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III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči – pracovisko
PF KU, Katedra liečebnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email: Tel.: +421 53 469 91 89, fax: +421 53 469 91 91, email:
sekretariatijpf@ku.sk
Vedúci katedry:
Koordinátor Liečebnej pedagogiky :
sekretariát katedry:

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PhDr. Martina Bystrá, PhD.
Ing. Baštová Alžbeta

Štruktúra funkčných miest:
profesor:

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

docent:

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

odborný asistent:

PhDr. Martina Bystrá, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Mgr. Pavol Janoško, PhD.

asistent:
Ing. Alžbeta Baštová
IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Katedra liečebnej pedagogiky, v spolupráci s ďalšími katedrami a pracovníkmi na
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU, v roku 2014 organizovala
viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. Za významné udalosti
možno považovať najmä medzinárodné vedecké konferencie z cyklu Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov, ktoré sa každoročne
konajú v Levoči za účasti významných hostí zo slovenských aj zahraničných
univerzít.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou:
Detská univerzita, Levoča, 5. 6. 2014
V roku 2014 Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín, v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých, usporiadala už štvrtý ročník Detskej univerzity.
Zúčastnili sa jej žiaci základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia.
Aktivity Detskej univerzity boli realizované s podporou Grantovej agentúry
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Program Detskej univerzity pripravili
pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Počas programu sa
realizovali i prednášky univerzitných učiteľov. Program vychádzal z profesijného
zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený veku a záujmom detí. Detská
univerzita sa niesla v duchu témy „Rozprávkové bytosti idú na univerzitu“. Účastníci si
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vypočuli prednášku na tému Hans Christian Andersen - rozprávkový kráľ. Následne si
deti vyskúšali, aké je to byť vysokoškolským študentom. Deti absolvovali seminár,
počas ktorého sa učili, v čom sú si ľudia podobní a v čom odlišní. Praktické zručnosti
si precvičili na výtvarnom workshope. Deti sa naučili ukazovaciu hru a tanec. Celé
podujatie sprevádzala múdra pani sova a rozprávkové postavy. Záver detskej univerzity
pozostával zo slávnostného odovzdávania diplomov a sladkosti. Poslaním Detskej
univerzity v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči je okrem podpory záujmu detí o
nadobudnutie vedomostí, skúseností, zručností aj zvýšenie záujmu o štúdium na
vysokej škole.
Medzinárodná vedecká konferencia Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie,
Levoča, 10.10.2014
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť priestor pre vedeckú
diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami výskumov v oblasti teórie a praxe
inkluzívnej, liečebnej, sociálnej a špeciálnej pedagogiky s akcentom na podmienky,
procesy a špecifiká súvisiace s vytváraním inkluzívnej klímy v prostredí materskej a
základnej školy. Konferenci bola organizovaná Pedagogickou Fakultou Katolíckej
Univerzity v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej
pedagogiky v spolupráci s PRO LP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB–
InternationaleGesellschaft der heilpädagogischenFach-und Berufsverbände.
Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore
inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom
pracovisku.
Na konferenciu prijali pozvanie hostia zo Slovenska, Poľska, Českej republiky,
Holandska, Nemecka a Luxemburska. Medzi hlavnými prednášajúcimi vystúpili:
prof. Xavier M. H. Moonen z Holandska, Gabriela Zenken, MA z Nemecka, Mgr.
Silvia Neslušanová, PhD. z Českej republiky a prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.,
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., doc. Mgr. art.
Jaroslava Gajdošíková – Zeleiová, PhD., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. zo
Slovenska. Súčasne s rokovaním v sekciách sa konal workshop pre študentov IJP
v Levoči, Katedry liečebnej pedagogiky s názvom InklusionbrauchtSensibilisierung
(Inklúzia potrebuje senzibilizáciu) vedený liečebnou pedagogičkou Marie-Paule Max
z Luxemburska, pracujúcou s obeťami dopravných nehôd.
Týždeň vedy a umenia na Katedre liečebnej pedagogiky, Levoča, 10. – 14. 11.2014
Dňa 11. novembra 2014 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konala prednáška
s praktickou ukážkou PhDr. Martiny Bystrej, PhD. z Katedry liečebnej pedagogiky
na tému Modifikácia postupov pre dospelých a deti v stave ohrozenia
života. Cieľom prezentácie bolo poskytnúť študentom základné teoretické
informácie ilustrované praktickou ukážkou o tom, ako má laická verejnosť
poskytovať prvú pomoc čo najefektívnejšie tak, aby bol návrat postihnutého do
života čo najplnohodnotnejší.
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Dňa 13. novembra 2014 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
prednáška
s názvom Problematika väzieb v rodinnej terapii, pod vedením Mgr. Pavla Janošku,
PhD., z Katedry liečebnej pedagogiky. Prednáška sa zaoberala vzťahovým správaním
(attachment behavior), ktoré plní špecifickú biologickú a psychosociálnu funkciu.
Účasť katedry na podujatí:
Pracovná cesta v rámci projektu KEGA č. 035UK-4/2013„Heilpädagogik - Die
Kunst der kleinen Schnitten“BHP, Berlin 21.-23.11.2014
V dňoch 21.-23.11.2014 sa v Berlíne (Nemecko) konala medzinárodná
liečebnopedagogická konferencia s názvom: „Heilpädagogik - Die Kunst der kleinen
Schnitten“ („Liečebná pedagogika - Umenie malých krokov“), organizovaná
nemeckou spoločnosťou BHP - zastrešujúcou liečebnopedagogickú profesiu
v Nemecku. Pozvanie na uvedené podujatie v rámci medzinárodnej spolupráce pri
riešení projektu KEGA c. 035UK-4/2013 prijal Mgr. Pavol Janoško, PhD., zástupca PF
KU v Ružomberku, Katedry liečebnej pedagogiky a PROLP Asociácie liečebných
pedagógov na Slovensku. Cieľom pracovnej cesty bola diseminácia výsledkov
projektu v rámci účasti na pracovných workshopoch v priebehu konferencie. Počas
pobytu sa uvedený člen katedry zúčastnil aj na národnej konferencii s názvom:
Inkluzívne dni 2014, realizovanej Ministerstvom práce a sociálnych vecí v Nemecku
v dňoch 24.-27.11.2014
(viac informácii o uvedených podujatiach je možné získať na nasledovných
odkazoch:
