštitucionálny rámec. Ide najmä o organizáciu najväčšej 

kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči (prof. Dlugoš), 

o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej katechézy na Slovensku 

(doc. Kľuska),  účasť v historicko-výskumných projektoch. (prof. Dlugoš), 

spolupodieľanie sa na výskume hnutí novej religiozity (doc. Sarka) atď. Keďže 

prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané z mimo-univerzitných zdrojov, 

nezaťažujú hospodárenie katedry. Na druhej strane však sú obrovským prínosom 

pre vedecko-didaktickú činnosť katedry. 

 

 

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

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú 

vymedzené v rámci vedeckých disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým 

katechetika a pastorálna teológia, liturgika, dejiny Cirkvi, cirkevné právo a sociálna 

náuka Cirkvi. V okruhu katechetiky ide predovšetkým o biblickú katechézu, 

kreatívne katechetické metódy, cirkevné školstvo, históriu cirkevného školstva. 

 Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, teologického, 

kultúrneho i spoločenského výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj 

na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala 

spoluprácu s diecéznymi katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi, 

ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej vedy na Slovensku i v zahraničí, 

najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a na 

Ukrajine.  

 V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja 

svoje úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov 

náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, 

príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 
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(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. Katedra má zámer rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich 

a zahraničných grantových projektov a úloh.  

 

Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali 

 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi Spišskej diecézy 

 Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 

 Výskumom žalmov v ich literárnej a teologickej perspektíve 

 Biblickou didaktikou 

 Interpretáciou evanjelia podľa Jána 

 

V roku 2021 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Metódy a formy didaktiky náboženstva 

 Biblická didaktika 

 Interpretácia žalmov 

 Teológia Jánovských spisovi 

 Dejiny partikulárnej cirkvi Spišskej diecézy 

 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 

 

 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

 
 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2020 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2020 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA  1/0299/

21  

Aktuálne religiozno-

etické témy medzi 

mládežou pod vplyvom 

korona-krízy 

doc. ThDr. PaedDr. 

Róbert Sarka, PhD.  

Projekt získal pozitívne 

vstupné   hodnotenie v 

1. kole výberu 

projektov VEGA 

 
2021- 

2023 
2100/rok 

VEGA 1/0856/

21  

Funkcia motívu "Eliáš 

redivivus" v narrácii 

Evanjelia podľa Marka  

 

Doc. ThDr. 

Branislav Kľuska, 

PhD. 

Podaný projekt je 

v štádiu hodnotenia 
 

2021-

2023 
500/rok 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2020 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2020 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 017KU

-4/2021 

Online podpora 

vzdelávania študentov 

náboženskej výchovy v 

oblasti biblicko-

teologických disciplín 

Doc. ThDr. 

Branislav Kľuska, 

PhD. 

Podaný projekt je 

v štádiu 

vyhodnotenia 

 
2021-

2023 

r. 2021 – 400 

hod.  

r. 2022 – 400 

hod.  

r. 2023 – 400 

hod. 

KEGA 
027KU

-4/2021 

 

Vzácne i nasledovania 

hodné dedicstvo: Štrefan 

Šmálik, Jozef Kútnik 

Šmálov a Andrej Gerát – 

v ťažkých časoch 

povznášali ducha 

modlitby, liturgie a 

literatúry. 

prof. PaedDr. 

František Dlugoš, 

PhD. 

Projekt získal pozitívne 

vstupné   hodnotenie v 

1. kole výberu 

projektov KEGA. 

 
2021- 

2023 
1900/rok 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 
115 

2019 
Detská univerzita 

2020 

PaedDr. 

Katarína 

Russinová, 

PhD. 

Z dôvodu bezpečnostných 

a hygienických opatrení spôsobených 

korona-krízou na Slovensku na jar 

2020, nebolo možné projekt 

realizovať. Kvôli 

protiepidemiologickým opatreniam 

bola organizácia i priebeh Detskej 

univerzity 2020 na PF KU zrušená. 

 

2020 530 

 

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

 

Domáce 

 Výskumné 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (ako člen riešiteľského kolektívu) 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

APVV 
APVV-17-

0001 

Komentár ku 

Knihe žalmov II a 

III 

prof. ThLic. Miloš 

Lichner, SJ, 

D.Th., Teologická 

fakulta Trnavskej 

univerzity 

Hroboň, B. – Kacian, A. (zost.): Žalmy 101-118. 

Komentáre k Starému zákonu, Trnava: Dobrá kniha 

2020. 

