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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. 

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 

 

docent: 

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. 

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

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (do februára 2020) 

doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. 

 

odborný asistent: 

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

PaedDr. Mária Karasová, PhD. 

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. 

RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

PaedDr. Jana Mastišová, PhD.  

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

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

 

 

 

IV. 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. Z dôvodu epidemiologickej situácii v roku 2020 (COVID-19)  sa 

niektoré podujatia museli presunúť na iný termín, zrušiť alebo presunúť do online priestoru. 

K najvýznamnejším podujatiam organizovaných katedrou za rok 2020 patria: 
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Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou 
 

 

Deň otvorených dverí – Matematika pre malých aj veľkých, PF KU V Ružomberku A201, 4. 2. 2020 

Cieľom workshopu bolo ukázať matematické aktivity vhodné na rozvíjanie matematických predstáv 

detí a poukázať na miesto matematiky v príprave predškolských pedagógov. 

 

Literárne KUpé 4, Univerzitná knižnica KU, 25.2.2020. Obsahom štvrtého podujatia bolo autorské 

predstavenie a beseda s aforistom, textárom a básnikom Jozefom Husovským.  

Podujatie moderovala Silvia Kaščáková KPEP. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Katedrou 

slovenského jazyka a literatúry FF KU. 

 

Natural and cultural aspects of pre-primary and primary education,  PF UJEP, Ústí nad Labem, 

22.10.2020 (online konferencia).  

Medzinárodná konferencia bola  organizovaná na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J.E. Purkyně 

v Ústí nad Labem pod záštitou Katedry preprimárního a primárního vzdělávaní a Katedry 

predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. Bola zameraná na prezentovanie 

súčasnej situácie, perspektív, tendencií a najnovších výsledkov výskumu z oblasti edukácie detí 

predškolského a mladšieho školského veku so zameraním na poznávanie, analýzu a implementáciu 

kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva do edukačného procesu v súčasnej pedagogickej realite.  

 

Ars et educatio VII., Ružomberok, 25.11.2021, Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra 

predškolskej a elementárnej pedagogiky usporiadali webovú vedeckú konferenciu Ars et educatio VII. 

s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie bolo reflektovať problematiku umeleckého 

vzdelávania na rôznych typoch škôl. Jeden z tematických okruhov bol: Regionálna výchova a ľudová 

kultúra v súčasnom vzdelávaní.  

 

 

  

Účasť katedry na podujatí 
 

Vyučovanie slovenského jazyka podľa iŠVP, Banská Bystrica, 22. 4. 2020. Cieľom metodického 

seminára bolo predstaviť učiteľom obsah predmetu slovenský jazyk v zmysle požiadaviek iŠVP pre 2. 

ročník; prostredníctvom teórie, praktických aktivít a ukážok oboznámiť pedagógov s efektívnymi 

spôsobmi využitia učebných materiálov. 

MURINOVÁ, B. 

 

CREA-AE 2020 6, Elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava (Univerzita 

Komenského), 11.05.2020-15.05.2020  

CHANASOVÁ, Z.: Literárny hrdina v action art dieťaťa. 

 

Microsoft Teams akadémia pre univerzity 2020, online školenie, 12. 10. 2020 – 14. 10. 2020. Cieľom 

školenia bolo predstaviť prostredia Microsoft Teams, návod ako vytvoriť tím, čo sú komunikačné 

kanály a ich vytváranie, návod na pridanie členov tímu, vytvorenie schôdze, roly 

prezentujúci/účastník, aktiváciu čakárne, stiahnutie dochádzky, zdieľanie obrazovky, hodnotenie 

študentov, tvorba portfólia študentov, aktivácia elektronického poznámkového zošita, rozčlenenie 

zošita, vytváranie elektronických pracovných listov, prepojenie zošita s tímom.  

MURINOVÁ, B. 

 

QUAERE 2020 (roč. X.): Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů 

a odborných asistentů, online konferencia, Hradec Králové, Česká republika, 22.6.2020 – 26.6.2020.  
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Konferencia bola určená doktorandom a asistentom z univerzitných pracovísk domácich 

i zahraničných. Cieľom konferencie bolo umožniť študentom doktorských štúdií a odborným 

asistentom prezentovať a predstaviť výsledky svojich vedeckovýskumných aktivít a tieto ďalej 

elektronicky konfrontovať s aktuálnym stavom poznania daného oboru. 

BENYAK, J.: Obsahová analýza využívania voľného času počas pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva 

Blahútová, D., UHRINOVÁ, M., Balážová, M.:  Usage of experiments in primary science education in the 

current educational situation  

CHANASOVÁ, Z.: Early family education oriented at virtues with use of animal heroes.  

VARGOVÁ, M.: Cez hru k technickej gramotnosti detí. 

 

Horizonty umenia 7, medzinárodná vedecká webová konferencia, Akadémie umení v Banskej 

Bystrici, 1.10.2020 – 15.10.2020 

CHANASOVÁ, Z.: Dieťa a stelesnená skúsenosť 

 

Medzinárodná konferencia Natural and cultural aspects of pre-primary and primary education,  PF 

UJEP, Ústí nad Labem, 22.10.2020 (online konferencia).  

Medzinárodná konferencia bola  organizovaná na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J.E. Purkyně 

v Ústí nad Labem pod záštitou Katedry preprimárního a primárního vzdělávaní a Katedry 

predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. Bola zameraná na prezentovanie 

súčasnej situácie, perspektív, tendencií a najnovších výsledkov výskumu z oblasti edukácie detí 

predškolského a mladšieho školského veku so zameraním na poznávanie, analýzu a implementáciu 

kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva do edukačného procesu v súčasnej pedagogickej realite. 

