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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej 

a elementárnej pedagogiky  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email 

 

Vedúci katedry: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

Tajomník: Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

sekretariát katedry: Viera Kleinová 

 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. 

 

docent: 

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. (od septembra 2019) 

doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A. 

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 

doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. 

 

odborný asistent: 

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

PaedDr. Mária Karasová, PhD. 

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. 

RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

PaedDr. Janka Mastišová, PhD.  

PaedDr. Beáta Murinová, PhD, sr. Ľudmila, CJ 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.  
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I. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

 
Každoročne sa Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky podieľa na organizovaní 

mnohých aktivít a podujatí pre študentov i verejnosť zameraných na oblasť predprimárneho 

a primárneho vzdelávania. K najvýznamnejším podujatiam organizovaných katedrou za rok 

2019 patria: 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou  
 

Deň materinského jazyka, PF KU Ružomberok, 21. 2. 2019.  

Prezentácia nových pravopisných publikácií a publikácie Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a 

mládež autorky Zuzany Kováčovej-Švecovej spojená s vedomostným kvízom. Prezentácia bola určená 

študentkám magisterského štúdia 1. ročníka odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v rámci 

prednášky a seminárneho cvičenia z didaktiky slovenského jazyka. Organizácia za KPEP: PaedDr. 

Beáta Murínová, PhD. 

 

Deň rozvíjania informačnej gramotnosti na ZŠ, ZŠ Andreja Hlinku, Ružomberok – Černová, 15. 

marec 2019. Podujatie bolo zamerané na rozvíjanie informačnej gramotnosti detí mladšieho školského 

veku na primárnom stupni vzdelávania partnerskej školy. Počas dopoludnia boli organizované 

aktivity a cvičenia na rozvíjanie jednotlivých oblastí informačnej gramotnosti a čitateľskej 

gramotnosti. 

Organizácia za KPEP: Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

 

Metodický deň pre študentov zameraný na programy environmentálnej výchovy a vzdelávania 

SAŽP pre školy: Environmentálna výchova vzdelávanie, PF KU v Ružomberku, 09.04.2019.  

Seminár bol zameraný na programy environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre školy. 

Cieľom bolo predstavenie aktuálnej ponuky environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP (školské 

programy, súťaže, vzdelávanie pedagógov, publikácie pre školy). Podujatie realizovali Katedra 

predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra biológie a ekológie v spolupráci so Slovenskou 

agentúrou životného prostredia. Organizácia za KPEP: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.  

 

Cez hru k poznaniu 5, Deň detí,, PF KU V Ružomberku, 1.6.2019.  

Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa uskutočnilo už po piatykrát podujatie 

s názvom Cez hru k poznaniu s podnázvom Deň detí. Cieľom podujatia bolo pripraviť pre deti 

primárneho vzdelávania aktivity zameraná na športové, komunikačné, matematická a dramatické 

činnosti. Prebiehalo v štyroch tvorivých dielňach: Miesto, kde bývam, Tvorivé kreslenie, Počítam 

hravo, Slovenčina zábavne. Organizácia: PaedDr. Mária Vargová, PhD. Organizačná spolupráca 

PaedDr. Jana Mastišová, PhD. 

 

Detská univerzita 2019: Múdrejší vyhráva, júl 2019,  

Je zameraná na žiakov základných škôl od 8 do 14 rokov. 

Organizáciu Detskej univerzity zabezpečila Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, ale do samotnej realizácie sa zapojili aj Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva. 

Cieľom Detskej univerzity 2019 bolo poskytnúť deťom kvalitnú a primeranú alternatívu na trávenie 

voľného prázdninového času. 

Obsah: prednášky a workshopy z jednotlivých študijných odborov na KU. 

Deti navštívili priamo v aule univerzity divadelné predstavenia Divadla Portál, Divadla na Doske 

a Divadla Cililing. Detská univerzita bola ukončená konferenciou a slávnostnou promóciou. 

V programe bol zaradený aj duchovný program. 

Detská univerzita sa otvorila vďaka podpore samotnej univerzity a Grantovej agentúry Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  



 

 5 

Koordinátorka Detskej univerzity: Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.  

Web: du.ku.sk 

 

Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo – zdroj poznávania a edukácie detí mladšieho školského 

veku II.,  PF KU Ružomberok , 14. – 15.10.2019 (miesto konania konferencie Fatrapark, Hrabovská 

dolina, Ružomberok).  

Medzinárodná konferencia bola zameraná na prezentovanie súčasnej situácie, perspektív, tendencií 

a najnovších výsledkov výskumu z oblasti edukácie detí mladšieho školského veku so zameraním na 

poznávanie, analýzu a implementáciu kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva do edukačného 

procesu v súčasnej pedagogickej realite.  

 

Poviem Ti básničku, 4. ročník recitačnej prezentácie, PF KU V Ružomberku, 29.10.2019 

Prezentácia prednesu detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na 

Slovensku, ktorý je 4. novembra. Zúčastnilo sa 25 detí z materských škôl z Ružomberka a jeho okolia. 

Organizácia: PaedDr. Mária Vargová, PhD. Organizačná spolupráca: PhD., PaedDr. Miriam Uhrinová,  

PhD., PaedDr. Jana Mastišová, PhD. 

 

Obrázky z mesta, s podtitulom: Park, záhrada, strom, 5. ročník výtvarníckej prezentácie, PF KU 

V Ružomberku, 21.10.2019 – inštalácia výstavy, 5.11.2019 – derniéra za účastí detí. 

Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských 

škôl na Slovensku, ktorý bol 4. novembra. Výtvarnej prezentácie v priestoroch Knižnice KU sa zúčastnili 

deti do šesť rokov. Zapojili sa materské školy najmä z Ružomberka a okolia, ale aj z Oravy, 

z východného Slovenska a jedna materská škola z Poľska. Deti mali kresliť voľnú i upravenú prírodu 

a jej zákutia. Organizácia: PaedDr. Mária Vargová, PhD. Organizačná spolupráca PaedDr. Miriam 

Uhrinová, PhD., PaedDr. Jana Mastišová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

Workshop v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 s názvom: Využívanie mikroprocesorov na 

hodinách technicky orientovaných predmetov, PF KU v Ružomberku, Ružomberok, 7. 11. 2019. 

Cieľom podujatia bolo oboznámiť študentov s modernými vyučovacími prostriedkami vhodnými na 

technicky orientované predmety (pracovné vyučovanie, informatika, ...).  

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

 

Vedecká konferencia Ars et Educatio VI., PF KU Ružomberok, 19.-20. 11.2019.  

Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou zorganizovala Katedra hudby, Katedra výtvarnej 

výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom 

umeleckých predmetov a doktorandom. Sprievodnou akciou boli tvorivé dielne (hudobné, výtvarné) 

korešpondujúce s tematickým zameraním konferencie, ktoré viedli pozvaní odborníci. 

 

Stretnutie s Mikulášom, PF KU Ružomberok, 4.12.2019,  

Prezentácia výstupov študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky v rámci predmetu Tvorivá 

dramatika. Organizácia: PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

  

Účasť katedry na podujatí  

 
Medzinárodná vedecká konferencia Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. Ružomberok, 17. 

január, 2019, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na biblioterapiu a dramatoterapiu. Okrem zaujímavých 

prednášok o aplikácii expresívnych terapií a terapeutických prístupoch bola doplnená  aj  o možnosť 

zúčastniť sa zážitkových a odborných dielní. 

ZENTKO, J.: Vizualizácia náhodných príbehov ako možnosť rozvoja verbalizácie a tvorivosti. Tvorivá dielňa.  
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Zasadnutie k "Okrúhlemu stolu" - téma Príprava výzvy zameraná na skvalitnenie prípravy 

budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 01.04.2019 na 

MŠVVaŠ SR,  v Bratislave. Programom zasadnutia bola príprava výzvy na skvalitnenie pedagogickej 

praxe budúcich učiteľov a odborných zamestnancov. 

MASTIŠOVÁ, J. 

 

Medzinárodná vedecká konferencia Kult v dejinách. Ružomberok, 11. a 12.septembra 2019, 

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Medzinárodná konferencia zameraná na kultúrne fenomény a kult v historických súvislostiach. 

ZENTKO, J.: Kult krásy, na príklade pletenej módy 60.-70.  rokov 20. storočia. 

 

Noc výskumníkov – Bratislava, 27.9.2019 – Zrkadlové hry 

Významnou témou v primárnom matematickom vzdelávaní sú súmerné útvary a ich vlastnosti. Cieľom 

prezentácie je poskytnúť ukážky manipulačných a virtuálnych aktivít zameraných na tvorbu 

symetrických obrázkov a objavovanie vlastností osovej, resp. rovinovej súmernosti pomocou zrkadiel. 

Aktivity majú rovnaký matematicky obsah, ale sú navrhnuté v rôznych modifikáciách pre rôzne 

prostredia a s rôznymi pomôckami. 

KOPÁČOVÁ, J. 

 

Medzinárodná konferencia Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Olomouc, 3. 10. 2019. 

Konferencia bola zameraná na didaktickú problematiku vyučovania materinského jazyka. 

Konferenčný príspevok analyzoval metódy rozvíjania slovnej zásoby žiakov mladšieho školského 

veku a zároveň vychádzal z výskumných zistení týkajúcich sa používania spisovného jazyka 

a formovania vzťahu k jazykovej kultúre u žiakov primárneho vzdelávania. 

MURINOVÁ, B. 

 

Celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Jaká byla, je a bude česká mateřská 

škola“, PF KU Praha (ČR), 13. – 14. 05.2019. 

Pozvaná prednáška - UHRINOVÁ, M.: Vybrané aspekty rozvíjania prírodovednej gramotnosti v kontexte 

predprimárnej edukácie 

Pozvaná prednáška - VARGOVÁ, M.: Odraz prvých detských opatrovní na území dnešného Slovenska po 

súčasnú materskú školu 

 

Medzinárodný seminár: Posuzování kvality vyučování, organizovaný Pedagogickou fakultou 

Karlovej  Univerzity v Prahe, 15.05.2019 

Aktívna účasť a absolvovanie semináru: UHRINOVÁ, M.,  VARGOVÁ, M. 

 

EME – medzinárodná vedecká konferencia zameraná na elementárnu matematiku. 10. – 11. apríla 

2019, PF UK, Bratislava.  

BENYAK, J., KOPÁČOVÁ, J. 

 

SEMT 2019 – svetová konferencia venovaná didaktike elementárnej matematiky. 18. – 22. august 

2019. Praha. 

BENYAK, J., KOPÁČOVÁ, J. 

 

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA na tému EDUKACJA I KULTURA W 

GLOBALNYM SPOŁECZEŃSTWIE, organizátor Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach, Poland, 3.-5.2019.  

Pozvaná prednáška VARGOVÁ M. – MASTIŠOVÁ J.: Quality of pupils education from the socially 

disadvantaged environment in a primary education. In Edukacja i kultura w globalnym spoleczenstwie. 

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou Chlewiska 03. - 05.06.2019 - v tlači. 
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VIth International Congress Word in Education. Intelligence in Education. Between Nature and 

Technique. IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie, 4.-5.7.2019, Paris, France. 

VARGOVÁ, M.:  Play - part of childhood.   

  

Vedecko-odborný seminár INPP ŠKOLSKÝ INTERVENČNÝ PROGRAM, organizátor: Inštitút 

psychoterapie a socioterapie organizoval tréningový kurz Bratislava, 2.10.2019. Vedecko-odborný 

seminár bol venovaný problematike rozvíjania grafomotoriky detí s poruchami a detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Kurz vychádza z unikátneho a osvedčeného modelu skríningu 

neuromotorického vývinu a intervencií, ktoré potvrdili mnohé vedecké štúdie a samotná prax. Kladie 

dôraz na fyzický vývin dieťaťa a vysvetľuje, ako neuromotorické zručnosti poskytujú základ pre 

úspechy v učení. Absolvovali: M. VARGOVÁ, J. MASTIŠOVÁ 

 

Medzinárodná konferencia Kultúrne dedičstvo v 21. storočí. Žilina, 23. - 24. októbra 2019, Žilinská 

Univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied. 

Medzinárodná konferencia bola zameraná na prezentáciu možností ochrany kultúrneho dedičstva 

v súčasnej spoločnosti. Cieľom konferencie bolo na základe prezentovaných príspevkov predostrieť 

účastníkom vedeckej a odbornej komunity témy, ktorých prepojenie bude predstavovať nové 

možnosti výskumu.  

ZENTKO, J.: Analýza kultúrnych aspektov v historických fotografiách v podmienkach primárneho vzdelávania.  

 

Medzinárodná konferencia Možnosti prevencie ťažkostí v rodine. Bratislava, 25. 10. 2019, 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. 

Medzinárodná konferencia bola zameraná na analyzovanie  možnosti prevencie ťažkostí v rodine. 