 

Dubovský, P. – Kacian, A. (zost.), Žalmy 120-150 

(elektronický dokument). Komentáre k Starému zákonu 

10 (Kľusková, komentár k Ž 143, 5.882%), Trnava: 

Dobrá kniha 2020. ISBN (elektronické) 978-80-8191-293-

1 

 2018-2022 200/rok 
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 Ostatné 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (ako člen riešiteľského kolektívu) 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Štrukturálne 

fondy EU, 

výzva 

„Skvalitnenie 

prípravy 

budúcich 

pedagogických 

a odborných 

zamestnancov“ 

 
Kto vie, nech učí 

 

PhDr. Angela 

Almášiová, PhD. 
Projekt začal byť riešený v poslednom kvartáli 2020  2020/2021  

Erasmus+ KA 

203 
 

Upgrade 

withLearner-

CentredApproach 

Prof. Marketa 

Rusnaková, PhD. 
Projekt začal byť len riešený v mesiaci 11/2020  2020-2022  

 

 
Doc. ThDr. Branislav KľuskA, PhD. (ako člen riešiteľského kolektívu) 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2010 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Erasmus+ KA 

203 
 

Upgrade 

withLearner-

CentredApproach 

Prof. Marketa 

Rusnaková, PhD. 
Projekt začal byť len riešený v mesiaci 11/2020  2020-2022  

 

 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V roku 2020 nikto z členov katedry nezískal nový kvalifikačný stupeň. 

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

V roku 2020 sa kvôli pandemickej situácii spojenej s epidémiou choroby COVID-19 

nemohli uskutočniť viaceré plánované mobility.  
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Účasť na zahraničnom seminári pre prednášajúcich Sväte písmo (Žaltár, Kniha Jób), Pápežský biblický 

inštitút (Rím, Taliansko), 20.-24.01.2020. Seminár s medzinárodnou účasťou bol venovaný prezentovaniu nových 

výskumov nad knihou Jób a Žaltár. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa na plenárnych prednáškach, ktoré 

prezentovali európski odborníci na starozákonnú múdroslovnú literatúru. Prehĺbeniu špecifických tém z oblasti 

výskumu nad poučnou literatúrou Starého zákona boli venované poobedňajšie vedecké semináre. Všetkým 

účastníkom podujatia bola poskytnutá možnosť štúdia odbornej literatúry v knižnici Pápežského biblického 

inštitútu.  Účastník: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

  

 

X. Podporné činnosti katedry 

Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity 

vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä o 

organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči 

(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej 

katechézy na Slovensku (doc. Kľuska), spolupráca pri realizovaní kontinuáneho 

vzdelávania katechétov (doc. Kľuska),, účasť v historicko-výskumných projektoch 

(prof. Dlugoš,), atď. Realizované činnosti sú obrovským prínosom pre vedecko-

didaktickú činnosť katedry. 

 

XI. Rozvoj katedry 

Katedra  bude  rozvíjať  svoju pedagogickú  činnosť  zameranú  na  študentov   

v oblasti  výchovy  a vzdelávania, podporovať a rozvíjať teoretické a praktické 

vedomostí a zručností pre pedagogickú činnosť budúceho učiteľa náboženstva na 

základných a stredných školách. Katedra sa však zameriava aj na intelektuálnu 

formáciu študentov sekundárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej 

teológie. Vedie svojich študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej 

spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a dokázať primerane odborne 

argumentovať. 

V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja svoje 

úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov 

náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, 

príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 

(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy a oblasť 

praktickej teológie a religionistiky) 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. Katedra má zámer 

rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich a zahraničných grantových 

projektov a úloh. Prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie  

pedagogickým  pracovníkom  v základných a stredných školách  a  učiteľom  pre  

primárne  vzdelávanie  na dosiahnutie  požadovanej kvalifikácie. Poskytuje  

možnosti  na  vykonanie  rigoróznej  skúšky  a obhajoby rigoróznej práce v 

študijnom odbore Učiteľstvo náboženskej výchovy.   

 

XII. Medzinárodné aktivity katedry 
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Katedra katechetiky a praktickej teológie spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými vedeckými 

a akademickými pracoviskami spomedzi ktorých je potrebné vymenovať: Katolícka univerzita Jána Pavla II. 

V Ľubline; Pápežská teologická akadémia v Krakove, Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruni; Cirkevná 

pedagogická Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, atď. 