UHRINOVÁ, Miriam: Cez spoznávanie regiónu k rozvíjaniu environmentálnej gramotnosti 

KARASOVÁ, M.: Digitálna a mediálna gramotnosť v kontexte pregraduálnej prípravy v odbore predškolská a 

elementárna pedagogika 

VARGOVÁ, M.: Rozvíjanie slovnej zásoby u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v primárnom 

vzdelávaní cez kultúrne prvky 

 

 

Medzinárodná konferencia SCI-EMCEE, 2020, Biannual CER Comparative European Research 

Conference, Londýn, Veľká Británia, 26.10.2020-28.10.2020 

CHANASOVÁ, Z.: Selected literary texts of italian literature for children as a tool of inhibition in the process 

of latent aggression in groups of pre-school children. 

 

 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Katedra zabezpečuje realizáciu študijných programov v študijnom odbore Učiteľstvo 

a pedagogické vedy. Katedra umožňuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v 

bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v 

magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v 

doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (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 
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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 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 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. 

5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 
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5.5 Zhodnotenie každého uskutočňovaného študijného programu v akademickom 

roku 2019/2020: 

 
Úspešnosť študentov v každom realizovanom študijnom programe na katedre bola na 

primeranej úrovni. Dosiahnuté výsledky u študentov na štátnych záverečných skúškach boli 

adekvátne ich schopnostiam. Využívané metódy pri výučbe boli efektívne vzhľadom na 

rozvíjané kompetencie u študentov, bolo by však potrebné sa viac zamerať na kompetencie 

študentov so zreteľom na ich aplikačné schopnosti a zručnosti. Vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu (COVID-19) sa výučba študentov realizovala prevažne dištančnou 

formou. Využívané metódy v online priestore boli účinné vzhľadom na motiváciu a 

aktivizáciu študentov. Pedagógovia rešpektovali určené pravidlá objektívnosti pri 

priebežnom a záverečnom hodnotení. Efektívnosť využitých stratégií vzdelávania možno 

považovať za zodpovedajúcu dosiahnutým výsledkom u študentov.  

 

Bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, magisterský študijný 

program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a doktorandský študijný program 

Predškolská a elementárna pedagogika (v dennej aj v externej forme) sú v súlade 

s poslaním KU a s Dlhodobým zámerom PF KU.  

 

VI. 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. 

 

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

 

 

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; 

- overovanie efektívnosti didaktických prostriedkov v edukačnom procese 

v predprimárnom vzdelávaní; 

- rozvíjanie  environmentálnej gramotnosti; 

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

mediálnej, finančnej a informačnej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 
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7.2 Uvedú sa podané projekty 

Zahraničné 

 edukačné a mobilitné 

 

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 

Erasmus + 

K2 

2020-1-

CZ01-

KA201-

078464 

ABC for 

kindergartens 

Nakladaelství 

Dr. Josef 

Raabe s.r.o. 

V súčasnosti sa pripravujú podklady 

pre prvé výstupy. 
 

do 

január 

2023 

 

 

 

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 
012KU-

4/2021 

Jazyková 

kultúra v 

médiách 

doc. 

Terézia 

Rončáková, 

PhD. 

V štádiu hodnotiaceho procesu. 

Spolupracovník z KPEP PaedDr. Beáta 

Murínová, PhD. 

 
2021 - 

2023 
450 

VEGA 1/0558/20 

Aktuálne 

religiózno-

etické témy 

medzi 

mládežou 

pod vplyvom 

coronakrízy   

 

Sarka 

Róbert, 

Doc.ThDr.P

aedDr. 

PhD. 

Spolupracovník z KPEP: PaedDr. Mária 

Karasová, PhD. 
 

2021-

2023 

400 - 

spolurieši

teľ 

 

 

 

7.3 Uvedú sa riešené 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 

APVV 15-0378 

Optimalizáci

a 

výučbových 

materiálov z 

matematiky 

na základe 

Doc. RNDr. 

Edita 

Partová, CSc. 

PdF UK 

v Bratislave 

 

Vytvorenie a overovanie výučbových 

materiálov pre žiakov 1. ročníka ZŠ - 

pracovné listy statické - zverejnené na 

webstránke a pracovné listy dynamické 

(applety) zverejnené na webstránke 

(www.delmat.org).  

3.823,-€  
2016 - 

2020 
 

http://www.delmat.org/


 

 9 

analýzy 

súčasných 

potrieb a 

schopností 

žiakov 

mladšieho 

školského 

veku 

 

Spoluriešitelia z KPEP: RNDr. Jana 

Kopáčová, CSc., , Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

VEGA 
1-0443-

18 

Analýza 

sebaregulač

ných štýlov 

učenia sa 

študentov 

odboru 

predškolsk

á a 

elementárn

a 

pedagogika 

 

PaedDr. Eva 

Severini, 

PhD. (PdF 

UK 

v Bratislave) 

 

 

Spracovanie a finalizácia výskumu 

Spoluriešitelia z KPEP: doc. Zlatica Huľová, 

PhD., PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., 

RNDr. Jana Kopáčová, CSc.,  

Refundáci

a 0,- 

2018 - 

2020 
 

VEGA   
1/0452/

18 

Identifikáci

a, analýza a 

inhibícia 

latentne 

agresívneh

o konania 

detí v 

období 

predškolsk

ého veku. 

Doc. PaedDr. 

Barbora 

Kováčová, 

PhD. 

Projekt v roku 2020 splnil stanovené ciele. 

Výsledkom sú rôzne výstupy vedeckého a 

odborného charakteru v podobe publikácii a 

účastí na domácich a zahraničných 

konferenciách. (Viac záverečná správa 

VEGA). Spoluriešitelia z KPEP: doc. Zuzana 

Chanasová, PhD. 

 
2018 - 

2020 
 

KEGA 
012KU-

4/2019  

Podpora 

vzdelávani

a detí zo 

sociálne 

znevýhodn

eného 

prostredia, 

ktorí 

zaostávajú 

vo 

výsledkoch 

pre 

nedostatoč

nú 

subvenciu 

v škole 

alebo v 

rodine 

Prof. PaedDr. 

