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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 

špeciálnej pedagogiky  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email  

 

Vedúci katedry: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  

zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.  

Tajomník: PhDr. Gabriela Siváková, PhD.  
sekretariát katedry: Viera Kleinová  

 

Štruktúra funkčných miest:  

profesor:  

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.  

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.  

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.  

prof. PhDr. Anna Hudecová, CSc.  

docent:  

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.  

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  

doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.  

odborný asistent:  

PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.  

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.  

PhDr. Gabriela Siváková, PhD.  

PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.  

PhDr. Oľga Okálová, PhD.  

PhDr. Helena Orieščíková, PhD.  

PaedDr. Martina Magová, Ph.D.  
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.  

 

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

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

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

  

V roku 2020 boli katedrou pedagogiky a špeciálnej pedagogiky organizované tieto tri 

najvýznamnejšie podujatia:  
 

EDUCOM 2020, Trnava, 3.12.2020 

Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou 

virtuálnej dimenzie, UCM v Trnave. Obsahom XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie boli 

otázky pedagogickej praxe a prípravy vysokoškolských študentov. Členky katedry prezentovali 

výsledky celoslovenského výskumu zameraného na devalváciu učiteľov žiakmi v spojitosti s 

vysokošklskou prípravou budúcich učiteľov. 

 

Tréning trénerov, 14-16.2.2020 

Medzinárodné vzdelávacie podujatie v rámci projektu ERASMUS+, Multidisciplinary support of 

positive changes within families in difficult situations, č. 2019-1-SK01-KA204-060806 pod vedením 

Loeka Schoenmakersa, PhD. (Holandsko). Zámerom vzdelávania bola príprava lektorov ako budúcich 

trénerov v pomáhajúcich profesiách SR a ČR, v oblasti multidisciplinárnej spolupráce pri práci s 

rodinami v ťažkých životných situáciách.  

 

Tréning trénerov, 11-13.10.2020 

Medzinárodné vzdelávacie podujatie v rámci projektu ERASMUS+,  Multidisciplinary support of 

positive changes within families in difficult situations, č. 2019-1-SK01-KA204-060806 pod vedením Bena 

Furmana, M.D. (Fínsko) Zámerom vzdelávania bola príprava lektorov ako budúcich trénerov v 

pomáhajúcich profesiách SR a ČR, v oblasti multidisciplinárnej spolupráce pri práci s rodinami v 

ťažkých životných situáciách.  
 

 

Účasť katedry na podujatiach v roku 2020  

 
PhDr. Oľga Okálová, PhD. 

Multidisciplinárne vzdelávanie - Vedenie rozhovoru, techniky a postupy krízovej intervencie u detí v 

špecifických situáciách, Ružomberok, 22.09.2020. Odborné podujatie venované poskytovaniu online 

poradenstva a krízovej intervencii. Školiteľ: M. Madro, PhD., IPčko, o.z., Bratislava.  

 

Psychosociálna a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu, 220 hodín, 

akreditácia MPSVaR SR, 10.10.2020 - 19.12.2020. Odborné vzdelávanie venované poskytovaniu online 

poradenstva a krízovej intervencie. Organizátor:  IPčko, o.z., Bratislava.  

 

Krízová intervencia v školách - medzinárodná konferencia, Bratislava - online: 

https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk/. Organizátor: Občianske združenie IPčko, Fakulta 

psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR. 

Hlavné témy: Duševné zdravie na školách, jeho podpora a rozvoj; Psychológovia a školskí psychológovia 

ako aktéri podpory duševného zdravia v školách; Podporné tímy na školách v úzkej kooperácií pri krízovej 

intervencií; Krízy na školách a možnosti ich riešenia.  

 

Webinár Best practices pro online terapie s dětmi, 30.10.2020, Praha - online. Organizátor: Česká 

asociace pro psychoterapii. Školiteľ: Alena Vávrová. Boli predstavené najlepšie terapeutické prístupy v 

online priestore.  

 

https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk/
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Webinár Krizová intervence online, 6.11.2020, Praha - online. Organizátor: Česká asociace pro 

psychoterapii. Školiteľ: Michal Kniha. Boli predstavené najlepšie prístupy v online priestore.  

 

Webinár Best practices pro párové terapie online, 20.11.2020, Praha - online. Organizátor: Česká 

asociace pro psychoterapii. Školiteľ: Pavel Rataj. Boli predstavené najlepšie prístupy v online priestore.  

 

Webinár Ako to (ne)robiť: Zásady dobrého (psychologického) výskumu, 2.12.2020, online. Organizátor: 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie. Školiteľ: Matúš Adamkovič, PhD.. Boli 

predstavené najlepšie prístupy v otvorenom výskume.  

 

Webinár Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch, 3.12.2020, Bratislava - 

online. Organizátor: VUDPaP. Školiteľ: Zuzana Krnáčová, PhD.. Tvorcovia predstavili, že dobrá teória 

nemusí byť zložitá – naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať 

sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadajú cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu 

uviesť pre všetkých, vrátane našich klientov, zrozumiteľne. Preto prinášajú dokument 

Multidisciplinárny prístup v obrazovej verzii a tiež Multidisciplinárny prístup: Základné myšlienky a 

rámec, ktorý navrhuje postupy spolupráce nie len pre odborných zamestnancov.  

 

Medzinárodná online diskusia “Aby žiadne dieťa nezaostávalo”, 29.10.2020, Košice. Organizátor: 

Karpatská nadácia, n.o.. Bola prezentovaná štúdia o službách a programoch vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve so špeciálnym zameraním na maďarsko-slovenské pohraničie a tiež vedená diskusia o 

príležitostiach pre deti zo znevýhodneného prostredia žijúcich v slovensko-maďarskom pohraničnom 

regióne: sociálno-ekonomické zázemie, intervencie, inštitúcie, služby a ďalšie iniciatívy.  

 

Webová konferencia Mezi námi 2020, 5.10.2020, Český Tešín - online. Organizátor: Naše rovnováha, 

o.z.. Konferencia medziodborovej spolupráce pre pomáhajúcich pracovníkov. Témy: Zpráva o stavu 

českých mužů a zejména otců v roce 2020; Muži v pomáhajících profesích; Nové pohledy na 

transgenerační přenos duševních poruch; Terapeutické možnosti podpory v sociálních a zdravotních 

službách pro děti a rodiny s dětmi  aneb Jak si rozumíme v tom, co kdo dělá a nedělá?; Klima ve školní 

třídě a pozice školního psychologa; Techniky práce s rodinou – židličková metoda, řešení (po) rozvodové 

situace očima dítěte; Školní mediace – cesta k posílení vztahové kultury ve školách, řešení (po) rozvodové 

situace očima dítěte; Terapeuticko rodičovské skupiny na principu KBT; Mini MD tým a rozšířený MD 

tým v podpoře klientů s poruchami příjmu potravy; Cestou pohádek a příběhů jako inovace sociální 

práce; Možnosti inspirace Otevřeného dialogu v klinické praxi; Workshopy pro rodiče a pečující osoby; 

Pracovní mezioborové skupiny.  
 