Pozornosť bola venovaná aj rodine v súčasnej spoločnosti. 

ZENTKO, J.: Pedagogická realita a výchovné aspekty so zreteľom na prítomnosť muža v predškolskej 

a elementárnej edukácií. 

 

Vedecká konferencia: Digitálne detstvo, Ružomberok FF KU, 6.11.2019. Konferencia sa konala ako 

súčasť riešenia projektu VEGA 1/0638/17 - Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a 

mladšom školskom veku  Konferencia zameraná na pôsobenie médií v živote dieťaťa. Pozornosť bola 

venovaná pozitívam a negatívam médií v živote dieťaťa. 

KARASOVÁ, M.:  Pohľad učiteľa na mediálnu výchovu v primárnom vzdelávaní 

ZENTKO, J.: Formovanie estetického vkusu prostredníctvom elektronických médií 
 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, Brno, 16.-

18.12.2019.  

VARGOVÁ, M. – KARASOVÁ, M.: Multikultúrna výchova v kontexte mediálnej výchovy v primárnom 

vzdelávaní. 

Tirpák, J. – VARGOVÁ, M.:  Komparace motivace k výkonu v profesním kontextu u učitelů 1. stupně ZŠ 

v České republice a na Slovensku  

 

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy 

učiteľov – Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov. Pedagogická fakulta UK Bratislava, 

16.10.2019. 

UHRINOVÁ, M. – Tirpák, J.: Motivačný aspekt u študentov v kontexte prírodovedného vzdelávania.  

Medzinárodná vedecká konferencia Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a 

sociálního kapitálu. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha (ČR), 11.- 12. 12. 2019 

Tirpák, J. - UHRINOVÁ, M.: Motivace učitelů základních škol k profesnímu výkonu na Slovensku/Motivation 

of primary school teachers to professional performance in Slovakia. 
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II. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v študijnom odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika. Katedra zabezpečuje štúdium daného študijného odboru v prvom stupni 

vysokoškolského štúdia (Bc.), druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) a v treťom 

stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v dennej aj v externej forme. 

Obsah štúdia je definovaný predovšetkým cez kurikulum študijného programu. Študijné 

programy sú koncipované tak, aby sa zameriavali na získanie poznatkov založených na 

súčasnom stave vedeckého poznania v študovanom odbore. Sú pokryté odbornými 

disciplínami aktuálneho charakteru vo vzťahu k rozvoju jednotlivých oblastí kultúrnej 

gramotnosti a so špecifikami na už uvedenú vekovú kategóriu detí, resp. na špecifiká 

odborových didaktík jednotlivých oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa. Katedra ponúka výučbu 

predmetov teoretickej i praktickej povahy, pričom užšiu špecializácia v danom odbore 

umožňuje aj ponuka povinne voliteľných predmetov.  

Katedra sa zameriava aj na praktickú formáciu študentov a vedie ich ku kompetencii 

reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam,  zmysel a schopnosť 

primerane odborne argumentovať. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú 

pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu so 

školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej vedy na Slovensku i v 

zahraničí, najmä v Poľskej republike, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku a Rakúsku. 

Podporuje akademickú mobilitu zamestnancov katedry i študentov. 

 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra 

 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku zabezpečuje vysokoškolské štúdium v bakalárskom študijnom 

programe: Predškolská a elementárna pedagogika, v magisterskom študijnom programe: 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a v doktorandskom študijnom programe: Predškolská 

a elementárna pedagogika, a to v dennej aj v externej forme. 

Absolvent bakalárskeho štúdia Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) je 

pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces v predškolských výchovných zariadeniach 

a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ 

a pod.). Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné ako 

prípravu na získanie úplného magisterského vzdelania.  

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a 

elementárna pedagogika (Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho 

vzdelávania, schopní organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej 

výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym 

hendikepom.  

Profil absolventa doktorandského štúdia v odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika (PhD.) charakterizujú vedomosti a zručnosti, ktoré umožňujú jeho samostatnú 

tvorivú vedeckú prácu, opierajúc sa o poznatky založené na súčasnom stave vedeckého 

poznávania. Absolventi  majú počas štúdia možnosť stať sa spôsobilými vykonávať 

samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedecko-výskumnú činnosť, projektovú a vývojovú 
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činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Chápať širšie filozofické, socio-

kultúrne, pedagogicko-psychologické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská na 

projektovanie edukačných modelov a ich implementáciu do socializačných a pedagogických 

procesov detí/žiakov v jednotlivých oblastiach kurikula predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, vrátane špecifík odborových didaktík jednotlivých oblastí rozvoja osobnosti 

dieťaťa (jazyk, matematika, počiatočné prírodovedné a sociálnovedné vzdelávanie, umenie a 

telesná kultúra). 

Katedra poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej 

práce v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.   

 

 

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. 

Bc. Alžbeta Janasová – 1. roč. Mgr. 

Bc. Júlia Gábiková– 1. roč. Mgr. 

Ocenenie študentov na stretnutí dňa 12.11.2019 v rámci aktivít na KU v Ružomberku pri 

príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, na ktorom im boli odovzdané pánom rektorom 

doc. Ing. J. Demkom, CSc. ďakovné listy. Študentky boli ocenené za dosiahnutie 

vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za aktívnu pomoc na Katedre predškolskej 

a elementárnej pedagogiky a angažovať v aktivitách, ktoré prispievajú k reprezentácii 

KU a šíreniu jej dobrého mena. 

 

III. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

Katedra prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie pedagogickým 

pracovníkom v cvičných  materských školách, školských kluboch, centrách voľného času a 

učiteľom pre primárne vzdelávanie pre skvalitnenie pedagogickej praxe študentov.  

Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v 

študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.  

Katedra aktívne spolupracuje s Centrom celoživotného vzdelávania pri zabezpečovaní 

vzdelávacích aktivít pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení. 

 

 

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

 

Publikačná činnosť členov katedry v roku 2019: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

HUĽOVÁ, Z.:  Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom 

kontexte . rec. Kožuchová, M.; Honzíková, J., – 1. vyd. – Ružomberok : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 145 s.– ISBN 978-80-561-0686-0. 
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ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Gunčaga, J. - KOPÁČOVÁ, J.: Symetria v primárnom vzdelávaní. In: Učitel matematiky. ISSN 

1210-9037. Roč. 27, č. 2 (2019), s. 65-73. https://ojs.cuni.cz/ucitel/issue/view/142 

MURINOVÁ, B.: Možnosti rozvíjania slovnej zásoby v primárnom vzdelávaní. In Jazyk – 

Literatura – Komunikace. ISSN 1805-689X, č. 2/2019.  

