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III.
Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej
pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
zástupca vedúceho katedry: PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Tajomník: PhDr. Martina Bystrá, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník
z KKPT)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, CSc. (spolupracovník z KMChČ)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD., m. prof KU (spolupracovník z KPGPS)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PhDr.Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovníčka z KPEP)
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
doc. PaedDr.ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z KKPT)
doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KRJK)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Martina Bystrá, PhD.
MUDr. Peter Zelený
MUDr. Tatiana Gurčíková
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
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PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Helena Orieščíková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Mgr. Andrea Orosová, PhD. (externý spolupracovník)
funkčné miesto asistent:
PhDr. Andrea Zoričáková
PhDr. Adam Baran (spolupracovník z KKPT)
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
Katedra liečebnej pedagogiky, v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja
Páleša v Levoči, v roku 2012 organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov
a zamestnancov. Za významnú udalosť 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:
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V.
Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 16.2.2012. Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a navrhnúť
inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. Špecifickým
zameraním konferencie bola problematika histórie, súčasnosti a perspektív špeciálnej, liečebnej a sociálnej
pedagogiky. Pozvanie na konferenciu prijali hostia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Po svätej omši
a rokovaní v pléne a v sekciách organizátori pripravili zaujímavý kultúrny program, vrátane privítania hostí
v mestskej radnici primátorom Levoče PaedDr. Milanom Majerským a prehliadky múzea.
Kvapka krvi
Darovanie krvi, Levoča, 8.11.2012. Dňa 8. 11. 2012 v priestoroch Hematologicko-transfúzneho oddelenia
Nemocnice v Levoči sa uskutočnil odber krvi. Darcovia krvi - študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
a pedagógovia začali s vypĺňaním dotazníka a pokračovalo sa odobratím vzorky krvi na rýchle vyšetrenie. Ak
boli výsledky vyšetrenia v norme, pristúpilo sa k samotnému odberu v objeme približne 400 ml krvi na osobu.
Výcvik prvej pomoci
Výcvik prvej pomoci pre študentov a pedagógov PF KU, IJP v Levoči. 6. novembra 2012 sa v Inštitúte Juraja
Páleša v Levoči konal po prvý raz výcvik prvej pomoci pre študentov a zamestnancov. Teoreticko-odbornú časť
výcviku viedla PhDr. Martina Bystrá, PhD.. Po jej absolvovaní mali študenti možnosť prostredníctvom
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praktických ukážok stretnúť sa s modelovými situáciami. Praktické ukážky prezentovali členovia záchrannej
zdravotnej služby.

Účasť katedry na podujatí
Jihlavské zdravotnické dny 2012 – II. ročník, Jihlava, 19.4.2012.
Konferencia bola organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Cieľom konferencie bolo vytvoriť
priestor pre výmenu myšlienok, skúseností a výsledkov výskumu v oblasti aktívneho vyhľadávania
a uspokojovania biologických, psychických a sociálnych potrieb chorého a zdravého človeka v starostlivosti
o jeho zdravie. Konferencia priniesla rôzne pohľady na problematiku ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
z historického pohľadu, súčasnosti a načrtla víziu týchto odborov do budúcnosti.
Ružomberské zdravotnícke dni, Ružomberok, 8.-9.11.2012
Cieľom konferencie bolo informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a bioetiky;
prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty zdravotníctva a ostatných vedeckých
pracovísk z tejto oblasti; vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach.
Rokovanie prebiehalo v nasledovných okruhoch: medicínske vedy (medicínske problémy súčasnosti),
ošetrovateľstvo, gynekológia a pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a urgentná
medicína, verejné zdravotníctvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, bioetika a pastorálna
medicína.

