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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., fax, email 

 

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

zástupca vedúceho katedry: ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

tajomník: Mgr. Martina Gregorová, PhD. 

sekretariát katedry: Mgr. Jozef Koválik 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

funkčné miesto profesor: 

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

prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek 

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

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

prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH) 

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP) 

prof. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU) 

 

funkčné miesto docent: 

doc. Dr. Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD. 

doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  

doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.  

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (spolupracovník z KPEP) 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KMChČ) 

 

funkčné miesto odborný asistent: 

PaedDr. Emília Bocková, PhD. 

ThDr. Radomír Bodziony, PhD. 

Mgr. Martina Gregorová, PhD. 

ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Mgr. Monika Kubatková, PhD. 

Mgr. Teresa Nováková, PhD. 

ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. 

PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. 

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 

ThLic. Jozef Žvanda, PhD. 

PaedDr. Mária Karasová, PhD. (spolupracovník z KPEP) 

Mgr. Viera Hubová, PhD. (spolupracovník z ÚKP) 

PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJVZ) 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (spolupracovníčka z KCJVZ) 
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PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP) 

 

Interný doktorand: 

Mgr. Vladimír Baran 

Mgr. Marcela Duľová 

Mgr. Štefan Hodža 

Mgr. Silvia Kaščáková 

Mgr. Jozef Koválik 

Mgr. Stanislava Kružliaková 

PaedDr. Róbert Likavčan 

Mgr. Marta Mažáriová 

Mgr. Miroslav Ondrejka 

Mgr. Dominika Pažítková 

Mgr. Adriána Starchoňová 

Mgr. Anna Vaľková 

Mgr. Miroslav Zajac 

Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski 

 

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

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

funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 

 

 

 

 

 

 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

 
 

50. výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu, PF KU V Ružomberku, 22. 2. 2012 

Cieľom vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 50-teho výročia 

ohlásenie zorganizovania Druhého vatikánskeho koncilu, bolo predstaviť kľúčové  

duchovné a teologické prúdy a hnutia, ktoré pripravovali dôležité zmeny a rozvoj 

v Cirkvi, ktoré koncil predniesol. Na konferencii odzneli nasledovné príspevky: 

Dlugoš, F.: Pápeži Druhého vatikánskeho koncilu; Zubko, P.: Ústredný výbor KSČ a Druhý 

vatikánsky koncil; Štefaňák, O.: Súčasná mládež a odkaz Druhého vatikánskeho koncilu; 

Kubatková, M. Naplnenie vízií Druhého vatikánskeho koncilu v otázke ekumenizmu; 

Hubová, V.: Deklarácia Druhého vatikánskeho koncilu Nostra Aetate – komentár; Šmidriak, 

O.: Docenenie Druhého vatikánskeho koncilu v úlohe laikov a ich apoštolátu vo svete. 
 

 

Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy VII. (Vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov), PF KU V Ružomberku,  12.3.2012. 
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 Na konferencii odzneli nasledovné príspevky: Mgr. Mária Kubušová: Problémy 

a perspektívy cirkevného školstva dnes; PaedDr. Lucia Zvedelová: Analýza používania 

materiálnych didaktických prostriedkov na vyučovaní náboženstva / náboženskej výchovy; 

Mgr. Roman Vitko: Manželstvo – spoločenstvo života a lásky; PaedDr. Jozefína 

Trochanová: Nové situácie a výzvy  v oblasti vyučovania náboženstva a katechézy; PaedDr. 

Jana Tomášková: Čítanie s porozumením na hodinách náboženskej výchovy; PaedDr. 