Božena 

Šupšáková, 

PhD.  

Získané výsledky projektu boli prezentované 

na vedeckých konferenciách  

a v publikáciách. Zároveň sa pripravoval 

a overoval metodický materiál. 

Spoluriešitelia z KPEP: 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., PaedDr. 

Mária Vargová, PhD., PaedDr. Jana 

Mastišová, PhD., Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

 2019-2021  

KEGA 
002KU-

4/2019 

Stelesnená 

skúsenosť s 

využitím 

art action. 

Doc. PaedDr. 

Barbora 

Kováčová, 

PhD 

Projekt v roku 2020 splnil stanovené ciele. 

Medzi významné výstupy patria:  

- Odborná monografia Art action v tvorbe 

človeka počas životnej cesty.  

- Prezentácia situačno-art-akčných modulov 

na domácich fórach.  

- Prezentácia parciálnych výstupov 

Variability akčného umenia v 

kontextekonkrétneho vývin. obdobia.   

- Prezentácia parciálnych výstupov z 

realizácie situačno-art-akčných modulov 

Tvorivá dielňa s presahom do akčného 

umenia vytvorená pre potreby študentov 

učiteľstvaa pomáhajúcich profesií v 

spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi  

Spoluriešitelia z KPEP: doc. Zuzana 

6167 € 
2019 - 

2021 
 



 

 10 

Chanasová, PhD., Mgr. Silvia Kaščáková, 

PhD. 

 

KEGA 
013KU-

4/2019 

E-

learningové 

vzdelávacie 

moduly k 

problemati

ke včasnej 

starostlivos

ti o rodinu 

s dieťaťom 

s rizikovým 

vývinom 

Hlavné 

riešiteľské 

pracovisko 

PF KU, 

spoluriešiteli

a projektu 

Trnavská 

univerzita v 

Trnave.  

Zodpovedný 

riešiteľ za PF 

KU Prof. 

Hudecová 

Voľne prístupný elektronický materiál 

umožní pedagogickým a poradenským 

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 

Projekt v roku 2020 splnil stanovené ciele. 

Sumarizácia významných výstupov vo 

vysokoškolských učebniciach: Rodina s 

dieťaťom s postihnutím vo včasnej 

starostlivosti; Rodina s dieťaťom s ohrozením 

vo včasnej starostlivosti; Rodina s dieťaťom s 

narušením vo včasnej starostlivosti; Tera-

peutické koncepty vo včasnej inter-vencii. 

- monotematické čislo STUDIA 

SCIENTIFICA FACULTATIS 

PAEDAGOGICAE, č. 2/2020 s témou včasná 

starostlivosť, napĺňanie modulov na 

webovom sídle www.vcasnastarostlivost.sk 

Spolupracovníci z KPEP: doc. Zuzana 

Chanasová, PhD., Mgr. Silvia Kaščáková, 

PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.  

5462 € 2019-2021  

VEGA 
1/0624/

20 

Regionálna 

identita ako 

súčinný 

faktor 

rozvíjania 

environme

ntálnej 

gramotnost

i v kontexte 

primárnej 

edukácie 

PaedDr. 

Miriam 

Uhrinová, 

PhD. 

Získané výsledky z realizovaného výskumu 

boli prezentované na vedeckých 

konferenciách  a v publikáciách..  

Spoluriešiteľ z KPEP: 

Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

 

3299,- € 2020-2022  

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 

2020 považujem splnenie stanovených cieľov. 

Výstupy C2: vedecká monografia, publikačné 

výstupy v domácich aj zahraničných 

periodikách.   

Spoluriešitelia z KPEP: 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD., PaedDr. Mária 

Vargová, PhD. 

6 727 € 2019-2021  

VEGA 
1/0748/

20 

Diagnostik

ovanie 

digitálnej 

gramotnost

i učiteľov 

primárneho 

vzdelávani

a v 

kontexte 

pregraduál

Mária 

Karasová, 

PaedDr., 

PhD. 

Príprava výskumných nástrojov, štúdium 

literatúry, štúdium výskumov a štúdií 

v zahraničí a na SVK súvisiacich s témou. 

Spoluriešitelia z KPEP: PaedDr. Jana 

Mastišová, PhD., PaedDr. Mária Vargová, 

PhD.  

5203,- € 2020-2022  

http://www.vcasnastarostlivost.sk/
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','')
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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nej 

prípravy a 

edukačnej 

reality 

VEGA 
1/0523/

18 

Lexikón 

slovenskej 

literatúry a 

kultúry 

1989  2015 

(autori, 

diela, 

procesy a 

intermediál

ne presahy) 

Hlavné 

riešiteľské 

pracovisko 

Filozofická 

fakulta, 

Prešovská 

univerzita v 

Prešove. 

Zodpovedný 

riešiteľ za FF 

PU: doc. Ján 

Gavura, PhD. 

Spoluriešiteľ z KPEP: 

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD., 
 

2018 – 

2021 
 

Sprostr

edkovat

eľský 

orgán 

OPĽZ-

MSVVS 

SR. 

312000 - 

Operač

ný 

progra

m 

Ľudské 

zdroje. 

OPLZ-

PO1/20

19/DOP

/1.1.1-

01 - 

Podpor

a 

zlepšov

ania 

študijný

ch 

výsledk

ov a 

kompet

encií 

žiakov.  

NFP312

010AD

U3 

Zlepšovani

e 

jazykových 

zručností a 

komunikač

ných 

kompetenci

í 

prostredníc

tvom 

žurnalistick

ej tvorby. 

Hlavné 

riešiteľské 

pracovisko: 

Network 

Slovakia 

Spoločenstvo 

katolíckych 

žurnalistov. 

Zodpovedný 

riešiteľ za 

Network 

Slovakia 

Spoločenstvo 

katolíckych 

žurnalistov 

Pavel Izrael. 