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

KARASOVÁ, M. Digitálna kultúra detí mladšieho školského veku v kyberpriestore. In Studia 

Scientifica Facultatis Paedagogicae. ISSN 1336-2232, 2019, roč. XVIII., č. 5, s. 137 – 143. 

KOPÁČOVÁ, J.: Motivácia osobnosťami známych prírodovedcov v primárnej edukácii. In 

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: KU v Ružomberku. ISSN 1336-2232. 

Roč. 18, č. 5 (2019), s. 131-136.  

 

MURINOVÁ, B.: Frazeológia v kontexte súvislostí zvykov a tradícií = Phraseology in the 

Context of Folk Customs and Traditions. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. ISSN 

1336-2232. Roč. 18, č. 5 (2019), s. 144 – 158. 

 

UHRINOVÁ, M.: Problematika sebaregulácie učenia sa v kontexte pregraduálnej prípravy 

učiteľov. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: KU v Ružomberku. ISSN 

1336-2232. Roč. 18, č. 5 (2019), s. 124-130.  

 

Piwowarska, E. – ZENTKO, J.: Dobra kultury na Słowacji w graficznych zapisach dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym – wybrane aspekty. In. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 

Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: Verbum, 5/2019, roč. XVIII. 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

Rochovská, I. - HUĽOVÁ, Z. – Klein, V. - Gašparová, M. -  2019. The opinions of pre-primary 

education teachers on the advantages and disadvantages of heterogeneous age groups. In 

Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai (Litva) : Scientia Socialis. ISSN 1822-7864. 

ISSN (online) 2538-7111. Roč. 77, č. 3 (2019), s. 424-436. WOS CC ; SCOPUS. 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

CHANASOVÁ, Z.: Setting boundariesin the use of media among children of primary 

education in Slovakia. In Podejścia metodologiczne w pedagogice.  Koncepcje-badania-wyniki. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 366 p., ISBN 978-83-226-3810-1, p. 139-150. 

KARASOVÁ, M. : Competur games in the life of younger school age children. In Podejścia 

metodologiczne w pedagogice.  Koncepcje-badania-wyniki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

2019, 366 p., ISBN 978-83-226-3810-1, p. 151-160. 

KAŠČÁKOVÁ, S.: Z literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 2015. In: Výzvy 

současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000 – 2017), Pospíšil, Ivo 

https://ojs.cuni.cz/ucitel/issue/view/142
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[Zostavovateľ, editor]; Paučová, Lenka [Recenzent] ; Maiello, Guiseppe [Recenzent]. 1. vyd. 

Brno: Sojnek Jan – Galium, 2019. ISBN 978-80-88296-05-8, s. 57 – 63. 

 

KOSTELANSKÝ, A.: Media competences of a teacher as a condition for improving media 

education of pupils. In Podejścia metodologiczne w pedagogice.  Koncepcje-badania-wyniki. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 366 p., ISBN 978-83-226-3810-1, p. 117-128. 

HUĽOVÁ, Z.: The relationship of teachers to the content of technical education at primary 

school level = Vzťah učiteľov k obsahu technického vzdelávania na primárnom stupni školy. 

In Inovace a technologie ve vzdělávání : časopis o nových metodách a inovacích v technickém a 

přírodovědném vzdělávání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019,č. 1, 2019, s. 132-143, 

ISSN 2571-2519. 

 

Gašparová, M. -  HUĽOVÁ, Z.: Rozvíjanie technických zručností žiakov cez tradičné ľudové 

remeslá v regionálnej výchove. In Inovace a technologie ve vzdělávání : časopis o nových metodách 

a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 

2019,č. 1, 2019, s. 144-151, ISSN 2571-2519. 

UHRINOVÁ, M.: Developing competences of parents and teachers in the field of media 

education. In Podejścia metodologiczne w pedagogice.  Koncepcje-badania-wyniki. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 366 p., ISBN 978-83-226-3810-1, p. 129-138. 

VARGOVÁ, M.: Watching television by younger school children. In Podejścia metodologiczne 

w pedagogice.  Koncepcje-badania-wyniki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, 366 p., 

ISBN 978-83-226-3810-1, p. 161-168. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

BENYAK, J. - KOPÁČOVÁ, J.: Pattern applets - working with applets promoting pattern 

recognition. SEMT 19 [18.08.2019-22.08.2019, Praha, Česko]. In: SEMT 19 [elektronický 

dokument] : Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics : 

international symposium elementary mathematics teaching / Novotná, J.- Moraová, H. [eds]. 

Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2019. ISBN 978-80-7603-069-5, s. 72-80. 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A1BE4CBC10A6410E2FD61A9BFE 

 

Tirpák, J. – VARGOVÁ, M.:  Komparace motivace k výkonu v profesním kontextu u učitelů 1. 

stupně ZŠ v České republice a na Slovensku. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní 

vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké 

pracovníky 2019. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 10. vyd. 2019. ISBN 978-80-87952-31-

3. s. 480-489. 

 

VARGOVÁ, M. – KARASOVÁ, M.: Multikultúrna výchova v kontexte mediálnej výchovy 

v primárnom vzdelávaní. In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. 

Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 10. vyd. 2019. ISBN 978-80-87952-31-3. s. 987-994. 
 

 

 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A1BE4CBC10A6410E2FD61A9BFE
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

BENYAK, J.: Miesto informačnej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. In: Súčasnosť a 

perspektívy edukácie III. [elektronický dokument] : národný program rozvoja výchovy a 

vzdelávania / Petlák, Erich [editor] ; 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. ISBN 978-80-561-0641-9, s. 39-44. 

 

HUĽOVÁ, Z. - Molnárová, D.:  Technické vzdelávanie v materských školách v kontexte 

kognitivistickej edukačnej koncepcie. In Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. Hudecová, 

A.- Kováčová, B.(eds.) Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU, 2019. s. 188– 196. ISBN 978-80-561-0701-0. 

Molnárová, D. - HUĽOVÁ, Z.: Kognitivistická koncepcia výchovy a vzdelávania v praxi 

súčasných materských škôl. In Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. Hudecová, A.-  

Kováčová, B,(eds.) Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU, 2019. s. 206– 2013. ISBN 978-80-561-0701-0. 

 

MURINOVÁ, B.: Didaktické aspekty rozvíjania ortografie vybraných slov v primárnom 

vzdelávaní. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV [textový dokument (print)] : zborník 

Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v 

Ružomberku / Baláková, Dana Kováčová, Viera [eds]: Ružomberok: Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. ISBN 978-80-561-0654-9, s. 82 – 93. 