Vladimír Špurek: Svedectvo a osobné vedenie v evanjelizácii; Mgr. Stanislava Poláková: 

Umelecký prejav, ktorý napomáha dekódovať duchovné komuniké; Mgr. Stanislava 

Kružliaková: Láska a požehnanie fundament výchovy; Mgr. Dominika Pažítková: Pohľad 

na súčasnú psychológiu náboženstva; Mgr. Miroslav Zajac: Posvätnosť manželstva 

v komparácii hodnôt súčasnej doby; Mgr. Viera Rassu Nagy: Školstvo na Slovensku 

v období feudalizmu; PaedDr. Pavel Lazárek: Příprava dětí na první svaté přijímání; PhDr. 

Renáta Kudriková: Psychológia a náboženstvo o zmysle života; PaedDr. Marek Cimbala, 

Mgr. Marcela Duľová: Ľudská sloboda a hriech; Mgr. Dušan Galica: Ježiš Kristus ako 

učiteľ a pastier a jeho význam pre katolícku školu; PaedDr. Róbert Slotka: Univerzitná 

pastorácia v cirkevných dokumentoch; Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski: Sv. Maximilián 

Mária Kolbe ako jeden z priekopníkov kozmonautiky: Niekoľko faktov o málo známej 

epizóde zo života sv. Maximiliána - projekte kozmickej lode; Mgr. Roman Víglaský: 

Dejiny katolíckeho školstva v Šuranoch do roku 1945; PaedDr. Peter Pitoniak: Dr. Jozef 

Ligoš, katechéta; Mgr. Miroslav Kerekréty: Pastorálna starostlivosť o seniorov; Ing. Anna 

Bednáříková: Prínos implementácie informačných a komunikačných technológií do výučby 

náboženskej výchovy  na  1.stupni základných škôl; PaedDr. František Bebko: Syndróm 

vyhorenia u učiteľov 
 

 
 

Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre, PF KU V Ružomberku, 5. 

novembra 2012. 

Vedecká konferencia sa uskutočnila pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda na 

Slovensku. Konferencia mala pripomenúť význam príchodu solúnskych bratov na 

naše územie, ktorého 1150. výročie si budeme pripomínať v r. 2013. Na vedeckej 

konferencii boli predstavené príspevky, ktoré preanalyzovali aký vplyv malo 

účinkovanie Cyrila a Metoda na dejiny, kultúru a edukáciu národov žijúcich na 

území Veľkomoravskej ríše. Na konferencii odzneli nasledovné príspevky: prof. 

ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.: Nadčasový cyrilometodský prameň 

viery a poznania; prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD.: Cyrilo-metodská tradícia 

v slovenských textoch Liturgie hodín; ThDr. Branislav Kľuska, PhD.: Preklad Svätého 

Písma v činnosti solúnskych bratov; Mgr. Martina Gregorová, PhD.: Edukácia v činnosti 

sv. Cyrila a Metoda u našich predkov a jej podnety pre súčasné kresťanské vzdelávanie; Mgr. 

Monika Kubatková, PhD.: Predkresťanské náboženstvá Slovanov 
 
 

Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VII. (Vedecká konferencia doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov), PF KU V Ružomberku, 3.12.2012. 
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Na konferencii odzneli nasledovné príspevky : PhDr. PaedDr. ThLic. Roland Manowski-

Słomka: „Ekumenizm jako główne świadectwo chrześcijan w dzisiejszym świecie”; PaedDr. 

Peter Pitoniak: ThDr. Jozef Ligoš o modlitbe; Mgr. Jozef Koválik: Katolícke školstvo na 

Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1938); Mgr. Stanislava Kružliaková: Osobnosť 

Mons. Františka Tondru; Mgr. Marta Mažáriová: Dielo koncilovej obnovy a aktívna účasť 

Rudolfa Baláža v ňom; PaedDr. František Bebko: Choroba a utrpenie ako problém, ktorý je 

potrebné prijať, a vedieť znášať všetky ťažkosti a problémy, ktoré sú s tým spojené; Ing. Mgr. 

Martin Kakalej: Vplyv alkoholizmu na platnosť manželstva (kán. 1095,3 CIC 1983); Ing. 