Projekt reflektuje nízku úroveň slovesnej 

zručnosti (čitateľskej gramotnosti a práce s 

textom vrátane vlastnej tvorby) žiakov 

slovenských základných a stredných škôl. Na 

zvyšovanie jazykových zručností a 

komunikačných kompetencií ponúka 

príťažlivé aktivity z oblasti printovej aj 

audiovizuálnej žurnalistickej tvorby 

Spoluriešitelia z KPEP: Mgr. Silvia 

Kaščáková, PhD.,PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 
2020 - 

2022 
 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2/23/2019 

Výskumy v oblasti 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. 

Mária 

Karasová, 

PhD 

 

September 

2019 – 

august 

2020  

250 
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GAPF 2/19/2019 

Nárast kvality 

bakalárskych 

a magisterských 

prác v odbore 

predškolská 

a elementárna 

pedagogika 

Mgr. 

Jozef 

Benyak, 

PhD. 

 
Do 15. 9. 

2020 
200 

GAPF 1/2/2019 

Využitie 

programovateľných 

mikroprocesorov 

v primárnom 

vzdelávaní 

Mgr. 

Jozef 

Benyak, 

PhD. 

Vytvorená sada podporných 

učebných materiálov pre využitie 

programovateľných 

mikroprocesorov v primárnom 

vzdelávaní pre realizáciu výskumne 

ladenej koncepcie vzdelávania, 

bádateľského prístupu a 

projektového vyučovania. 

Príručka Začíname s BBC micro:bit 

pre zoznámenie sa s 

programovateľným 

mikroprocesorom pre žiakov na 

úvodných hodinách informatiky s 

vyučovaním pomocou hardvéru. 

Bola obhájená diplomová práca: 

BARTOŠOVÁ, Juliana: Technické 

vzdelávanie ako súčasť modernej 

prípravy na život v spoločnosti. 

[Diplomová práca] / Juliana 

Bartošová – Katolícka univerzita v 

Ružomberku. Pedagogická fakulta; 

Školiteľ : Mgr. Jozef Benyak, PhD. 

Ružomberok : PF, 2020. Počet s. 102 

Do 15. 9. 

2020 
100 

 

  

 

VIII. 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;  

- 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.  

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu (COVID-19) sa mobilita prichádzajúcich ani 

odchádzajúcich pedagógov nerealizovala.  

 

X. Podporné činnosti katedry 



 

 13 

 

XI. 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, 

 skúmanie regionálnej identity vo vzťahu k rozvíjaniu kompetencií v edukačnom 

priestore, 

 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. 

 

 

XII. Medzinárodné aktivity katedry 
 

Zamestnanci katedry sú aktívni v medzinárodných organizáciách a sieťach:  

 

Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.  

- 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.  

 

Doc. PaedDr. Zlatica Huľová , PhD.  

- členka redakčnej rady Zagdnienia Społeczne, Niepaństwowa Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Białymstoku, od roku 2013. 

 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

- členka v redakčnej rade časopisu Online Journal of Primary and Preschool Education, 

ISSN: 2533-7106 (od roku 2017-2020); 

- členka v redakčnej rade EduPort – Education Support. ISSN 2695-0936, Pedagogická 

fakulta, Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika, od 

r. 2020; 

- členka v redakčnej rade časopisu  Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, od r. 2018. 
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RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

- členka redakčnej rady internetového časopisu EMEJ (Elementary Mathematics, 

Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, od r. 2019. 

 

PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

- členka v edičnej rade časopisu "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce". ISSN 1896-

2327 (od roku 2006). 

 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

- člen v zahraničnej redakčnej rade časopisu Интерактивное образование, 

Информационно-публицистический образовательный журнал, Moskva, Rusko; 

- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu: Školski vjesnik, Sveučilište 

u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, Split. Hrvatska; 

- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu v databaze SCOPUS: 

Kultúrne dejiny, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra 

histórie. 

 

 

 

XIII. Sumár  (Executive summary) 
 

Katedra zabezpečuje realizáciu študijných programov v študijnom odbore Učiteľstvo 

a pedagogické vedy. Katedra umožňuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v 

bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v 

magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v 

doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (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 programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Na Katedre 

predškolskej a elementárnej pedagogiky boli v roku 2020 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, overovanie efektívnosti didaktických prostriedkov v edukačnom procese 

v predprimárnom vzdelávaní, rozvíjanie  environmentálnej gramotnosti a rozvoj kultúrnej, 

jazykovej, matematickej, prírodovednej, mediálnej, finančnej a informačnej gramotnosti v 

primárnom vzdelávaní. 

 



XIV. Prílohy

Kategória 

publikačnej 

činnosti

Autor 

(PRIEZVISKO, 

Meno)

Publikácia alebo umel. výstup  (zápis z CREPČ 

alebo z CREUČ)
Druh výstupu Hodnotenie

AAB

UHRINOVÁ, Miriam - 

Prachárová, Ivana

Zážitkové učenie ako významný determinant rozvoja 

prírodovednej gramotnosti .  1. vyd. Ružomberok: 

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - 

vydavateľstvo KU, 2020. 151 s. ISBN 978-80-561-0780-5. vedecký výstup 3

AAB

HUĽOVÁ, Zlatica

Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy a vzťah 

učiteľov k obsahu technického vzdelávania . rec.

Kožuchová, M.; Honzíková, J., – 1. vyd. – Ružomberok :

Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM -

vydavateľstvo KU, 2020. – 150 s.– ISBN 978-80-561-0823-

9. vedecký výstup 3

AAB

Novotná, B. - 

NOVOTNÁ, Nadežda -

Bendíková, E.

Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo 

vzťahu k ich zdraviu . Ružomberok: KU v Ružomberku. 