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 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
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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 liečebno-pedagogickej
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.
Absolventi študijného programu Liečebná pedagogika získaním potrebných zručností a schopností
dokážu samostatne poskytovať liečebnopedagogickú starostlivosť v oblasti podpornej, edukačnej,
rehabilitačnej, pomocnej činnosti pre jednotlivcov, skupiny, rodiny, komunity v rôznych situáciách
vyžadujúcich si liečebnopedagogickú starostlivosť pre potreby v rezorte školstva, sociálnych vecí,
zdravotníctva.
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/liecebna-pedagogika

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti
Študenti doktorandského štúdia sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii
Nasza współczesna rzeczywistość, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12.-13.4.2012
v Myśleniciach. V rámci prednášok prezentovali svoje najnovšie výskumné zistenia,
na ktorých pracovali v rámci štúdia.
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry
Študenti doktorandského štúdia zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu
Človek a hodnoty, ktorá sa uskutočnila dňa 17.5.2012 v Levoči. Rokovanie bolo
orientované na témy: Bohatstvo a chudoba (problém, na Slovensku, vo svete,
príčiny,...); Manželstvo a rodina (kríza manželstva, rodiny, problémy, príčiny,
chápanie manželstva,...); Sloboda (zodpovednosť, dôsledky konania, rozhodovania,
nesloboda – závislosti, kresťanský pohľad, význam pojmu sloboda,.. ); Sexuálna
výchova (vyučovanie v škole, v rodine, problematika,...); Komunikácia (formy,
vzťahy, význam, pravidlá,...); Etické otázky súčasnosti (ochrana života (interrupcia,
eutanázia,...), zmysel života (otázka, potreba maž zmysel, hľadanie,...); Aktuálne
pedagogické a didaktické aspekty vo vyučovaní náboženskej výchovy; Teologické
otázky a ich aktuálnosť pre život viery (kresťana); Školstvo a pedagogika v 20.
storočí. Konferencie sa zúčastnili študenti zo Slovenska a zahraničia, najmä z Poľska.
VI.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Celoživotné vzdelávanie
IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku poskytuje celoživotné vzdelávanie
vo vzdelávacích 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
 Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia
 Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy
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 Školský manažment
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/studium
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
Detská univerzita
IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku každoročne organizuje Detskú
univerzitu pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia.
Aktivity Detskej univerzity boli naposledy realizované 1.6.2012. Program detskej
univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči.
Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený
veku a záujmom detí.
Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/detska-univerzita

VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedra liečebnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali




exkurziou a pracovnou stážou v zahraničí,
inováciami v liečebnej pedagogike,
tvorbou monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky.

Uvedené projekty spravidla pokračujú aj v nasledujúcom roku, preto v roku 2013 sa výskum zameria na riešenie
vedecko-výskumných úloh:




exkurzie a pracovné stáže v zahraničí,
inovácie v liečebnej pedagogike,
tvorba monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky.
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7.2 Uvedú sa podané projekty
GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

2/05/2012

6A/13/2012

1/25/2012

4/15/2012

6A/05/2012

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Integračný
vedecký
pobyt
vedúcej
a zástupkyne KLP, stáž
na Uniwersitete Jana
Kochanowskiego
v Kielcach,
Wydziale
Pedagogicznom,
Instytute
Edukacji
Szkolnej, Poľsko,
spojený s odbornými
a pracovnými aktivitami

Poznanie praktického uplatnenia Liečebnopedagogických
a
Montessoriovej
metód
prinieslo pozitívne výsledky pre účastníkov
stáže na pracoviskách Uniwersitetu Jana
Kochanowskiego
v Kielcach,
Wydzialu
Pedagogiczneho, Instytut Edukacji Szkolnej,
ktorý bol zameraný na praktickú prípravu
študentov LP z hľadiska jej uplatnenia
doc. PhDr.
v zahraničí, s možnosťou prenesenia poznatkov
Helena
do vlastnej praxe na Slovensku.
Kuberová,
V rámci pracovného pobytu bola nadviazaná
PhD.
medzinárodná vedecká spolupráca v danej
oblasti LP a bude vykonaná ďalšia príprava
výmenných stáží učiteľov a študentov na danej
univerzite a tiež univerzitách V4 (Maďarsko, ČR,
Nemecko, Poľsko, SR. Pracovné stáže umožnia
aktualizovať prípravu študentov v oblasti
liečebnej pedagogiky spôsobom akým sa
realizuje v Poľsku a v ďalších krajinách EÚ.