Možnosti využitia zahraničnej spolupráce je možné zhrnúť v niekoľkých bodoch: 

 Zahraničné vedecké projekty 

 Výmena vedeckých a didaktických skúseností 

 Príprava spoločných vedeckých konferencií 

 Príprava spoločných vedeckých publikácií 

 Študentská a učiteľská mobilita 

 

Členstvo členov katedry v medzinárodných vedeckých spoločností a redakčných radách zahraničných časopisov:  

 

 

Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Názov časopisu: Biblical Annales 

Druh členstva: člen vedeckej rady 

Miesto vydania: Ľublin (Poľsko) 

Členstvo od roku: 2010 

 

Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Názov združenia: Society of Biblical Literature 

Druh členstva: member 

Miesto vydania: Atlanta (USA) 

Členstvo od roku: 2008 

 

Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Názov spoločnosti: Stowarzyszenie Biblistów Polskich  

Druh členstva: riadny člen 

Miesto vydania: Kraków (PR) 

Členstvo od roku: 2016 

 

Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Názov spoločnosti: European Society for Catholic Theology 

Druh členstva: riadny člen 

Členstvo od roku: 2019 

 

Meno zamestnanca: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

Názov spoločnosti: Society of Biblical Literature 

Druh členstva: member 

Miesto vydania: Atlanta (USA) 

Členstvo od roku: 2014 

 
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.: Recenzná činnosť pre biblický vedecký časopis The Biblical Annals 

(https://czasopisma.kul.pl/ba), Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Ľubline (Poľsko) 

 
Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.: Recenzná činnosť pre biblický vedecký časopis The Biblical Annals 

(https://czasopisma.kul.pl/ba), Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Ľubline (Poľsko) 

 

XIII. Sumár  (Executive summary) 
Vedecký výskum katedry je orientovaný na didaktiku náboženskej výchovy, katechetiku, 

praktickú teológiu a dejiny cirkvi. Náboženská výchova je chápaná ako súčasť širšie 

ponímanej katechetickej činnosti. Predstavuje aplikáciu základných teologických disciplín 

(systematické teologické disciplíny, historicko-biblické teologické disciplíny a praktické 

teologické disciplíny) v školskej výučby. Preto vedecký výskum katedry vychádza najskôr zo 

https://czasopisma.kul.pl/ba
https://czasopisma.kul.pl/ba
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základného výskumu jednotlivých teologických disciplín, ako biblická teológia, morálna 

teológia, cirkevné dejiny, liturgika, pastorálna teológia a následne na školskú aplikáciu 

výsledkov základného výskumu.  

Členovia katedry vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý obsahový rozsah praktickej 

(morálna teológia, pastorálna teológia, praktická teológia, liturgická teológia, katechetika) a 

dejinno-biblickej (dejiny cirkvi, biblická teológia, patrológia) teológie a kánonického práva. 

Katedra sa zameriava na vzdelávanie a formovanie učiteľov náboženskej výchovy, 

pastoračných pracovníkov a animátorov malých spoločenstiev. 

Katedra vo svojom výskume vychádza z historického preskúmania stavu vyučovania 

náboženskej výchovy na slovenských základných a stredných školách, aby tak dokázala 

navrhnúť aktuálne a účinné modely vyučovania náboženskej výchovy, s aplikovaním 

základného teologického výskumu do vyučovania náboženskej výchovy. Vzhľadom na 

interdisciplinárny prienik vedeckej disciplíny katechetika (náboženská výchova) aj do 

pedagogických disciplín katedra spolupracuje vo výskume aj s vedeckými pracoviskami 

sústreďujúcimi sa na výskum pedagogických vedných disciplín a v prvom rade katolíckej 

pedagogiky.  

Pre najbližších päť rokov si katedra definovala nasledovné výskumné oblasti: stav a 

perspektíva vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia v katechéze; dejiny 

Katolíckej  cirkvi na Slovensku; Interpretácia teológia biblických Žalmov; výskumné aktivity 

zaoberajúce sa interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami, pastoračnou 

a katechetickou činnosťou zameranou na prevenciu voči alternatívnym náboženským smerom 

a sektám.  