Vladimír Tarajčák: Výchova kresťanskej mládeže k zodpovednému manželstvu 

a rodičovstvu; Mgr. Dušan Galica: Katolícka škola ako miesto evanjelizácie; PaedDr. Jana 

Tomášková: Ciele vyučovacieho procesu v predmete náboženská výchova; PaedDr. 

Vladimír Špurek: Potreba divadla v evanjelizácii; PaedDr. Jozefína Trochanová: Úloha 

a miesto katechézy v diele sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a jeho odkaz pre 

súčasnosť; Mgr. Viera Rassu Nagy: Pôsobenie piaristov na území Slovenska; PhDr. Renáta 

Kudriková: Potrebuje svet v 21. storočí rodinu?; Mgr. Anna Vaľková: Hodnotový príbeh 

Dekalógu v mediálnom prostredí; Mgr. Silvia Kaščáková: Účinky Piesne piesní v dejinách; 

PaedDr. Pavel Lazárek: Eucharistie – dvě epikléze, četnost užívání jednotlivých 

eucharistických modliteb; Mgr. Andrej Cpin: ThDr. Mikuláš Stanislav a jeho prínos pre 

biblické vedy na Slovensku; Mgr. Mária Kubušová: Žalm a žalmickosť v Silanovych 

Piesňach z Javoriny; Mgr. Ing. Josef Pejřimovský: Bl. Karel z Domu Rakouského, císař a 

král a obnova slovenské státnosti; PaedDr. Patrik Ondáš: Genéza hriechu v Starom zákone; 

PaedDr. ThLic. Richard Ondáš: Stepjan Tomislav Poglajen, Tomislav Kolakovič; PhDr. 

Milan Kandráč: Aspekty kresťanskej ikonografie; Mgr. Roman Vitko: Sviatosť manželstva 

v Božom zjavení; Mgr. Dariusz  Żuk-Olszewski: Pôsobenie sv. Maximiliána Márie Kolbeho 

na misiách v Japonsku a jeho odkaz v súčasnej japonskej spoločnosti; 
 

 

Účasť katedry na podujatí 

 

ŽALMY z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie. Konferencia s medzinárodnou 

účasťou 13.-14. septembra 2012 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. 

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti začatia práce na slovenskom 

komen-tári k žalmom chce priniesť súčasné nové pohľady ako i pohľady z neskoršej 

recepcie žalmov v rôznych historických a kultúrnych kontextoch. Za katedru sa 

zúčastnil ThDr. Branislav Kľuska, PhD. s pasívnou účasťou a ThDr. Mykhaylyna 

Kľusková, PhD. s príspevkom The motif of land as an object of ownership in Psalm 37 and 

its reception in Matthew 5:5 

 

 

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Międzynarodowa Konferencja Biblijna, 

KUL Ján Pavla II. Lublin (Poľsko) 18-19.10.2012. Medzinárodná vedecká biblická 

konferencia  organizovaná pri príležitosti roku viery. Na konferencii sa zúčastnili 

aktívne s príspevkami pracovníci katedry: ThDr. Branislav Kľuska, PhD.: „Pamięć 
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prowadząca do pełni wiary według Czwartej Ewangelii” a ThDr. Mykhaylyna 

Kľusková, PhD.: „Funkcja wyznań nieporównywalności Boga w Ps 71, 77 i 86” 

 

 

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 probačný a mediačný úradník pri okresných súdoch 

Slovenskej republiky, 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 na všetkých stupňoch. 

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 

 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) 

 Doktorandský študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy – 

katolíckej (odborová didaktika) 

 

5.2 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

Na vedeckej činnosti študentov sa podieľajú najmä študenti denného 

doktorandského štúdia, publikujúci doma i v zahraničí: 
Martina Gregorová: Edukácia v činnosti sv. Cyrila a Metoda u našich predkov a jej podnety 

pre súčasné kresťanské vzdelávanie In: Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre/ 

František Dlugoš, Peter Zubko, Branislav Kľuska, Martina Gregorová, Monika Kubatková ; 

rec. Jan Zimny, Amantius Akimjak, Jozef Lapšanský. - Ružomberok : Verbum - 
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vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-959-7, s. 127-

159. 