Turning Challenges into Possibilities for the Special Needs Family, FELDENKRAIS® AWARENESS 

SUMMIT, 5-10.11.2020, online: https://feldenkraissummit.com/. Organizátor: Future Life Now 

Online, Cincinnati, OH, USA. Prednášajúci: Daniel Siegel, Anat Baniel, Donna Ray, Elinor 

Silverstein, Arlyn Zones, Leora Gaster, Martha Herbert, Carolyn Palmer, Patricia Musolino, Michelle 

Turner, Brent Shaub, Lama Majaj, Carole Henderson, Mara Yale, Barbara Leverone, Carla Oswald 

Reed, Kirsten M. Brown, Carrie Steenbergen, Matty Wilkinson, Judith Dack, ShaDonn Stewart, and 

Audrey deChadenedes. Vzdelávanie ponúkalo: 15 movement lessons that will help you move better and 

feel better; Specific ways to explore with your child at home; 9 essentials for moving beyond therapy and 

into learning; Ways to decrease effort and stress for all; Learn how focusing on ease and function can 

lead to better outcomes; Vital self-care strategies for parents and caregivers; How curiosity and play is 

the gateway for physical and emotional growth; Gain new ideas for solving “behavior” problems at home 

and school; Why deepening your own awareness will help your child develop.  

https://www.facebook.com/SASAP09/
https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-2020/
https://feldenkraissummit.com/


 

6 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa 

vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne, 

prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či 

vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti. 

Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie 

katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí.  

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra. 

 Pedagogika  

 Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ pre bakalársky a 

magisterský študijný program  

 Špeciálna pedagogika  

  

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

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

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

 

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

 

5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

 

5.5 Zhodnotenie každého uskutočňovaného študijného programu v akademickom 

roku 2019/2020: 

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

- Zhodnotenie účinnosti doteraz využívaných metód pri výučbe: 

- Návrh zmien v realizovaných študijných programoch: 

Daný študijný program je/nie je v súlade s poslaním KU a s Dlhodobým zámerom PF 

KU (môžete uviesť, akým spôsobom). 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci poskytovania 

ďalšieho vzdelávania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdelávania, 

štruktúry účastníkov, udelených certifikátov, a pod. 

 

 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov;  

 Doplnkové pedagogické štúdium;  

 Rozširujúce štúdium; 

 

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

V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania 

výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov 
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stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto 

oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov. 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

Na katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali 

 včasnou starostlivosťou o rodiny detí s rizikovým vývinom,  

 latentnou agresiou u detí predškolského veku (analýza, identifikácia a 

inhibícia),  

 expresívnymi terapiami,  

 multidisciplinárnou podporou rodín v náročných životných situáciách.  

 

 

V roku 2020 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

● Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 

● Poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať 

vznik sociálnych problémov 

● Identifikácia latentne agresívneho správania v skupinách detí predškolského 

veku 

● Akčné umenie v biodromálnej ceste človeka (od raného veku až po sénium) 

● Raná intervencia a jej možnosti/limity v pomoci rodine s dieťaťom s rizikovým 

vývinom 

● Multidisciplinárnymi prístupmi a tímami v Českej republiky, Fínska, 

Holandska a Slovenskej republiky u rodín v ťaživých životných situáciách.  

 

7.2 Podané projekty 

 
Domáce výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2020 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2020 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 
005KU-

4/2021 

Bezpečnosť  

školského 

prostredia – 

nová výzva 

pre 

učiteľov 

základných 

a stredných 

škôl 

Emmerová  

Ingrid, prof. 

PhD. PhD. 

Projekt je v štádiu hodnotenia – žiadosť 

podaná v roku 2020. 

Projekt 

v štádiu 

hodnoten

ia. 

2021 - 

2023 
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7.3 Riešené projekty 

 

Zahraničné výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2020 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Programu 

Operacyjne

go Wiedza 

Edukacja 

Rozwój na 

lata 2014-

2020 ze 

środków 

Europejskie

go 

Funduszu 

Społeczneg

o 

POWR.04

.03.00-00-

0073/18. 

2019-2021 

Inowacyjny 

model 

pomocy 

prawno-

psychologic

zno-

pedagogicz

ny 

przeciwdzi

alnia 

przemocy. 

doc.PaedDr

PhDr. 

Miroslav 

Gejdoš 

PhD. 

Polsko-Slowacki. Obszar realizacji 

projektu:Cała Polska. Powszechna 

Wyższa Szkoła Humanistyczna 

,,Pomerania“ Chojnice. Pedagogická 

fakulta Katolícka univerzita Ružomberok; 

 

 

 

1 402 

796,92 zł 

2019 - 

2021 

nevyčísľu

je sa 

Programu 

Erazmu +. 

KA 202 

 

Ministerstw

o Zdrowia 

POWR.05

.04.00-00-

0180/19 

Profesjonili

zacja 

Psychologic

zna. Kadry 

Nauczyciel

skej 

realizowan

ym w 

ramach. 

doc.PaedDr

PhDr. 

Miroslav 

Gejdoš 

PhD. 

Polsko-Slowacki. Obszar realizacji 

projektu: Stowarzyczenie Instytut 

pamieci i Dziedzictwa Krejowego. Lublin. 

Polsko.  

 

8 363 

806,00 zł 

2020 - 

2021 

nevyčísľu

je sa 

SAAIC ERASMU

S+,   

č. 2019-1-

SK01-

KA204-

060806 

Multidiscip

linary 

support of 

positive 

changes 

within 

families in 

difficult 

situations 

PhDr. Oľga 

Okálová, 

PhD. 
Spoluriešiteľ  

Doc. 

PaedDr. T. 

Jablonský 

Tvorba a realizácia vzdelávacích aktivít, 

nadnárodných stretnutí, tvorba štúdie a 

projektu akčného výskumu, metodík k 

multidisciplinárnej spolupráci 

pomáhajúcich pracovníkov pri práci s 

rodinami v ťažkých životných situáciách. 

celkovo 

na 

projekt 

253 364 

Eur 

2019 - 

2022 

nevyčísľu

je sa 
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Domáce výskumné 

Grantová 

agentúra 
Číslo 

projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2020 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA KEGA 

012KU-

4-2019  

Podpora 

vzdelávania 

detí zo 

sociálne 

znevýhodnen

ého 

prostredia, 

ktoré 

zaostávajú vo 

výsledkoch 

pre 

nedostatočnú 

subvenciu v 

škole alebo v 

rodine 

Božena 

Šupšáková, 

prof. 

PaedDr. 

PhD. 
Spoluriešiteľ  

Doc. 

PaedDr. T. 