2012-2013

200

Exkurzia a pracovná stáž
učiteľov a študentov KLP
v Poľsku

Zvýšenie kvality prípravy študentov KLP pre
prax v oblasti Montessoriovej LP a v oblasti
ďalších
liečebnopedagogických
terapií
v partnerských krajinách.
doc. PhDr. Nadviazanie intenzívnej spolupráce pre
Helena
prípravu vedeckých projektov.
Kuberová,
Vytvorenie podmienok pre budúce mobility
PhD.
študentov KLP.
Vytvorenie
podmienok
pre
kvalitné
vypracovanie záverečných prác študentov,
v ktorých využijú získané poznatky z exkurzie
v Poľsku

2012-2013

300

PhDr. Iveta
Strážiková,
PhD.

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„liečebná pedagogika“. Členovia riešiteľského tímu
budú získavať nové skúsenosti s výučbou v danom
odbore a budú sa usilovať o zavádzanie inovácií do
štúdia. V rámci projektu navštívia mnohé domáce
a zahraničné univerzity, na ktorých budú
prezentovať a konzultovať svoje návrhy na
skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci stáží budú
čerpať skúsenosti zo sledovania zavádzania inovácií
na zahraničných univerzitách. Čiastkové a celkové
výsledky projektu budú prezentované na
konferenciách
a publikované
v zborníkoch
a monografiách.

2012-2013

2600

Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor
pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho
smerovania
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej
pedagogiky, sociálnej
pedagogiky.
Cieľom
konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť
inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania pedagógov
v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Konferencia je
určená vedeckým, odborným a pedagogickým
pracovníkom z
rôznych oblastí výchovy
a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú
tému. Prezentácie budú orientované na otázky
predškolskej a elementárnej pedagogiky, špeciálnej
pedagogiky,
liečebnej
pedagogiky, sociálnej
pedagogiky.

2012-2013

2100

doc.
PhDr.
Mária
Gažiová,
PhD.

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/06/2011
Veda a výskum v sociálnej, špeciálnej, liečebnej,
predškolskej a elementárnej pedagogike, ktorý bol
úspešne
vyriešený
v predchádzajúcom
akademickom roku. Cieľom aktivít je podpora
medzinárodnej spolupráce v oblasti špeciálnej,
sociálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej
pedagogiky. Prínosom aktivity budú prednášky
a publikačné výstupy pedagógov z IJP v Levoči a zo
zahraničných univerzít, ktoré prispejú k skvalitnenia
vedy a výskumu v oblasti sociálnej, špeciálnej,
liečebnej, predškolskej a elementárnej pedagogiky.

2012-2013

2600

Názov projektu

Inovácie
pedagogike

v liečebnej

Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov

Podpora
medzinárodnej
spolupráce
v oblasti
špeciálnej,
sociálnej,
liečebnej,
predškolskej
a elementárnej pedagogiky

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012
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Grantová
agentúra