Kubatková Monika; Gregorová Martina (red.): Konferencia na aktuálne spoločensko-

teologické témy VII. : zborník prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov : Ružomberok 12. marec 2012 / Monika Kubatková, Martina 

Gregorová ; František Dlugoš, Róbert Sarka, Branislav Kľuska. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. 299 s. - ISBN 978-80-8084-876-7. 

Kaščáková Silvia: Didakticko-výchovný prínos poézie pre deti s biblickým motívom /, 2012. - 

Požiadavky na systém. Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Učiteľ, žiak a 

motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra : 27. 6. 2012 v Bratislave : súbor vybraných 

prednášok z konferencie. - Bratislava : Raabe, 2012. ISBN 978-80-8140-046-9, s. 29-33. 

Kaščáková Silvia: Forma dialógu ako prostriedok komunikatívneho vyučovania slovenského 

jazyka / Silvia Kaščáková, 2012. In: Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov 

materských škôl a 1. stupňa základných škôl. ISSN 1335-2733, Roč. 15, č. 8 (2012), s. 13-17. 

Kaščáková Silvia:  Chlapec, otec a studňa alebo O chlapcovi, ktorý spadol do studne / Silvia 

Kaščáková, 2012. In: Pravda. ISSN 1335-4050, Roč. 22, č. 45 (2012), s. 39. 

Vaľková Anna: Mediálna výchova a prenos hodnôt = Mediaeducation and transgress of 

values. In: Mediálna výchova a kultúrna identita - megatrendy a médiá 2012 : zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. apríl 2012, Smolenice / ed. Dana Petranová, 

Martin Solík, Norbert Vrabec ; rec. Alexander Plencner, Zuzana Palovičová. - Trnava : 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1, s. 197-207. 

Kružliaková Stanislava, Čevan Matej: Rozvíjanie logického myslenia u seniorov = The 

development of logical thinking in the elderly. In: Senior v kontexte dneška z pohľadu 

pomáhajúcich profesií : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Starej 

Ľubovni : 30.3.2012, Stará Ľubovňa / ed. Mária Gažiová, Danka Matiová, Gabriela 

Feranecová ; rec. Amantius Akimjak, Michal Pružinský. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-942-9, s. 24-

30. 

Mažáriová Marta: Rudolf Baláž : bigbítový kňaz /. - Banská Bystrica - Badín : Kňazský 

seminár sv. Františka Xaverského, 2012. - 143 s. - ISBN 978-80-88937-51-7. 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
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 (dr 

Kľuska),  účasť v historicko-výskumných projektoch (prof. Dlugoš, prof. Zubko), atď. Keďže 

prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané z mimouniverzitných 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 

Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú vymedzené 

v rámci vedeckých disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým katechetika 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=2074&pageId=basket&fs=9B86BE1990C640E79DD4C9153EB37441
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=13040&pageId=basket&fs=9B86BE1990C640E79DD4C9153EB37441
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17870&pageId=basket&fs=9B86BE1990C640E79DD4C9153EB37441
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17336&pageId=basket&fs=9B86BE1990C640E79DD4C9153EB37441
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17336&pageId=basket&fs=9B86BE1990C640E79DD4C9153EB37441
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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 

(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.  

 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

Na katedre Katechetiky a praktickej teoĺogie sa výskumné aktivity zaoberali 

 

 Implemetáciou IKT vo vzdelávaní teologických disciplín v univerzitnom 

vzdelávaní 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 

 

V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 E-learningom v katechéze 

 Biblickou katechézou 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 

 

 

7.2 Riešené projekty 

 

 

Domáce výskumné 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2011 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 
047KU-

4/2011 

E-learningové 

vyučovanie 

teologických 

disciplín 

ThDr. Branislav 

Kľuska, PhD. 