VERBUM, 2020. ISBN 978-80-561-0776-8 vedecký výstup 3

ACA 

Huľo, P. - Gaplovská, 

M. - HUĽOVÁ, Zlatica

Zarządzanie zapleczem gastronomicznym. Białystok:

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2020. 1 vyd.

s. 152, ISBN 978-83-61618-42-1
odborný výstup 4



ADE

Tirpák, Jan -UHRINOVÁ, 

Miriam

Analýza kognitivních schopností žáků z odlišného 

sociokulturního prostředí

[elektronický dokument] In: GRANT journal:  European 

Grant Projects, Results, Research & Development, 

Science: Peer-Reviewed Scientific Journal. Hradec 

Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 

9, č. 1, s. 81-85 [CD-ROM] [online]. ISSN (online) 1805-

0638. ISSN (online) 1805-062X. vedecký výstup 3

ADE KARASOVÁ, Mária

Digitálna a mediálna gramotnosť učiteľa primárneho 

vzdelávania.  In EduPort: Education Support journal ,  

ISSN 2695-0936, 2020, roč. 4, č. 1,  s. 30 – 35. (DOI: 

10.21062/edp.2020.004) vedecký výstup 3

ADE

HUĽOVÁ , Zlatica - 

Kožuchová, Mária

Sebaregulácia učenia sa a sebahodnotenie žiakov v 

technickom vzdelávaní na primárnom stupni školy.  In  

Zagadnienia społeczne  . Białystok: Niepaństwowa 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna.  ISSN 2353-7426.  č. 1 (13) 

2020, s. 7-20. vedecký výstup 4

ADE

Svoboda, Zdeněk - 

Smolík, Arnošt -Tirpák, 

Jan - UHRINOVÁ, 

Miriam

Sebepojetí školní úspěšnosti dětí v ústavní výchově

 [elektronický dokument] In: GRANT journal : European 

Grant Projects, Results, Research & Development, 

Science: Peer-Reviewed Scientific Journal. Hradec 

Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 

9, č. 2, s. 79-83. ISSN (online) 1805-0638. ISSN (online) 

1805-062X. vedecký výstup 3

ADF

Macko, Jozef - Hrkľová, 

Gabriela -Blahútová, 

Dana - UHRINOVÁ, 

Miriam

Vybrané aspekty zamerané na kliešťa obyčajného v 

kontexte primárneho a sekundárneho vzdelávania In: 

Studia Scientifica Facultatis

Paedagogicae . Ružomberok: Katolícka univerzita v 

Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020, Roč. 

19, č. 1, s. 143-151 [tlačená forma].ISSN 1336-2232. vedecký výstup 2



ADF

UHRINOVÁ, Miriam - 

MASTIŠOVÁ, Jana

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v kontexte 

primárneho

vzdelávania so zameraním na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia In: Studia Scientifica 

Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Katolícka vedecký výstup 2

ADF BENYAK, Jozef

Hodnotenie v informačnej výchove v primárnom 

vzdelávaní In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae.  

Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. 

VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020, Roč. 19, č. 1, s. 109-

116 [tlačená forma]. ISSN 1336-2232. vedecký výstup 3

ADF

KOPÁČOVÁ, Janka 

(50%) - Žilková Katarína

Finančná gramotnosť študentov učiteľstva pre primárne 

vzdelávanie = Financial literacy in pre-service primary 

teachers / text, graf., tab. – [slovenčina]. – [OV 010]. – 

[článok]. – SIGN-UKO PD DP/20 In: Studia Scientifica 

Facultatis Paedagogicae [textový dokument  (print)] . – 

ISSN 1336-2232. – Roč. 19, č. 1 (2020), s. 65-79. vedecký výstup 3

ADF ZENTKO, Jozef

Substitúty v múzejno-pedagogickom priestore a ich 

uplatnenie v kontexte primárneho vzdelávania. In: 

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae  [textový 

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

univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – 

ISSN 1336-2232. – Roč. 19, č. 1 (2020), s. 117-125. vedecký výstup 2

ADF

HUĽOVÁ, Zlatica

Preparation of Primary School Teacher for Technicak

Education. In: Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae.

Ružomberok: Verbum. Roč. 19, č. 1, 2020, ISSN 1336-

2232, s. 11 - 24. vedecký výstup 2

ADF

Gašparová, M. - HUĽOVÁ, Zlatica

Curtural Herigate as a Means of Forming Values on

Primary Education level. In Studia Scientifica Facultatis

Pedagogicae. Ružomberok: Verbum. Roč. 19, č. 1, 2020,

ISSN 1336-2232, s. 136 - 142. vedecký výstup 2



ADF CHANASOVÁ, Zuzana

Návrat k slovenským tradíciám prostredníctvom 

literárnej tvorby Antona Habovštiaka. 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. 58-64 [tlačená forma] vedecký výstup 2

ADM

UHRINOVÁ, Miriam - 

Tirpák, Jan

Teacheŕs Personality with Regard to Performance 

Motivation in a

Professional Context In:New Educational Review: 

International scientific journal founded by three 

universities from Czech Republic, Poland and Slovak 

Republic. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2020, 

Roč. 59, č. 1, s. 47-58 [tlačená forma] [online]. ISSN 1732-

6729. vedecký výstup 4

ADM

Izrael, P. - KARASOVÁ, 

Mária - Yang, M.

Parental Mediation of Digital Media Use Among Children 

Aged 3-8 from the Perspective of Parents ́ Media 

Competence /SCOPUS. In: The New Educational Review. 

Toruň (Poľsko) : Wydawnictwo Adam Marszalek. ISSN 

1732-6729, 2020, roč. 60, č. 2 (2020), s. 27-38. vedecký výstup 4

AEC ZENTKO, Jozef

Interdisciplinárne presahy scénického výtvarníctva v 

technickej edukácií, 

s. 21-30, In: Zagadnienia społeczne  Nr.1  (13)2020, 

Białystok ISSN 2353-7426

vedecký výstup 3



AED

Tirpák, Jan -  

UHRINOVÁ, Miriam

Motivácia učiteľov špeciálnych základných škôl v 

kontexte súčasnej

edukačnej reality = Motivation of special primary school 

teachers in the context of contemporary educational 

reality In:Expresivita v (art)terapii III : zborník. Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 179-191 

[online]. ISBN 978-80-223-5021-1. vedecký výstup 2

AED NOVOTNÁ, Nadežda - Adamčák, Š.