GAPF

Číslo projektu

6B/13/2012

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych
interaktívnych učebných materiálov pre študijné
odbory IJP v Levoči. Učebné materiály študentom
poskytnú platformu nielen pre rozvíjanie
kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale aj ich
pedagogických spôsobilostí, predovšetkým návrhmi
aktivít, ktoré môžu uplatňovať v rámci svojej
súčasnej a budúcej pedagogickej a umeleckej praxe.
Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a
učebných materiálov pre študijné odbory IJP
v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých, liečebná pedagogika,
predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín, reštaurovanie, teória
a dejiny umenia. Zámer projektu vychádza z potreby
skvalitnenia vysokoškolského štúdia v uvedených
študijných odboroch, prostredníctvom zvyšovania
úrovne kompetenčného profilu študentov. Zámerom
projektu je poskytnúť študentom kvalitné učebné
materiály, ktoré by prispeli k zvýšeniu úrovne ich
kompetencií súvisiacich so študovaným odborom
a vydať kvalitné monografie z odboru.
Predmetom
učebných
materiálov
bude:
problematika: špeciálnej pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých, liečebnej pedagogiky,
predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín, reštaurovania, teórie
a dejín umenia.

2012-2013

2100

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Integračný
vedecký
pobyt
vedúcej
a zástupkyne KLP, stáž
na Uniwersitete Jana
Kochanowskiego
v Kielcach,
Wydziale
Pedagogicznom,
Instytute
Edukacji
Szkolnej, Poľsko,
spojený s odbornými
a pracovnými aktivitami

Poznanie praktického uplatnenia Liečebnopedagogických a Montessoriovej metód prinieslo
pozitívne výsledky pre účastníkov stáže na
pracoviskách
Uniwersitetu
Jana
Kochanowskiego
v Kielcach,
Wydzialu
Pedagogiczneho, Instytut Edukacji Szkolnej,
ktorý bol zameraný na praktickú prípravu
študentov LP z hľadiska jej uplatnenia
doc. PhDr.
v zahraničí, s možnosťou prenesenia poznatkov
Helena
do vlastnej praxe na Slovensku.
Kuberová,
V rámci pracovného pobytu bola nadviazaná
PhD.
medzinárodná vedecká spolupráca v danej
oblasti LP a bude vykonaná ďalšia príprava
výmenných stáží učiteľov a študentov na danej
univerzite a tiež univerzitách V4 (Maďarsko, ČR,
Nemecko, Poľsko, SR. Pracovné stáže umožnia
aktualizovať prípravu študentov v oblasti
liečebnej pedagogiky spôsobom akým sa
realizuje v Poľsku a v ďalších krajinách EÚ.

2012-2013
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Exkurzia a pracovná stáž
učiteľov a študentov KLP
v Poľsku

Zvýšenie kvality prípravy študentov KLP pre
prax v oblasti Montessoriovej LP a v oblasti
ďalších
liečebnopedagogických
terapií
v partnerských krajinách.
doc. PhDr. Nadviazanie intenzívnej spolupráce pre
Helena
prípravu vedeckých projektov.
Kuberová,
Vytvorenie podmienok pre budúce mobility
PhD.
študentov KLP.
Vytvorenie
podmienok
pre
kvalitné
vypracovanie záverečných prác študentov,
v ktorých využijú získané poznatky z exkurzie
v Poľsku

2012-2013

300

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„liečebná pedagogika“. Členovia riešiteľského tímu
budú získavať nové skúsenosti s výučbou v danom
odbore a budú sa usilovať o zavádzanie inovácií do
štúdia. V rámci projektu navštívia mnohé domáce
a zahraničné univerzity,
na ktorých budú
prezentovať a konzultovať svoje návrhy na
skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci stáží budú
čerpať skúsenosti zo sledovania zavádzania inovácií
na zahraničných univerzitách. Čiastkové a celkové
výsledky projektu budú prezentované
na
konferenciách
a publikované
v zborníkoch
a monografiách.

2012-2013

2600

Názov projektu

Tvorba
monografií
a
učebných materiálov pre
študijné odbory na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči

Hlavný
riešiteľ

PaedDr.
Miloš
Jozefčák,
PhD.