V roku 2011 V prvom roku riešenia projektu sa riešiteľký 

kolektív sústredil na získavanie "know how" vytvárania e-

learningových eplikácií a tvorbu prvých modulov. 

Napĺňanie týchto cieľov bolo sťažené dvomi faktormi:  1) 

neskorým rozhodnutím o schválení projektu a pridelení 

dotácií; 2) pridelením dotácií v limitovanej výške, vďaka 

čomu nemohlo byť nakúpené nevyhnutné hardwarové a 

softwarové vybavenie. Napriek týmto nesporným 

komplikáciám riešenie projektu prebieha podľa 

stanoveného harmonogramu a vytýčených cieľov. 

2800 2011-2013 1000 

 

 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických 

pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie 

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

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

 

 

PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2012) 
 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Mgr. Martina Gregorová, PhD. – doktorandské štúdium ukončené na PF KU 

v Ružomberku. Dátum obhajoby 28. 8. 2012 v študijnom odbore 1.1.10 Odborová 

didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr. 

PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. Dizertačná práca podáva prehľad základných 

pojmov týkajúcich sa hodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na 

školách. Ponúka ucelený prehľad informácií o problematike hodnotenia v predmete 

náboženská výchova na štátnych školách a poskytuje analýzu hodnotenia žiakov v 

danom predmete. Predkladaná práca je zameraná na zmapovanie názorov žiakov, 

študentov a učiteľov/katechétov na problematiku hodnotenia náboženskej výchovy, 

pričom podáva zistenia, aká forma hodnotenia je najviac preferovaná. Zároveň sa 

zameria na to, ktorú formu a spôsoby hodnotenia žiakov využívajú v predmete 

náboženská výchova učitelia/katechéti náboženskej výchovy na štátnych školách v 

porovnaní s cirkevnými školami a potom jednotlivo v rôznych ročníkoch štátnych 

škôl. Práca približuje pozitíva a negatíva známkového a slovného hodnotenia, 

pričom charakterizuje dôvody za a proti klasifikácie v predmete náboženská 

výchova. 

 

 

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 
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Zamestnanci Katedry katechetiky a praktickej teológie sa zúčastnili nasledovných 

mobilít: 

Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia; Teacher and doctoral student mobility 

abroad  

Pracovisko  PF 

KU 

Účastník 

mobility 
Povaha mobility Príspevok 

Destinácia 

mobility 

Dátum 

začatia 

Dátum 

ukončenia 

Katedra 

katechetiky 

a praktickej 

teológie 

ThDr. Branislav 

Kľuska, PhD.  

Intensive 

program 

Erazmus za 

účelom výučby 

Students  Centred Education 

Contemporary Aproaches in 

the Teaching Bible 

Kirchliche 

Pädagogische 

Hochschule Graz 

28.10. 2012 

 

31.10.2012 

 

 

X. Medzinárodné aktivity katedry 
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 teologocká akadémia 

v Krakove, Univerzita Kardinála Stefana Vyszynskeho vo Varšava, 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 

 
1. Meno zamestnanca: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 

2. Názov výboru: Medzinárodné spoločenstva pútnických miest Le Réseau Marial Européen 

3. Miesto konania:  Lourdes (Francúzsko) 

4. Dátum konania: od r. 2005 

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

2. Názov časopisu: Biblical Annales 

3. Druh členstva: člen vedeckej rady 

4. Miesto vydania: Ľublin (Poľsko) 

5. Členstvo od roku: 2010 

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

2. Názov výboru: Society of Biblical Literature 

3. Druh členstva: associate member 

4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 

4. Členstvo od roku: 2008 

 

 

XI. Sumár  (Executive summary) 
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Vedecký výskum katedry je orientovaný v katedre 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 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, 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; morálny rozmer učiteľa náboženskej výchovy, liturgia v katechéze, 

kreatívne metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy, cirkevné školstvo. 

 


