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I. 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: +421 44 432 6842 

 

Vedúci katedry: prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.  

zástupca vedúceho katedry: doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  

sekretariát katedry:  Zuzana Jacková 

tajomníčka: PaedDr. Mária Vargová, PhD.   

koordinátor ECTS: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

metodička praxe: PaedDr. Janka Mastišová   

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

funkčné miesto profesor:   

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

prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.  

prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.  

 

funkčné miesto docent: 

doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. 

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. 

doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. 

doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. 

 

funkčné miesto odborný asistent: 

PhDr. Ján Belko, PhD. 

PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. 

PaedDr. Mária Karasová, PhD. 

RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

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

PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD. 

PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

funkčné miesto asistent: 

PaedDr. Janka Mastišová  

 

spolupracovníci z iných pracovísk KU: 

prof. PhDr. Eleonora Baranová, CSc. 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU 

doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., m. prof. KU  

doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU  
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doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU  

doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU  

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.  

doc. PhDr PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.  

doc. ak. mal. Pavol Rusko, PhD.  

doc. PaedDr. Peter Krška, PhD.  

PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.  

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.  

PaedDr. Martina Krušinská, PhD.  

PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD.  

Mgr. Martina Procházková, PhD.  

 

externí spolupracovníci: 

 

 

 

 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
 

Každoročne sa Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky podieľa na 

organizácii Týždňa európskej vedy a umenia v rámci fakulty formou organizovania 

odborných prednášok a tvorivých dielní z oblasti predprimárneho a primárneho 

vzdelávania. V rámci Týždňa vedy a umenia na PF KU, Ružomberok – 5.11. - 

9.11.2012 Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky realizovala tieto 

podujatia:  

 Konferencia: Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní I. – cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť 

priestor pre výmenu najnovších poznatkov z odboru predprimárneho 

a primárneho vzdelávania. Príspevky, ktoré boli prezentované účastníkmi 

konferencie boli orientované na najnovšie metódy, formy a prostriedky, ktoré 

sa dajú aplikovať v teoretickej i praktickej rovine. 
 

III.  Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna 

pedagogika. Absolvent ovláda odborný obsah výchovných (hudobná výchova, 

výtvarná výchova, telesná výchova, literárna a dramatická výchova) a vzdelávacích 

(slovenský jazyk a matematika) disciplín ako aj špecifickú oblasť ľudského poznania. 

S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý 

celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané 

poznatky z metód výskumu a vývoja predškolskej a mimoškolskej didaktiky. 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Absolvent študijného programu Učiteľstvo pre 

primárne vzdelávanie sa dôkladne sa orientuje v širších filozofických, sociálnych 
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a politických súvislostiach výchovného procesu. Je schopný kriticky hodnotiť 

a narábať s teoretickým zázemím primárnej pedagogiky. Ovláda aktuálne teoretické 

modely výchovy, socializácie a a kulturácie človeka a z nich vie odvodzovať 

pedagogické koncepcie, najmä koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti (napr. 

jazykovej, literárnej a pod.), ktoré môžu byť predmetom zabezpečovania ďalšieho 

vzdelávania pedagógov. 

 

3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská 

a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Úlohou 

pracoviska odboru Predškolská pedagogika (Bc) je projektovať výchovné a 

vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach 

školských klubov, centrách voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a 

zmysluplné využívanie voľného času detí mladšieho školského veku. 

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. 

Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 

v študijnom  odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.  

Katedra v akademickom roku 2012/13 zabezpečuje rozširujúce štúdium: Náboženská 

výchova pre materské školy pre učiteľky náboženskej výchovy v predprimárnom 

vzdelávaní. Oboznamuje študentov so širšími teoretickými poznatkami v oblasti 

didaktiky náboženskej výchovy detí predškolského veku v materskej škole a ponúka 

nadobudnutie praktických zručnosti v realizácii náboženskej výchovy v materskej 

škole. 

V akademickom roku 2012/13 zabezpečuje Rozširujúci študijný program: Hudobné 

umenie pre materské školy v študijnom odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika. Predmet smeruje k všestrannej výchove všetkých zložiek hudobného 

nadania. Pomáha študentom Získať základné znalosti v hre na zvolenom hudobnom 

nástroji, zvyšovať prednesovú a technickú úroveň hry, rozvíjať schopnosť 

k samostatnej práci. U študentov, ktorí už majú základy hry na hudobnom nástroji 

upevňovať a rozvíjať technické a výrazové prostriedky. 