7.3 Uvedú sa riešené projekty
GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

2/05/2012

6A/13/2012

1/25/2012

Názov projektu

Inovácie
pedagogike

v liečebnej

Hlavný
riešiteľ

PhDr. Iveta
Strážiková,
PhD.
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Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

4/15/2012

6A/05/2012

6B/13/2012

Názov projektu

Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov

Podpora
medzinárodnej
spolupráce
v oblasti
špeciálnej,
sociálnej,
liečebnej,
predškolskej
a elementárnej pedagogiky

Tvorba
monografií
a
učebných materiálov pre
študijné odbory na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor
pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho
smerovania predškolskej a elementárnej pedagogiky,
špeciálnej
pedagogiky,
liečebnej
pedagogiky, sociálnej
pedagogiky.
Cieľom
konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť
inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania pedagógov
v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Konferencia je
určená vedeckým, odborným a pedagogickým
pracovníkom
z
rôznych
oblastí
výchovy
a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú
tému. Prezentácie budú orientované na otázky
predškolskej a elementárnej pedagogiky, špeciálnej
pedagogiky,
liečebnej
pedagogiky, sociálnej
pedagogiky.

2012-2013

2100

doc. PhDr.
Mária
Gažiová,
PhD.

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/06/2011
Veda a výskum v sociálnej, špeciálnej, liečebnej,
predškolskej a elementárnej pedagogike, ktorý bol
úspešne vyriešený v predchádzajúcom akademickom
roku. Cieľom aktivít je podpora medzinárodnej
spolupráce v oblasti špeciálnej, sociálnej, liečebnej,
predškolskej a elementárnej pedagogiky. Prínosom
aktivity budú prednášky a publikačné výstupy
pedagógov z IJP v Levoči a zo zahraničných
univerzít, ktoré prispejú k skvalitnenia vedy
a výskumu v oblasti sociálnej, špeciálnej, liečebnej,
predškolskej a elementárnej pedagogiky.

2012-2013

2600

PaedDr.
Miloš
Jozefčák,
PhD.

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych
interaktívnych učebných materiálov pre študijné
odbory IJP v Levoči. Učebné materiály študentom
poskytnú platformu nielen pre rozvíjanie
kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale aj ich
pedagogických spôsobilostí, predovšetkým návrhmi
aktivít, ktoré môžu uplatňovať v rámci svojej
súčasnej a budúcej pedagogickej
a umeleckej
praxe.
Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a
učebných materiálov pre študijné odbory IJP
v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých, liečebná pedagogika,
predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín, reštaurovanie, teória
a dejiny umenia. Zámer projektu vychádza z
potreby skvalitnenia vysokoškolského štúdia
v uvedených študijných odboroch, prostredníctvom
zvyšovania
úrovne
kompetenčného
profilu
študentov. Zámerom projektu je poskytnúť
študentom kvalitné učebné materiály, ktoré by
prispeli k zvýšeniu úrovne ich kompetencií
súvisiacich so študovaným odborom a vydať
kvalitné monografie z odboru.
Predmetom
učebných
materiálov
bude:
problematika: špeciálnej pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých, liečebnej pedagogiky,
predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín, reštaurovania, teórie
a dejín umenia.

2012-2013

2100

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Ing. Alžbeta Baštová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Životný štýl detí a mládeže zo
sociálne znevýhodnených rodín. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Mgr. Anna Nemcová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Sociálna starostlivosť o Rómov v
Roškovciach zo strany cirkvi a štátu , školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

IX.
Zamestnanci na katedre
V roku 2012 sa študenti Katedry liečebnej pedagogiky zúčastňovali mobilít
v zahraničí. Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách:
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Učiteľská mobilita do zahraničia
Teacher mobility abroad
Pracovisko
PF KU

Katedra liečebnej
pedagogiky

Účastník mobility

Program

doc. PhDr. Helena
Kuberová, PhD.

mobilita za účelom
stáže

Trvanie
mobility

r. 2012

Prijímajúca univerzita

Uniwersitet Jana Kochanowskiego
v Kielcach, Wydzial Pedagogiczny,
Instytut Edukacji
Szkolnej, Poľsko