Jablonský 

Riešiteľský kolektív v roku 2020 

napĺňal tieto čiastkové ciele projektu: 

Pokračoval v kvalitatívnej obsahovej 

analýze teoretických zdrojov v 

medzinárodnom kontexte, kriticky 

analyzoval súčasný stav vzdelávania 

detí/žiakov zo SZP, ktoré zaostávajú 

vo výsledkoch pre nedostatočnú 

subvenciu v škole alebo v rodine, v 

kontexte inovovaného ŠVP pre 

primárne vzdelanieꓼ  Príklady dobrej 

praxe: v osobnej alebo online 

komunikácii riešiteľský kolektív sa 

sústredil na kritickú analýzu 

efektívnych stratégií a dobré 

skúsenosti z praxe vo vybraných 

základných školách, prioritne však v 

oblasti tvorby a realizácie (vlastných) 

školských vzdelávacích programov a 

vlastného plánovania vyučovacieho 

procesu so zreteľom na detí/žiakov zo 

SZP...ꓼ Pokračoval vo vytváraní a 

čiastkovom overovaní modelu 

efektívnej podpory vzdelávania 

(konkretizácia, operacionalizácia a 

vymedzenie edukačných postupov) 

detí/žiakov zo SZP... Sústredili sa 

prioritne na rozvoj kľúčových 

kompetencií vo vzdelávacích 

oblastiach: jazykovo-komunikačná, 

prírodovedná, informačná a oblasť 

umenie a kultúraꓼ Priebežne 

publikoval výskumné zistenia, tiež 

učebné materiály a inovatívne postupy 

pre individualizované rozvíjanie 

kompetencií vo vzdelávacích 

oblastiach. 

16.618 

eur na 

roky 

2019, 

2020 

2019-

2021 

3700 

KEGA 013KU-

4/2019 

E-

learningo

vé 

vzdelávac

ie moduly 

k 

problemat

ike 

včasnej 

starostliv

osti o 

rodinu s 

dieťaťom 

s 

rizikovým 

vývinom 

 

prof. 

PaedDr. 

Anna 

Hudecová, 

PhD. 

Predmetný projekt k problematike 

včasnej intervencie orientovanej na 

rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom 

bude slúžiť na podporu a rozvoj 

kompetencií pedagógov 

a poradenských pracovníkov pri práci s 

rodinou s deťmi s rizikovým vývinom. 

Materiál bude zároveň súčasťou 

univerzitného e-learningového 

vzdelávania, čím bude zvyšovať rozsah, 

kvalitu a inovatívnosť pregraduálneho 

vzdelávania predovšetkým liečebných 

pedagógov, špeciálnych pedagógov, 

sociálnych pracovníkov, sociálnych 

pedagógov a pedagógov predškolskej 

pedagogiky. Voľne prístupný 

elektronický materiál umožní 

pedagogickým a poradenským 

5 462,00 2019-2021 2800 
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zamestnancom, taktiež i študentom 

pedagogických odborov, porozumieť 

aspektom včasnej starostlivosti, ktorá je 

ponúkaná rodinám s deťmi s rizikovým 

vývinom. Zároveň im poskytne prehľad 

o najnovších vedeckých a výskumných 

poznatkoch z vybranej oblasti; umožní 

im osvojiť si možnosti prístupov 

a riešení jednotlivých foriem včasnej 

starostlivosti. 

KEGA 010KU-

4/2019 

Inovatívn

a forma 

multimed

iálnej 

podpory 

štatistický

ch metód 

v sociálno

m 

a pedagog

ickom 

výskume. 

PhDr. 

Katarína 

Kohútová, 

PhD. 

Spoluriešite

ľ  

Doc. 

PaedDr. T. 

Jablonský 

Projekt je zameraný na vytvorenie 

multimediálnej e-učebnice, ktorá 

pomôže realizovať štatistickú analýzu 

údajov získaných v sociálnom a 

pedagogickom výskume. Je určená 

študentom všetkých troch stupňov 

vysokoškolského štúdia. 

Multimediálna učebnica poskytne 

teoretický základ štatistických metód 

vhodných v sociálnom a 

pedagogickom výskume a zároveň 

poskytne ukážkové príklady 

konkrétnych štatistických analýz 

údajov z predmetnej oblasti výskumu. 

Pri riešeniach bude použitý MS Excel 

a štatistický softvér IBM SPSS 

Statistics. Súčasťou učebnice budú 

výučbové videá s podrobnými 

postupmi riešení a komentármi k 

výstupom použitých softvérov a tiež 

učebné testy s možnosťou 

interaktívnej kontroly riešenia. 

 2019-2021  

KEGA 002KU-

4/2019 

Stelesnená 

skúsenosť 

s využitím 

art action 

doc. 

PaedDr. 

Barbora 

Kováčová, 

PhD. 

V roku 2020 riešiteľský kolektív 

odprezentoval možnosti akčného 

umenia v jednotlivých vývinových 

obdobiach človeka počas jeho 

celoživotnej cesty. V roku 2021 je 

plánovaná metodická príručka 

orientovaná na podporovateľov 

akčného umenia v jednotlivých 

obdobiach od raného veku až po 

sénium s konkrétnymi aktivitami so 

zreteľom na vývinové danosti 

jednotlivých vývinových období. 

4009 2019 - 

2021 

2450 

VEGA č. 

1/0452/

18 

 

Identifikácia, 

analýza a 

inhibícia 

latentne 

agresívneho 

konania detí 

v období 

predškolskéh

o veku 

    

doc. 

PaedDr. 

Barbora 

Kováčová, 

PhD. 
Spoluriešiteľ  

Doc. 

PaedDr. T. 

Jablonský 

V roku 2020 boli zrealizované záverečné 

vstupy do terénu a následne 

identifikované konkrétne prejavy 

typické pre latentne  agresívne konanie 

v slovenských materských školách v 

období od 3 do 6 rokov.  Záverečné 

zhodnotenie bolo prezentované v 

odborných zborníkoch, vo 

vysokoškolskej učebnici a vedeckých 

monografiách. 

2719 2018 - 

2020 

3450 
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GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2010 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF GAPF 

5/71/201

9-2020 

Génius loci 

Zemplína 

Božena 

Šupšákov

á, prof. 

PaedDr. 

PhD. 

Génius loci Zemplína. Kultúrne dedičstvo 

zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania. 

Ružomberok : VERBUM,  2020, 306 strán. ISBN 978-

80-561-0739-3. 

Autorka knižnej publikácie na základe svojich 

poznatkov, štúdia vedeckej a odbornej literatúry, 

tiež terénneho výskum − priamym pozorovaním a 

poznávaním dobovej architektúry, historických 

kontextov dejov a udalostí, ľudovej slovesnosti, 

výtvarného, hudobného, dramatického a filmového 

umenia, ako aj prírodného bohatstva, teoreticky 

spracovala základnú charakteristiku kultúrneho a 

prírodného bohatstva zemplínskeho regiónu. 

Invenčným spôsobom prezentuje kultúrne dedičstvo 

a kultúrne bohatstvo ─ pamiatky a pamätihodnosti, 

hrady a kaštiele, múzeá (skanzeny) a galérie, 

významné osobnosti kultúrneho a spoločenského 

života, ľudové tradície i slovesnosti a ich 

rozmanitosť v historických súvislostiach, ako aj 

prírodné krásy, atrakcie a voľný čas v mestách a 

obciach spomínaného regiónu. 