 

 

XIV. Prílohy 

A. Publikačná činnosť členov katedry s hodnotením 

B. Ocenenia 

C. Členstvo v redakčných alebo edičných radách časopisov 

 

 



IX. Prílohy

Kategória 

publikačnej 

činnosti

Autor (PRIEZVISKO, 

Meno)
Publikácia alebo umel. výstup  (zápis z CREPČ alebo z CREUČ) Druh výstupu Hodnotenie

BAB DLUGOŠ, František

Farári v Levoči [textový dokument (print)] : (1247 - 2020) / Dlugoš, 

František [Autor, 100%] ;                                                                                                                                              

Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Kľuska, 

Branislav [Recenzent]                                                                                                                                                                                              

. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 319 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 978-80-8215-015-8. Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

Desatoro nás sprevádza na ceste ku Kristovi [textový dokument (print)] / 

Dlugoš, František [Autor, 100%]                                                                                                                                                           

; Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; 

Lapšanský, Jozef [Recenzent].                                                                                                                                                                         

– 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 128 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 978-80-8215-016-5 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

 So silnou vierou mocnie náš život [textový dokument (print)] / Dlugoš, 

František [Autor, 100%] ;                                                                                                                                         

Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Kopnický, 

Miroslav [Recenzent].                                                                                                                                                                            

– 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 74 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 978-80-8215-006-6 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

Jubilujúci kňazi našej diecézy v roku 2020 [textový dokument (print)] / 

Dlugoš, František [Autor, 100%] ; Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Kľuska, 

Branislav [Recenzent] ; Kubatková, Monika [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 332 s. [tlačená forma]. – ISBN 

978-80-8215-013-4 Odborný výstup 2



BAB DLUGOŠ, František

Počúvajme hlas Božej Matky [textový dokument (print)] / Dlugoš, 

František [Autor, 100%] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef 

[Recenzent] ; Kopnický, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča 

(Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 98 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-

8215-003-5 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

 Hľa, kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený [textový dokument 

(print)] / Dlugoš, František                                                                                                                                      

[Autor, 100%] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef 

[Recenzent] ; Kopnický, Miroslav [Recenzent].                                                                                                                                                                                

– 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 128 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 978-80-8215-007-3 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

 Iba krížom sa honosil, odriekavo a čnostne žil [textový dokument 

(print)] / Dlugoš, František                                                                                                                                                                       

[Autor, 100%] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef 

[Recenzent] ;                                                                                                                                                                                             

Kopnický, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM 

Levoča, 2020. – 126 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8215-008-0 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

 Kráčame so svätým Jánom Pavlom II. [textový dokument (print)] / 

Dlugoš, František [Autor, 100%] ;                                                                                                                                                        

Akimjak, Amantius [Recenzent] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; 

Lapšanský, Jozef [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM 

Levoča, 2020. – 474 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8215-012-7 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

Len v Bohu nájde pokoj duša moja [textový dokument (print)] / Dlugoš, 

František [Autor, 100%] ; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef 

[Recenzent] ; Kopnický, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča 

(Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 140 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-

8215-004-2 Odborný výstup 2



BAB DLUGOŠ, František

V úzkosti som vzýval Pána a volal som k nemu [textový dokument 

(print)] / Dlugoš, František [Autor, 100%]                                                                                                                                    

; Kľuska, Branislav [Recenzent] ; Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Kopnický, 

Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd.                                                                                                                                                                    

– Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 146 s. [tlačená forma]. – 

ISBN 978-80-8215-009-7 Odborný výstup 2

BAB DLUGOŠ, František

 Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú [textový 

dokument (print)] / Dlugoš, František [Autor, 100%] ; Kľuska, Branislav 

[Recenzent] ; Lapšanský, Jozef [Recenzent] ; Kopnický, Miroslav 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Levoča (Slovensko) : MTM Levoča, 2020. – 80 s. 

[3,5 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8215-005-9 Odborný výstup 2

AAB SARKA, Róbert

 Katechéta a spirituálny rast [textový dokument (print)] / Sarka, Róbert 

[Autor, 100%] ; Hišem, Cyril [Recenzent] ; Knorr, Alexander [Recenzent] ; 

Obušeková, Darina [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 

210 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-561-0743-0 Vedecký výstup 2

AAB SARKA, Róbert

Dogmatika pre katechetickú prax II. Trojica. Pneumatológia / Sarka, 

Róbert [Autor, 100%]Jurko, Jozef [Recenzent] ; Karasová, Mária 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 148 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 978-80-561-0791-1 Vedecký výstup 2

BDF SARKA, Róbert

Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (3) / Sarka, Róbert [Autor, 

100%]

In: Rozmer [textový dokument (print)] : časopis pre kresťanskú 

duchovnú orientáciu. – Bratislava (Slovensko) : Ekumenická rada cirkví v 

Slovenskej republike, Bratislava (Slovensko) : Redakcia časopisu Rozmer. 