 

Blahútová, D.- Balážová, M.- Buvalová, M.- UHRINOVÁ, M.: Ochrana životného prostredia 

v primárnom vzdelávaní metódou Questing. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách : 

prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z 

medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018/ Duchovičová, J. a kol. (eds.) 

Nitra: UKF v Nitre, 2019. ISBN 978-80-558-1408-7, s. 148-155. 

 

ZENTKO, J. Pedagogická realita a výchovné aspekty so zreteľom na prítomnosť muža v 

predškolskej a elementárnej edukácii. In:  Csontos, L. – Ozorowski, M. a kol.: Možnosti 

výchovy a pastorácie v prospech stability manželstva a rodiny. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo 

Dobrá kniha, 2019. ISBN 978-80-8191-224-5, s. 7-29. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

ZENTKO, J.: Využitie expresivity v terapii s bábkou u deti predškolského veku. In:  

Kováčová, B. – Valachová (eds).: Expresivita v (art)terapii 1. vyd. Ružomberok: Katolícka 

univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. ISBN 978-80-561-0690-7  

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

Partová, E.-KOPÁČOVÁ, J.: Počítadlá a meradlá = Abacus and measuring instrument. EME 

2019 [10.04.2019-12.04.2019, Bratislava. In: EME 2019 [textový dokument (print)] : reflexia 

súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku: 24. ročník vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou Elementary Mathematics Education : zborník 

abstraktov / Žilková, K.- Žilková, A. [eds] ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2019. ISBN 978-80-223-4707-5, s. 19-21. 

 https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5706AE11B6D530C99A188F181F 

 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5706AE11B6D530C99A188F181F
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Mačura, P.- Blahútová, A.- Hubinák, A.- Koštial, J.- Krška, P.- NOVOTNÁ, N.- Sedláček, J.- 

Hulinková, M.: Basic motor competencies and qualifications of children in 1st and 2nd grade 

elementary school in Slovakia. ; International conference on kinanthropology "Sport and quality 

of life", 12 [07.11.2019-09.11.2019, Brno, Česko]  

In: 12th international conference on kinanthropology „Sport and quality of life“: book of abstracts / 

Cacek, Jan [Zostavovateľ, editor]. 1. vyd. Roč. 12. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 

978-80-210-9429-1, s. 58-58. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

ZENTKO, J.: Performance as a part of action art and their implementation options in 

preschool education/Performancia ako súčasť action art a ich možnosti implementácie v 

predškolskom vzdelávaní. In: Horizonty umenia: zborník abstraktov príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. 1. vyd. – Roč. 6. – Banská Bystrica (Slovensko) 

: Akadémia umení. Fakulta múzických umení, 2019. – ISBN 978-80-8206-027-3, s. 76-76  

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

KAŠČÁKOVÁ, S. - CHANASOVÁ, Z.: Poézia pre najmenších: Básnička ti pomôže. In 

Predškolská výchova. ISSN 0032-7220. Roč. 73, č. Máj/Jún (2019), s. 19 – 21. 

 

Mačura, P.- Blahutová, A.- Hubinák, A.- Koštial, J.- Krška, P.- Tepličancová, M.- Herzánová, 

Z.- NOVOTNÁ, N.- Sedláček, J.: Testová batéria MOBAK 5-6. In: Telesná výchova & šport : 

vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú 

výchovu a šport. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISSN 

1335-2245. Roč. 29, č. 1 (2019) : príloha Roč. 29, č. 1 (2019), s. I-VIII.  

UHRINOVÁ, M.: Prírodovedné vzdelávanie v materskej škole. In Predškolská výchova. Hliník 

nad Hronom : Reziliencia. ISSN 0032-7220. Roč. 73, č.  Máj/Jún (2019), s.  3-6. 

 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich 

vydavateľstvách 

KAŠČÁKOVÁ, S. [Prekladateľ, 100%]. Žofka z Mačacej ulice 1. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2019. 

223 s. ISBN 978-80-551-6781-7. 

KAŠČÁKOVÁ, S. [Prekladateľ, 100%]. Žofka z Mačacej ulice 2: Na stope. 1. vyd. Bratislava: 

Ikar, 2019. 256 s. ISBN 978-80-551-6923-1.  

 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

KAŠČÁKOVÁ, S. [Prekladateľ, 100%] Bežný pôrod a iné básne. In: Vertigo: časopis o poézii a 

básnikoch. ISSN 1339-3820. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 26 – 27. 
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7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky boli výskumné aktivity zamerané na: 

- optimalizáciu výučbových materiálov z matematiky; 

- analýzu sebaregulačných štýlov učenia sa; 

- analýzu a inhibíciu latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku;  

- mediálne kompetencie detí predškolského a mladšieho školského veku; 

- rozvíjanie  environmentálnej gramotnosti; 

- rozvoj kultúrnej, jazykovej, matematickej, prírodovednej, environmentálnej, 

mediálnej, finančnej a informačnej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

 

 

Domáce výskumné 

 

 

Granto

vá 

agentúr

a 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedk

y na rok 

2019 v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 1/0624/20 

Regionálna identita 

ako súčinný faktor 

rozvíjania 

environmentálnej 

gramotnosti v 

kontexte primárnej 

edukácie 

PaedDr. 

Miriam 

Uhrinová, PhD. 

V štádiu hodnotiaceho 

procesu.  

Spoluriešitelia z KPEP: 

Mgr. Jozef Benyak, 

PhD. 

Doktorandka Mgr. 

Bibiána Kľačková 

 2020-2022  

VEGA  1/0748/20 

Diagnostikovanie 

digitálnej 

gramotnosti 

učiteľov 

primárneho 

vzdelávania v 

kontexte 

pregraduálnej 

prípravy a 

edukačnej reality 

PaedDr. Mária 

Karasová, PhD. 

V štádiu hodnotiaceho 

procesu.  

 

 2020-2022  

KEGA 
023KU-

4/2020 

Slovenčina 

v médiách 

doc. Terézia 

Rončáková, 

PhD. 

Podaný projekt 

v procese schvaľovania. 

Spoluriešitelia z KPEP: 

PaedDr. Beáta 

Murínová, PhD. 

 2020-2021 450 
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GAPF 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedk

y na rok 

2019 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2/19/2019 

Nárast kvality 

bakalárskych 

a magisterských 

prác v odbore 

predškolská 

a elementárna 

pedagogika 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD. 
 170 

Do 15. 