Študentská mobilita do zahraničia
Student mobility abroad

Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Program

Trvanie
mobility

Prijímajúca univerzita

Katedra liečebnej
pedagogiky

Ing. Alžbeta
Baštová

mobilita za účelom
štúdia

7 - 11. 5.
2012

Akademia im Jana Dlugosza w
Czestochowie, Poľsko

Katedra liečebnej
pedagogiky

Ing. Alžbeta
Baštová

mobilita za účelom
štúdia

20 - 23. 3.
2012

Szent István university, Szarvas,
Maďarsko

Katedra liečebnej
pedagogiky

Ing. Alžbeta
Baštová

mobilita za účelom
štúdia

25 – 27. 6.
2012

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko

X.

Sumár (Executive summary)
Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku existuje
sídli na detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 4.3.2003
a premenované 1.7.2008 na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri
príležitosti 190. výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad.
roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti
na pracovisku pôsobí:
- Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých,
- Ústav vedy a výskumu predškolskej a elementárnej pedagogiky,
- Katedra liečebnej pedagogiky,
- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
- Katedra vychovávateľstva,
- Katedra reštaurovania.
Katedra liečebnej pedagogiky odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky
študijný program liečebná pedagogika pod vedením doc. PhDr. Heleny Kuberovej,
PhD., v spolupráci s ďalšími pedagogickými katedrami a ústavmi na detašovanom
pracovisku PF KU v Levoči.
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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. Rozvoju vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry.
Historicko-dokumentačnú činnosť katedra vykonáva v spolupráci so Spišskou
Kapitulou, 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
pedagogickú a špeciálnu pedagogickú 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 prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti
z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie
pre prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a didaktickej
prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich
aplikácie v tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou.
Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami a ústavmi Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
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.

V Levoči 15. 1. 2013

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
riaditeľka IJP v Levoči
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XII.

Prílohy

Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov
pedagogiky za rok 2012

Kategória

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

FAI

ADC,
BDC

ADD,
BDD

Katedry liečebnej

CDC,
Ostatné Spolu
CDD

Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
sociálne
znevýhodnených
skupín