http://heilpaedagogikwirkt.de/html/1004-aktuelleinfos.php
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderterMenschen/Meldungen/inklusionstage-2014.html)
V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
1.1.7 Liečebná pedagogika
liečebná pedagogika - denná forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium.
liečebná pedagogika - externá forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium.
Bakalársky študijný program Liečebná pedagogika v študijnom odbore 1.1.7
Liečebná pedagogika vychádza zo spoločenských potrieb pomoci znevýhodneným
jednotlivcom. Nadväzuje na vyše 30 ročné skúsenosti vo vysokoškolskej príprave
a v pracovnom poli pomáhajúcich profesií. Je zameraný na prípravu odborníkov pre
kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných
a sociálnopolitických cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii, terapii a inklúzii
jednotlivcov s rizikovým a narušeným vývinom, poruchami zdravia a ťažkosťami pri
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sebarealizácii, participácii a reintegrácii. Odborník sa zameriava na pomoc pri
vnímaní, poznávaní, orientácii, na vytváranie priestoru pre samostatnosť a rozvíjanie
stratégií konať, ako aj na nachádzanie individuálneho významu a realizáciu hodnôt
všade tam, kde bez tejto pomoci človek zaostáva za svojimi možnosťami, trpí a je
ohrozený on i jeho okolie. Subjektom liečebnopedagogickej starostlivosti je človek
v ťažkej situácii, pričom nie je rozhodujúce, či má postihnutie alebo určenú diagnózu.
Ide o podporu jeho zdravia, vývinu a zabezpečenie kvality života. Študijný odbor
Liečebná pedagogika bol v roku 2002 zaradený do Zoznamu vysokoškolských
študijných odborov pod č. 1.1.7 pre stupne Bc., Mgr. a PhD.
Liečebný pedagóg – bakalár (asistent - Bc.) ovláda kľúčové kompetencie a
kvalifikácie liečebného pedagóga, má odborné a osobnostné predpoklady pre
poskytovanie asistenčných služieb pri inklúzii, v rámci rozvíjajúcich a korekčných
cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných
formách liečebnopedagogickej práce.
Absolvovaním študijného odboru Liečebná pedagogika (1. stupeň) získa zručnosti
a schopnosti samostatne poskytovať liečebnopedagogickú starostlivosť v oblasti
preventívnej, podpornej, edukačnej, rehabilitačnej a pomocnej činnosti pre
jednotlivcov, rodiny, skupiny a komunity metódou liečebnopedagogickej
starostlivosti. Udržiava a podporuje optimálny vývoj a stav jednotlivcov, rodiny,
skupiny a komunity v rôznych situáciách vyžadujúcich liečebnopedagogickú
starostlivosť. Získava aktívnu spoluúčasť jednotlivcov, rodiny, skupiny a komunity
v procese zvyšovania, udržiavania a podpory kvality života a zdravia.. Sleduje
potrebu liečebnopedagogickej starostlivosti vrátane edukácie u jednotlivcov, rodiny,
skupiny, komunity a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu
v súlade s etickými princípmi, právami klientov s dôrazom na maximálnu kvalitu
a výkonnosť. Liečebný pedagóg je schopný kriticky myslieť a pracovať aj
s výsledkami hodnoverných výskumov. Profesionálna príprava liečebného pedagóga
je založená na výsledkoch vedy a výskumu.
Uplatnenie liečebného pedagóga je v rezortoch MŠ, MZ, MPSV a R, MV, kde
uplatňujú rozsiahlu prax liečební pedagógovia na Slovensku v rezorte školstva,
sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra. Liečebnopedagogickú činnosť môžu
vykonávať len liečební pedagógovia.
Koncepcia liečebnej pedagogiky je založená na vedeckých základoch
a medzinárodnej vedeckej spolupráci. Členom IGhB za KLP je Mgr. Pavol Janoško,
PhD. Záujemcovia o problematiku Liečebnej pedagogiky nájdu mnohé odpovede na
svoje otázky aj prostredníctvom stránky www.prolp.sk. Prácu odborníkov skvalitňuje
profesijné združenie PROLP, ako profesijné združenie, ktoré je začlenené do IGhB
(Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände - V
súčasnosti združuje sedem liečebnopedagogických profesijných organizácií z
Nemecka, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Slovenska a Maďarska.
V akreditácii je magisterský študijný program liečebná pedagogika.
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/liecebna-pedagogika
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5.2 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
Študenti odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
v Levoči pripravili divadelné predstavenie „To bolo pre teba“, ktoré niekoľkokrát
opakovane predstavili v Mestskom divadle v Levoči.
Pozvánka na predstavenie:
http://www.ijp.sk/_dokumenty/file/plagat_divadlo.jpg
VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Učitelia KLP na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU sa
spolupodieľajú prednáškami a členstvom v komisiách záverečných skúšok v rámci
„Celoživotného vzdelávania“ v programoch:
• Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom
priestore
• Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie
prvej atestácie
• Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie
druhej atestácie
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/studium
Učitelia KLP na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU sa ďalej
spolupodieľajú prednáškami v programoch:
• Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
• Doplňujúce pedagogické štúdium
• Univerzita tretieho veku
Cieľom univerzity tretieho veku na IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku,
je ponúkať možnosti pre záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného
zámeru. Poslaním univerzity je zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov
v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike, rozvíjať
osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu, vhodnou
formou sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj
ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali
úžitok celej spoločnosti.
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/utv
http://www.ku.sk/index.php/studium/celozivotne-vzdelavanie/400-univerzitatretieho-veku.html
VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Výskumná činnosť Katedry liečebnej pedagogiky sa zameriava predovšetkým na
oblasť liečebnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Na podporu uvedených oblastí
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katedra každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie s cieľom
podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia
katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti
liečebnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky projektov
prezentujú na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách. Výsledky
výskumu aplikujú do prípravy študentov.
7.1