– ISSN 1335-2660. – Roč. 23, č. 1 (2020), s. 28-31 [tlačená forma] Odborný výstup 2



BEE PEKARČÍK, Ľubomír

Family as the first social educational environment child and school as a 

second socialization environment / Pekarčík, Ľubomír [Autor, 100%]

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový 

dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale 

Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 3 

(2020), s. 155-167 [tlačená forma] Odborný výstup 3

AAB KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna

Dubovský, P. – Kacian, A. (zost.), Žalmy 120-150 (elektronický 

dokument).                                                                                                                                                                                                   

Komentáre k Starému zákonu 10 (Kľusková, komentár k Ž 143, 5.882%), 

Trnava: Dobrá kniha 2020.                                                                                                                                                                           

ISBN (elektronické) 978-80-8191-293-1 Vedecký výstup 3

ADM KĽUSKA, Branislav

Duch Paraklet a pamięć Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii = The Spirit-

Paraclete and the Church's Memory in the Fourth Gospel / Kľuska, 

Branislav [Autor, 100%]. – SCOPUS

In: Verbum vitae [textový dokument (print)] : półrocznik biblijno-

teologiczny. – Kielce (Poľsko) : Instytut Teologii Biblijnej "Verbum". – 

ISSN 1644-8561. – ISSN (online) 2451-280X. – Roč. 37, č. 1 (2020), s. 91-

109 vedecký výstup 4
Výsledné 

hodnotenie: 2,24



Prehľad ocenení za rok 2020 
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách, členstvo v národných a medzinárodných 

oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy o rozvoj, Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných 

vedeckých alebo umeleckých podujatí, Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy)  
 

Ostatné prednášky 

Kategória 

publikačnej 

činnosti Autor 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) Miesto uskutočnenia Termín uskutočnenia 

AFD Kľuska, Branislav 

Konferencia Slovenskej spoločnosti 

katolíckej teologie: „Liturgia, 

spoločenstvo, svedectvo a služba našej 

Cirkvi.“ 

Názov príspevku: Vernosť pravde ako 

riešenie krízy nejednotnej Cirkvi: Vízia 1. 

Jánovho listu 

Online konferencia 

Slovenská spoločnosť 

katolíckej teologie. 

RKCMBF UK Bratislava 

 12. 11. 2020 

AFD Russinová, Katarína  

Konferencia Slovenskej spoločnosti 

katolíckej teologie: „Liturgia, 

spoločenstvo, svedectvo a služba našej 

Cirkvi.“ 

Názov príspevku: Formačný program 

Diecézna animátorská škola – princípy a 

aktuálne problémy pastorácie mladých v 

Spišskej diecéze 

Online konferencia 

Slovenská spoločnosť 

katolíckej teologie. 

RKCMBF UK Bratislava 

 12. 11. 2020 

AFD Sarka Róbert  

Názov konferencie: Liturgia, 

spoločenstvo, svedectvo a služba našej 

Cirkvi. 

Názov príspevku: Nové zjavenia 

Online konferencia 

Slovenská spoločnosť 

katolíckej teologie. 

RKCMBF UK Bratislava  12. 11. 2020 



Kategória 

publikačnej 

činnosti Autor 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) Miesto uskutočnenia Termín uskutočnenia 

a channeling ako pastoračný problém 

     

     
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL) 

 

Členstvo v redakčných radách, v edičných radách 

Meno a priezvisko Názov časopisu Miesto vydania Dátum 

Sarka, Róbert Člen redakčnej rady  

Rozmer - časopis pre kresťnaskú 

duchovnú orientáciu 

Bratislava 

Od roku 2005 

Sarka, Róbert Člen redakčnej rady  

Verbum - časopis pre kresťanskú 

kultúru 

Ružomberok  

Od roku 2003  

Pekarčík, Ľubomír Člen edičnej rady  

Verbum -Vydavateľstvo KU, 

Edícia humanitné, spoločenské a 

behaviorálne štúdie (sociálna 

práca) 

Ružomberok 

Od roku 2002 

Dlugoš, František Člen edičnej rady  

Verbum -Vydavateľstvo KU, 

Edícia humanitné, spoločenské a 

behaviorálne štúdie (sociálna 

práca) 

Ružomberok, 

Katolícka univerzita 
 

Od roku 2002 



Kľuska Branislav Biblical Annales (Scopus) Ľublin (Poľsko) Od r. 2015 

Kľuska Branislav Nové Horizonty Bratislava Od. r. 2009 

Kľuska Branislav Studia Biblica Slovacca Bratislava Od. r. 2015 

 

 

Ostatné ocenenia 

druh 

ocenenia 

Meno a priezvisko Bližšia charakteristika ocenenia 

   

   

   

   

 