Názory začínajúcich učiteľov primárneho stupňa 

vzdelávania na tematické celky z predmetu telesná a 

športová výchova. In Šport a rekreácia 2020. 

Recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-

výskumných a odborných prác. Nitra, KTVŠ PF UKF, 2020, 

ISBN 978-80-558-1541-1 S. 148-157. vedecký výstup 2

AED ZENTKO, Jozef

Maskovanie vo výtvarnej expresivite v kontexte 

interdisciplinárnych presahov = Masking in fine 

expressivity in the context of interdisciplinary overlaps / 

Zentko, Jozef [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. 202-214 

[online] vedecký výstup 2



AED

CHANASOVÁ, Zuzana -

Libertini, Rosangela 

ZENTKO, Jozef

Expresívne majstrovstvo Sergia Tofana v literárnej tvorbe 

pre deti = Expressive mastery of Sergio Tofano in literary 

making for children. 

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. 49-58 

[online]

vedecký výstup 2

AED ZENTKO, Jozef

Terapeutické prieniky motoricko-kreatívnych aspektov v 

predškolskom veku = Therapeutic intersections of motor-

creative aspects at preschool age.

In: Expresivita v (art)terapii III [elektronický dokument] : 

zborník / Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] ; 

Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Hudecová, 

Anna [Recenzent] ; Hrčová, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-5021-1, s. 33-42 

[online]



AED CHANASOVÁ, Zuzana

Význam ticha u dieťaťa predškolského veku v 

katechézach dobrého pastiera = The importance of 

silence in a preschool child in the catechesis of the food 

shepherd / Chanasová, Zuzana [Autor, 100%]

In: Expresivita v (art)terapii III [elektronický dokument] : 

zborník / Kováčová, Barbora [Zostavovateľ, editor] ; 

Valachová, Daniela [Zostavovateľ, editor] ; Hudecová, 

Anna [Recenzent] ; Hrčová, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2020. – ISBN 978-80-223-5021-1, s. 116-122 

[online] vedecký výstup 2

AED

CHANASOVÁ, Zuzana - 

LIBERTINI, Rosangela

Literárna tvorba pre deti Antonia Rubina ako nástroj 

inhibície latentnej agresivity u detí. In.Chanasová, Z. (ed.) 

Štúdie o latentnej agresii III . Ružomberok: VERBUM 

Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2020. 

1.vyd. ISBN  978-80-561-0807-9 . s. 79 - 87. [CD-ROM] vedecký výstup 2

AED 

Kožuchová,Mária - HUĽOVÁ, Zlatica

Motivačný aspekt u študentov v kontexte

prírodovedného vzdelávania. In: Žiak, pohyb, edukácia  

[elektronický dokument] : vedecký zborník 2020. Merica,

Marián [Zostavovateľ, editor] ; 1. vyd. Bratislava:

Univerzita Komenského v Bratislave, 2020.  ISBN 978-80- vedecký výstup 2

AFA VARGOVÁ, Mária - MASTIŠOVÁ, Jana

Problems with reading comprehesnion of socially 

disadvantaged pupils. In: KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna, 

SCHOLTZOVÁ, Iveta, eds. Współczesne idee w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej . Siedlce: IKRiBL, 2020, s. 

271-280. ISBN 978-83-66597-00-6. vedecký výstup 3



AFC

Tirpák, Jan - 

UHRINOVÁ, Miriam

Motivace učitelů základních škol k profesnímu výkonu na 

Slovensku

[elektronický dokument] = Motivation of primary school 

teachers for professional performance in Slovakia. 

In:Vzdělávání dospělých 2019 - v kontextu profesního 

rozvoje a sociálního kapitálu : sborník z 9.ročníku

mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 

2019, konané v Praze 11. a 12. prosince 2019. Praha: 

Česká andragogická společnost, 2020, s. 77-86 [tlačená 

forma] [online]. ISBN 978-80-906894-8-0.

ISSN 2571-3841. ISSN (online) 2571-385X. vedecký výstup 3

AFC

Blahútová, Dana - 

UHRINOVÁ, Miriam - 

Balážová, Mária.

Usage of experiments in primary science education

in the current educational situation In:QUAERE 

2020 :recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární 

mezinárodní vědecké konference doktorandů a 

odborných asistentů, Hradec Králové, 22. - 26. 6.2020. 

Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 

2020, s. 782-790 [online]. ISBN 978-80-87952-32-0. vedecký výstup 3

AFC

Mačura, P. - Blahutová, 

A. - Hubinák, A. - 

Koštial, J. -  Krška, P. - 

NOVOTNÁ, Nadežda - 

Sedláček, J.- Hulinková, 

M.

Basic motor competencies in the 1st and 2nd grade 

elementary school children in Slovakia. In Proceedings of 

the 12th International Conference on Kinanthropology. 

Sport and Quality of Life, Brno, Czech Republic, 

November 7-9, 2019; Masaryk University Press: Brno, 

Czech Republic. ISBN 978-80-210-9631-8. s. 74-83. vedecký výstup 3



AFC BENYAK, Jozef

Obsahová analýza využívania voľného času počas 

pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva = Content 

analysis of the use of leisure during pregradual training 

of teaching students In: QUAERE 2020:  recenzovaný 

sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké 

konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec 

Králové, 22. - 26. 6.2020. Hradec Králové: Magnanimitas 

akademické sdružení, 2020, s. 902-909 [online]. ISBN 978-

80-87952-32-0. vedecký výstup 3

AFC VARGOVÁ, Mária

Cez hru k technickej gramotnosti detí.  In: QUAERE 2020 : 

Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární 

mezinárodní vědecké konference doktorandů a 

odborných asistentů. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 

10. vyd. 2020, s. 805-812. ISBN 978-80-87952-32-0. vedecký výstup 3

AFC

HUĽOVÁ , Zlatica - 

Gašparová, M. - 

Gerová, Ľ. 