Zameranie výskumu a vývoja

Na Katedre liečebnej pedagogiky sa v roku 2014 výskumné aktivity zaoberali:
• modelom uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej
klímy v materskej a základnej škole,
• inováciami v odbore v liečebná pedagogika,
• tvorbou monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej
pedagogiky,
• tvorba učebných materiálov pre študentov tretieho veku.
V roku 2015 sa výskum KLP zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh :
• edukačnej a liečebno - pedagogickej, výchovnej činnosti,
• propagáciu Montessoriovej liečebnej pedagogiky v praxi,
• liečebno – pedagogickú starostlivosť o rizikové skupiny a drogovo závislých,
• aplikáciu liečebnej pedagogiky do praxe,
• prevenciu nežiaducich a patologických javov v liečebnopedagogickej
starostlivosti o klientov v domácej a inštitucionálnej starostlivosti,
• poznanie a elimináciu liečebnopedagogických problémov a javov v oblasti
psychiatrie,
• prípravu exkurzií, mobilít a pracovných stáží učiteľov a študentov
v zahraničí.
Dňa 17.10.2014 sa v priestoroch Inštitútu Juraja Páleša v Levoči (ako výstup projektu
KEGA 035UK-4/2013) uskutočnil seminár pre učiteľov MŠ a ZŠ a študentov IJP, PF
KU v Ružomberku (budúcich učiteľov MŠ a ZŠ) s názvom „Montessoriovej
pedagogika a liečebná pedagogika v školskej praxi“. Bol realizovaný formou
prednášky a vybraných praktických ukážok, pod lektorských vedením doc. PhDr.
Heleny Kuberovej, PhD. a zameraný na nasledovné oblasti:
• vývinovo-psychologické základy práce Márie Montessoriovej,
• polarizáciu pozornosti ako súčasti charakterového vývinu dieťaťa,
• senzitívne fázy vývinu podľa M. Montessori,
• centrálne otázky Montessoriovej pedagogiky vo vzťahu k učeniu a práci,
• umenie nepriameho vedenia a pozorovanie dieťaťa,
• využitie metód Montessori liečebnej pedagogiky v školskej praxi.
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Počas realizovaného seminára cieľová skupina poslucháčov získala špecifické
proinkluzívne poznatky a skúsenosti s uplatnením Montessori pedagogiky
a liečebnej pedagogiky v školskej praxi, čím sa naplnil zámer projektu. Na príprave
seminára sa okrem hlavnej prednášajúcej podieľali aj Mgr. Veronika Hašková, PhD.,
Mgr. Pavol Janoško, PhD., PhDr. Martina Bystrá, PhD. Zúčastnené osoby získali
Certifikát o účasti.
7.2

Podané projekty

Domáce výskumné
Grantová agentúra

Číslo projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie

Doba trvania

Plánovaná riešiteľská

výsledky projektu za rok 2014

projektu

kapacita v hodinách

2014 -2015

300

2014 - 2015

400

Uvedená monografia sumarizuje
poznatky z oblasti teórie a praxe
rodinného poradenstva,
liečebnopedagogickej intervencie a
terapie. Cieľom je študentom
a absolventom uvedeného odboru
ponúknuť ucelený text, reflektujúci
aktuálny vývoj poznatkov v rámci
intervencie v rodine. Predbežný návrh
jednotlivých kapitol:

Rodinný systém v teórii
GAPF

6/06/2014

-

a praxi - Family system

Mgr. Pavol

in the theory and

Janoško, PhD.

practice

-

-

Revue liečebnej
pedagogiky – vedeckoGAPF

6/05/2014

odborný časopis /
Curative education
review – scientific and
professional journal

Väzby
v rodine
–
primárna,
sekundárna
väzba – rodinná triáda,
Systemické
aspekty
rodinnej terapie,
Smery rodinnej terapie –
komparácia aktuálnych
poznatkov pri terapii
rodiny,
Rodinné poradenstvo –
aspekty
podpory
reziliencie
rodín
s dieťaťom
so
zdravotným
znevýhodnením a pod..

Vedecko-odborný časopis určený
Prof. PhDr. Marta

študentom liečebnej pedagogiky

Horňáková, PhD. –

a príbuzných odborov (špeciálna

spoluriešiteľ: Mgr.

pedagogika, predškolská a elementárna

Pavol Janoško,

pedagogika) liečebným pedagógom a

PhD.

pracovníkom v pomáhajúcich
profesiách.