9

9

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (1)
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3)
Canisterapia v liečebnej pedagogike = Canistherapy in medical pedagogoy / Helena Kuberová,
Michaela Bielená, 2011.
In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 13362232, Roč. 10, č. 4 (2011), s. 242-251.
[Kuberová Helena (50%) - Bielená Michaela (50%)]
Liečebná pedagogika v procese integrácie a inklúzie sociálne odkázaných = Therapeutic education in
the process of integration and inclusion of socially disadvantaged / Helena Kuberová, 2011.
In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 13362232, Roč. 10, č. 4 (2011), s. 214-220.
[Kuberová Helena (100%)]
Humanizácia edukácie - metóda v zmene postoja jedincov = Humanisation the education - methods
and their use in changing individual´s / Helena Kuberová, 2011. - Príspevok publikovaný aj In Dialóg
ako cesta spolužitia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 7. októbra 2011, Levoča.
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 147-152.
In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 13362232, Roč. 10, č. 4 (2011), s. 32-37.
[Kuberová Helena (100%)]
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
Náročné zdravotnícke povolania a psychohygiena / Helena Kuberová, 2012. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
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In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník : sborník z mezinárodní konference Ošetřovatelská
péče a porodní asistence v praxi : Jihlava, 19.4.2012 / ed. Mária Kopáčiková, Lada Cetlová ; rec. Lada
Cetlová, Lenka Drahošová et al. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. - ISBN 978-8087035-52-8, S. 457-475.
[Kuberová Helena (100%)]
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1)
Smerovanie liečebnopedagogickej profesie v EÚ / Helena Kuberová, 2012. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii : zborník z 3.
celoslovenskej konferencie : 22. marca 2012 v Ružomberku / zost. Veronika Tisoňová ; rec. Mariana
Magerčiaková, Eva Moraučíková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-862-0, S. 72-78.
[Kuberová Helena (100%)]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
Humanizácia edukácie - metóda v zmene postoja jedincov a liečebná pedagogika v procese integrácie
a inklúzie sociálne odkázaných = Humanisation the education - methods and their use in changing
individual´s and curative education in the process of integration and inclusion of socially
disadvantaged / Helena Kuberová, 2012.
In: Dialóg ako cesta spolužitia : 7. októbra 2011, Levoča : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie / zost. Ľudmila Krajčíriková, Ivana Rochovská, Marta Oravcová ; rec. František Dlugoš,
Piotr Mazur, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-920-7, S. 153-174.
[Kuberová Helena (100%)]
Rodinné prostredie - jedna z príčin stresových situácií u detí / Helena Kuberová, 2012. - Požiadavky
na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Ružomberské zdravotnícke dni 2012 - VII. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie :
Ružomberok, 8.-9. november 2012 / zost. Anton Lacko, Anna Lesňáková, Milan Minarik, Katarína
Zrubáková ; rec. Helena Kuberová, Vladimír Littva, Viera Simočková, Ivan Solovič, Jaroslav Timko. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-808084-951-1, S. 448-466.
[Kuberová Helena (100%)]
Hipoterapia a canisterapia ako alternatívne metódy v liečebnej pedagogike = Hipotherapy and
canistherapy as alternative method medical pedagogy / Helena Kuberová, Michaela Bielená, Iveta
Strážiková, Aurélia Tináková-Plávková, Barbora Popracová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012.
In: Tradície a inovácie v špeciálnej pedagogike : 16. 2. 2012 v Levoči / eds. Beáta Akimjaková, Marta
Oravcová ; rec. Piotr Mazur, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-898-9, S. 47-57.
[Kuberová Helena (20%) - Bielená Michaela (20%) - Strážiková Iveta (20%) - Plávková Tináková
Aurélia (20%) - Popracová Barbora (20%)]
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry liečebnej pedagogiky za rok
2012
(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
AFA *

Názov projektu/konferencie
Miesto
Termín
(názov príspevku)
uskutočnenia
uskutočnia
Jihlavské zdravotnické dny 2012 /
doc. PhDr. Helena
Náročné zdravotnícke povolania a
Kuberová, PhD.
psychohygiena
Jihlava
19.4.2012
AFB
Nové trendy vo vzdelávaní a praxi
ošetrovateľstva
a
pôrodnej
asistencii
/
Smerovanie
doc. PhDr. Helena
liečebnopedagogickej profesie v
Kuberová, PhD.
EÚ
Ružomberok
22.3.2012
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti
a ohlasov (AFA, AFB, AFE, AFF)
Autor

Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

Autor

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto
uskutočnenia

PhDr. Martina
Bystrá, PhD.

Prístup Rómov k zdravému životnému štýlu Chełm
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov.
doc. PhDr. Helena VI. / Kresťanská výchova z pohľadu detí na
AFD
Kuberová, PhD.
1. stupni ZŠ
Levoča
Ružomberské zdravotnícke dni 2012 /
doc. PhDr. Helena Rodinné prostredie - jedna z príčin
AFD
Kuberová, PhD.
stresových situácií u detí
Ružomberok
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov.
doc. PhDr. Helena VI. / Hipoterapia a canisterapia ako
AFD
Kuberová, PhD.
alternatívne metódy v liečebnej pedagogike Levoča
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov.
PhDr. Iveta
VI. / Účinky hipoterapie na motoriku
AFD
Strážiková, PhD.
žiakov s mentálnym postihnutím
Levoča
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti,
činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL)
AFC *

Termín
uskutočnia

6.6.2012

8.11.2012

8.-9.11.2012

8.11.2012

8.11.2012
umeleckej

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

PhDr. Iveta Strážiková, PhD.