9. 2020 
 

GAPF 1/2/2019 

Využitie 

programovateľných 

mikroprocesorov 

v primárnom 

vzdelávaní 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD. 
 500 

Do 15. 

9. 2020 
 

GAPF 2/25/2019 

CME 2020 – 

svetová konferencia 

venovaná didaktike 

matematiky 

RNDr. Janka 

Kopáčová, CSc. 
 350 2019-20  

GAPF 2/23/2019 

Výskumy v oblasti 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Karasová, PhD 
 250 

Septem

ber 

2019 – 

august 

2020 

 

GAPF ---- 

Celoslovenská 

súťaž „Slávme to 

spoločne 2019/20“ 

Silvia 

Kaščáková, 

PhD. 

Projekt bol podaný 

a schválený. Podujatie sa 

uskutoční v 04/2020. 

450 eur 04/2020 250 

GAPF 2/35/2019 

Rozvíjania 

prírodovednej 

gramotnosti žiakov 

zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia 

v kontexte 

primárnej edukácie 

PaedDr. 

Miriam 

Uhrinová, PhD. 

 300,- 2019 70 

GAPF 5/77/2019 

Preklad vedeckého 

textu zameraného 

na primárne 

prírodovedné 

vzdelávanie 

PaedDr. 

Miriam 

Uhrinová, PhD. 

 300,- 
2019-

2020 
- 

GAPF 6/81/2019 
S dieťaťom a pre 

dieťa 3 

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD. 

Vybraných členov Katedry 

predškolskej a elementárnej 

pedagogiky a jej študentov 

sme zapojili do zatiaľ dvoch 

(z plánovaných troch) 

uskutočnených prezentácií 

konaných pri príležitosti Dňa 

materských škôl na 

Slovensku.  

Výtvarná prezentácia: 

Obrázky z mesta, 5. ročník 

Recitačná prezentácia: 

Poviem Ti básničku, 4. ročník 

450,- 
2019-

2020 
150 
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7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Zahraničné výskumné 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedk

y na rok 

2019 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

UJEP-IGS 

 
UJEP-

IGS 

2018-

43-001-

1. 

Vyzkumná reflexe 

afektivní složky 

environmentální 

gramotnosti 

vybraných 

demografických 

skupin 

 

PhDr. Roman 

Kroufek, Ph.D. 

(PF UJEP Ústí 

nad Labem), 

spoluriešiteľ 

z KPEP: 

PaedDr. 

Miriam 

Uhrinová, PhD. 

Spracovanie dát realizovaného 

výskumu 
 

2018-

2019 
 

 

 

Domáce výskumné 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projekt

u 

Názov projektu 
Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2017 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2017 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projekt

u 

Plánovan

á 

riešiteľsk

á 

kapacita 

v 

hodinách 

APVV 15-0378 

Optimalizácia 

výučbových 

materiálov z 

matematiky na 

základe analýzy 

súčasných potrieb a 

schopností žiakov 

mladšieho školského 

veku 

 

Doc. RNDr. 

Edita 

Partová, 

CSc. 

PdF UK 

v Bratislave 

 

Vytvorenie výučbových materiálov 

pre žiakov 1. ročníka ZŠ - pracovné 

listy statické - zverejnené na 

webstránke a pracovné listy 

dynamické (applety) zverejnené na 

webstránke (www.delmat.org).  

Príprava overovania.  

Spoluriešitelia z KPEP: RNDr. Jana 

Kopáčová, CSc., , Mgr. Jozef Benyak, 

PhD. 

3.823,-  

1. 7. 

2016 - 

30. 6. 

2020 

600 hod. 

KEGA 
012KU-

4/2019  

Podpora 

vzdelávania detí zo 

sociálne 

znevýhodneného 

prostredia, ktorí 

zaostávajú vo 

výsledkoch pre 

nedostatočnú 

subvenciu v škole 

alebo v rodine 

Prof. 

PaedDr. 

Božena 

Šupšáková, 

PhD.  

V štádiu hodnotiaceho procesu.  

Spoluriešitelia z KPEP: 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., 

PaedDr. Mária Vargová, PhD., 

PaedDr. Jana Mastišová, PhD., Mgr. 

Jozef Benyak, PhD. 

 
2019-

2021 
 

VEGA 
1-0443-

18 

Analýza 

sebaregulačných 

štýlov učenia sa 

študentov odboru 

predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

 

Prof. PhDr. 

Mária 

Kožuchová, 

CSc. 

PdF UK 

v Bratislave 

 

Realizačná fáza: 

- realizácia a spracovanie výskumu 

- príprava a tlač monografie 

Spoluriešitelia z KPEP: PaedDr. 

Miriam Uhrinová, PhD., RNDr. Jana 

Kopáčová, CSc., doc. Zlatica Huľová, 

PhD. 

Refundáci

a 0,- 

2018 - 

2020 
200 hod. 

VEGA 
1/0523/

18 

Lexikón slovenskej 

literatúry a kultúry 

1989 - 2015 (autori, 

Doc., Mgr. 

et Mgr. Ján 

Gavura 

Prebieha tvorba Lexikónu slovenskej 

literatúry a kultúry 1989 – 2015 
 

2018-

2021 

 

 

400 

http://www.delmat.org/
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diela, procesy a 

intermediálne 

presahy) 

PhD. z 

pracoviska 

Filozofická 

fakulta 

Prešovskej 

univerzity 

 

 

VEGA 
1/0452/

18 

Identifikácia, 

analýza a inhibícia 

latentne 

agresívneho 

konania detí v 

období 

predškolského 

veku 

Doc. 

PaedDr. 

Barbora 

Kováčová, 

PhD. (PF 

KU) 

Spoluriešiteľ z KPEP: Doc. PaedDr. 

Zuzana Chanasová, PhD. M.A. 
  200 h. 

VEGA 
1/0383/

19 

Analýza stavu v 

technickom 

vzdelávaní a rozvoj 

technických 

zručností žiakov na 

primárnom stupni 

školy 

Doc. 

PaedDr. 

Zlatica 

Huľová, 

PhD. 

 Za najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2019 považujem splnenie 

stanovených cieľov. 

* Výstupy C1: teoretická štúdia, 

vedecká monografia, publikačné 

výstupy v domácich aj zahraničných 

periodikách.   

na rok 

2019 3956 

EUR 

2019-

2021 
7500 

VEGA 
1/0638/

17 

Mediálne návyky 

a kompetencie detí 

v ranom detstve 

a mladšom 

školskom veku 

Mgr. Pavel 

Izrael, PhD. 