7.3 Uvedú sa riešené projekty
Domáce výskumné
Pridelené
Grantová

Číslo

Názov

agentúra

projektu

projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

finančné

Doba

prostriedky

trvania

na rok 2014

projektu

v EUR

KEGA

Model

Janoško, Pavol,

V roku 2014 boli zrealizované viaceré ciele projektu:

uplatnenia

Mgr. PhD. vedúci

posilnenie inkluzívna klíma a filozofia školy (bezpečné,

školskej

riešiteľ

otvorené, prijímajúce prostredie) prostredníctvom

035UK-

liečebnej

terapeuticko-výchovných aktivít s deťmi a žiakmi

4/2013

pedagogiky pri

v materskej a základnej škole, poradenská podpora rodičov
a spolupráce s vedením školy, učiteľmi a ďalšími odbornými

podpore

Riešiteľka:

pracovníkmi. Uskutočnila sa medzinárodná vedecká

inkluzívnej

Hašková,

konferencia Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie, z ktorej

klímy v

Veronika, Mgr.,

bol vydaný konferenčný zborník Inkluzívna klíma ako výzva

9

5306,63 EUR

2013 - 2014

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2400

materskej a

PhD.

a poslanie (Kuberová – Hašková, 2014). Bola vydaná

základnej škole

monografia Škola s inkluzívnou klímou (Janoško –
Neslušanová, 2014), metodická príručka Kroky k inkluzívnej
škole (Horňáková, 2014) a vedecký zborník Proinkluzívna
klíma školy.

GAPF
Ciele projektu boli naplnené
prostredníctvom analýzy a
konceptualizácie poznatkov
pojednávajúcich o nasledovných
parciálnych témach projektu:
-

Vybrané kapitoly z

Doc. PhDr. Helena

liečebnej pedagogiky -

Kuberová, PhD. –

podnety pre teóriu

hlavný riešiteľ

-

a prax
GAPF

-

6b/27/2013
Selected topics in
curative education -

Mgr. Pavol

ideas for theory and

Janoško, PhD. -

practice

spoluriešiteľ

-

-

-

-

Reflexia edukačnej reality v
teórii
a
praxi
liečebnej
pedagogiky (prof. PhDr. Marta
Horňáková, PhD.)
Pedagogika
a
liečebná
pedagogika Márie Montessori
(doc. PhDr. Helena Kuberová,
PhD.)
Systemické aspekty rodinnej
terapie (Mgr. Pavol Janoško,
PhD.)
Reziliencia u detí v kontexte
duševných ochorení rodičov
(prof. PhDr. Marta Horňáková,
PhD.)
Podpora reziliencie rodín s
dieťaťom
so
zdravotným
znevýhodnením v rámci včasnej
intervencie
(PaedDr.
Silvia
Šaškievičová, PhD.)
Terapeuticko-výchovný
koncept pomoci deťom s ADHD
(Mgr. Pavol Janoško, PhD.)
Modely
dramatoterapie
(PaedDr.
Božena
Švábová,
PhD.)

2013 - 2014

1000

Edukačné a mobilitné
Pridelené
Grantová

Číslo

Názov

agentúra

projektu

projektu

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok

Hlavný riešiteľ

2014

finančné

Doba

prostriedky

trvania

na rok 2014

projektu

v EUR

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Model
uplatnenia
školskej

-

liečebnej
KEGA

č. 035UK4/2013

pedagogiky pri

Mgr. Pavol

podpore

Janoško, PhD.

inkluzívnej
klímy v
materskej a

vydanie dvoch monografii, metodickej príručky,
realizácia medzinárodnej vedeckej konferencie,
realizácia tvorivých dielní pre deti z MŠ, realizácia
seminárov pre učiteľov MS a ZŠ so zameraním na
muzikoterapiu a Montessori pedagogiku, realizácia
výskumu týkajúceho sa podmienok realizácie
inkluzívnej edukácie v materských školách na
Slovensku.

základnej škole
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5306,63,-

2013 - 2014

2400 hod

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
V roku 2014 nebol ukončený žiaden kvalifikačný rast pracovníkov katedry.
IX. Zamestnanci na katedre
Prehľad mobilít zamestnancov a študentov je uvedený v tabuľkách.
Učiteľská mobilita do zahraničia 2014
Teacher mobility abroad
Pracovisko

Účastník

PF KU

mobility

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PaedDr. Ivana

AGMA

Rochovská, PhD.

Mobilita

PhDr. Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.

Trvanie

Program

mobility

22. - 23.2.2014

AGMA

22. - 23.2.2014

Mobilita

Prijímajúca univerzita

Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities
Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities

doc. PaedDr.
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Beáta

AGMA

Akimjaková,

Mobilita

22. - 23.2.2014

Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities

PhD.
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PhDr. Ľudmila
Krajčíriková,

v Levoči

Beáta
Akimjaková,
PhD.

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

23. - 28.4.2014

PhD.
doc. PaedDr.

Inštitút Juraja Páleša

Erazmus

AGMA
02. - 04.05.2014

prednášky
AGMA

Krajčíriková,

Mobilita

PhD.

prednášky

Rochovská, PhD.

Zawodowa w Chełmie
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

Mobilita

PhDr. Ľudmila

PaedDr. Ivana

Państwowa Wyźsza Szkoła

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

02. - 04.05.2014

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych

AGMA

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

Mobilita

02. - 04.05.2014

prednášky

PhDr. Ľudmila

Mobilita

Krajčíriková,

CEPUS za

PhD.

účelom

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych
University of Natural Sciences nad

05. - 12.5.2014.

Humanities v Siedlciach

prednášky

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

doc. PaedDr.

Mobilita

Beáta

CEPUS za

Akimjaková,

účelom

PhD.

prednášky

doc. PaedDr.
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

University of Natural Sciences nad

Beáta
Akimjaková,
PhD.

05. - 12.5.2014.

Mobilita

Humanities v Siedlciach

University of Natural Sciences nad

CEEPUS za
účelom
prednášky
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13. - 20.5.2014

Humanities v Siedlciach

doc. PaedDr.
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Beáta
Akimjaková,
PhD.