Učiteľ primárneho stupňa školy v príprave na technické

vzdelávanie. In Człowiek w dobie współczesnych wyzwań

i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w

Białymstoku. 1 vyd. Białystok: Niepaństwowa Wyższa

Szkoła Pedagogiczna, 2020. ISBN 978-83-61612-40-7, s.

187-201 
vedecký výstup 4

AFC

Gerová, Ľ. - Gašparová, 

M. - HUĽOVÁ, Zlatica

Študenti v príprave na profesiu učiteľa primárneho

vzdelávania, vnútorné a vonkajšie faktory ich

sebaregulácie vo vyučovaní matematiky. In Człowiek w

dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I

Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły

Pedagogicznej w Białymstoku. 1 vyd. – Białystok:

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2020. –

ISBN 978-83-61612-40-7, s. 153-174.
vedecký výstup 4



AFC

CHANASOVÁ, Zuzana -

Kováčová, Barbora - 

Libertini, Rosangela

Early family education oriented at virtues with use of 

animal heroes / QUAERE 2020, 10 [22.06.2020-

26.06.2020, Hradec Králové, Česko]. – [recenzované]. In: 

QUAERE 2020 [elektronický dokument] : recenzovaný 

sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké 

konference 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 3

AFC CHANASOVÁ, Zuzana

Selected literary texts of italian literature for children as 

a tool of inhibition in the process of latent aggression in 

groups of pre-school children; Biannual CER Comparative 

European Research Conference, 14 [26.10.2020-

28.10.2020, Londýn, Veľká Británia]. In: CER Comparative 

European Research 2020 [elektronický dokument] : 

proceedings of the 14th Biannual CER Comparative 

European Research Conference / McGreevy, Michael 

[Zostavovateľ, editor] ; Rita, Robert [Zostavovateľ, 

editor]. – 1. vyd. – Roč. 7. – Londýn (Veľká Británia) : SCI-

EMCEE, 2020. – ISBN 978-1-9993071-6-5, s. 183-186 

[online] vedecký výstup 3



AFC CHANASOVÁ, Zuzana

VYUŽITIE LITERÁRNEHO TEXTU PRI SITUAČNÝCH 

ARTAKČNÝCH MODELOCH U DIEŤAŤA PREDŠKOLSKÉHO 

VEKU. In.: MK 2020 [elektronický dokument] : 

recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké 

konference : Mezinárodní Masarykova konference pro 

doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020 / [bez 

zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor] ; Lipowski, Jaroslav 

[Recenzent] ; Jaskułowski, Krzysztof [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas vedecký výstup 3

AFD

UHRINOVÁ, Miriam - 

Tirpák, Jan

Motivačný aspekt u študentov v kontexte 

prírodovedného vzdelávania =

The incentive aspect of students in the context of 

scientific education In:Súčasnosť a perspektívy 

pregraduálnej prípravy učiteľov: aká je a aká by mohla 

byť príprava budúcich učiteľov. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2020, s. 202-208 [online]. ISBN vedecký výstup 2

AFD Adamčák, Š. - NOVOTNÁ, Nadežda

Vyučovanie sezónnych činností z pohľadu učiteľov 

primárneho stupňa vzdelávania v regióne Michaloviec a 

Stropkova. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a 

športu IX. Zborník prác z vedeckej konferencie. 

Ružomberok, Verbum, 2020, ISBN 978-80-561-0757-7 S vedecký výstup 2

AFD

Kožuchová, M. - 

HUĽOVÁ, Zlatica

Kariérový vývin žiakov na primárnom stupni ZŠ. In

Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov .

Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie -

16.10.2019,[online] : aká je a aká by mohla byť príprava

budúcich učiteľov. 2. rozš. vyd. Bratislava : Univerzita

Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-5004-

4, s. 209-216 
odborný výstup 2



AFD CHANASOVÁ, Zuzana

Literárny hrdina v action art dieťaťa; 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. 215-223 

[online] vedecký výstup 2

AFD CHANASOVÁ, Zuzana

Dieťa a stelesnená skúsenosť. In: Horizonty umenia 7 

[elektronický dokument] : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej webovej konferencie / 

Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, 

Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich 

[Recenzent]; Janek, Marián [Recenzent], Banská Bystrica 

(Slovensko) : Akadémia umení, 2020. – ISBN 978-80-

8206-036-5, s. 88-93 [CD-ROM] vedecký výstup 2

BDF BENYAK, Jozef

Remeslá a profesie v predprimárnom vzdelávaní In: 

Predškolská výchova . Hliník nad Hronom: Reziliencia, 

2020, Roč. 74, č. Máj/Jún, s. 3-5 [tlačená forma]. ISSN 

0032-7220. [ odborný výstup 2



BDF ZENTKO, Jozef

Prírodný ateliér v materskej škole v medzipredmetových 

súvislostiach. 

In: Predškolská výchova  [textový dokument (print)] . – 

Hliník nad Hronom (Slovensko) : Reziliencia. – ISSN 0032-

7220. – Roč. 74, č. Marec/Apríl (2020), s. 10-16.

odborný výstup 2

BDF ZENTKO, Jozef

Kamenár.  In: Predškolská výchova  [textový dokument 

(print)] . – Hliník nad Hronom (Slovensko) : Reziliencia. – 

ISSN 0032-7220. – Roč. 74, č. Máj/Jún (2020), s. 7-10. odborný výstup 2

BDF ZENTKO, Jozef

Dobrodružstvo začína: Dvojročná Olívia mieša farby, In: 

Predškolská výchova  2019/2020, ISSN 0032-7220, s. 31 odborný výstup 2

BDF

KAŠČÁKOVÁ, Silvia - 

CHANASOVÁ, Zuzana

Mačka ako zvierací hrdina v próze pre deti, In: 

Predškolská výchova [textový dokument (print)].Hliník 

nad Hronom (Slovensko) : ISSN 0032-7220. – Roč. 74, č. 