Publikácia je koncipovaná monolitne a poslúži ako 

zdroj poznávania, inšpirácie a erudovaných zistení o 

génius loci zemplínskeho regiónu. Projekt akceptuje 

funkčnú spojitosť a časovú nadväznosť prvkov učiva 

naprieč vzdelávacích oblastí a vyučovacích 

predmetov v základnej škole, aby dal možnosť 

žiakovi spoznať štruktúru učiva a umožnil mu 

vhľad do príslušnej problematiky v logických 

súvislostiach. Proces integrácie danej problematiky 

do vzdelávania zohľadňuje aspekt zoskupovania 

poznatkov v rámci obsahu konkrétneho predmetu, 

ale najmä aspekt interdisciplinárneho prístupu k 

poznaniu vecí a súvislostí. V súlade so štátnym 

vzdelávacím programom výstupom projektu je 

evidentná selekcia a charakteristika kultúrnych a 

prírodných hodnôt v zemplínskom regióne a ich 

možné transponovanie do tvorby a aplikácie 

modulov k vybraným vzdelávacím témam, 

oblastiam – slovom, obrazom, zvukom. 

2019-2020 Tlač 

plnofareb

nej 

publikácie 

GAPF 
5/58/201

9 

Spolupráca 

školy 

a rodiny pri 

prevencii  

a riešení 

problémové

ho 

správania 

žiakov 

v Slovenskej 

republike 

Ingrid 

Emmerov

á, prof. 

PhDr. 

PhD. 

Hlavným cieľom projektu bolo analyzovať súčasný 

stav v oblasti spolupráce školy s rodinou a definovať 

najväčšie problémy a prekážky spolupráce školy s 

rodinou pri prevencii a riešení problémového 

správania žiakov. Z výstupov možno uviesť  

Cooperation of school and family in prevention of 

and dealing with problem behaviour of pupils in the 

Slovak Republic (AD ALTA, 2020, č. 2).                             

2019 - 2020 500 
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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. 

 
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2020) 

c) HABILITAČNÉ KONANIE 

d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

IX. Zamestnanci na katedre 
MOBILITA PRACOVNÍKA VYSOKEJ ŠKOLY ZA ÚČELOM VÝUČBY (LLP/ERASMUS) SOCRATES – 

ERASMUS, Akcia  – mobilita učiteľov 

 

1. doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, ČR. Dĺžka trvania mobility od 

10/03/2020 do 13/03/2020.  

 

X. Podporné činnosti katedry 

Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry. 

 

XI. Rozvoj katedry 

Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku. 

Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realizácie a dosiahnuté 

výsledky s ohľadom na dlhodobý zámer KU. 

 

XII. Medzinárodné aktivity katedry 

Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných 

organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov. Podrobne uvedené v prílohe 

„Ocenenia“. 

 
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 

Vedecký garant medzinárodnej vedeckej konferencie: 

 EDUCOM 2020 Education – Community. Pedagogická prax vysokoškolských študentov s 

podporou virtuálnej dimenzie. Filozofická fakulta UCM v Trnave.3. december 2020 

 

XIII. Sumár  (Executive summary) 

Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý 

rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4. 

 

  



XIV. Prílohy 

Kategória 

publikačnej 

 činnosti

Autor (PRIEZVISKO, Meno)Publikácia alebo umel, výstup (zápis z CREPČ alebo CREUČ) Druh výstupu  HODNOTENIE

AAB PETLÁK Erich

Inovácie v edukácii. Wolters Kluwer : Bratislava, 193 strán, 

ISBN 978-80-571-0267-0. odborný výstup

ADF PETLÁK Erich

Motivation in the educational process = Motivácia v edukačnom 

procese. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : the Scientific Educational Journal, 

Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia. ISSN 1339-8660. – ISSN 

(online) 1339-9055. 

AED

TIŠŤANOVÁ Katarína, 

SIVÁKOVÁ Gabriela

Pedagogická prax prípravy budúcich učiteľov na možné devalvačné 

správanie žiakov na školách. In Vedecký zborník Pedagogica actualis 

XII. – Aktuálne trendy pedagogickej praxe v pregraduálnej 

príprave.Trnava: UCM 2020, ISBN 978-80-572-0066-6. vedecký výstup

AAA ŠUPŠÁKOVÁ Božena

ID: 217094 | Dimensions of Visual Literacy  / Šupšáková, Božena 

[Autor, 100%] ; Tacol, Tonka [Recenzent] ; Hlebová, Bibiána 

[Recenzent] ; Szabóová, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Ljubljana 

(Slovinsko) : DEBORA, 2020. – 139 s. [online] [CD-ROM]. – ISBN 978-

961-7063-04-2. vedecký výstup 4

BAB ŠUPŠÁKOVÁ Božena

ID: 216074 | Génius loci Zemplína [textový dokument (print)] : 

kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania / 

Šupšáková, Božena [Autor, 100%] ; Hlebová, Bibiána [Recenzent] ; 

Horňák, Ladislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : 

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 

2020. – 306 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-561-0739-3. odborný výstup 5



AFC ŠUPŠÁKOVÁ Božena

ID: 216212 | Visual literacy for the 21st century: the required ability 

to understand the power of modern images / Šupšáková, Božena 

[Autor, 100%] ; END 2020 [27.06.2020-29.06.2020, Zahreb, 

Chorvátsko]. – [recenzované]. In: Education and New Developments 

2020 [textový dokument (print)] / Carmo, Mafalda [Zostavovateľ, 

editor]. – 1. vyd. – Lisabon (Portugalsko) : World Institute for 

Advanced Research and Science, 2020. – ISBN 978-989-54815-2-1. – 

ISSN 2184-044X. – ISSN (online) 2184-1489, s. 404-408 [tlačená forma]. vedecký výstup 4

AFG ŠUPŠÁKOVÁ Božena

ID: 216201 | Visual literacy for the 21st century: the required ability 

to understand the power of modern images /

Šupšáková, Božena [Autor, 100%] ; END 2020 [27.06.2020-29.06.2020, 

Zahreb, Chorvátsko]. In: END 2020 [textový dokument (print)]

: international conference on education and new developments : 

book of abstracts / Carmo, Mafalda [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – 

Lisabon (Portugalsko) : World Institute for Advanced Research and 

Science, 2020. – ISBN 978-989-54815-1-4, s. 56-56 [tlačená forma2184-

1489, s.56 [tlačená forma]. vedecký výstup 3

AFG ŠUPŠÁKOVÁ Božena

ID: 216201 The Changing Preferences of Millennials and Post-

Millennials in the Digital Age . In ICET 2020 Intetrnational 

Conference on Education and Technology. Barcelona, Spain, June 11 

– 12, 2020. vedecký výstup 3

 AFD HUDECOVÁ Anna 

Rodinná starostlivosť o seniorov ako novodobý problém a výzva pre 

spoločnosť In zborník z vedeckej  konferencie z medz. Účasťou, ISBN 

(online) 978-80-8152-847-7. – sign UPJS FSEP 010890, s. 64-71 vedecký výstup

ADF HUDECOVÁ Anna 

Historický pohľad detí v ohrození v kontexte sociálno právenje 

ochrany. ISNN 1336-2232. Roč. 19, č. 2 (2020), s. 11-24 



ADE HUDECOVÁ Anna 

EXISTENCE OF LATENT AGGRESSION AT STANDARD AND 

SPECIAL CLASSES IN SLOVAK SCHOOLS – EDUCATORS ́ 

FINDINGS BARBORA KOVÁČOVÁ, STANISLAV BENČIČ, ANNA

HUDECOVÁ, HELENA ORIEŠČÍKOVÁ, ALEXANDRA 

ALEKSANDRA SIEDLACZEK-SZWED vedecký výstup

ADE HUDECOVÁ Anna et al.