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

v Levoči

v Levoči

prednášky
AGMA

Krajčíriková,

Mobilita

PhD.

prednášky

Beáta
Akimjaková,
PhD.

Inštitút Juraja Páleša

29.8. - 1.9.2014

PhDr. Ľudmila

doc. PaedDr.
Inštitút Juraja Páleša

AGMA
Mobilita

Mobilita

AGMA
Mobilita

Inštitút Juraja Páleša

PhDr. Martina

v Levoči

Bystrá, PhD.

01. - 04.10.2014

prednášky

Krajčíriková,

Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyźsza Szkoła
Zawodowa w Chełmie

AGMA

PhDr. Ľudmila
PhD.

29.8. - 1.9.2014

Państwowa Wyźsza Szkoła

01. - 04.10.2014

Państwowa Wyźsza Szkoła
Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyźsza Szkoła
Zawodowa w Chełmie

prednášky
Mobilita,

Eszterházy Károly University

Habilitácia

06.06.2014

College , Eger, Hungary

Učiteľská mobilita zo zahraničia
Teacher mobility from abroad

Pracovisko

Účastník

PF KU

mobility

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Vysielajúca univerzita

AGMA

Mazur

Mobilita

Ernest Nowak

Erasmus

11. - 13.2.2014

Erasmus

10. - 14.2.2014

Ostravská Univerzita v Ostrave ČR

Erasmus

10. - 14.2.2014

Ostravská Univerzita v Ostrave ČR

doc. Mgr. Eva
Zezulková, PhD.

16. - 17.1.2014

Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Świętokrzyska Szkola Wyźsza
Kielce PL KIELCE 12

PhDr. et PhDr.
Martin Kaleja,
PhD.
Mgr. Iwona

AGMA

v Levoči

Durek-Sypek

Mobilita

Inštitút Juraja Páleša

Mgr. Adam

AGMA

v Levoči

Lorenc

Mobilita

Inštitút Juraja Páleša

Mgr. Bartosz

AGMA

v Levoči

Weremko

Mobilita

v Levoči

mobility

prof. dr hab.Piotr

Inštitút Juraja Páleša

Inštitút Juraja Páleša

Trvanie

Program

Mgr. Ewa Gawlik

13. - 15.2.2014

13. - 15.2.2014

13. - 15.2.2014

AGMA

13. - 15.2.2014

Mobilita

Inštitút Juraja Páleša

Mgr. Jadwiga

AGMA

v Levoči

Furman

Mobilita

13. - 15.2.2014
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Zespół Szkół Specjalnych nr. 4
Poland
Zespół Szkół Specjalnych nr. 4
Poland
Zespół Szkół Specjalnych nr. 4
Poland
Zespół Szkół Specjalnych nr. 4
Poland
Zespół Szkół Specjalnych nr. 4
Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

ICLic.PaedDr.
Mgr. Michal
PodzimekTh.D
prof. Jan Zimny

AGMA

Mobility

prof. UP dr. hab.

Mobility

Norbert Pikula

Erasmus

prof. Edward

Mobility

v Levoči

Jarmoch

Erazmus

Inštitút Juraja Páleša

prof. dr hab.Piotr

AGMA

Mazur

Mobilita

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

31.3. - 2.4.2014

Erasmus

Inštitút Juraja Páleša

v Levoči

24. - 25.2.2014

Mobilita

dr. Beata

AGMA

Komorowska

Mobilita

07. - 09.04.2014

Technická univerzita v Liberci

Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w
Kielcach – Kielce Poland
Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w
Kielcach – Kielce Poland
Siedlce University of Natural

28.05. - 1.6.2014

22. - 26.9.2014

22. - 26.9.2014

Sciences and Humanities
Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa
w Chełmie

Študentská mobilita doktoranda do zahraničia 2014
Teacher mobility abroad
Pracovisko

Účastník

PF KU

mobility

Inštitút Juraja Páleša

Mgr. Anna

v Levoči

Nemcová

Inštitút Juraja Páleša

Ing. Jana

v Levoči

Faltinová

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Trvanie

Program

mobility

Mobilita za
účelom stáže

Prijímajúca univerzita
Panstwowa Wyzsya Szkola

9. - 10.1.2014

zawodowa
w Chelmie

Mobilita za
účelom stáže

Panstwowa Wyzsya Szkola
9. - 10.1.2014

zawodowa
w Chelmie

Mgr. Ľubomír

AGMA

Krajčírik

mobilita stáž

PhDr. Mária

Mobilita za

Oravcová

účelom stáže

PhDr. Marta

AGMA

Oravcová

mobilita

26. - 28.2.2014

AGMA

Oravcová

mobilita stáž

PaedDr. Marta

AGMA

Oravcová

MOBILITA

w Chełmie
Panstwowa Wyzsya Szkola

26. - 28.2.2014

zawodowa
w Chelmie

26. - 28.2.2014

PaedDr. Marta

Państwa Wysza Szkoła Zawodowa

04. - 05.03.2014

08. - 10.03.2014

Państwa Wysza Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Państwowa Wyźsza Szkoła
Zawodowa w Chełmie
Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities

stáž
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PaedDr. Mária

AGMA

Oravcová

mobilita stáž

Mgr. Ľubomír
Krajčírik

08. - 10. 03. 2014

AGMA
mobilita

08. - 10.3.2014

prednáška

Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities
Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities

AGMA
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PaedDr. Marta
Oravcová

mobilita

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

konzultácie
a vedenie

02. - 04.05.2014

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych

semináru
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AGMA
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PaedDr. Mária
Oravcová

mobilita

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

konzultácie

02. - 04.05.2014

a vedenie

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych

semináru
AGMA
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr. Ľubomír
Krajčírik

mobilita

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej

konzultácie

02. - 04.05.2014

a vedenie

i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Studiów Edukacyjnych

semináru
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Ing. Alžbeta
Baštová