Január/Február (2020), s. 22-24 [tlačená forma] odborný výstup 2

EDI MURINOVÁ, Beáta Ligoš, M.: Vyučovanie slovenčiny ako materinského 

jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Kapitoly z 

dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti). In: 

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae  [textový 

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

univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. – 

ISSN 1336-2232. – Roč. 19, č. 3 (2020), s. 114-115 

[tlačená forma]

odborný výstup 2

FAI CHANASOVÁ, Zuzana

Chanasová, Z. (ed.) Štúdie o latentnej agresii III. 

Ružomberok: VERBUM Vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2020. 1.vyd. ISBN  978-80-561-

0807-9 . 104 s. [CD-ROM] vedecký výstup 2



Výsledné 

hodnotenie: 2,5



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 

AFA 

Vargová, Mária - 

Mastišová, Jana 

XVIII Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa "Idee w edukacji XXI wieku" 

Príspevok: Problems with reading 

comprehesnion of socially disadvantaged 

pupils..  
Chlewiska (Poľsko) 15-17. septembra 

2020 

AFA Huľová, Zlatica 

XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej (online) 

,,Zdrawie psychiczne wyzwaniem 

współczesngo spoleczeństwa" 

Príspevok: 

Technical creativity and technical skills as 

a source of pipils´physical and 

psychological balance  

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

i Nauk Społecznych 

Państwowa Uczelnia 

Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w 

Ciechanowie (Poľsko) 

 23. októbra 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 

Blahútová, Dana, 

Uhrinová, Miriam, 

Balážová, Mária 

Medzinárodná konferencia QUAERE 

2020. Príspevok: Usage of experiments in 

primary science education in the current 

educational situation 

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26. 6.2020. 

AFC Benyak, Jozef 

Medzinárodná konferencia QUAERE 

2020. Príspevok: Obsahová analýza 

využívania voľného času počas 

pregraduálnej prípravy študentov 

učiteľstva 

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26. 6.2020. 

AFC Vargová, Mária 

Medzinárodná konferencia: QUAERE 

2020 (roč. X.) Príspevok: Cez hru 

k technickej gramotnosti detí.   

 Hradec Králové, Česká 

republika 22. – 26. 6. 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 

Kopáčová, Janka Člen redakčnej rady 

internetového časopisu EMEJ 

(Elementary Mathematics 

Education Journal) 

Olomouc: Univerzita 

Palackého, 

Pedagogická fakulta 

Od 2019 

Huľová, Zlatica 
Člen edičnej rady časopisu 

Zagdnienia Społeczne 

Niepaństwowa Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna 

w Białymstoku 

Od 2013 

Uhrinová, Miriam Člen edičnej rady časopisu 

EduPort – Education Support. 

ISSN 2695-0936 

Pedagogická fakulta, 

Univerzita Jana 

Evangelista Purkyně v 

Ústí nad Labem, Česká 

republika 

Od 2020 

Uhrinová, Miriam Člen redakčnej rady  Predškolská 

výchova. ISSN 0032-7220 

Vydavateľstvo 

REZILIENCIA, s.r.o., 

Hliník nad Hronom 

 

Od 2018 

Vargová, Mária  Člen edičnej rady štvrťročníka: 

Edukacja Elementarna w Teorii i 

Praktyce. ISSN 1896-2327 

Akademia Ignatianum 

w Krakowie  

Od 2006 

Zentko, Jozef Člen redakčnej rady 

medzinárodného vedeckého 

časopisu: Интерактивное 

образование -Информационно-

публицистический 

образовательный журнал 

Редакция журнала 

«Интерактивное 

образование»109444, 

г. Москва, 

Ташкентская ул., 10,  

к.1, оф. 297. 

Od 2015 

Zentko, Jozef Člen redakčnej rady 

medzinárodného vedeckého 

Sveučilište u Splitu, 

Filozofski fakultet, 

Od 2016 



časopisu: Školski vjesnik Poljička cesta 35, Split. 

Hrvatska 

Zentko, Jozef Člen redakčnej rady 

medzinárodného vedeckého 

časopisu v databáze SCOPUS: 

Kultúrne dejiny 

Katolícka Univerzita v 

Ružomberku, 

Filozofická fakulta, 

Katedra histórie 

Od 2019 

Zentko, Jozef Člen Odbornej komisie Štátneho 

pedagogického ústavu pre 

primárne vzdelávanie 

Štátny pedagogický 

ústav, Bratislava 

Od 2019 

Ostatné ocenenia 

druh ocenenia Meno a priezvisko Bližšia charakteristika ocenenia 

26.6. 2020 -  

Štipendium z 

Fondu na podporu 

umenia 

(https://fpu.sk/sk/) 

 

Kaščáková, Silvia Na základe odporúčania odbornej 

komisie určenej pre posudzovanie 

žiadostí o finančnú podporu z 

verejných zdrojov poskytovaných 

Fondom na podporu umenia, ktoré 

boli podané v rámci výzvy č. 

8/2020: Program 1.5.3 – Tvorba 

pôvodnej slovenskej umeleckej 

literatúry (A - štandardné 

štipendium), bolo rozhodnuté, že 

Fond na podporu umenia finančne 

podporí žiadosť zaregistrovanú pod 

č. 20-153-03380 pre Silviu 

Kaščákovú. 

   

https://fpu.sk/sk/


 