Excessive Use of the  Internet and Playing Computer Games in 

Socially Excluded Slovak Communities vedecký výstup

AFC HUDECOVÁ Anna 

Vplyv pandémie COVID-19 na duševné zdravie a osamelosť seniorov 

ISBN Brno 2020. 978-80-87952-33-7). vedecký výstup

BDF BELLOVÁ Slavomíra a kol.

Kuba: Reportáž z návštevy Kuby so zameraním na kultúru, 

poľnohospodárstvo a včelárstvo z pohľadu slovenských študentov, 

učiteľov a výskumníkov = Cuba: Report of visiting of Cuba by 

Slovakian students, lecturers and researchers focusing on culture, 

agriculture and beekeeping / Kňazovická, Vladimíra [Autor, 12%] ; 

Bellová, Slavomíra [Autor, 11%] ; Bystrická, Judita [Autor, 11%] ; 

Jakabová, Silvia [Autor, 11%] ; Kročko, Miroslav [Autor, 11%] ; 

Schenk, Zdeněk [Autor, 11%] ; Leitnerová, Mária [Autor, 11%] ; 

Hernadéz, Silvio Vargas [Autor, 11%] ; Sánchez, Ariany Colás 

[Autor, 11%]

In: e-Newsletter Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku 

[elektronický dokument] . – Lužianky (Slovensko) : Národné 

poľnohospodárske a potravinárske centrum. – ISSN 2585-9005. – Roč. 

3, č. 2 (2020), s. 4-16 [online] odborný výstup



BDF BELLOVÁ Slavomíra a kol.

Konzervácia krmovín v tropických oblastiach - postrehy z návštevy 

Kuby / Kňazovická, Vladimíra [Autor, 16%] ; Bellová, Slavomíra 

[Autor, 14%] ; Lidiková, Judita [Autor, 14%] ; Jakabová, Silvia [Autor, 

14%] ; Kročko, Miroslav [Autor, 14%] ; Sánchez, Ariany Colás [Autor, 

14%] ; Orozco, Raciel Lima [Autor, 14%]

In: Slovenský chov [textový dokument (print)] : odborný mesačník 

pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov. – Nitra 

(Slovensko) : Združenie - Slovenský chov. – ISSN 1335-1990. – ISSN 

(online) 1336-9121. – Roč. 25, č. 9 (2020), s. 10-11 [tlačená forma] odborný výstup

BEF ORIEŠČÍKOVÁ Helena

Dieťa s mentálnym postihnutím v materskej škole; námety na hry a 

činnosti v procese inklúzívneho vzdelávania. In Náročné 

dieťa:praktický ppmocník pri práci s deťmi v materskej škole 

vyžadujúcimi si zvýšenú starostlivosť. Bratislava: Dr.Josef Raabe 

Slovensko. S.1-22 ISBN 978-80-8140-288-3. vedecký výstup

ACD ORIEŠČÍKOVÁ Helena

In: Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti [textový 

dokument (print)] / 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Verbum, 

2020. – ISBN 978-80-561-0775-1, s. 6-25 [1 AH] [tlačená forma] vedecký výstup

ACD Orieščiková Helena

Rodina s dieťaťom s mentálnym postihnutím. In: Rodina s dieťaťom s 

postihnutím vo včasnej starostlivosti [textový dokument (print)]  1. 

vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Verbum, 2020. – ISBN 978-80-561-

0775-1, s. 26-44 [1 AH] [tlačená forma] vedecký výstup

ADF ORIEŠČÍKOVÁ Helena

Poruchy správania u detí v predškolskom veku = Behavior Disorders 

in Preschool Children /In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae 

[textový dokument (print)] . – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – ISSN 

1336-2232. – Roč. 19, č. 2 (2020), s. 65-75 [tlačená forma] vedecký výstup



ADF ORIEŠČÍKOVÁ Helena

Expresívne terapie so zameraním na ergoterapiu /  In: Disputationes 

scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [textový 

dokument (print)] . – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita 

v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – ISSN 1335-9185. – 

Roč. 20, č. 3 (2020), s. 95-113 [tlačená forma] vedecký výstup

AED MAGOVÁ Martina

Vizualizovaný príbeh ako nástroj rozvíjania komunikačných 

schopností u žiakov s poruchou autistického spektra In: 

KOVÁČOVÁ, B., VALACHOVÁ, D.Expresivita v (art)terapii III.  

Bratislava : Komenského univerzita v Bratislave, 2020. s. 133-141. 

ISBN 978-80-223-5021-1                                                 vedecký výstup

ACD MAGOVÁ Martina

Podpora rodiny s dieťaťom so špecifickými vývinovými poruchami 

učenia v kontexte poskytovania včasnej intervencie In Hudecová, A. 

(ed) Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej intervencii. 

Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2020. s. 

33-55. ISBN 978-80-561-0782-9. vedecký výstup

ADF MAGOVÁ Martina

Problémy rodiny s dieťaťom so špecifickými vývinovými poruchami 

učenia In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Ružomberok 

(Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU.  Roč. 19, č. 2 (2020), s. 56-64. ISSN 1336-2232. vedecký výstup

BEF MAGOVÁ Martina, Hrčová Jana

Výchova a vzdelávanie detí s Aspergerovým syndrómom v 

materskej škole In: Náročné dieťa. Bratislava: Dr. Josef Raabe, 2020. 

s.1-18. odborný výstup

AED

 MAGOVÁ Martina 

30%, Lehotayová

Problematika vývinových porúch učenia v predškolskom veku In: 

Edukačná realita v materských školách. Prešov : Rokus, 2020. s. 78-85. 

ISBN 978-80-89510-87-0 vedecký výstup



AED HRČOVÁ Jana

K niektorým spúšťačom problémového správania detí predškolského 

veku s poruchou autistického spektra In: Kováčová, B. Štúdie o 

latentnej agresii II. – 1. vyd. – Ružomberok : VERBUM, 2020. – ISBN 

978-80-561-0744-7, s. 41-51 vedecký výstup

ACD HRČOVÁ Jana

Rodina s dieťaťom s viacnásobným postihnutím. In: Hudecová, A., 

Kováčová, B Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej 

starostlivosti. Ružomberok : Verbum, 2020. ISBN 978-80-561-0775-1, s. 