Inštitút Juraja Páleša

Mgr. Anna

v Levoči

Nemcová

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr. Miriama
Pačnárová
Mgr. Ľubomír
Krajčírik

AGMA

Państwowa Wyźsza Szkoła

mobility za

01. - 04.10.2014

Zawodowa w Chełmie

účelom stáže
AGMA

Państwowa Wyźsza Szkoła

mobility za

01. - 04.10.2014

Zawodowa w Chełmie

účelom stáže
AGMA

Państwowa Wyźsza Szkoła

mobility za

01. - 04.10.2014

Zawodowa w Chełmie

účelom stáže
AGMA

Państwowa Wyźsza Szkoła

mobility za

01. - 04.10.2014

Zawodowa w Chełmie

účelom výuky

X.Sumár (Executive summary)
Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku sídli na
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU, ktoré bolo zriadené 4.3.2003.
Premenované na Inštitút Juraja Páleša v Levoči - pracovisko PF KU v Ružomberku
bolo 1.7.2008 pri príležitosti 190. výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu
na Spiši (v akad. roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša.
Katedra liečebnej pedagogiky odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky
študijný program liečebná pedagogika v spolupráci s ďalšími učiteľmi katedier
a pracovníkmi na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči - pracovisku PF KU v Ružomberku,
ktorí pomáhajú rozvoju vzdelávania na Katedre liečebnej pedagogiky.
Katedra liečebnej pedagogiky vykonáva a naďalej plánuje vykonávať
nepretržitú výskumnú činnosť pomocou realizácie výskumných projektov a
vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov katedry na regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni. Výchovnú a formatívnu stránku prípravy študentov
vykonáva katedra v spolupráci so Spišskou Kapitulou. Oporou v práci katedry je aj
spolupráca s Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, kde sa
nachádzajú materiály historickej hodnoty, významné pre účely výskumu i vlastnej
prednáškovej činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci ústavu zabezpečujú, sú
cielené na liečebnopedagogickú prípravu budúcich absolventov s dôrazom na jej
odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc
prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami. Pri zabezpečovaní
štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti získali
14

prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti
z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie
pre prácu s deťmi, mládežou, i seniormi na báze komplexnej pedagogickej a
praktickej prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali
najnovšie teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj
schopnosť ich aplikácie v tvorivej liečebnopedagogickej práci s deťmi, mládežou
i seniormi, ktorí sú odkázaní na poskytovanie liečebnopedagogickej starostlivosti
a liečebnopedagogických terapií.
Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami a InštitútuJuraja Páleša v Levoči pracoviska PF KU v Ružomberku naďalej plánuje organizovať medzinárodné
vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia a účasti na vedeckých
podujatiach organizovaných inými inštitúciami. Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa
na mobilitách, predovšetkým na zahraničných univerzitách, s cieľom získavania
poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj vedecko-výskumných
činností.
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XII.Prílohy
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry liečebnej
pedagogiky za rok 2014
ACA,
ACB,
BAA,
AAA,
BAB,
Kategória AAB,
BCB,
ADC,
ADD,
CDC,
FAI
Ostatné Spolu
ABA,
BCI,
BDC
BDD
CDD
ABB
EAI,
CAA,
CAB
EAJ