Katedra sa zameriava tiež na praktickú formáciu študentov a vedie ich k znalosti 

a schopnosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a 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, Nemecku Rakúsku.  
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IV.  Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Katedra 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, pri uchádzač preukazuje 

pred komisiou pre rigorózne skúšky hlbšie vedomosti v širšom základe zvoleného 

študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe 

a schopnosť aplikovať získané vedomosti tvorivým spôsobom v praxi.  

 

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

Publikačná činnosť členov katedry v roku 2012: 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

KOPÁČOVÁ, Jana: Vývoj učebníc prírodovedy na Slovensku. rec. Jozef Konôpka, Danica 

Melicherčíková, Ivana Rochovská. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 82 s. - ISBN 978-80-8084-880-4. 

 

VARGOVÁ, Mária: Multikultúrna výchova a jej aplikácia v predprimárnom vzdelávaní. 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 

233 s. - ISBN 978-80-8084-916-0. 

 

KARASOVÁ, Mária: Využívanie informačných a komunikačných technológií v súčasnej 

katechéze. rec. Tomáš Jablonský, Alojz Kostelanský, Anna Bednáříková. - Ružomberok 

: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 197 s. - ISBN 

978-80-8084-915-3. 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

UHRINOVÁ, Miriam – ZENTKO, Jozef: Communicational spiritual culture in the 

context of primary education in Slovakia = Komunikacijska duhovna kultura u kontekstu 

osnovnog obrazovanja u Slovačko / Miriam Uhrinová, Jozef Zentko, Tomaš 

Jablonsky, 2012. In: Informatologia. - ISSN 1330-0067, Vol. 45, issue 2 (2012), p. 144-

147. 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

UHRINOVÁ, Miriam – ZENTKO, Jozef: Symbolism of Animals in the Context of Virgin 

Mary Iconography in Fine Arts = Symbolika zvierat vo výtvarnom umení v kontexte 

mariánskej ikonografie. In:  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in 

Ružomberok. - ISSN 1335-9185, Roč. 12, č. 4 (2012), s. 68-76. 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=11749&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=1825&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=1825&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

 

UHRINOVÁ, Miriam – ZENTKO, Jozef – JABLONSKÝ Tomáš: Spiritual folk culture in 

the educational reality in the context of primary education in Slovakia= Duhovna narodna 

kultura u obrazovnoj stvarnosti u kontekstu osnovnog obrazovanja u Slovačkoj 

In: Društvo i tehnologija 2012 = Society and Technology 2012 : Lovran, 28.6. – 

30.6.2012 : XIX. medunarodni znanstveni skup / ed. Mario Plenković, Vlado Galičić ; 

Thomas A. Bauer, Ivo Cifrić. – Zagreb : International Federation of Communication 

Associations, 2012. – ISBN 978-953-6226-23-8, P. 437-441. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

KOPÁČOVÁ, Jana: Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania. - 

Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Zážitkové 

metódy v priestore súčasnej materskej školy na Slovensku a v zahraničí : 

Ružomberok 22.6.2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / 

ed. Miriam Uhrinová, Jozef Zentko ; rec. Tomáš Jablonský, Zuzana Chanasová. - 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 

ISBN 978-80-8084-856-9, S. 13-18. 

 

MURINOVÁ, Beáta: Komunikácia a žiak v primárnom vzdelávaní. Požiadavky na 

systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Týždeň vedy a umenia na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník prednášok z 

týždňa európskej vedy : Ružomberok 7.11.-11.11.2011 / Amantius Akimjak ; rec. 

Ľubomír Pekarčík, František Dlugoš, Sławomir Mazur. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-829-3, 

S. 23-27. 

 

MURINOVÁ, Beáta: Učiteľ slovenského jazyka a jeho miesto v motivačnom pôsobení. 

Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Učiteľ, žiak a 

motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra : 27. 6. 2012 v Bratislave : súbor 

vybraných prednášok z konferencie. - Bratislava : Raabe, 2012. - ISBN 978-80-8140-

046-9, S. 212-231. 