45-69 vedecký výstup

ACD HRČOVÁ Jana

Rodina s dieťaťom so zmyslovým postihnutím 

In: Hudecová, A., Kováčová, B. Rodina s dieťaťom s postihnutím vo 

včasnej starostlivosti. Ružomberok : Verbum, 2020. ISBN 978-80-561-

0775-1, s. 95-115 vedecký výstup

ACD HRČOVÁ Jana, Magová Martina

Rodina s dieťaťom s poruchou autistického spektra In: Rodina s 

dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti. In Hudecová, A., 

Kováčová, B. Ružomberok : Verbum, 2020. ISBN 978-80-561-0775-1, s. 

70-94 vedecký výstup

ADF HRČOVÁ Jana

Rodič ako člen interdisciplinárneho tímu v komplexnej podpore 

žiaka s ťažkým a viacnásobným postihnutím z pohľadu odborníkov 

In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok : 

VERBUM.  ISSN 1336-2232. Roč. 19, č. 2 (2020), s. 25-37 vedecký výstup
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Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii. Trnava : 
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content/uploads/2020/09/Trendy-ranej-starostlivosti.pdf odborný výstup 2
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Multidisciplinárny prístup v diagnostike porúch fetálneho 
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patopsychológie, 2020. – 23 s. [tlačená forma] iný výstup 1
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Zuzana [Autor, 5%]. –  WOS CC In: AD ALTA [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : journal of interdisciplinary 

research = recenzovaný mezioborový vědecký časopis. – Hradec 

Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení. – ISSN 1804-

7890. – ISSN (online) 2464-6733. – Roč. 10, č. 1 (2020), s. 139-143 

[tlačená forma] [online] vedecký výstup 4
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Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. 

VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 60 s. [3,45 AH] [tlačená forma]. 

– ISBN 978-80-561-0715-7 vedecký výstup 2



ACB KOVÁČOVÁ Barbor (20%)

Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii  [elektronický 

dokument] / Slaná, Miriam [Autor, 20%] ; Kováčová, Barbora [Autor, 

20%] ; Molnárová Letovancová, Katarína [Autor, 20%] ;  Hromková, 
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sociálnej práce, 2020. – 153 s. [online]. – ISBN 978-80-568-0267-0. – 

DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020 vedecký výstup 3

AFD KOVÁČOVÁ Barbor (100%)
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/ Kováčová, Barbora [Autor, 100%] ;  CREA-AE 2020, 6 [11.05.2020-

15.05.2020, Bratislava, Slovensko] In: CREA-AE 2020.  [elektronický 

dokument] : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – 

umelecké vzdelávanie : zborník z elektronickej vedeckej konferencie 

s  medzinárodnou účasťou / Valachová, Daniela [Zostavovateľ, 

editor] ; Lipárová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Kováčová, Barbora 

[Recenzent] ;  Uhel, Jaroslav [Recenzent] ; Bergerová, Xénia 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-5011-2, s. 292-300 

[online] vedecký výstup 2
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26.06.2020, Hradec Králové, Česko]. – [recenzované] 

In: QUAERE 2020  [elektronický dokument] : recenzovaný sborník 
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doktorandů a odborných  asistentů,  Hradec Králové, 22. - 26. 6.2020 / 

[bez zostavovateľa]  [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 10. – 

Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2020. 

– ISBN 978-80-87952-32-0, s. 717-726 [online] vedecký výstup 2

ADF KOVÁČOVÁ Barbor (100%)
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predškolského veku = Specific Manifestations of Hidden Aggressive 

Behavior in Groups of Preschool Children / Kováčová, Barbora 

[Autor, 100%] In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae  [textový 

dokument (print)] . – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka 

univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – ISSN 

1336-2232. – Roč. 19, č. 2 (2020), s. 76-86 [tlačená forma] vedecký výstup

AED KOVÁČOVÁ Barbor (35%)

Pohybové hry ako prevencia agresívneho konania detí v 
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Barbora [Autor, 35%] In: Pedagogica actualis 11  [textový dokument 

(print)] : spoločnosť a výchova / Sirotová, Mariana [Zostavovateľ, 

editor] ; Michvocíková, Veronika [Zostavovateľ, editor] ;  Lenovský, 

Ladislav [Recenzent] ; Žáková, Martina [Recenzent]. – 1. vyd.  – 

Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. –  

 ISBN 978-80-572-0045-1, s. 95-100 [tlačená forma] vedecký výstup



AED KOVÁČOVÁ Barbor (50%)
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50%] ; Kováčová, Barbora [Autor, 50%]. In: Štúdie o latentnej agresii 

II.

 [elektronický dokument] / Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] 
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Hudecová, Anna [Recenzent] ; Lessner Lištiaková, Ivana [Recenzent]. 
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Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – ISBN 978-80-561-

0744-7, s. 60-69 [CD-ROM] vedecký výstup

AED KOVÁČOVÁ Barbor (100%)
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 [textový dokument (print)] : spoločnosť a výchova / Sirotová, 

Mariana 

[Zostavovateľ, editor] ; Michvocíková, Veronika [Zostavovateľ, 

editor] ;
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vyd.  – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
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veku  : Comics (creative story processing) as a tool in the process of 

identifying problems in the social group of preschool children / 

Kováčová, Barbora [Autor, 100%] In: Štúdie o latentnej agresii II.

 [elektronický dokument] / Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] 
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Hudecová, Anna [Recenzent] ; Lessner Lištiaková, Ivana [Recenzent]. 

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

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – ISBN 978-80-561- vedecký výstup
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 [elektronický dokument] / Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] 
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Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – ISBN 978-80-561-

0744-7, s. 10-31 [CD-ROM] vedecký výstup

AED KOVÁČOVÁ Barbor (100%)

Kreatívne zamestnávania v ranej ergoterapii = Creative activities in 

early occupational therapy / Kováčová, Barbora [Autor, 100%] 

In: Expresivita vo výchove III  [elektronický dokument] : zborník / 

Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Kováčová, Barbora 

[Zostavovateľ, editor] ; Hudecová, Anna [Recenzent] ; Uhel, Jaroslav 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-4931-4, s. 181-201 

[online] vedecký výstup

AED KOVÁČOVÁ Barbor (55%)

Raná ergoterapeutická intervencia ako podpora detského pacienta s 

dificilitami v oblasti motoriky

 = Early occupational therapy intervention as a paediatric patient 

support with motor deficiencies / Tuláková, Silvia [Autor, 40%] ; 

Kováčová, Barbora [Autor, 55%] ; Kuzmová, Mária [Autor, 5%] 

In: Rehabilitácia  [textový dokument (print)] : vedecko-odborný, 

recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej 

a výchovnej rehabilitácie. –  Bratislava (Slovensko) : Obzor, Bratislava 

(Slovensko) : Vydavateľstvo Liečreh Gúth. – ISSN 0375-0922. – Roč. 