Spracovanie výskumu a následná 

interpretácia, písanie výskumnej 

správy a štúdie.  

Spoluriešiteľ z KPEP: PaedDr. Mária 

Karasová, PhD. 

4699,- 
2017 – 

2019  
300 

 

 

GAPF 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2019 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 1/4/2018 

Výskumné reflexie 

technickej 

gramotnosti 

v mimoškolskej 

edukácii 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD. 

Výsledkom projektu sú 

zozbierané údaje k spracovaniu 

a publikovaniu. 

1000€ 
Do 31  12. 

2019 
400 

GAPF 2/20/2018 

SEMT 2019 – 

svetová konferencia 

venovaná didaktike 

elementárnej 

matematiky 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD. 

Vďaka projektu GAPF bol 

publikovaný článok v 

karentovanom zborníku z 

konferencie (v angličtine) a 

výsledky boli taktiež 

prezentované na 

medzinárodnom sympóziu 

SEMT 2019 v Prahe. Článok sa 

venuje rozvíjaniu vzorov 

prostredníctvom webových 

appletov. J. Benyak & J. 

Kopáčová: Pattern applets – 

working with applets 

promoting pattern recognition. 

384 
Do 15. 9. 

2019 
200 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
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GAPF 1/9/2018 

Kolokvium 

mladých  vedcov – 

KMV 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD 

Skupina do 10 študentov + 

zopár odborných zamestnancov 

PF KU sa stretávalo raz za dva 

týždne na 90 min. počas 

jedenástich stretnutí, aby spolu 

diskutovali o naštudovaných 

dokumentoch a prezentovali 

svoje názory pred odborníkmi 

daných oblastí pochádzajúcich  

z radov vedecko-výskumných 

zamestnancov PF KU, ako aj 

externých odborníkov v oblasti 

morálky, teológie, manželstva a 

rodiny, otcovstva a materstva a 

pod., ktorí sú takmer všetci 

absolventmi zahraničných 

univerzít.   Z daného dôvodu 

výstupy projektu nie sú 

hmatateľného charakteru, ale 

iba osobnostného, týkajúceho sa 

samotného osobnostného rastu 

zúčastnených študentov. 

1000 
Do 15. 9. 

2019 
200 

GAPF 6/84/2018 

Mediálna výchova 

v primárnom 

vzdelávaní na 

Slovensku  

v kontexte 

pripravenosti 

učiteľa 

PaedDr. Mária 

Karasová, 

PhD. 

Príprava výsledkov výskumu, 

analýza údajov. 
- 

september 

2018 – 

august 

2019  

 

GAPF 2/32/2018 

SEMT 2019 – 

svetová konferencia 

venovaná didaktike 

elementárnej 

matematiky 

PaedDr. Mária 

Karasová, 

PhD. 

Príprava podkladov na výskum 

v danej oblasti 
384 

september 

2018 – 

august 

2019 

 

GAPF  
Detská univerzita 

2019 

Mgr. Silvia 

Kaščáková, 

PhD. 

Realizácia projektu v júli 2019.  
4 – 7/2018 

 

460 

 

GAPF 2/34/2018 

SEMT 2019 – 

svetová konferencia 

venovaná didaktike 

elementárnej 

matematiky 

RNDr. Jana 

Kopáčová, 

CSc. 

Príprava vedeckého príspevku 

v anglickom jazyku – zbieranie 

dát. 

388,- 
1.9. 2018 – 

31.8.2019 
200 hod. 

GAPF 7/102/2018 
S dieťaťom a pre 

dieťa 2 

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD. 

Vybraných členov Katedry 

predškolskej a elementárnej 

pedagogiky a jej študentov sme 

zapojili do usporiadania Dňa 

detí.  

500,- 2018-2019 150 

 

 

 

 

V. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

 
Cieľavedomou činnosťou sa vytvára priestor pre zvyšovanie kvalifikácie členov katedry. 

Táto činnosť sa realizuje hlavne v týchto oblastiach: vytváraním predpokladov pre úspešné 

habilitačné konania, systematickou jazykovou prípravou.  

Nástroje na dosiahnutie cieľa:  

- spracovanie dlhodobého plánu zvyšovania kvalifikácie vedecko-pedagogického 

zboru katedry;  
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- verejná kontrola plnenia plánu zvyšovania kvalifikácie jedenkrát ročne; 

- vytvorenie efektívneho systému stimulácie. 

Každý člen katedry má pripravený harmonogram osobného rastu a ten je pravidelne 

vyhodnocovaný vedúcou katedry.  

 

 

VI. Zamestnanci na katedre 

 

Učiteľská mobilita do zahraničia rok 2019 

 
Pracovisko PF 

KU  

Účastník 

mobility  

Povaha mobility  Destinácia mobility  Dátum začatia  Dátum 

ukončenia  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Miriam 

Uhrinová, PhD.  

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

Pedagogická 

fakulta, Univerzita 

Karlova v Prahe 

(ČR) 

18.02.2019 21.02.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky  

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny, 

Siedlce (Poľsko) 

4.03.2019 6.03.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Karasová, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny, 

Siedlce (Poľsko) 

4.03.2019 6.03.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Jozef 

Zentko, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Univerzita 

v Novom Sade 

(Srbsko) 

7.4.2019  13.4.2019 

 

 

 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

 

PaedDr. Jozef 

Zentko, PhD.  

 

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

 

Univerzita v Rijeke, 

Rijeka (Chorvátsko) 

 

 

6.5.2019  

 

10.5. 2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Miriam 

Uhrinová, PhD.  

AGMA – 

zahraničná 

mobilita 

Pedagogická 

fakulta, Univerzita 

Karlova v Prahe 

(ČR) 

12.05.2019 15.05.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky  

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD.  

AGMA – 

zahraničná 

mobilita 

Pedagogická 

fakulta, Univerzita 

Karlova v Prahe 

(ČR) 

12.05.2019 15.05.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD.  

Ceepus / CIII-

Freemover 

Univerzita Karlová 

v Prahe (ČR) 

11.6.2019 25.06.2019 

 

 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

Mgr. Silvia 

Kaščáková, PhD.  

ERASMUS+ 

KA107  

za účelom 

výučby  

UNIVERSITY OF 

BELGRADE 

Serbia/RS 

14.10.2019 18.10.2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Miriam 

Uhrinová, PhD.  