Katedra
liečebnej
pedagogiky

2

2

7

11

4

26

AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 2)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (13)
ABD Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
AFB Publikované domáce príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2)
GAI Výskumné štúdie a vedecké správy (1)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4)
KUBEROVÁ,H.: Les effets negatifs de solitude sur la vie des enfants = negative effects of
loneliness on full life of children.
In: Akimjaková, B., et al. Lánthropologie dans la pédagogie spéciale et curative =
Anthropology in Special and Therapeutical PedAGOGY. Fribourg-Suise: Association
Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2012. ISBN 978-2-9700795-14, s. 177-193.
KUBEROVÁ,H., Herichová, V.: Consolidation of health of children from socialy
disadvantaget backgrounds. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles.
Fribourg: Sciences, éducation, cultures, traditions, č. 4/2013, 2014. 80% ISSN 22352007. S. 41-50.
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KOPÁČIKOVÁ, M., KUBEROVÁ, H.: Prenatal care - opinions and midwives attitudes .
In: Revue internationale des sciences humaines et naturelles. Fribourg: Sciences,
éducation, cultures, traditions, č. 2/13, 2013. ISSN 2235-2007.
KUBEROVÁ,H: Les effets negatifs de solitude sur la vie des enfants. negatives effects of
loneliness on full life of children. Akimjaková, B., l´antropologie dans la pédagogie
spéciale et curative. s.é.c.t. Fribourg, 2012 (2014) isbn 987-2-9700795-1-4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (3)
KUBEROVÁ,H.: Dodržiavate duševné zdravie? s. 27-29. SESTRA 1-2 2014. Odborný
recenzovaný časopis. ISSN 13335-9444
BYSTRÁ, M.2014.Sociálne znevýhodňujúce prostredie a jeho negatívny vplyv na výchovu
detí. 2014.
In: Horňáková, M. – Janoško, P. : PROinkluzívna klíma školy.Ružomberok: Verbum.
s.198-213. ISBN 978-80-561-0175-9.
JANOŠKO, P., Neslušanová, S. 2014. Faktory ovplyvňujúce úspešnú inklúziu
v materských školách na Slovensku.
In: Horňáková, M., Janoško, P. 2014. Proinkluzívna klíma školy. Zborník vedeckých
štúdií. Ružomberok : VERBUM, 2014, s. 53-62. ISBN 978-80-561-0175-9.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (13)
KUBEROVÁ H., STRÁŽIKOVÁ I., NEMETHOVÁ H.,: Therapeutic education in care of
the family with disabled members UTB Zlín, 10.10. 2013
KUBEROVÁ,H.: Význam kresťanskej výchovy pre rozvoj osobnosti detí na 1.stupni ZŠ.
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet 2013. Ružomberok: VERBUM, 2013.
ISBN 978-80-561-0030-1
KUBEROVÁ,H., VOZNÍK,B.: Edukácia seniorov. X. Celoslovenská konferencia sestier
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. SKS a PA,
Sekcia sestier pracujúcich v ZSS. KU v Ružomberku, PF Univerzita Hradec Králové,
Ústav sociální práce, Magyar Egészégúgyi Szakdolgozói kamara, VADIMEDKraków. Ružomberok: Michal Vaško – Vydavateľstvo. ISBN 978-80-89542-30-7
KUBEROVÁ,H., HRBČOVÁ,H.: Tímová spolupráca smerujúca k inklúzii detí v Poľsku.
Team work towards inclusion children in Poland. s. 70-76. Interdisciplinárna
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Recenzovaný
zborník príspevkov z 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok:
VERBUM 2013. ISBN 978-80-561-0076-9
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KUBEROVÁ,H.,STRÁŽIKOVÁ,I.: Validácia seniora, účinná liečebnopedagogická terapia.
Validation senior, active medical therapy education. Rodina -zdravie- choroba.
Konferencia konaná pod záštitou dekana FZKU, FHS Zlín, Krakowskej Akadémie
A.F. Modrzewskieho Wydzial Zdrowia i Nauk Medycznych a riaditeľa pre
ošetrovateľstvo AKH Medizinischer Universitätscampus Wien.
27.3.2014
Ružomberok. 80% ISBN 978-80-561-0117-9 POZVANÁ PREDNÁŠKA
KUBEROVÁ,H.: Vzťah kresťanskej výchovy a spôsob správania sa detí k chorým a mentálne
postihnutým. Relationship Christian Education and Manners to Children Ill and
Mentaly Handicapped. Koncipovanie osobnosti človeka v deficite dobra a lásky.
Medzinárodná vedecká konferencia. 18.-19.3.2014 Ružomberok. ISBN 978-80-5610134-6
KUBEROVÁ,H.: Psychohygiena v živote a v práci učiteľov. Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. Ružomberok : VERBUM, 06.
2014. ISBN 978-80-561-0091-2 Ružomberok. ISBN 978-80-561-0134-6
KUBEROVÁ,H.: Duševné zdravie (psychohygiena) v živote a v práci učiteľov. Mental
health (psych hygiene) in the life and work of teachers. Aimjaková, B., Rochovská, I.,
Ružomberok: VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0115-5
KUBEROVÁ,H.: Genéza, súčasnosť a perspektívy špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Genesis,
Present and Prospects for a Particular Curative Education. S.33-41. Týždeň vedy a
umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 2013. Zborník
prednášok z Týždňa európskej vedy Ružomberok 11. 11. - 17. 11. 2013 VERBUM 2013
ISBN 978–80–561–0091–2
KUBEROVÁ,H., BAŇASOVÁ,A.: Kresťanská spiritualita. Christian Spirituality.
Miedzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne.
Ustroň 19.-20.11.2014. POĽSKO
BYSTRÁ,M. Výchova a prevencia drogovej závislosti. 2014.
In: Akimjaková,B.,Rochovská, I.,Šarniková, G.(eds.). Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov X. Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Ružomberok-vydavateľstvo VERBUM KU, 2014. s.2733. ISBN 978-80-561-0140-7.
JANOŠKO, P.,2014 Systemické aspekty reziliencie rodiny v kontexte inklúzie.
In: AKIMJAKOVÁ, B., ROCHOVSKÁ, I., ŠARNÍKOVÁ, G. (eds.). 2014. Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencii. Ružomberok : Katolícka univerzita, s. 63 – 73.
ISBN 978-80-561-0140-7.
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JANOŠKO, P. 2014. Arteterapiou k inklúzii v ranom veku.
In: AKIMJAKOVÁ, B., ROCHOVSKÁ, I., ŠARNÍKOVÁ, G. (eds.). 2014. Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencii. Ružomberok : Katolícka univerzita, s. 74 – 80.
ISBN 978-80-561-0140-7.
AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
Ohlasy 2014:
KUBEROVÁ, H., Didaktika ošetrovateľstva. Ružomberok, FZ KU, 2008. ISBN 978-808084-386-1
[4] Palgutová, M.: Systematizácia a kategorizácia foriem a metód ďalšieho profesijného
vzdelávania zdravotných sestier. S. 363-372.Edukácia človeka – problémy a výzvy pre
21. Storočie. ISBN 978-80-555-0825-2
JANOŠKO, P., NESLUŠANOVÁ, S. 2014. Škola s inkluzívnou klímou.
Ružomberok : VERBUM. (v tlači).
ABD Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
JANOŠKO, P. 2014. Systemické aspekty rodinnej terapie.
In: KUBEROVÁ, H., JANOŠKO, P. (eds.) 2014. Liečebná pedagogika v kontexte teórie
a praxe. Ružomberok : VERBUM, s. 69 – 87. ISBN 978-80-561-0161-2.
JANOŠKO, P. 2014. Terapeuticko-výchovný koncept pomoci deťom s ADHD.
In: KUBEROVÁ, H., JANOŠKO, P. (eds.) 2014. Liečebná pedagogika v kontexte teórie
a praxe.. Ružomberok : VERBUM, s. 69 – 87. ISBN 978-80-561-0161-2.
AFB Publikované domáce príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
JANOŠKO, P. 2014. Možnosti využitia validizačných prvkov transformačnej systemickej
terapie podľa Virginie Satirovej v komunikácií s pacientmi so psychiatrickým ochorením a ich
rodinami.
In: ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M. 2014. Rodina – zdravie – choroba.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, s. 262 – 268.
ISBN 978-80-561-0117-9.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
JANOŠKO, P. 2014. Koncepty terapeuticko-výchovnej intervencie v procesoch
kreovania inkluzívnej klímy a vzťahov pomoci.
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In: NESLUŠANOVÁ, S., EMMEROVÁ, I., JAROSZ, E. (eds.) 2014. Sociální
pedagogika ve službě člověku a společnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní
vedecké konference, Brno : Institut mezioborových studií, 2014, s. 187 - 193. ISBN
978-80-244-2773-7.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2)
Horňáková, M., Janoško, P. (eds.) 2014. Proinkluzívna klíma školy.
Zborník vedeckých štúdií. Ružomberok : VERBUM, 2014, s. 53-62. ISBN 978-80-5610175-9.
KUBEROVÁ, H., JANOŠKO, P. (eds.) 2014. Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.
Ružomberok : VERBUM, s. 69 – 87. ISBN 978-80-561-0161-2.
GAI Výskumné štúdie a vedecké správy (1)
JANOŠKO, P. 2014. Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. Správa z medzinárodnej
vedeckej konferencie.
In Revue liečebnej pedagogiky, 1/2014, ISSN 1337-5563.
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Príloha 2 : Prehľad ocenení zamestnancov Katedry Liečebnej pedagogiky za rok
2014
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách,
členstvo v národných a medzinárodných oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy
o rozvoj, Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných
vedeckých alebo umeleckých podujatí, členstvá v programových výboroch na
konferencii/kongrese vysokej školy)