Názov konferencie/kongresu
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov
VI.
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Miesto
Levoča

Dátum
8.11.2012

Prehľad citácií a ohlasov na publikačnú činnosť
Kategória
citácie
3

3

4

4

4

4

Citovaný dokument

Citujúci dokument

Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva : 1.
diel / Helena Kuberová. - 1. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2003. - 105 s. ISBN 80-89039-18-9.
Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva : 1.
diel / Helena Kuberová. - 1. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2003. - 105 s. ISBN 80-89039-18-9.
Didaktika ošetrovateľstva : monografia /
Helena Kuberová. - 1. vyd. Ružomberok : Fakulta zdravotníctva
Katolíckej univerzity, 2008. - Česká
verzia: Kuberová, Helena. Didaktika
ošetřovatelství. - 1. vyd. - Praha : Portál,
2010. - 246 s. - ISBN 978-80-7367-6841. - 194 s. - ISBN 978-80-8084-386-1.
Didaktika ošetrovateľstva : monografia /
Helena Kuberová. - 1. vyd. Ružomberok : Fakulta zdravotníctva
Katolíckej univerzity, 2008. - Česká
verzia: Kuberová, Helena. Didaktika
ošetřovatelství. - 1. vyd. - Praha : Portál,
2010. - 246 s. - ISBN 978-80-7367-6841. - 194 s. - ISBN 978-80-8084-386-1.
Príčiny a následky osamelosti u žiakov
na I. stupni ZŠ / Helena Kuberová,
Teťana Ustohalová, 2007. - ISBN 97880-8045-489-0.
In: eDrogy : dištančné vzdelávanie
pedagogických zamestnancov v oblasti
prevencie
závislostí
:
záverečná
konferencia / [zostavovateľka Jarmila
Verbovská]. - Prešov : Metodickopedagogické centrum v Prešove, 2007. ISBN 978-80-8045-489-0, S. 48-68.
istorické začiatky ošetrovateľstva na
Orave / Helena Kuberová, Lenka
Reviľáková, 2011. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Ružomberské zdravotnícke dni 2011 VI. ročník : zborník z medzinárodnej
konferencie : Ružomberok, 10.-11.
november 2011 / zost. Anton Lacko, Eva
Moraučíková, Mariana Magerčiaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-801-9, S.
198-217.

KOPÁČIKOVÁ, Mária. Stručný prehľad dejín
pôrodnej asistencie. In Ošetřovatelství a porodní
asistence z pohledu historie. Jihlava : Vysoká škola
polytechnická, 2012, s. 111, 128.
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DVOŘÁKOVÁ, Vlasta. Historie babictví a
porodnictví v Čechách. In Ošetřovatelství a porodní
asistence z pohledu historie. Jihlava : Vysoká škola
polytechnická, 2012, s. 57, 80.
KADUČÁKOVÁ, Helena. Vplyv výživy na
psychomotorický vývin dieťaťa . In Nové trendy vo
vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej
asistencii : zborník z 3. celoslovenskej konferencie.
[CD-ROM]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 67.
NOVYSEDLÁKOVÁ, Mária - HUDÁKOVÁ,
Zuzana - VOJČÍKOVÁ, Iveta. Edukácia pacienta
zaradeného do dialyzačného programu. In Nové
trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a
pôrodnej asistencii : zborník z 3. celoslovenskej
konferencie. [CD-ROM]. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2012, s. 113, 114.
KOBER, Lukáš. Emocionálne faktory a tuberkulóza.
In Zdravotnícke štúdie : vedecko-odborný časopis
Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2012, roč. 5, č. 1, s. 31, 34.

KOPÁČIKOVÁ, Mária. Stručný prehľad dejín
pôrodnej asistencie. In Ošetřovatelství a porodní
asistence z pohledu historie. Jihlava : Vysoká škola
polytechnická, 2012, s. 114, 128.