 

MURINOVÁ, Beáta: Emocionálnosť a kognitívnosť - základné aspekty rozvíjania 

komunikatívnych kompetencií. Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM 

mechanika. In: Zážitkové metódy v priestore súčasnej materskej školy na Slovensku 

a v zahraničí : Ružomberok 22.6.2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie / ed. Miriam Uhrinová, Jozef Zentko ; rec. Tomáš Jablonský, Zuzana 

Chanasová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-856-9, S. 35-42. 

 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16928&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16120&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16120&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16575&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16575&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
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UHRINOVÁ, Miriam: Využitie hry pri poznávaní prírody v predprimárnom vzdelávaní. - 

Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Zážitkové 

metódy v priestore súčasnej materskej školy na Slovensku a v zahraničí : 

Ružomberok 22.6.2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / 

ed. Miriam Uhrinová, Jozef Zentko ; rec. Tomáš Jablonský, Zuzana Chanasová. - 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 

ISBN 978-80-8084-856-9, S. 95-100. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

 

KOPÁČOVÁ, Jana – MAJHEROVÁ, Janka: Matematické kompetencie žiakov na 

informatike. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků : Praha, 16.-17. 2. 2012 

/ ed. Naďa Vondrová. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2012. - ISBN 978-80-7290-

604-8, S. 132-136. 

 

KOPÁČOVÁ, Jana: Didaktická vybavenosť slovenských učebníc matematiky. In: Acta 

Universitatis Palackianae Olomucensis : Specifika matematické edukace v prostředí 

primární školy : sborník příspěvků vědecké konference ze dne 25. - 27. 4. 2012 v 

Olomouci / Martina Uhlířová. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - 

ISBN 978-80-244-3048-5, S. 113-117. 

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

KOŽUCHOVÁ, Mária: Prínos profesora Baláža do oblasti pracovnej výchovy.  

In: Životná cesta a odborná orientácia prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc. : 10. mája 

2012 v Trnave : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 90. výročiu 

narodenia jubilanta / ed. Ján Danek ; rec. Viliam Končál, Mariana Sirotová. - Trnava : 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. - ISBN 978-80-8105-404-4, S. 34-36. 

 

KOŽUCHOVÁ, Mária: Rozvoj poznania žiaka vo výučbe vlastivedy.  - Požiadavky na 

systém : Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Učiteľ, žiak a motivácia vo 

vzdelávaní včera, dnes a zajtra : 27. 6. 2012 v Bratislave : súbor vybraných prednášok 

z konferencie. - Bratislava : Raabe, 2012. - ISBN 978-80-8140-046-9, S. 44-54. 

 

MASTIŠOVÁ, Jana: Metodika rozvíjania zvukovej roviny v prostredí materskej školy. - 

Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Zážitkové metódy v priestore súčasnej materskej školy na Slovensku a v 

zahraničí : Ružomberok 22.6.2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie / ed. Miriam Uhrinová, Jozef Zentko ; rec. Tomáš Jablonský, Zuzana 

Chanasová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-856-9, S. 26-34. 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=18035&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16923&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16923&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17106&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16575&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16575&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16175&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
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AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

 

KOŽUCHOVÁ, Mária – UHRINOVÁ, Miriam: Theorie und Praxis in der Lehrer : 

innenbildung für die primarstufe der grundschule.  In: European Standards of Education 

in the Quality Management System of Universities and Institutions of Lifelong 

Education = Europhäische Bildungsstandarde im Prozess des 

Qualitätsmanagemenstsystems der Hochschulen und Instituten für das lebenslange 

Lernen : the collection of abstracts of 11th international scientific symposium; 6. - 8. 9. 

2012, Trenčianske Teplice / eds.Miriama Vojteková, Zuzana Geršicová, Miroslava 

Adamík - Šimegová ; rev. Sári Mihály, Lucia Rákayová. - Dubnica nad Váhom : 

Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, 2012. - ISBN 978-80-89400-

47-8, P. 19-20. 

 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 

 

KOPÁČOVÁ, Jana: Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy : pracovný zošit / Adriana 

Wiegerová, Gabriela Česlová, Janka Kopáčová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2012. - 48 s. - ISBN 978-80-10-02251-9. 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 

MURINOVÁ, Beáta: Nové prístupy k vyučovaniu - zvyšovanie efektivity 

didaktických postupov. In: Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú 

kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a 

literárnych pamiatok. - ISSN 1335-7026, Roč. 13, č. 2 (2012), s. 41. Rec. 

na: Neurodidaktický a psychodidaktický kontext edukácie / Jana Duchovičová. - 

Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. - 94 s. - ISBN 978-80-8094-783-5. 