Pozvané prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

Autor

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto
uskutočnenia

AFB

Kuberová H.,
Strážiková, I.

Rodina -zdravie- choroba.
Validation senior, active medical
therapy education

Ružomberok

27.3.2014

Kuberová, H.

Vzťah kresťanskej výchovy a spôsob
správania sa detí k chorým
a mentálne postihnutým.
Realtionship Christian Education
and Manners to Children ill and
mentally Handicapped Koncipovanie
osobnosti človeka v deficite dobra a
lásky. Medzinárodná vedecká
konferencia.

Ružomberok

18.-19.3.2014

Levoča

4. – 5. 2014

Ružomerok

27.3.2014

Bratislava

5.6.2014

AFB

AFB

Kuberová, H.

AFB

Janoško,P.

Horňáková, M.

Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IX.
Psychohygiena v živote a v práci
učiteľov
Rodina – zdravie – choroba.
Medzinárodná vedecká konferencia.
Možnosti využitia validizačných
prvkov transformačnej systemickej
terapie podľa Virginie Satirovej v
komunikácií s pacientmi so
psychiatrickým ochorením a ich
rodinami
Okrúhly stôl: Zmysluplná inklúzia
v školách: prečo a ako?

Termín
uskutočnia

Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

AFD

Autor

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto uskutočnenia

Termín
uskutočnenia

Mgr. Pavol
Janoško, PhD.

Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov IX.
Systemické aspekty reziliencie rodiny v
kontexte inklúzie
Arteterapiou k inklúzii v ranom veku

PF KU, IJP v Levoči

4-5.4.2014
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AFC

AFC

Mgr. Pavol
Janoško, PhD.

Mgr. Pavol
Janoško, PhD. –
Mgr. Silvia
Neslušanová,
PhD.

Sociální pedagogika ve službě člověku
Institut mezioborových
a společnosti.
studií Brno
Koncepty terapeuticko-výchovnej
intervencie v procesoch kreovania
inkluzívnej klímy a vzťahov pomoci
«Актуальные вопросы теории и практики
ФГБОУ ВПО
современного гуманитарногo знания» - III
«ОРЛОВСКИЙ
medzinárodná vedecká konferencia:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
"Aktuálne otázky teórie a praxe
УНИВЕРСИТЕТ»
moderného ľudského poznania"
факультет педагогики
Proces inkluzívnej edukácie v materských
и психологии
školách na Slovensku

AFB

Mgr. Pavol
Janoško, PhD.

Regionálna komora
sestier a pôrodných
VI. odborná konferencia sestier a pôrodných
asistentiek v Levoči,
asistentiek.
Regionálna komora
Názov pozvanej prednášky: Expresívne
medicínsko-technických
terapie v psychosociálnej rehabilitácii
pracovníkov v Prešove

AFB

Mgr. Pavol
Janoško, PhD.

Levočský lekársky deň
Názov pozvanej prednášky: Psychosociálna
rehabilitácia v kontexte podpory reziliencie

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča,
a.s.

8-9.4.2014

18.9.2014

20.11.2014

20.11.2014

Členstvá vo vedeckých a programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej
školy
Meno a priezvisko

Názov konferencie/kongresu

Miesto

Dátum

Marta Horňáková

Inklúzívna klíma ako výzva a poslanie

Levoča

10.10.2014

Marta Horňáková

Sinn, Struktur und Perspektive der
Heilpädagogik in EU,
Kongres bude v Berlíne v novembri 2015

Berlín

13.-15.11.2015

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Revue liečebnej pedagogiky - šéfredaktor

PROLP Asociácia
liečebných
pedagógov

2014

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie –
medzinárodná vedecká konferencie
predseda organizačného výboru
konferencie.

Levoča

10.10.2014
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