57, č. 3 (2020), s. 239-247, 249 [tlačená forma] vedecký výstup



AED KOVÁČOVÁ Barbor (35%)

Znaky agresivity vo výtvarnom prejave detí s problémami v správaní 

/ Ťulák Krčmáriková, Zuzana [Autor, 65%] ; Kováčová, Barbora 

[Autor, 35%] In: Pedagogica actualis 11  [textový dokument (print)] : 

spoločnosť a výchova / Sirotová, Mariana [Zostavovateľ, editor] ; 

Michvocíková, Veronika [Zostavovateľ, editor] ;  Lenovský, Ladislav 

[Recenzent] ; Žáková, Martina [Recenzent]. – 1. vyd.  – Trnava 

(Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. –  ISBN 

978-80-572-0045-1, s. 339-344 [tlačená forma] vedecký výstup

AED KOVÁČOVÁ Barbor (100%)

Priestor pre akčné umenie - akčné umenie v priestore / Kováčová, 

Barbora [Autor, 100%] In: Pedagogica actualis 11  [textový dokument 

(print)] : spoločnosť a výchova / Sirotová, Mariana [Zostavovateľ, 

editor] ; Michvocíková, Veronika [Zostavovateľ, editor] ;  Lenovský, 

Ladislav [Recenzent] ; Žáková, Martina [Recenzent]. – 1. vyd.

 – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

2020. –  ISBN 978-80-572-0045-1, s. 217-224 [tlačená forma]Verejná 

poznámka: Štúdia vznikla ako parciálny výstup projektu KEGA 002 

KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action vedecký výstup

BCI KOVÁČOVÁ Barbor (100%)
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 [textový dokument (print)] / Kováčová, Barbora [Autor, 100%] ; 

Chanasová, Zuzana [Recenzent] ; Kozmonová, Beáta [Recenzent]. – 1. 

vyd. –  Hliník nad Hronom (Slovensko) : Reziliencia, 2020. – 64 s. 

[3,08 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-972277-8-4 pedagogický výstup
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 [textový dokument (print)] / Kováčová, Barbora [Autor, 100%] ; 

Hudecová, Anna [Recenzent] ; Chanasová, Zuzana [Recenzent]. – 1. 
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Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 20 s. [tlačená 

forma]. – ISBN 

978-80-561-0742-3 pedagogický výstup
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plnoletosti. Ružomberok: Verbum. KU, 2020. počet strán 123. ISBN 

978-80-561-0759-1.

ADE

GEJDOŠ Miroslav 

(50%) - Kováčik, J. 
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(nové výzvy prevencie u žiakov základných a stredných škôl) In: 

Prevencia: Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-
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interdisciplinary research. Vol. 10, issue 02 p. 64-68



AED

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(50%)

JABLONSKÝ, TOMÁŠ: Reflexie nad etickými aspektami v 

pedagogickom výskume = Reflexions on ethical aspects in 

pedagogical research. In: Štúdie o latentnej agresii II.  1. vyd. – 

Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. 

VERBUM, 2020. – ISBN 978-80-561-0744-7, s. 52-58

ADF

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(50%)

JABLONSKÝ, TOMÁŠ (50%) - Punčová, Alexandra: Singapurský 

vzdelávací systém - relevantnosť učiteľskej profesie = Singapore 

́s Educational System - the Relevance of the Teaching 

Profession. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM. ISSN 1336-2232. 

– Roč. 19, č. 1 (2020), s. 184-191

AED

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(50%)

Zastková, Zdenka - JABLONSKÝ, TOMÁŠ (50%): Kooperatívny

spôsob výučby - teoretizovanie alebo praktické využitie? In:

Pedagogica actualis 11 spoločnosť a výchova. 1. vyd. – Trnava

(Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. – ISBN

978-80-572-0045-1, s. 354-362

BDF

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(50%)

JABLONSKÝ, TOMÁŠ (50%) - Zastková, Zdenka: Rozvíjame 

spoluprácu na hodinách prírodovedy. In: Didaktika: odborný časopis 

pre výchovu a vzdelávanie. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1338-2845. – Roč. 1, č. 3 (2020), s. 

30-32 

BDF

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(50%)

JABLONSKÝ, TOMÁŠ (50%) - Zastková, Zdenka: Kooperatívne 

učenie v konkrétnych didaktických situáciách. In: Didaktika: 

odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie. – Bratislava (Slovensko) 

: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1338-2845. – Roč. 1, č. 3 

(2020), s. 10-13



AAA

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(recenzia)

Neurogenně podmíněné poruchy komunikace u seniorů v sociálně-

zdravotní péči / Neubauerová, Lenka [Autor, 51%] ; Neubauer, Karel 

[Autor, 49%] ; Hlebová, Bibiána [Recenzent] ; Jablonský, Tomáš 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Hradec Králové (Česko) : Gaudeamus, 2020. – 

125 s. – ISBN 978-80-7435-794-7

FAI

JABLONSKÝ, TOMÁŠ 

(recenzia)

Pedagogica Actualis 12 : aktuálne trendy pedagogickej praxe v 

pregraduálnej príprave / Sirotová, Mariana [Zostavovateľ, editor, 

50%] ; Michvocíková, Veronika [Zostavovateľ, editor, 50%] ; 

Kollárová, Dana [Recenzent] ; Jablonský, Tomáš [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

2020. – 256 s. – ISBN 978-80-572-0066-6

Výsledné hodnotenie:



 HODNOTENIE



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

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

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

Pozvané prednášky 

 

   

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

Miesto uskutočnenia Termín uskutočnia 

AFB Hudecová Anna 4. Prešovské kazuistické forum: 

Zdravotná gramotnosť seniora a jeho 

rodiny 

 

Členka vedeckého výboru konferencie  

INŠTITÚT 

EDUKOLÓGIE A 

SOCIÁLNEJ PRÁCE 

CENTRUM PRE 

EDUKÁCIU A 

VÝSKUM SENIOROV 

FILOZOFICKÁ 

FAKULTA 

PREŠOVSKÁ 

UNIVERZITA V 

PREŠOVE 

24.11.2020 

AFB Hudecová Anna  Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? 

Minulé a súčasné podoby sociálnej práce. 

FF UPJŠ Košice,Katedra sociálnej práce 

členka vedeckého výboru medzinárodnej 

vedeckej konferencie. 

FF UPJŠ  Košice  29.11.2019 

 Jablonský Tomáš Člen vedeckého výboru medzinárodnej 

vedeckej konferencie EDUCOM 2020 

UCM Trnava 3.12.2020 



Pedagogická prax vysokoškolských 

študentov s podporou virtuálnej dimenzie 

 Tišťanová Katarína Členka  organizačného výboru 

medzinárodnej vedeckej konferencie 

EDUCOM 2020 Pedagogická prax 

vysokoškolských študentov s podporou 

virtuálnej dimenzie 

UCM Trnava 3.12.2020 

 Siváková Gabriela Členka  organizačného výboru 

medzinárodnej vedeckej konferencie 

EDUCOM 2020 Pedagogická prax 

vysokoškolských študentov s podporou 

virtuálnej dimenzie 

UCM Trnava 

 

3.12.2020 

 Slavomíra Bellová Členka  organizačného výboru 

medzinárodnej vedeckej konferencie 

EDUCOM 2020 Pedagogická prax 

vysokoškolských študentov s podporou 

virtuálnej dimenzie 

UCM Trnava 3.12.2020 

 Kováčová Barbora Členka  vedeckého výboru vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou 

CREA-AE 2020: kreatívne reflexívne 

emocionálne alternatívne – umelecké 

vzdelávanie 

Univerzita Komenského 

Bratislava 

Univerzita Mateja Bella v 

Banskej Bystrici 

11.05.2020-15.05.2020 

 

 

 

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov (AFA, AFB, AFE, AFF) 

 



Ostatné prednášky 

 

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

Miesto uskutočnenia Termín uskutočnia 

AFC ŠUPŠÁKOVÁ Božena  Visual literacy for the 21st century: the 

required ability to understand the power of 

modern images. In END 2020 [27.06.2020-

29.06.2020, Zahreb, Chorvátsko].  