 

MURINOVÁ, Beáta: Kunštárová, Ž., Potkányová, K.: Partnerský stisk rúk. In: Naša 

škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa 

základných škôl. - ISSN 1335-2733, Roč. 16, č. 1 (2012/2013), s. 74. Rec. na: Partnerský 

stisk rúk / Žaneta Kunštárová, Katarína Potkányová. - Zvolen : Pro solutions, 2012. - 

111 s. - ISBN 978-80-8139-010-4. 

 

MURINOVÁ, Beáta: G. Gotthardová: Slovenský jazyk Syntax.  In: Komenský : odborný 

časopis pro učitele základní školy. - ISSN 0323-0449, Roč. 136, č. 3 (2012), s. 33-35. 

Rec. na: Slovenský jazyk / Gabriela Gotthardová. - Ružomberok : Pedagogická 

fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008. - 152 s. - ISBN 978-80-8084-402-8. 

 

 

 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17506&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17506&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=17506&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=3714&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16179&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=2074&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=2074&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16978&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=16978&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=7941&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=11199&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
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BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

 

UHRINOVÁ, Miriam – ZENTKO, Jozef – KANDRÁČ, Milan: Taniec ludowy jako 

istotny element wychowania regionalnego na Słowacji. In: Współczesne problemy i 

wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Cecylia Langier, Józef 

Mamorski, Jarosław Zięba ; rec. Urszula Ordon, Jerzy Kułaczkowski. - Bielsko-Biała : 

Kolegium Nauczycielskie, 2012. - ISBN 978-83-930362-6-4, S. 208-212. 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 

 

UHRINOVÁ, Miriam – ZENTKO, Jozef – JABLONSKÝ Tomáš – CHANASOVÁ, 

Zuzana: Zážitkové metódy v priestore súčasnej materskej školy na Slovensku a v zahraničí 

[elektronický zdroj] : Ružomberok 22.6.2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie / ed. Miriam Uhrinová, Jozef Zentko ; rec. Tomáš Jablonský, 

Zuzana Chanasová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 111 s. - Elektronický 

zborník. - ISBN 978-80-8084-856-9. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na 

systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 

Na katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali 

 Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací 

program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie  

 Tvorivá implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v 

predprimárnom a primárnom vzdelávaní 

 

V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Tvorivá implementácia didaktických hier do edukačného procesu 

v primárnom vzdelávaní 

 Rozvoj prírodovednej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 

 

V roku 2013 plánuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky nasledovné 

konferencie: 

 Medzinárodná vedecká konferencia: Aktuálne otázky a trendy v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní II.  

 Medzinárodná vedecká konferencia: Implementácia prvkov ľudovej kultúry do 

edukácie predprimárneho a primárneho vzdelávania 

 Vedecká a študentská konferencia: Priestor pre kultúrne a prírodné dedičstvo 

v predprimárnej a primárnej edukácii 

 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=18079&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=18079&pageId=resultform&fs=B2CF3D8171E344F3ACEA3A31D9F47768
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Projekt GAPF č. 6A/18/2011. Rozvoj kompetencií a výmena skúseností spojená s aktívnou 

účasťou na medzinárodnej konferencii SOCIETY AND TECHNOLOGY 2011 v Chorvátsku. 

Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., spoluriešiteľ: PaedDr. Jozef Zentko, 

PhD. Doba riešenia: jún 2011-marec 2012. 
 

Projekt GAPF č. 4/14/2011. Vedecká a študentská konferencia na tému: Priestor pre 

kultúrne a prírodné dedičstvo v predprimárnej a primárnej edukácii  

Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., spoluriešiteľ: PaedDr. Jozef Zentko, 

PhD. Doba riešenia: jún 2011-marec 2012. 

 

 

 

VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry 

 

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  

 

a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

PaedDr. Jana Mastišová  - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2013. Školiteľ: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. 

 

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2012) 
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VII. Zamestnanci na katedre 

 

Študentská mobilita do zahraničia rok 2012 

 

Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2012 

 

 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 
Povaha mobility Destinácia mobility 

Dátum 

začatia 

Dátum 

ukončenia 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

RNDr. Janka 

Kopáčová, CSc. 