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

Pedagogická 

fakulta, Univerzita 

Jana Evangelista 

Purkyně v Ústí nad 

Labem (ČR) 

 

11.11.2019 14.11.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

Mgr. Jozef 

Benyak, PhD.  

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

Pedagogická 

fakulta, Univerzita 

Jana Evangelista 

Purkyně v Ústí nad 

Labem (ČR) 

11.11.2019 13.11.2019 
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Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 
pedagogiky  
 

PaedDr. Beáta 

Murínová, PhD. 

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

Univerzita Hradec 

Králové, Ústav 

primární 

a preprimární 

edukace (ČR) 

11.11.2019 13.11.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 
pedagogiky 

 

PaedDr. Jana 

Mastišová, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Univerzita Hradec 

Králové, Ústav 

primární 

a preprimární 

edukace (ČR) 

10.11.2019  13.11.2019  

Katedra 

predškolskej a 
elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Humanistyczno-

Przyrodniczy im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

(Poľsko) 

11.11.2019 13.11.2019 

Katedra 

predškolskej a 
elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Karasová, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Humanistyczno-

Przyrodniczy im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

(Poľsko) 

11.11.2019 13.11.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

Mgr. Silvia 

Kaščáková, PhD.  

ERASMUS+  

za účelom 

výučby  

JESUIT 

UNIVERSITY 

IGNATIANUM  

IN KRAKOW 

(Poľsko) 

11.12.2019 13.12.2019  

 

 

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2019 

 

 
Pracovisko PF 

KU  

Účastník mobility  Povaha 

mobility  

Názov 

vysielajúcej 

univerzity 

Destinácia 

mobility  

Dátum 

začatia  

Dátum 

ukončenia  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Ing. Jan 

Tirpák 

Výskumná 

mobilita 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

08.04.2019 12.04.2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

dr . Cecylia 

Langier 

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Humanistyczno-

Przyrodniczy im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

(Poľsko) 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

15.04.2019 19.04.2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

Dr hab. Urszula 

Ordon 

ERASMUS+  

za účelom 

výučby 

Uniwersytet 

Humanistyczno-

Przyrodniczy im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

(Poľsko) 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

15.04.2019 19.04.2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Ing. Jan 

Tirpák 

Výskumná 

mobilita 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

24.06.2019 28.06.2019  

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky 

PhDr. Iva 

Wedlichová, Ph.D. 

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

14.10.2019 16.10.2019 
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Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky  

Doc. PhDr. Renata 

Šikulová, Ph.D.  

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

14.10.2019 16.10.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky  

PhDr. Roman 

Kroufek, Ph.D.  

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

13.10.2019 17.10.2019 

Katedra 

predškolskej a 

elementárnej 

pedagogiky  

Mgr. Jaroslav 

Říčan, Ph.D. 

Erasmus + 

za účelom 

výučby 

PF UJEP, Ústi nad 

Labem, ČR 

Pedagogická  

fakulta KU  

v Ružomberku 

13.10.2019 17.10.2019 

 

 

VII. Podporné činnosti katedry 

 

VIII. Rozvoj katedry 
 

Katedra sa podieľa na napĺňaní kritérií  udržateľnosti vedeckého rozvoja v príslušnom 

študovanom odbore, čo preukazuje svojou bohatou publikačnou, projektovou a vývojovou 

činnosťou. Výskum a publikačná činnosť Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa 

bude orientovať na:  

 inovačné trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a overovanie ich 

účinnosti, 

 podporu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 metakognitívne a sebaregulačné štýly učenia, 

 optimalizáciu výučbových materiálov z matematiky, 

 integrovanie tém tradičnej regionálnej kultúry do výskumného a vzdelávacieho 

priestoru, 

 interdisciplinárne presahy umenia v kontexte predprimárneho a primárneho 

vzdelávania, 

 rozvíjanie mediálnych kompetencií detí a komunikáciu v digitálnom priestore, 

 problémy súvisiace so správaním sa detí predškolského a mladšieho školského veku 

v podmienkach edukácie, 

 rozvíjanie kultúrnej, matematickej, prírodovednej, jazykovej, čitateľskej, finančnej, 

informačnej a environmentálnej gramotnosti v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní. 

 

 

IX. Medzinárodné aktivity katedry 
 

Zamestnanci katedry sú aktívni v medzinárodných organizáciách a sieťach:  

Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. je šéfredaktor časopisu The New Educational 

Review, štvrťročníka v rokoch: 2011-2013 ISSN 1732-6729. Časopis je indexovaný v Thomson 

Reuters Master Journal List a tiež v SCOPUSe.  

 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Online Journal of Primary and Preschool 

Education, ISSN: 2533-7106 (od roku 2017). 

Členstvo v redakčnej rade časopisu  Predškolská výchova. ISSN 0032-7220. 
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PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (od r. 

2006). 

Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Rocznik Pedagogiczny (od r. 2013). 

 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Интерактивное образование, 

Информационно-публицистический образовательный журнал, Moskva, Rusko. 

 

 

 

 

Sumár  (Executive summary) 

 
Katedra zabezpečuje štúdium študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika 

v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.), druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) 

a v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v dennej aj v externej forme. Obsah štúdia 

je definovaný predovšetkým cez kurikulum študijného programu. Študijné programy sú 

koncipované tak, aby sa zameriavali na získanie poznatkov založených na súčasnom stave 

vedeckého poznania v študovanom odbore. Katedra sa zameriava na edukáciu a formáciu 

študentov a vedie ich k znalosti a schopnosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, 

hľadať ich význam a zmysel a schopnosť primerane odborne argumentovať. Katedra 

nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami 

pedagogickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike, Českej republike, 

Rakúsku, Slovinsku a Chorvátsku. Prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie 

vzdelávanie pedagogickým pracovníkom v materských školách, školských kluboch, centrách 

voľného času a učiteľom pre primárne vzdelávanie na dosiahnutie požadovanej kvalifikácie. 

Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v študijnom 

odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Na katedre Predškolskej a elementárnej 

pedagogiky boli v roku 2019 výskumné aktivity a publikačná činnosť zamerané na 

optimalizáciu výučbových materiálov z matematiky, analýzu sebaregulačných štýlov učenia 

sa, analýzu a inhibíciu latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku, 

mediálne kompetencie detí predškolského a mladšieho školského veku, rozvíjanie  

environmentálnej gramotnosti a rozvoj kultúrnej, jazykovej, matematickej, prírodovednej, 

mediálnej, finančnej a informačnej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

 

 

X. Obsah – uvedie sa obsah správy 

 

XI. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 