Zagreb, Chorvátsko 27.– 29.06.2020  

AFG ŠUPŠÁKOVÁ Božena  Visual literacy for the 21st century: the 

required ability to understand the power of 

modern images. In END 2020 [27.06.2020-

29.06.2020, Zahreb, Chorvátsko]. 

Zagreb, Chorvátsko 27.– 29.06.2020  

AFG ŠUPŠÁKOVÁ Božena  The Changing Preferences of Millennials and 

Post-Millennials in the Digital Age . In ICET 

2020 International  Conference on Education  

and Technology. Barcelona, Spain, June 11 – 

12, 2020. 

Barcelona, Španielsko 11. – 12. 06. 2020 

 

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

 

 

 

 

 



Členstvo v redakčných radách, v edičných radách 

Meno a priezvisko Názov časopisu Miesto vydania Dátum 

EMMEROVÁ, Ingrid Social Pathology and Prevention 

 

FVP SLU Opava 

 

Od 2015 

EMMEROVÁ, Ingrid Edukácia UPJŠ v Košiciach Od 2017 

EMMEROVÁ, Ingrid Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae 

Universitas Catholica Ružomberok  

 

KU v Ružomberku Od 2018 

ŠUPŠÁKOVÁ Božena  Členka Vedeckej rady Štúdie zo špeciálnej 

pedagogiky/Studies in Special Education, 

Prešovská univerzita Prešov, Pedagogická fakulta. 

ISSN 1338-6670. 

 

PU Prešov  od roku 2013 – 

trvá 

 

ŠUPŠÁKOVÁ Božena  Členka Vedeckej rady KU Ružomberok Katolícka univerzita 

Ružomberok  

od roku 2018  – 

trvá 

ŠUPŠÁKOVÁ Božena  Členka Vedeckej rady KU Ružomberok, 

Pedagogická fakulta  

Katolícka univerzita 

Ružomberok  

od roku 2017  – 

trvá 

HUDECOVÁ Anna  Členka komisií   obhajobu dizertačných prác, v 

habilitačných a inauguračných komisiách najmä v 

odbore Pedagogika, 1.1.4 a   Sociálna práca 

3.1.14. 

  

HUDECOVÁ Anna  Členka redakčnej rady časopisu Journal 

socioterapie 

  

KOVÁČOVÁ Barbora Členka redakcie odborno-metodického časopisu 

Predškolská výchova  

 od roku 2014  – 

trvá 

KOVÁČOVÁ Barbora Studia Scientifica Faacultatis Peadagogicae  KU Ružombnerok od roku 2017  – 

trvá 

KOVÁČOVÁ Barbora The New Educational Review: The international 

scientific journal founded by three universities 

 od roku 2019 - 

trvá 



from Czech Republic, Poland and Slovak 

Republic. - scopus 

KOVÁČOVÁ Barbora Disputationes Scientificae KU Ružomberok od roku 2018  – 

trvá 

GEJDOŠ Miroslav Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae (ISSN 

1336-2232) - Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku 

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE 

UNIVERSITAS CATHOLICAE IN 

RUŽOMBEROK (ISSN 1335-9185) – šefredaktor 

, vedecké štúdie Katolíckej univerzity 

v Ružomberku 

 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen Międzynarodowej Rady Naukowej, Krakow 

- czasopisma pt. „Religious and Sacred Poetry, 

Religion, Culture and Education. The 

International Scientific Periodical“ („Poezja 

Religijna i Sakralna, Religia, Kultura 

i Wychowanie. Międzynarodowe Czasopismom 

Naukowe“). ISSN 2299 9922 

 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen Debata Edukacijna, Uniwersytet 

pedagogiczny, im.Komisji Eddukacji Narodowej, 

Krakow,Rada Redakcyjna, Redaktor tematyczni, 

rocznik, ISNN 1895 – 2763 

  

GEJDOŠ Miroslav Prace Naukowe. Člen Międzynarodowej Rady 

Naukowej. Wałbrzyska Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Przedsiębiorczości. ISSN 208-2686.  

ISBN 978-83-60904-40-4. 

 

  



GEJDOŠ Miroslav Člen   Comenius Museum – Kloosterstraat 33 – 

1411 RS Naarden – Nederland  

 

  

GEJDOŠ Miroslav Členstvo v Dizertačných a Rigoróznych  

komisiách PF KU  

 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen odbornej komisie PF KU pre prijímacie 

konanie v doktorandskom študijnom programe: 

sociálna práca v študijnom odbore: 3.1.14. 

Sociálna práca, PF KU 

 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen odbornej komisie PF KU pre prijímacie 

konanie v doktorandskom študijnom programe: 

PEP 

 

  

GEJDOŠ Miroslav Školiteľ pre doktorandské štúdium na PF KU v 

študijnom odbore:  

  

GEJDOŠ Miroslav Sociálna práca 3.1.14, a Predškolská 

a elementárna pedagogika 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen Českej pedagogickej společnosti   

GEJDOŠ Miroslav Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky v 

študijnom odbore – učiteľstvo akademických, 

umeleckých a výchovných predmetov 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen komisie pre rigorózne skúšky v študijnom 

odbore – učiteľstvo 1.st. 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen USKI Bratislava    

GEJDOŠ Miroslav Člen odbornej hodnotiacej komisie krajského kola 

Olympiády ľudských práv 

  

GEJDOŠ Miroslav Člen Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV   



GEJDOŠ Miroslav Člen Komisie Akademickej grantovej agentúry PF 

KU v Ružomberku 

  

GEJDOŠ Miroslav Funkcia/pozícia 3.3.2 Expert/Metodik pre 

spoločensko-vedné predmety, v rámci projektu 

„Moderná cesta učenia – digitálny svet bez 

hraníc“  

  

GEJDOŠ Miroslav Predseda výberovej komisie pre výberové konanie 

na PF KU v Ružomberku 

  

GEJDOŠ Miroslav Predseda atestačnej komisie pre prvú a druhú 

atestáciu v kategórii učiteľ, MŠVVaŠ SR. 

  

 

Členstvo vo vedeckých výboroch konferencií (resp. vedecký garant):    

 

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. 
Vedecký výbor konferencie (členka): Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I.  

Filozofická fakulta UK v Bratislave, 20. 11. 2020 

 

 

 

Členstvo vo vedeckých radách a grémiách 

 

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. 
Členka Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 
 