 

LLP / Erazmus  

za účelom výučby 
Szent István University 17.3.2012 24.3.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Mária 

Vargová, PhD. 

LLP / Erazmus  

za účelom výučby 

Akademia im. Jana 

Dlugosza w 

Czestochowie 

17.10.2012 27.10.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

PaedDr. Zuzana 

Chanasová, 

PhD. 

LLP / Erazmus  

za účelom výučby 

Akademia im. Jana 

Dlugosza w 

Czestochowie 

17.10.2012 27.10.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

 

PaedDr. Mária 

Karasová, PhD. 

LLP / Erazmus  

za účelom výučby 

Akademia im. Jana 

Dlugosza w 

Czestochowie 

17.10.2012 27.10.2012 

 

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2012 

 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 

Povaha 

mobility 
Destinácia mobility 

Dátum 

začatia 

Dátum 

ukončenia 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

Anna Pavlová 

1. roč. Mgr. 

LLP/ Erazmus  

štúdium 

Wyzsza Szkola 

Filozoficzno- 

Pedagogiczna Ignatianum 

w Krakowie 

20.2.2012 29.6.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky 

 

Andrea 

Adamuščinová 

2. roč. Bc 

LLP/ Erazmus  

štúdium 

Katolicki Uniwesytet 

Lubelski Jana Pawla II 
27.9.2012 11.2.2013 
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VIII. Rozvoj katedry 
 

Výskum a publikačná činnosť Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa 

bude orientovať na: 

 využitie literárno –dramatických činností vo voľnočasových aktivitách žiakov na 

1. stupni ZŠ,  

 rozvoj mediálnej na 1. stupni ZŠ, 

 rozvoj multikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ,  

 zvýšenie kvality jazykových, informačných a digitálnych kompetencií, 

 rozvoj profesijných kompetencií riaditeľov a učiteľov materských a základných 

škôl, 

 voľnočasové športové aktivity detí mladšieho školského veku, 

 činnosť v školských kluboch detí pri cirkevných školách na Slovensku, 

 tvorbu a využitie didaktických pomôcok na vyučovaní náboženstva na 1. stupni 

ZŠ, 

 prípravu a používanie pracovných listov v školskej katechéze na 1. stupni ZŠ, 

 problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole. 

 

Pracovisko 

PF KU 

Účastník 

mobility 

Povaha 

mobility 

Názov vysielajúcej 

univerzity 

Destinácia 

mobility 

Dátum 

začatia 

Dátum 

ukončenia 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Cecylia 

Langier 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Akademia im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

16.4.2012 20.4.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Eva 

Piwowarska 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Akademia im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku  

16.4.2012 20.4.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Urszula 

Ordon 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Akademia im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

16.4.2012 20.4.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Anna  

Rózylo 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Instytut 

pedagogiki 

WZNoS KUL w 

Stalowej Woli 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

23.4.2012 27.04.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Alexandra 

Siedlaczek-

Szwed 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Akademia im. 

Jana Dlugosza w 

Czestochowie 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

2.03.2012 6.03.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Barbora 

Olszewska 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Wysza szkola 

pedagogiczna  

w Lodzi 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

02.2012 03.2012 

Katedra 

predškolskej 

a elementárnej 

pedagogiky   

Dr. Tomas  

Wach 

LLP / Erazmus 

za účelom 

výučby 

Katolicki 

Uniwesytet 

Lubelski  

Jana Pawla II 

Pedagogická 

fakulta KU 

v Ružomberku 

16.4.2012 20.4.2012 
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IX. Sumár  (Executive summary) 

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, Nemecku, 

Rakúsku 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 sa výskumné aktivity zaoberali 

inováciou teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací 

program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a tvorivou implementáciou 

regionálnej výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní. V roku 2013 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh: 

Tvorivá implementácia didaktických hier do edukačného procesu v primárnom 

vzdelávaní a rozvoj prírodovednej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

 

X. Obsah správy 

I. Základné informácie o katedre KU: 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

IV. Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

V. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

VI. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 2012 

VII. Zameranie výskumu a vývoja 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry 

IX. Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia rok 2012 

X. Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2012 

XI. Rozvoj katedry 
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